Dança
Jornal

Falando de
JAN/2010

Dep. Alexandro Molon
abraça a causa da
Semana da Dança de Salão
Myriam Martinez dá detalhes a
respeito em seu artigo na página 5
Dançando na telona

Vem
Dançar

Marco Antonio
Perna comenta o
filme, estrelado por
Antonio Bandera,
na página 9

Relembrando o clima sofisticado das milongas realizadas no
Clube Sírio e Libanês, em Botafogo (fechado em 2007),
APARECIDA BELOTTI organiza grande Baile-Show com a
participação de renomados dançarinos argentinos e brasileiros
(detalhes na página 3)
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DE 07 A 10 DE JANEIRO!
Veja a programação na pág. 23 e inscreva-se pelo
site: www.renatapecanha.com.br/zoukcongress
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Renata Peçanha, já consagrada no meio com seu
evento anual Zouk’n Rio, que acontece em julho,
promete surpreender com a 2º edição do Congresso
Internacional de Zouk e Lambada, realizando o
1° Campeonato Internacional dos ritmos, no RJ

Prefeitura do Rio / Cultura
Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro
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II Congresso Internacional
de Zouk e Lambada do RJ
I Campeonato Internacional
de Zouk e Lambada do RJ
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artigo de Valmir Barbosa, na pág. 9

A Milonga Real
está de volta!

“O Decálogo do Bom Dançarino”

Destaque de capa:

Coluna da Elza: leia na página 10

Resultado positivo na
Audiência Pública na ALERJ

Edição nº 27 - Ano III

200 anos de aulas de dança!
A data está próxima: é de 1811 o primeiro
anúncio de aulas de dança de salão, até
então um privilégio exclusivo da nobreza.
Os sucessivos saraus e bailes da Corte
aumentam a demanda por esse tipo de
serviço e os professores de dança têm mais
status do que os professores de línguas!
(Saiba mais na página 6)

Leia também:

artigo de Leonor Costa com o
balanço da Semana da Dança de
Salão 2009

artigo de Antônio Aragão
explicando o que significa o termo
“políticas públicas”

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

Quartas dançantes (15h)
06/01 - Bonanza
13/01 - Pop Music
20/01 - Domingão e Alex
27/01 - Silvinha Chiozzo

Apoio:

Domingueiras (19h)
03/01 - Pingos e Gotas
10/01 - Resumo
17/01 - Pingos e Gotas
24/01 - Karibe
31/01 - Devaneios

www.marciothadeu.com - email: thadeumpb@gmail.com

MÁRCIO THADEU

SHOW

“NEGRO CANTO”
UMA HOMENAGEM AOS COMPOSITORES NEGROS DA
MPB, COMO NELSON CAVAQUINHO, LECI BRANDÃO,
BENITO DI PAULA, PAULINHO DA VIOLA E
ARLINDO CRUZ

05 FEV - SEX - 19h
06 FEV - SÁB - 19h

Centro Municipal de Referência da
Música Carioca Artur da Távola
Rua Conde de Bonfim, 824 - Tijuca - RJ

Couvert: R$ 10 (dez reais) e R$ 5 (cinco reais) meia entrada

Academia Ritmo Dance apresenta...

BAILE DO CÍCERO

O ENCONTRO DOS DANÇARINOS

SÁB - 09 JAN - 20h
Banda

RESUMO

CSSERJ

R. Gal Castrioto 216 - Barreto - Niterói

Inf.: (21) 2722-2905 / 9681-3247
Mesa antecipada: R$ 40,00
Convite Individual: R$ 12,00

Traje esporte fino

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

Coordenação:
Cícero e Sônia
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Destaque de Capa
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Leonor Costa

Recordando a

Milonga Real
Grande baile show dia 30/01, no Espaço Horto,
promovido por Aparecida Belotti, promete reviver o
clima da famosa milonga carioca

Bello Tango Produções, e Aurora Lubiz e
Luciano Bastos são os responsáveis pela
direção artísitca do show, que acontecerá
uma hora antes do baile. Eles estão fazendo
um trabalho maravilhoso, altamente
profissional, com os casais que participarão
do show”, adianta-nos Aparecida. Além
da apresentação da bailarina e coreógrafa
argentina Aurora Lubiz, com Luciano
Bastos, virão de Buenos Aires Vilma Vega
e Fernando Galera, além dos convidados
especiais Cláudio Gonzales e Fernando
Gracia. Do Rio, se apresentarão Alice
Vasques, André Sampaio, Neuza Abbes,
Wellington Lopes, Patrícia Carvalhaes,
Marcos Salomão, Patrícia Amaya,
Javier Amaya e Valdeci de Souza, com
participação da cantora Olívia Teixeira.
“Para os apreciadores de tango e da dança
em geral, será uma noite inesquecível”,
promete Aparecida, de partida para Buenos
Aires, em merecidas férias.

Baile-show realizado no salão nobre da Associação dos Empregados no Comércio, em junho
de 2008: milonga de gala, antecedida de show de cantores e apresentações de dança, com
profissionais do tango carioca e da cia de dança argentina “Corporacion Tango”.

Convites a R$ 50,00 até 30/12 (após, R$
60,00)
Vendas: Marilene (3264-8941 / 81500601); Jaíra (8834-2087 / 2535-3991);

Baile de Ficha no Largo do Machado

BAILE DA AMIZADE

Com excelente equipe de dançarinos
Rua do Catete 326 - Catete - Rio - RJ

Toda
Segunda-feira
Música ao vivo
a partir das 18:00h

(ao lado da Sendas do Lgo. do Machado)

Inf. (21) 9925-4432 / 2693-7608

Promoter: JOÃO DE QUINTINO tel: 9613-8079

CLUBE MACKENZIE - Rua Dias da Cruz 561 - Méier

QUI

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

JAN

Equipe de dançarinos. Música ao vivo com

28

Organização
Terê Freitas

Última Quinta
do mês

15 às 19h

SEXTA

TARDE DANÇANTE

MARCO VIVAN

29

Organização prof.

Alexandre
Nurck

JAN
12:30h

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

Explode coração, na maior felicidade, é no
embalo do samba em ritmo de dança de salão

Grande evento pré Carnaval

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

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

HÉLIO SILVA

Inf. e reservas: (21) 9697-6797

Márcia (8141-1750); Studio Valdeci de
Souza (R. Voluntários da Pátria, 341 - 2º
andar)
Informações: 8844-3212 / 9982-3212

Verinha Reis

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

Marlene Oliver apresenta

BAILE DAS

ROSAS

Traje: Esporte Fino

Serviços:
Baile Show da Bello Tango Produções
Comemorando os aniversários de
Aparecida Belotti e Luciano Bastos
Data: Sábado, 30 de janeiro de 2010
Local: Espaço Horto (Rua Abreu Fialho,
12 - Horto - Jardim Botânico)
Abertura do salão: 21h
Horário do show: 21:30h
Tempo estimado de duração: 1h
Baile: após o show e até as 2h

Aparecida Belotti ladeada por Luciano
Bastos, Jaime Arôxa, Aurora Lubiz e
Valdeci de Souza, na Milonga Bello
Tango do dia 11/04/09.

Traje: Esporte Fino

Talvez os recém chegados ao tango carioca
não saibam, mas uma das mais chiques
milongas realizadas no Rio era sem dúvida
a Milonga Real, promovida por Aparecida
Belotti no antigo clube Sírio e Libanês,
que ficava em Botafogo (fechado em
2007 e demolido no ano seguinte para dar
lugar a um prédio residencial). À frente
da Bello Tango Produções, Aparecida
continuou a promover as milongas Bello
Tango e Bellinho, no Jardim Botânico,
mas a Milonga Real ficou na recordação
dos antigos frequentadores. “Era um
evento que requeria um espaço especial
que combinasse com o clima de glamour
que idealizei para ele”, comenta Aparecida
Belotti, em entrevista concedida em sua
residência, cuja requintada decoração
reflete o bom gosto da promoter. “Em
julho de 2008 passado, consegui reproduzir
esse clima no baile-show que organizei
com a cia de dança argentina Corporación
Tango, no salão nobre da Associação dos
Empregados do Comércio, em que se
apresentaram grandes nomes do tango
carioca. Desde então, venho acalentando
o sonho de realizar uma nova Milonga
Real”, explica-nos a promoter para logo
em seguida explicar que a oportunidade
chegou quando resolveu comemorar seu
aniversário (“e do prof. Luciano Bastos”,
frisa) no Espaço Horto, no bairro de mesmo
nome. “Toda a ambientação, decoração,
sonorização, iluminação está a cargo da

AMARELINHO DA
CINELÂNDIA
Pr. Mal. Floriano 55
sobreloja

BANDA PÉROLAS

DANÇARINOS
E SORTEIOS (INÍCIO 19h)

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

TER - 12 JANEIRO
ENTREGA DO TROFÉU BAILE DAS ROSAS A DOIS
DESTAQUES DA DANÇA NO ANO DE 2009

ANIVERSÁRIO

LEONOR COSTA

Participo aos amigos da dança que comemorarei
meu aniversário no baille da Glorinha, no Olympico
Baile Temático “Vesti Azul...”
(se possível vir de azul)

DOM - 10 JAN - 20:30h
Ingr. do baile: R$ 20 (c/este: R$ 15)
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Mensagem ao leitor

Um balanço da Semana da
Dança de Salão do RJ - 2009

Por Leonor Costa
Editora

Desejamos
que, neste
ano que se
inicia, mais
pessoas
esclarecidas
e com
vontade de
engrandecer
a dança
de salão
juntem-se
a nós nessa
empreitada

Quem leu as três últimas edições
deste informativo pôde se inteirar da campanha da APDS-RJ
(Associação dos Profissionais
e Dançarinos de Salão do Estado do Rio de Janeiro), apoiada
pelo Jornal Falando de Dança,
no sentido de mobilizar a comunidade da dança de salão do
RJ para participar dos eventos
comemorativos da “Semana da
Dança de Salão do RJ 2009”
(SDS-2009).
Criada pela Lei 3440/2000, assinada pelo então governador do
RJ, Anthony Garotinho, a SDS
nunca saiu do papel por falta de
regulamentação e mobilização
dos dançarinos (veja artigo de
Myriam Martinez, na página ao
lado). Em 2007, a APDS-RJ decidiu fazer valer oficialmente a
SDS e passou a organizar pequenos eventos na última semana de
novembro, predominantemente
na Zona Oeste, onde está sediada. O movimento cresceu e, em
2009, obteve o apoio do SPDRJ
(Sindicato
dos Profissionais de Dança do Rio de
Janeiro), cuja
presidente,
Lourdes Braga, participou
da penúltima
reunião com os profissionais
interessados em participar da
SDS. Na última reunião, dia
18/10, o Sr Roberto Nazário,
assessor do ex-deputado Hernani Boldrim, autor da Lei, transmitiu aos presentes a disposição
de Boldrim em ajudar a APDSRJ em “contatos políticos”, o
que resultou numa reunião com
a Secretária Estadual de Cultura,
Adriana Rattes, e com o Presidente da Comissão de Cultura
da ALERJ, deputado Alexandro
Molon - que marcou uma Audiência Pública na ALERJ, organizada pela assessora parlamentar
Myriam Martinez.
A Audiência Pública aconteceu dia 1º de dezembro. Na
pauta, a regulamentação da
Lei 3440/2000 e a emenda ao

Orçamento Estadual de 2010,
destinando verbas à SDS. Participaram da composição da
mesa, além do deputado Molon,
o presidente da APDS-RJ, Jaime
José; a presidente do SDPRJ,
Lourdes Braga; e Lúcia Guimarães, superintendente de área da
Secretaria Estadual de Cultura.
Tomaram a palavra, em defesa
da SDS, a assessora parlamentar
Myriam Martinez e o presidente
da Andanças (Associação Nacional de Dança de Salão), Luís
Florião, e os já citados integrantes da mesa, dentre outros. O
Jornal Falando de Dança participou da audiência e da SDS2009, contribuindo sobretudo
na parte de divulgação, via mídia impressa, eletrônica - e até
“corpo-a-corpo”. E como participante ativo desse processo,
parabeniza, uma vez mais, esse
pequeno grupo de profissionais
e amantes da dança de salão que
abnegadamente lutou e continua
lutando para que os termos da
Lei 3440/2000 sejam cumpridos
e a dança de salão consiga ser
inserida no Calendário Cultural
do Estado do RJ. Destacamos,
em particular, as atuações em
prol da dança de salão do exdeputado Boldrim, do deputado
Molon, da assessora parlamentar da ALERJ Myriam Martinez, do presidente da Andanças
Luís Florião e do presidente da
APDS-RJ Jaime José. E desejamos que, neste ano que se inicia,
mais pessoas esclarecidas e com
vontade de engrandecer a dança
de salão juntem-se a nós nessa
empreitada. Entrem em contato conosco (Jornal Falando de
Dança, Andanças, APDS-RJ) e
se disponham a participar desse
movimento.
Acompanhem o desenrolar das
articulações em prol da SDS2010 e fiquem atentos às convocações para futuras reuniões
a respeito. Como mencionei na
edição passada, 2009 foi o ano
em que a dança de salão se politizou. Em 2010, temos que dar
continuidade a esse processo. E
fazer mais!

Planejamento: 4ª reunião da APDS (17/05)

5ª reunião da APDS

7ª reunião da APDS

Reunião no SPRJ: apoio

Penúltima reunião, com Lourdes Braga

Última reunião (18/10)

30/11: entrevista à Rádio Rio de Janeiro

29/11: Coquetel de lançamento, no Sesc-NI

Ações sociais: show de dança
no asilo Vida & Cia (29/11)

Ações sociais: dança p/alunos e profs.
da E.M. Viriato Correa (30/11)

Teatro Raul Cortez, D. Caxias
30/11: I Mostra de DS da Baixada

Baile de Renato Ritmus no Bangu A. C.,
30/11: baile-parceiro da programação

30/11: inauguração da exposição permanente
“Para sempre Antonietta”, na ac. Lincoln Pereira

02/12 na Vila Olímpica: oficina
de samba de gafieira

Ações sociais: apresentando a dança de salão
em visita ao SAUD, DIA 03/12

Baile-parceiro da programação da SDS: no
Campus da Univ. Castelo Branco, por João Roriz

RioSampa 04/12: baile-parceiro da programação da SDS (homenagens e apresentações)

Ações sociais: dançando com grupos da terceira idade no Vale do Ipê (04/12)

02/12: comemorando o Dia Nacional do Samba
com o lançamento do DVD “Caminhos do
Samba”, prodduzido pela APDS-RJ (Irajá A. C.)

Divulgando a ds: apresentações para o público
da estação Carioca do Metrô, dia 03/11.
Dia 04/12, no Bangu A. C.:
baile de confraternização

05/12: workshop de samba, Sesc-NI

05/12: aulão e apreeseentação de chorinho,
do Projeto Movimento Cultural da DS,
para assistidos da Cruzada do Menor (na
foto, integrantes da APDS e organiadores)

Workshop de salsa no clube Mackenzie, 05/12

05/12: workshop movimentos e
ritmos, Sesc-NI

Pré-lançamento da SDS no baille da APPAI,
na Casa de Shows Ribalta, dia 28/11

Alex de Carvalho ministrando workshop de
zouk, no Clube Recreativo Caxiense

Homenagem ao deputado Alexandro Molon, no encerramento da
SDS no Bangu Atlético Clube.

Ações sociais da SDS: aulão de dança e entrega
de donativos à Casa da Família Santa Clara

No encerramento da SDS, homenagem à Famíllia
Reis: 4 gerações dedicadas à dança de salão.

Baile no Sesc-NI com Orquestra Tabajara: homenagens e apresentações
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Política

Semana da Dança de
Salão do RJ - 2010
As entidades representativas da Dança
de Salão não desistem de fazer valer
a Lei 3440/2000 que “CRIA NO CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO A
SEMANA DA DANÇA DE SALÃO”.
A Lei em vigor estabelece:
Art. 1º - Fica instituído no calendário
oficial de eventos do Estado do Rio de
Janeiro, a SEMANA DA DANÇA DE
SALÃO, a ser realizada na última semana do mês de novembro.
Art. 2º - O Poder Executivo do Estado, a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Ação Social e Esporte e Lazer,
ficam encarregados de criar o programa relativo ao evento, utilizando para
esse fim, clubes, praças públicas, escolas da rede pública, podendo ainda se
utilizar de locais e instituições públicas
ou privadas.
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará essa lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar de sua vigência.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 11 de julho de 2000.
ANTHONY GAROTINHO
Governador

Por Myriam Martinez
Assessora Parlamentar
da ALERJ

Leonor Costa

As entidades
estão fazendo o
dever de casa,
cumprindo
o papel de
lutar para o
reconhecimento
cultural da
Dança de
Salão, o seu
crescimento
em nosso
Estado e a
valorização dos
profissionais da
dança

Estadual regulamentar a Lei para que
efetivamente fosse realizada a semana
de eventos, com verbas e patrocínio
oficial. O Deputado Noel de Carvalho
também fez uma emenda ao Orçamento de 2007, no valor de R$ 300.000,00,
mas o Governo Estadual não liberou a
verba na ocasião.
Infelizmente, nossa luta foi em vão,
mas não desistimos, outra vez estamos
unidos buscando resultados positivos.
Em audiência com Secretária de Cultura, Adriana Rattes, Lourdes Braga
(SPD/RJ) e Jaime José (APDS/RJ),
levados ao encontro pelo Dep. Nelson
Burnier e pelo autor da Lei, o ex deputado Ernani Boldrin, conseguiram
despertar o interesse da Secretária, que
se mostrou receptiva à regulamentação,
solicitando que as entidades elaborem
um projeto, com propostas de eventos.
A Comissão de Cultura da Assembléia
Legislativa, presidida pelo DEPUTADO
ALESSANDRO MOLON, atendendo à
minha solicitação, realizou audiência
pública em 1º de dezembro, com a presença de Lourdes Braga, João Batista
e Denise Acquarone (SPD/RJ), Jaime
José (APDS/RJ), Luís Florião (ANDANÇAS), além dos jornais FALANDO DE DANÇA (Leonor e Aragão),
Desde o ano de 2000, a Lei está em DANCENEWS (Wanyr de Almeida) e
vigor, mas foi engavetada pelo Gover- JORNAL DA DANÇA (Edézio Paz).
Após os debates e
exposições de motivos, o Dep. MOLON
assumiu o compromisso de defender a
regulamentação da
Lei 3440/2000, inseriu no Orçamento do
Estado de 2010, uma
emenda no valor de
R$150.000,00 como
cota de patrocínio
para a Semana da
Dança e formou a coAudiência Pública com o então deputado Noel de Carvalho e
missão responsável
a assesssora parlamentar Myriam Martinez (centro da foto),
em 12/09/2006: emenda ao orçamento de 2007 com verba de
por elaborar o projeto
R$ 300 mil, que não foi liberada pela Secretaria de Cultura.
que será apresentado
à Secretária Estadual
no, que não cumpriu o art. 3º. No ano de Cultura. Ela será composta por um
de 2006, atuando na Assembléia Legis- membro por entidade e mais um reprelativa, convoquei todas as entidades, sentante da Secretaria de Cultura.
Sindicato da Dança, APDS/RJ e An- As entidades estão fazendo o dever de
danças, além da imprensa específica, casa, cumprindo o papel de lutar para
para juntos cobrarmos do Governo o o reconhecimento cultural da Dança
cumprimento da Lei 3440.
de Salão, o seu crescimento em nosso
Na época, o Deputado Noel de Carva- Estado e a valorização dos profissionais
lho, que presidia a Comissão de Cultura da dança.
da ALERJ, junto com as entidades, fez Esperamos que o Governo, desta vez,
várias tentativas no sentido do Governo também cumpra com a sua obrigação.
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Venha conhecer o
Os melhores e
mais animados
bailes do Rio!
SEM CONSUMAÇÃO MÍNIMA - AR CONDICIONADO
MANOBRISTAS - AMBIENTES ALEGRES E SEGUROS

PASSEIO PÚBLICO
Av. Rio Branco 277 - Centro
Baile dos aniversariantes: toda
última segunda-feira do mês
(aniversariantes do mês não
pagam ingresso e ganham bolo)

TODA

SEGUNDA

18:00 à
Promoção até 20h: cerveja Skol dupla 01:00h
Ingresso: R$ 12,00 (com este, R$ 10,00*)
*exceto véspera de feriados e eventos especiais

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

CONJUNTO

TRINIDANCE

CHURRASCARIA GAÚCHA
Rua das Laranjeiras 114 - Laranjeiras
Baile dos aniversariantes: toda
última quinta-feira do mês
(aniversariantes do mês não
pagam ingresso e ganham bolo)
Ingresso: R$ 12,00
c/este, R$ 10,00*)
*exceto véspera de feriados e
eventos especiais

BANDA

QUINTA
20:00 à
01:00h

PÉROLA

BAILE DE FICHA (OPCIONAL),
QUINTA-FEIRA, NA
CHURRASCARIA GAÚCHA
Com excelente equipe de dançarinos
Promoção: Graça e Regina Vasconcellos

Informações e reservas:

Audiência Pública na ALERJ sobre a Lei
3440/2000: da esq. para a direita, compondo a
mesa, Jaime José, Lourdes Braga, dep. Molon
e Lúcia Guimarães, superintendente de área da
Secretaria Estadual de Cultura.

Leonor Costa

Leonor Costa

Graça:

Os membros da mesa, na Audiência Pública, mais Stelinha Cardoso,
Luís Florião, Antônio Aragão, João
Batista e Denise Aquacrone.

2549-9472
9135-9019
Email:

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

6

ANO 3 - Nº 27
JANEIRO/2010

Fala Aragão!

Lanço um desafio: vamos comemorar os
200 anos da dança de salão no Brasil?

Por Antônio Aragão

Está aí um
“gancho” para
alavancar não
só a luta pela
regulamentação
da Lei da
SDS, mas
para motivar
empreendedores
que queiram
fazer uso
da data para
movimentar a
economia que
gira em torno da
dança de salão

Biblioteca Nacional

Danças de par: antes
da Corte chegar, só
beeeem separados

Justiça seja feita, a idéia não é minha. Ela foi
ventilada por Luís Florião, quando fez uso da palavra para discorrer sobre a importância da dança de salão e da regulamentação da Lei da Semana da Dança de Salão, na Audiência Pública da
ALERJ do dia 1° de dezembro. “A exploração
das atividades ligadas ao tango tem enorme peso
na economia da Argentina, por que não fazer o
mesmo aqui, onde temos uma variedade maior
de ritmos a atrair os turistas, como o samba, o
forró e a lambada?”, ponderou ele, para em seguida lembrar que a primeira notícia de aulas de

dança de salão para o público em geral data de
1811, portanto prestes a completar 200 anos.
Duzentos anos de dança de salão! Esse marco
me chamou a atenção e, com base em informações encontradas em livros, fui por vários dias
à Biblioteca Nacional atrás de documento comprobatório. Após dois dias de pesquisas (e depois outros dias para entregar formulário, pagar
taxas e aguardar cópia do documento), aqui está,
para conhecimento geral, a reprodução do anúncio histórico de 1811.
Está aí um “gancho” para alavancar não só

Sei que não temos um grande patrocinador,
como conseguiu o Teatro Municipal do Rio de
Janeiro, para as comemorações de seus 100
anos. Nem o apoio de grandes empresas e dos
governos estadual e municipal. Tampouco de
ONG’s e entidades públicas, como acontece na
dança de rua. Sei também que nossos empreendedores são pessoas simples que por amor à
dança de salão enveredaram pelo caminho da
produção de bailes sociais e de pequenos espetáculos de dança.
Mas tenho esperança. Esperança que esse movimento inicial de politização da dança de salão
consiga incluí-la nas políticas culturais do Estado e do Município e atrair empresas que queiram associar sua imagem a essa atividade lúdica
e com grande poder de sociabilização.
Temos dois anos pela frente para isso. Talvez
a SDS-2010 funcione como balão de ensaio para
vencermos esse desafio. Mas isso requer união.
A vontade - de profissionais da dança, donos de
academias e promotores culturais da área - de

a luta pela regulamentação da Lei da SDS, mas
para motivar empreendedores que queiram fazer
uso da data para movimentar a economia (ainda
insipiente, mas com grande potencial) que gira
em torno da dança de salão.
Então, lanço um desafio: vamos comemorar os
200 anos da dança de salão no Brasil, na Semana
da Dança de Salão de 2011?

unir esforços em prol do mesmo fim. Deixando
de lado rixas, mágoas, concorrências, inércia...
apatia...
Afinal, todos nós só teremos a ganhar se a dança carioca crescer e aparecer nos indicadores
econômicos municipais e estaduais (pragmaticamente falando). E a sociedade, como um todo,
também.

Biblioteca Nacional

>

>

Um pouco de história...
A trajetória da dança social no Brasil provavelmente começou com a chegada da Família
Real Portuguesa ao país, em 1808, fugindo das
tropas de Napoleão.
Sabe-se que príncipes e princesas tinham
professores de música e dança, pois isso fazia
parte da educação da nobreza. Além disso, D.
João VI mantinha uma orquestra permanente e
uma cia de ballet - e todo o staff necessário a
essa manutenção (copistas, produtores, costureiras, ensaiadores, afinadores de instrumentos,
etc).
Uma vez instalado no Brasil, o Príncipe-Regente ordenou a vinda de Pedro Colonna, maestro de dança responsável pelos espetáculos
na Capela Real, o que aconteceu em 1810. Para ministrar aulas de música
aos filhos e compor músicas para a Capela Real, D. João mandou vir o
mestre de música Marcos Portugal, que também passou a supervisionar
e dirigir os teatros públicos. Marcos Portugal veio acompanhado da es-

posa, cunhada e sobrinhos... e do dançarino e coreógrafo Luiz Lacombe,
com a esposa.
O grupo chegou ao Rio em 11/06/1811 e, já em 13/07/1811, Lacombe
fez publicar o anúncio histórico da Gazeta do Rio de Janeiro.
Lacombe passou a dar aulas na Rua do Ouvidor n° 82 – 3º andar (veja
anúncio nesta página) e a quantidade de alunos (nobres e abonados que
queriam estar bem preparados para os bailes e saraus constantes da Corte)
era tão grande que ele teve que mandar vir o irmão Lourenço e demais
membros da família.
Na Corte, Lacombe tornou-se Compositor de Danças da Casa Real e
Maestro de Danças da Casa Real, sendo o coreógrafo do primeiro espetáculo de ballet de que se tem notícia no Brasil. Chamava-se I Due Rivali e foi encenado com a ópera de Marcos Portugal, Oro Non Compra
Amore, no Teatro Régio. Mesmo com o retorno da Corte a Portugal, os
Lacombe nunca mais deixaram o país (dá para imaginar porquê). Dizem
que o locutor da Globo News, Luís Ernesto Lacombe, é descendente direto dele, mas isso não pudemos conferir.
Com pesquisa de Leonor Costa
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Antônio Aragão

Políticas Públicas

Estamos acompanhando e
participando desse processo!
Mesmo que você seja daqueles que tem
alergia a política, fique ao menos inteirado
do que aconteceu nestes últimos meses
Para quem está “pegando o bonde andando” (expressão, aliás, que denuncia a
minha idade), é preciso explicar, antes de
mais nada, o que significa “políticas públicas”, tão citadas nos noticiários. No
meu entender, seria um conjunto de decisões tomadas, prioridades escolhidas e a
conseqüente destinação de verbas para os
diferentes setores da sociedade, dentro da
atuação do Poder Público (seja ele federal,
estadual ou municipal) – com a finalidade
de buscar o bem comum e melhorar a qualidade de vida de toda a população.
Num conceito moderno de gestão compartilhada, a sociedade civil (atualmente
mais organizada e com maior poder de
pressão) está sendo chamada a participar
das decisões sobre
políticas públicas,
através da convocação para plenárias, audiências
públicas e eleições
de representantes
das organizações
civis para Con-

II Conferência Municipal de Cultura da Cidade do RJ: acordos costurados com os demais representantes de segmentos culturais da cidade,
como a dança de rua e os movimentos afro, viabilizaram a indicação
de um delegado e um suplente oriundos do segmento da dança.

me omiti a comparecer às reuniões para
as quais fui chamado ou das quais tomei
conhecimento. Foi assim com as reuniões
setoriais da dança, na escolha do nome que
iria representar a dança na candidatura ao
cargo de delegado municipal de cultura e
nas atividades da Conferência Municipal
de Cultura – assuntos já noticiados em
edições anteriores do Jornal Falando de
Dança.
Segue abaixo um relato de outras reuniões das quais participei recentemente e que
envolveram assuntos de interesse de nossa
comunidade.
Fórum de Cultura da Câmara
Municipal da Cidade do RJ

Wilson Moraes/GVR

O III Fórum de Cultura da
CMRJ foi realizado dia
25/11, promovido pelo
Presidente da Comissão
de Educação e Cultura da CMRJ, Vereador
Reimont Santa Bárbara
(PT-RJ), e organizado
por sua assessora, Suelyema Franco. O tema
foi “Gestão Democrática
e Participativa” (nos fóruns anteriores os temas
foram “O Fundo MuniFoto de parte dos gestores
cipal de Cultura, o Plano
culturais presentes ao III
Municipal
de Cultura, a ConFórum de Cultura da Câmara
Municipal do Rio de Janeiro.
ferência
Municipal
de CulNo detalhe acima, os componentes da mesa, profª Ana
tura e o Conselho Municipal
Cláudia Dantas, vereeador
de Cultura). Participaram do
Reimont, sua assessora Suelyema e o sociólogo Dário
Fórum cerca de cem gestoSouza e Silva.
res dos vários segmentos da
No dettalhe ao lado, Aragão
(Jornal Falando de Dança),
Cultura e da Sociedade Civil.
Denise Acquarone (diretora
SPDRJ) e Lourdes Braga
Além do Jornal Falando de
(presidente SPDRJ).
Dança, estavam presentes aos
debates o SPDRJ e o Jornal
ferências e Conselhos. Sem
da Dança. Da composição da
dúvida uma conquista importante, que per- mesa participaram, além do Vereador Reimite ao cidadão comum chegar mais pró- mont e da Assessora Suelyema, a profª Ana
ximo de seus representantes legais, atuar Cláudia Dantas, do Centro Universitário
em reuniões, prestar depoimentos e fazer Plínio Leite, e o sociólogo Dário Souza e
reivindicações, além de fiscalizar de perto Silva, da UERJ. O Vereador Reimont deias políticas implementadas.
xou claro que, mais do que a parte técnica,
Como cidadão participativo, consciente ele estava ali para conhecer as experiências
de que tenho condições de participar desse dos que fazem cultura na cidade e saber soprocesso, dar minha contribuição à dança bre as necessidades do setor, o que foi feito
e manter nosso público informado, nunca pelos presentes. O sociólogo Dário Souza e

Da esq. para a dir., a secretária nacional de Cultura do PT, Morgana, o suplente de
delegado municipal de cultura, Luís Florião, e a delegada municipal de culturaI, Denise
Acquarone: apesar das tentativas de articulações, nenhum representante da área de cultura
da cidade do RJ conseguiu se eleger delegado estadual.

Silva ponderou que a gestão pública não é
governamental, tem que ter a participação
de toda a população. Já Ana Cláudia, de
Angra dos Reis, relatou aos participantes
sua experiência com o Teatro do Oprimido
(de Augusto Boal), como forma de atingir
e esclarecer, pela arte, as camadas populares da sociedade.
Audiência Pública na Assembléia
Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro.
No dia 1° de dezembro aconteceu uma
Audiência Pública na ALERJ, convocada
pelo Presidente da Comissão de Cultura
da ALERJ, Deputado Alexandro Molon, e
organizada pela Assessora Parlamentar Myriam Martinez. Na audiência,
integrantes da comunidade da dança
de salão defenderam a importância
desse segmento da cultura e reivindicaram a regulamentação da Lei
3440/2000, assunto já abordado pela
editora Leonor Costa e pela própria
Myriam Martinez, em suas respectivas colunas desta edição.
Como participante, presenciei a
emoção de alguns pela oportunidade de estar ali externando sua opinião e percebi a
boa impressão causada ao dep. Molon, que
de fato abraçou a causa. A Audiência Pública também me levou a pesquisar sobre
as primeiras aulas de dança de salão no Rio
de Janeiro e a lançar o desafio que explico
na matéria ao lado.
II Conferência Estadual de Cultura
do RJ.

haverá a Conferência Nacional de Cultura
(CNC).
Na CNC, em março, serão definidas as
políticas públicas para o setor cultural a
nível nacional, para os próximos dez anos.
Somente delegados representando as unidades da federação terão poder de voto na
CNC - e os delegados representando o Estado do RJ foram eleitos nesta Conferência
Estadual.
Como já havia presenciado na CMC-RJ,
nesta também houve confusão, falta de informação, mudanças de regras... Perdeuse tanto tempo na escolha dos delegados
estaduais (resultado do ego inflado dos
candidatos, que não aceitavam ceder suas
candidaturas para viabilizar a de terceiros)
que restou pouco tempo para a análise e
discussões das propostas a serem incluídas
no documento que será entregue na CNC
em Brasília, e temas importantes foram
deixados de lado.
No que se refere especificamente ao segmento da dança, a falta de fidelidade aos
acordos costurados a nível municipal (que
resultaram na eleição de um delegado e um
suplente originários da dança) provocou
uma cisão entre os delegados municipais
do RJ, dificultando uma “coalizão” que
permitiria a indicação de Denise Acquarone, do SPDRJ, como delegada estadual.
Como conseqüência, só os representantes
de movimentos sociais do município do
Rio conseguiram eleger delegados estaduais. Ou seja, do setor cultural das artes da
capital do Estado do RJ, cujo número de
produções é um dos maiores do país, nenhum representante conseguiu ser eleito.
“Para ganhar é preciso saber as regras e
jogar com o regulamento, foi uma grande
lição”, declarou-nos Luís Florião, nosso
suplente de delegado municipal – que por
sinal teve intensa participação na CEC-RJ,
atuando nas articulações junto a outros delegados municipais e junto aos eixos temáticos. O preparo dos representantes da dança, suas boas sugestões e comportamento
foram elogiados, inclusive pela Secretária
de Cultura.
Mais importante, o resultado final não
desmotivou os que trabalharam pela dança.
“Somos muitos, e quanto antes nos disponibilizarmos para o trabalho político, mais
rápido cresceremos”, finalizou Florião.

Realizada nos dias 14 e 15/12, no Palácio Gustavo Capanema, ela contou com a
presença, pela primeira vez nesse tipo de
processo, de um representante da categoria
da dança de salão: Luís Florião, presidente recém reeleito da Andanças e nomeado
suplente de delegado na I Conferência
Municipal de Cultura do RJ (aos interessados, sugiro a leitura de meu artigo sobre a
CMC-RJ na edição de novembro).
O objetivo da CEC-RJ foi discutir propostas para a área cultural, formuladas
pelos delegados municipais de cultura representates dos municípios do Estado do
Rio, proposLeonor Costa
tas essas que
foram sintetizadas em um
único documento, que
será levado à
Brasília em
março deste
Aguardando o início da Audiência Pública do dia 1° de dezenbro, na ALERJ: convocada para se tratar da
regulamentação da Semana da Dança de Salão do RJ, a audiência teve resultados práticos bastantes positivos.
ano, quando
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divulgação

Dançando na telona

“Vem Dançar”

(Take The Lead) - 2006

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

A história
real de Pierre
Dulaine, na
qual o filme é
baseado, é uma
lição de vida
Um profissional
que busca ajudar
o próximo
mesmo sabendo
do trabalho que
virá e que não
tendo obrigação
alguma, não
desiste
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No meu último texto sobre filmes falei sobre meu
receio em rever um filme que gostei na primeira vez, afinal não dá para saber se vamos gostar
novamente. Já em “Vem Dançar”, com Antonio
Banderas, meu receio é falar mal, muito mal sobre
esse filme B. B de bom, mas apenas isso.
Na verdade o problema não é a canastrice do
Banderas, nem a fotografia. Ao final da exibição,
é atendido o objetivo de deixar o espectador sair
feliz. É um autêntico filme pipoca. Apesar de não
merecer estar na minha prateleira especial de filmes de dança, está logo abaixo.
O ponto principal é a ausência de detalhes que
tanto elogio em filmes como “Sob a Luz da Fama”
ou “Dança Comigo?” (japonês). E existe um detalhe (ou dois) que tira qualquer boa-vontade com
esse filme. Leiam a sinopse oficial, abaixo.
“Antonio Banderas estrela Vem Dançar, um
drama inspirado na história real de Pierre Dulaine, um professor e competidor que ensina dança
de salão como voluntário a um grupo variado
de alunos do ensino médio de uma área carente
do centro de Nova York, mantidos de castigo. A
princípio, os alunos estão desconfiados quanto a
Dulaine, principalmente quando descobrem que
ele está ali para ensiná-los a dançar, mas seu comprometimento e dedicação inabaláveis pouco a
pouco os inspiram a abraçar o programa. Na verdade, eles chegam a levar a idéia um passo adiante, combinando a dança clássica de Dulaine com
o estilo e a música hip hop, criando uma fusão
única e cheia de energia. Quando Dulaine se torna
um mentor para seus alunos, muitos dos quais não
tiveram muito pelo que lutar em suas vidas, ele
os motiva a aprimorar suas habilidades para uma
competição de dança de salão de muito prestígio
da cidade e, em troca, eles compartilham valiosas
lições sobre orgulho, respeito e honra.”
A história real de Pierre Dulaine, na qual o filme
é baseado, é uma lição de vida. Um profissional
que busca ajudar o próximo mesmo sabendo do
trabalho que virá e que não tendo obrigação alguma, não desiste.
Mas Dulaine deu azar no cinema. Sua história,
apesar de exemplar, é umas das mais batidas na
indústria cinematográfica. Se você vê filmes com
frequência, com certeza já assistiu algum onde
um professor consegue ajudar seus alunos a cres-

MA
O
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cerem como pessoas e aprenderem coisas importantes, seja com basquete, matemática, inglês, natação etc. Para piorar, no quesito dança, quantos
filmes você já viu onde a dança em questão tem
que lutar para ficar ao lado do Hip-hop ? Em um
filme onde os únicos detalhes são esses temos que
tentar conferir então a qualidade da dança. Mas
o que vemos é um Banderas com desempenho
de um famoso da Dança dos Famosos, do Faustão. Embora, tenho que admitir, ele engane muito
bem.
Para se ter idéia do que essa sinopse oficial e
o trailer são capazes, leiam abaixo minha crítica
antes de eu ter assistido, em 2006, pela primeira
vez esse filme.
“Filme sobre dança de salão “Vem Dançar (Take
The Lead)”. Não gaste com entradas de cinema!
Esse é mais um filme do tipo “professor assume
turma de desajustados e coloca-os no bom caminho”, só que dessa vez ao invés de história, matemática ou basquete o que é ensinado é dança
de salão. Esse filme não está aos pés de um Baila
Comigo (japonês) ou do australiano Vem Dançar
Comigo, e nem a fotografia merece uma tela de
cinema (quase nenhuma merece). Mas como somos fanáticos por dança de salão não podemos
deixar de assistir. Esperem chegar nas locadoras
pois assim poderemos voltar e repetir as cenas de
dança para poder elogiar ou malhar o Banderas.
Marco Antonio Perna (antes de assistir ao filme
em 2006)”
No filme, tirando os profissionais de ballroom
dancing, os alunos do Banderas têm péssimo desempenho porque com apenas um ano de dança

_______________________________________
Marco Antonio Perna é analista de sistema,
pesquisador e colecionador de filmes de dança
www.pluhma.com/blog
www.dancadesalao.com/agenda

DOMINGOS
DANÇANTES

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

A FESTA QUE VIROU MANIA!

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

Grupo Trinidance
& DJ Murilo
Aniversariantes do mês:
comemoração no último
domingo do mês

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

competem com profissionais com anos de estrada.
Custava colocá-los em nível iniciante na competição? Como terá sido a história real? Ou seja,
somente detalhes ruins. Qual a moral do filme?
Que tanto busco em filmes de dança? Prefiro ficar
com a lição de vida do verdadeiro Pierre Dulaine,
um profissional de dança que colocou seu conhecimento em prol do encontro da cidadania por
adolescentes que não tinham tido oportunidade.
No Brasil vemos isso em diversos projetos sociais
que levam música, dança, artesanato e diversos
outros tipos de ensinos em comunidades carentes
ajudando crianças e adolescentes a encontrarem
um bom caminho.
No filme é abordado também o preconceito de
ambas as partes entre os mais abastados e os menos favorecidos, mas não acho que o assunto tenha sido bem desenvolvido.
Desistiu de ver o filme? Não faça isso! Simplesmente desligue seu senso crítico e assista sem
esperar nada. Talvez até você goste do filme depois de ler minhas palavras, justamente porque se
preparou para o pior e o filme saiu melhor que
o esperado. Existem cenas ótimas também, que
compensam a falta de detalhes. Acho até que estou ajudando as pessoas a gostarem do filme com
minha crítica. Podem me malhar depois de assistirem. Deixem seus comentários em meu blog.

Olympico Club

R. Pompeu Loureiro 116 - 3º andar

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

by Glorinha

Reservas: 2553-3600 / 9772-2051

ANO 3 - Nº 27
JANEIRO/2010

9

Comportamento

Decálogo do
bom dançarino

Por Valmir Barbosa

Até mesmo
na Europa há
preocupação
com os
problemas
de educação,
postura e
comportamento
social que vem
acometendo
dançarinos
atuais

Sempre que viajamos para o exterior, pesquisamos locais de Dança de Salão para
conhecer, trocar experiências e... dançar, é
claro. Neste final de outubro, estivemos em
algumas casas noturnas de Sevilha e Barcelona, na Espanha. O ritmo quase exclusivo
por lá é a Salsa.
Ao entrarmos no “Água de Luna”(#), em
Barcelona, recebemos na entrada os cartões
de consumação acompanhados de um texto
impresso, sob o título “Decálogo Del buen
bailarín”, assinado por Victor Menéndez
Reyes.
Ficamos surpresos, intrigados mesmo. E
por dois motivos:
1-Por coincidência, o Falando de Dança havia publicado, na Edição nº 24, de
Out/09, um artigo meu intitulado “Princípios Poéticos da Dança”, com dez itens.
2-Até mesmo na Europa, há preocupação
com os problemas de educação, postura e comportamento social que vem
acometendo dançarinos atuais.
Para que todos saibam do que estou falando, segue abaixo o “decálogo”
espanhol, que tem muito em comum com o artigo citado, publicado nesse
Jornal.
Decálogo do bom dançarino
(Victor Menéndez Reyes)
Dançamos para nos divertir, para nos relacionar e esquecer os problemas. Podemos errar, fazer besteiras, pois o importante é rir. Como se
pode dançar com tanta seriedade, com uma sobrancelha levantada, com
os olhos entreabertos e os lábios de Chico Martini? Bem... admite-se
caras apaixonadas e graciosas, mas não prepotentes.
1-Enfeita-se a dança com passos, mas não se enfeita passos
com a dança. Dar mais voltas não significa dançar melhor. Se
ficar estressado, deixa para lá e vamos.
2-Dança-se olhando o parceiro, não ao redor para que as pessoas o vejam. Caso haja um espelho perto, não se olhe (a menos
que esteja em aula). Procure intimidade, não se afaste da parceira. Dançar perto é mais bonito e gostoso.
3-Preste muita atenção à música. Não force os passos dentro
de uma melodia. Há trechos na música que te convidam para
se soltar (o que não significa desnudar-se).
4-Não existe uma única maneira de dançar. Tenha consciência
de que há outras pessoas que dançam diferente e o fazem muito
bem. Não olhe com desdém quem dança simples ou diferente

de você. Nem tudo o que diz teu professor é lei. Tenha a mente
aberta para aprender outras maneiras de dançar e aprender
com outras pessoas. Tenha em conta que existem passos sem
nome, inventados ou um mesmo passo chamar-se de maneiras
diferentes. A dança não pode ser uniformizada, pois seria tão
chato...
5-Dançar é como fazer amor, isto é, se não soar como música aos ouvidos, não adianta ficar fazendo “passo” sem parar.
Onde deixaste o saboroso cortejo?
6-É preferível fazer um passo simples e bem feito do que vários
de qualquer maneira. Não se torne obsessivo com os passos.
Primeiro aprenda a se mover e a dominar o ritmo.
7-Não importa que não distinguas uma Salsa colombiana, da
portorriquenha ou de um boogaloo. O importante é que teu
ouvido entenda o swing que vai refletir no teu corpo.
8-Dançar com os melhores não tem mérito. O bonito é fazer
dançar alguém que esteja começando e fazê-lo se sentir bem.
9-Moças: ser sensual não é dançar séria, alisar o próprio corpo ou levantar o braço. Lembre-se de que tens quadril, lábios,
peito, pernas, olhos... e Meninos: são vocês que conduzem,
mas não utilizem as meninas como bonecas, para sacudir ao
bel prazer sem sequer olhá-las. Façam com que elas brilhem
e dêem espaço, porque elas também têm o direito de sentir a
liberdade de dançar e criar.
10-O tema da higiene do dançarino eu deixo por conta da imaginação de vocês.
Por fim, sejam felizes e dancem até que o corpo agüente.
(#) “Agua de Luna” – Calle Viladomat, 211 - Barcelona

Cia Aérea de Dança
comemorando 25 anos, apresenta

Samba-Dança
Gafieira e coisa e tal

22 JAN - 07 FEV

QUINTA A SÁBADO ÀS 20h
DOMINGO ÀS 19h
DURAÇÃO 60 MIN - CLASSIFICAÇÃO LIVRE
INGRESSSO: R$ 20,00

TEATRO
CACILDA BECKER
RUA DO CATETE 338 - CATETE - RJ
TEL (21) 2265-9933

Pela primeira vez no Rio, o espetáculo encenado no palco do
HAUS DER KULTUREN DER WELT (Festival In Transit, Berlim)

A Cia Aérea de Dança, ao completar 25 anos, apresenta o espetáculo
“Samba-Dança Gafieira e coisa e tal...” , acompanhado de Oficinas, Palestras e Debates
no Teatro Cacilda Becker. Confira a programação: www.projetosambadanca.blogspot.com/
Direção e coreografia: João Carlos Ramos

Apoio/divulgação: Jornal Falando de Dança

10

ANO 3 - Nº 27
JANEIRO/2010

Coluna da Elza

Tango na Lapa
No início de dezembro (dia 11), a Milonga Xangô
foi reinaugurada em novo local na Lapa - no Espaço de Dança Viralapa, de propriedade do Mestre Paulo Araújo.
Contando com a presença dos componentes do
conjunto Demoliendo Tango e dos amigos amantes do tango, o baile foi um sucesso, com muita
energia positiva. A alegria e integração se fizeram
presentes neste primeiro encontro, como sempre
Por Elza Moreira
era de costume, nos velhos tempos da Rua da
Passagem, onde já vivenciamos esses momentos
tantas vezes, com emoção e paixão pelo tango.
Esperamos que nesta nova fase a Milonga Xangô possa trazer de volta a essência do tango, que é
bailar com prazer...
Com sentimento...
E não meramente
por interesses particulares. E que
este local seja o
reduto dos Amantes do Tango, onde
sempre
haverá
integração entre
todos e com todos,
como era no princípio (e que está
hoje um pouco
esquecido). Pois
Momento de descontração na Milonga Xangô, que retorna com alto astral.
sem isso, o egocentrismo, a vaida-

de, o exibicionismo e o egoísmo, um pouco já infiltrados no meio, acabam levando o tango, que se
fundamenta em sentimentos de emoção e paixão,
para caminhos paralelos, meramente comerciais,
passando essa dança - que é muito mais que dança, é um estilo de vida - a ser uma dança comum,
como qualquer outra , que se dança como um
exercício físico. Esperamos resgatar um pouco
de tudo que já se perdeu... Para vivenciarmos o
tango com energia, amizade, havendo união entre
todos. E que esse espaço seja destinado aos que
realmente amam o tango, e que não querem fazer
dele apenas um meio de vida. Assim como o organizador Paulo Araújo, o Mestre do Tango, voltou triunfante, com energia positiva contagiante,
abrindo as portas de um novo espaço mágico,
esse lugar poderá ser um lugar certo, para os encontros semanais, com as pessoas certas, para um
início de uma nova era do tango carioca.
Outro evento importante no tango foi realizado
no dia 13.12.09, em Comemoração ao Dia Mundial do Tango. A Academia do Tango do Brasil,
representada por Dom Jorge Paulo, o “Dinossauro do Tango no Brasil”, organizou a quinta edição de seu Tradicional Baile Oficial, também na
Lapa, no Café Cultural “Casa de Jorge”. Além
do baile, a programação incluiu um show de tango e entrega de diplomas de Honra ao Mérito e
da Medalha Carlos Gardel aos personagens que
se destacaram no tango carioca no ano passado.
Dentre os homenageados estavam: Neuza Abbes
(bailarina); Mariza Urban (empresária); Simão
Takiaya (dançarino); Principado Louças (patrocinador); Tesouro Laser (colaborador); Elza Moreira (divulgadora); Cecília Zalazar (professora); Teatro Princesa Isabel (incentivador); Américo Del

apoio / arte: www.jornalfalandodedanca.com.br

Carlinhos Maciel convida para a

TER

QUARTA - 20 JAN - 20h

Praça Seca nº 21 - Jacarepaguá

apoio: Domingos Dançantes by Glorinha

apresenta:

R. Pompeu Loureiro 116 - Copacabana

Inf.: 2295-6892 / 8212-2969

GRANDE BAILE DE COMEMORAÇÃO
DOS DEZ ANOS DO

BAILE DO AMOR ETERNO

TECLADISTA JOÃO DA ILHA &

CONJUNTOAEROPORTO

VÉSPERA DE
FERIADO

ENTRADA FRANCA

A PARTIR DAS 17H
APOIO CULTURAL:

Olympico Club

FLA
BOUTIQUE

__________________________
Elza Moreira é editora do site Momentos de Tango
(www.momentosdetango.com.br).
Veja a cobertura destes eventos no site da Elza.

Country Clube de Jacarepaguá

NOITE DO
PRETO E 19
JAN
DO BRILHO
Música ao vivo e dj Murilo

Rio (promotor
de festivais de
tango); Jorge
Tannuri (escritor de livros
de tango). Eu,
além de receber
esse prêmio,
que me engrandesse, ganhei Milonga, show e homenagens na “Casa de Jorge”. Na foto, eu
com a Medalha Carlos Gardel, ao lado de minha “madrinha”,
uma madrinha Marilena, e do anfitrião, Dom Jorge Paulo.
maravilhosa, a Fotos: acervo do site Momentos de Tango.
quem muito amo, que é a Marilena.
Em nome de todos os homenageados deixo
aqui registrado os nossos agradecimentos e reiteramos a importância de Dom Jorge Paulo para o
tango no Brasil, visto ser ele um pioneiro, e pela
grande batalha em manter vivo esse Movimento
no Rio de Janeiro. Agradecemos a Dom Jorge
Paulo pois é isso que anda faltando no tango:
pessoas idealistas, com garra, que mesmo com
dificuldades continuam sempre lutando. Esse é o
verdadeiro valor de um homem!
Aproveito para agradecer a Deus por todos vocês, que fazem parte de minha vida, desejando
que neste ano que se inicia o espírito renovador
do Natal que passou possa estar presente nos corações de todos nós. Que em cada coração possa germinar uma sementinha que poderá brotar
e transformar nossos sonhos em realidade, para
que possamos seguir unidos nesta paixão que
nos arrebata, seguindo os passos do amor.

Informações:

Edil Ribeiro: 7675-5576
Conceição dos Palmares: 9240-5850 / 9809-3524

Dia 09 de Janeiro de 2010, Sábado:

Aniversário de

Marinho Braz

realização:

Venha festejar também o inicio de um novo ano!

20:30

Festa Dançante

Bar e Restaurante 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

Entrada:
Antecipado:

R$ 20,00

Na hora:

R$ 25,00

Maiores Informações:
(21) 2205 0118

Convites a venda no Reboco das Artes de Laranjeiras

Travessa Euricles de Matos, nº 40, Laranjeiras (prox. às Lojas Americanas)

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

SÁBADO
ESPECIAL

SEXTA
CARIOCA

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

Realizamos milongas há 13 anos

CONHEÇA NOSSOS BAILES!
Almoço dançante

todas as 5ª f. (12 às 15h)

Às sextas

2223-4066

Informações: (21) 9982-3212

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

SEGUNDAS DIAS 4, 11, 18 e 25/01
Bangu Atlético Clube
QUARTAS DIAS 6, 13, 20 e 27/01
Estudantina Musical
Contato:

(21) 3409-5756 / 9692-1752

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)

SEXTAS
22/01- Barreto Social Clube
29/01- Pedra Branca Social Clube
SÁBADOS DIAS 16 E 30/01
Clube dos Aliados

3 horas de zouk + 3 horas de forró com Allan Lobato
E à noite, pra você não
ficar parado...

NOITE CALIENTE

Comemorando o aniversário da
profª Carol Secca (início 22h)
IMPERDÍVEL !!!
Local: Real Festas

R. Raul Veiga, 515 - Centro - Cabo Frio

Inf.: (22) 2644-3233 | 9948-5180

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

16:30 / 17:30 - baile-aula
incluído no ingresso do baile
17:30 / 21:45 - baile de dança
de salão com duas bandas:

01/01 - Não haverá baile
08/01 - Gaúcho e Helton
Conjunto Aeroporto
15/01 - Gaúcho e Helton
Banda Status
22/01 - Gaúcho e Helton
Conjunto Aeroporto
29/01 - Gaúcho e Helton
Conjunto Aeroporto

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

o
çã

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

Happy Hour

18 às 22h na
2ª quarta-feira do mês,

Profª Luciana Santos

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

Inf. 2257-0867
9986-7749

com dançarinos

DOMINGOS DANÇANTES

FESTA TEMÁTICA

10 DE JANEIRO

by Glorinha

A PARTIR DAS 20:30h

“Vesti azul...
minha sorte então mudou”
TRAJE AZUL (NÃO OBRIGATÓRIO)

Reservas:
2553-3600 / 9772-2051
Ingr. R$ 20,00 (c/este R$ 15,00)

arte: Jornal Falando de Dança

Com equipe de dançarinos
(sistema de fichas)

DIA 02/01/2010 - Início 10h da manhã

iza

AGENDA DE BAILES:

VENHA APRENDER A DANÇAR OS
RITMOS QUENTES DESTE VERÃO

www.jornalfalandodedanca.com.br

Renato
Ritmus
Instrumental Disc Jockey

REQUINTE QUALIDADE BOM GOSTO

Rea
l

2ª e última do mês (a partir das 18h)

Música ao vivo com TriniDance (nos intervalos, dj Murilo)
Olympico Club - R. Pompeu Loureiro 116 - Copacabana

BAILE DA GAFIEIRA

arte:

Academia Marquinhos Copacabana apresenta o

aniversário de

Karla
Bogo

Comemorando o

VILSON QUEIROZ
Com a banda

OS DEVANEIOS

Sáb - 06 fev - 19:30h

41 anos de sucesso!

QUA - 20 JAN - 17h

Bd Paratodos
Olympico club

Local: ASPOM - Av. Dom Helder Câmara 8484 - Piedade

Pompeu Loureiro 116 - 3º andar
Inf. (21) 2556-1956 / 2548-7755

Vendas antecipadas:
mesa c/4 conv. R$ 40,00 - indiv. R$ 10,00

Cia de Dança Henrique Nascimento apresenta o show
Realização:

aniversário do prof.

arte
divulgação:

Inf.: 8638-5552 / 9907-5355
3477-5822

Baile do Nelson e Delfina
Clube dos Bombeiros (Madureira)
Travessa Carlos Xavier 96

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

SEXTA, DIA 15 DE JANEIRO

SPORT CLUB

Dj Henrique Nascimento - entrada: 10 reais
veja clips do show em
www.studiohenriquenascimento.com.br
Informações: 3899-7767 | 97522207

MACKENZIE

Rua Dias da Cruz 561 - Méier

V EM

AÍ A

das 20
às 24h

E IRA
U
G
N
I

DO

E
T
L I IER

DE
GRAN

E

DOM

DO

MÉ

(atrás do Sesc)

Aos domingos das 18 às 22h
Mesas e estacionamento grátis

03/01 - BRASIL SHOW
10/01 - DEVANEIOS
17/01 - NOVOS TEMPOS
24/01 - STATUS
31/05 - AEROPORTO
Organização: Nelson e Delfina
Contatos:
(21) 3274-2380 / 9623-8985 (Delfina)
9174-9240 (Nelson)

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

DANÇA DE SALÃO - JAZZ - BALLET - SAPATEADO
HIP HOP - YOGA - DANÇAS DO VENTRE / CIGANAS
Vamos resgatar
este espaço
para a
DANÇA DE SALÃO

29 JAN

SEXTA - 20:00 / 01:00h

BAILE COM DJ MARCELINHO

INAUGURANDO A NOVA FILIAL DO
STUDIO DE DANÇA HENRIQUE NASCIMENTO

INGRESSO: R$ 10
Local:

Centro Cultural Amigos das Artes
(antiga ELITE DO MÉIER)

Realização:

Apoio, arte
e divulgação:

R. Arquias Cordeiro 442
(próx. estação do Méier)
Estacionamento c/manobristas

tel. 2241-9781

às Prática de Samba |Matriz| R$ 5 por pessoa
SÁB |16 JAN| 19:00h
21:00h
às
SÁB |23 JAN| 21:00h
01:00h

Baile de Dança de Salão

(Comemorando aniv. Aletheia Hope)

|Matriz|

R$ 10 antecipado
R$ 15 na hora

às
SÁB |30 JAN| 19:00h
Prática de Forró e Fox |Matriz| R$ 5 por pessoa
21:00h
às
DOM |31 JAN|11:00h
14:00h

Baile de Dança de Salão |J.Botânico NT (Horto)| Entr.Franca

Dire ção: Gustavo Loivos & Aletheia Hoppe

R. Barão do Amazonas, 263 - Centro - NT
Tel / Fax: (21) 2613-3276
Acesse nossa página exclusiva:
youtube.com/amazonasdance
Email / Orkut: amazonasdance@yahoo.com.br
Diversos itens especialmente
desenvolvidos para
a arte de dançar!
FUNCIONAMOS DAS 8 ÀS 23h

Marquinho
rancinha
T
Personal dancer - aulas particulares de dança

ES P

WORKSHOPS
CURSOS DE FÉRIAS

IA S

L ACADE
A
I
M
EC AULAS

tel. 9963-5823 - email negrotrancaa@hotmail.com

29 a 31 JAN

AULAS DE DANÇA PARA CRIANÇAS
NA BARRA DA TIJUCA
DANÇA DE SALÃO - FORRÓ - SALSA - ZOUK
IDADE: DE 4 A 10 ANOS
TURMAS AOS SÁBADOS

STUDIO BARRA

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

Dir. Leandro Aragão e Kátia Queiroz

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

19º Workshop de dança
da Pousada
A Marca do Faraó
(Cachoeiras de Macacu)

Inf.: (21)2711-8297
2714-9048 / 9399-6284
AULAS
PARTICULARES:
SAMBA - BOLERO
SALSA - ZOUK
SAMBA NO PÉ
FOX - TANGO
FORRÓ

VEM AÍ
Realização:

HORAS
DE BAILE

24 HORAS DE BAILE + 12 HORAS DE WORKSHOP
RITMO: SAMBA, TRADICIONAL E FUNKEADO

Studio de Dança
Rodrigo Bomfim

AULAS COM PROFISSIONAIS DE DESTAQUE NO RITMO!

NOMES JÁ CONFIRMADOS:
ADALBERTO SHOCK, ANA PAULA PEREIRA,CAIO MONATTE,
DIEGO FIORY, ELTON NASCIMENTO, HENRIQUE NASCIMENTO,
JOÃO RICARDO VIEIRA, LEO FORTES, LEO BONILLA, LUANDA LINS,
RODRIGUINHO BARCELLOS, SANDRA LOPES E THIAGO FRADE

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

PARA APRENDER OU PRATICAR...
Aulas de

{

DANÇA DE SALÃO
SAMBA
FORRÓ
ZOUK
SALSA
TANGO

DANÇA DO VENTRE

BAILE DO ALMOÇO:
toda 4ª f. das 12 às 15h
HAPPY HOUR DANÇANTE:
toda 6ª f. das 18 às 22h

Espaço de Dança Caio Monatte

R. Haddock Lobo 79 - sobr. - Estácio

tel. 2273-4346 / 9441-7830 / 7869-6874 ID 10*55138
Visite nosso site: www.caiomonatte.net

ARTE

Venha para a UniversiDança!
Danças de Salão
Dança do Ventre

Tel. (21) 8282-5000

Jazz

Zouk

Salsa

e muito mais!

Curso de Samba no pé
com Stelinha Cardoso
2ª e 4ª f. (13h) & 2ª/4ª/6ª f. (17h)

Vários cursos em um só lugar.
Profissionais especializados.
Seus fins de semana nunca mais serão os mesmos.

www.universidança.com.br

Rua Vasco da Gama 220 Cachambi Rio de Janeiro-RJ

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

Salão com ar
condicionado

Profissional da Dança de Salão e Coreógrafo
R. Cardoso de Moraes 250
Bonsucesso

Inf.: (21) 3868-4522

Em janeiro:
samba
no pé

Ivan Sanna

Solange Dantas

Pç. Demétrio Ribeiro 17 - sala 302* - Copacabana - RJ
tel. 2220-0907 / 9999-3867 *(entre Princesa Isabel e Prado Jr)
Rua Otávio Carneiro 143 - sala 406 - Icaraí - Niterói
tel. 2612-9018 / 8873-4453
email: estudiosolangedantas @hotmail.com

Samba de Gafieira Tradicional
com Stelinha Cardoso
4ª feira - 19:30h

Novas Turmas
de Dança de Salão
2ª e 4ª f. - 12:00h

e
c
n
a
D
ree
Aulas de

F

todo

Prof.

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)

tmos
i
r
s
so

Júlio Cesar

Em breve: SAMBA NO PÉ

Danças de salão - bailes - passeios

Em janeiro, novas turmas: samba no pé - dança do ventre - forró

Inf.: (21) 2288-2087 / 9679-3628
úcleo de Danç a
N

espacox@stelinhacardoso.com.br

Av. Marechal Floriano, 42 - sobrado - Centro - RJ

Academia de Dança Conceição da Bahia

Pe anha
Renata

2223-4066

Curso de Forró para iniciante
com Rosangela Pinheiros
2ª e 4ª f. - 16:30h

arte: www.jornalfalandodedanca.com.br

Forró

CURSOS DE
JANEIRO!

Ballet

Terça e Quinta - das 10:30h às 11:30h

Espaço Alongamento - Av. Visconde de Pirajá, 207 - sblj

Inf. 9694-1875 / 3251-8253 - Email: j.rasecramos@yahoo.com.br

Aulas de dança no

DANÇA DE SALÃO
FORRÓ - SALSA
ZOUK - TANGO

Centro do Rio

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

Flávio & Manon

Ensinamos: bolero - soltinho - samba - forró
Segundas / quartas / sextas - horários de 9 às 19:30h

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

Com este: uma aula e matrícula grátis

Informações: (21) 9745-2305 (Flávio Marques)

Centro de Dança Valqueire
Pelo prazer de dançar...

Ballet, Jazz, Sapateado, Dança do Ventre,
Dança Cigana e muito mais
Adulto e Infantil
CURSOS DE FÉRIAS

FORRÓ | 3ª & 5ª f. | 19 às 20h | Profª Karol
ZOUK | 3ª & 5ªf. | 20 às 21h | Profª Karol
DANÇA DO VENTRE (véu e técnicas de quadril) | 3ªf. | 19 às 20h | Profª Velluma
DANÇA DO VENTRE (como montar s/coreografia) | 6ªf. | 19 às 20h | Profª Velluma
JAZZ (oficina de interpretação para bailarinos - duração: 1 semanal)
2ª, 4ª e 6ªf. (13 às 17h) - 3ª e 5ª f. (15:30 `s 18:30h)

TURMAS ABERTAS PARA 2010: Curso Dança do Ventre (Profª Thayla)
2ª feira - 19 às 20h - Técnica de limpeza de movimentos para iniciantes
4ª feira - 19 às 20h - Cursos de clássicos - só para nível intermediário

DANÇA DE SALÃO

TERÇAS E QUINTAS:
Prof. Fábio Silva


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: iniciante (15h) e intermediário (16:30h)




zouk: às 15h (intermediário)

R. Luís Beltrão 160 - cobertura (Shopping Center Point)
Vila Valqueire - Inf. 2453-1880 / 3833-1220

To
d

Petrópolis

os ritmo

Aulas particulares e em grupo

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

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

Studio
Sandra Lopes

S

Rua Dr. March 26 (Barreto Social Clube)

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

email:
carvalho.ademir@uol.com.br

S

TURMA
NOVAS

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

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

Méier:

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

Av. Amaro Cavalcanti 1661 (Sesc)

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

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

AC

AD

EMIA DE DA

Dança de Salão

N

A

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

Dir.: Cláudio Almeida - Carolina Leão - Jailson Marinho

Ç

www.studiohenriquenascimento.com.br

Universo da Dança Amantes da Arte

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

STUDIO DE DANÇA HENRIQUE NASCIMENTO
Bolero-Samba-Fox-Salsa-Forró-Jazz-Ballet

s!

Prof. Pedrinho Alves

os

1 a aula

Bailes todas Sextas 19:00 e Sábados 20:00

Tijuca

Grátis.

Tel.: 3872-5264

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

www.luizvalenca.com.br

Studio de Dança Marquinhos Copacabana
Tel.: (21)2256-1956 e 2548-7755
Av. N. Sa. Copacabana 427 - gr. 302/303 - Rio de Janeiro - RJ

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

Aulas em grupo ou particular com os melhores professores do mercado
Sábados: baile de ficha, início 19:00h

Alvaro’s Dance

Conforto, credibilidade, profissionalismo e bom atendimento

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

Inf.: (0XX21)2547-0861

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

Niterói

Escola de Dança

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

orkut / email: reinaldo.goncalves2004@ig.com.br
visite nosso site: www.reinaldogonçalves.xpg.com.br

Dança de Salão | Alongamento | Ginástica localizadal | Hip Hop | Jazz | Pilates solo

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

R. Bento Lisboa 64 - Catete

Inf. 2245-6861 - 7899-8273

TURMAS PARA CRIANÇAS E MELHOR IDADE - TURMAS HOR. ALMOÇO

José Magela

Rock
Tango
Danças de Salão
Bolero
Samba no pé
Samba de gafieira
Preparação corporal para cenas

Contato: 2246-4759 / 9728-8220

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

Botafogo

R. São Clemente 155

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

Graça Reis e frequentadores do Baile da Graça no Passeio Público
Café, às segundas-feiras.

Luiz Valença e Zila, com alunos e bolsistas, dia 09/12, no baile de
confraternização de fim de ano de sua academia.

Duque de Caxias, 30/11: Bruno, Aragão e tia Neide, com amigos, na
Mostra Coreográfica de Dança de Salão no Teatro Raul Cortez

Roberto e Lana, de Belém do Pará, em visita ao escritório do Jornal Falando de Dança

Algunas das aniversariantes presentes ao Baile da Graça na Churrascaria
Gaúcha, dia 26/11: entrada franca para elas e bolo para todos.

Angela recebe José Barbosa e Valéria (Conj. Aeroporto) em seu aniversário (José 10 kg mais magro só
com caminhadas diárias).

Luciana Santos e amigoss, na Churrascaria Gaúcha (baile da
Manon e do Flávio, às terças-feiras)

Baile do Carlinhos Maciel, dia
02/12, registrando o novo visual de
Karla Bogo (Ac Marq.Copacabana)

Guisner e a esposa Aurea, no
Irajá A. C., dia 02/12.

Lindíssimo, o espetáculo de encerramento de ano do Centro de Danças Rio, dirigido
por Mariza Estrella (dia 29/11, na UERJ). Vejam as fotos no site do Jornal (www.
jornalfalandodedanca.com.br).

Comemoração do aniversário da Sally no Baile de Carlinhos Maciel, dia
02/12: da esq. p/ dir., Marquinhos Copacabana, Sally, Carlinhos Maciel
e Mestre Oswaldo

Edu Nobre cercado por amigos e parentes, no baile de seu aniversário, dia 05/12, no
Espaço Cultural Ritmo e Movimento, na 28 de setembro (V.Isabel).

Parcifal e Vânia vieram de Niterói prestigiar o
amigo aniversariante Edu Nobre.

27/11, no almoço dançante de Alexandre Nurck, no Monte Sinai: confraternização

Aragão abraça a aniversariante Angela Abreu,
em seu baile do dia 02/12, no Irajá A. C.

Aragão entre Rosangela Simõe e Paulinho Careca, no baile de
confraternização que os promoters realizaram no clube Nilopolitano, dia 06/12 (à direita, uma amiga e Leo Bumba).

Churrasco de confraternização organizado por Helinho (camiseta listrada a direita), no
Village, dia 07/12. Angela estava lá para registrar.

Baile de Confraternização de Parcifal e
Amigos (Cl. Mauá, SG, 10/12) em dois
clicks. Aqui, Aragão, Cleide, Marlene
Oliver, Sandra Lopes, Parcifal, Vânia,
Santa Clara, Sônia e Cícero ...

... e aqui, Ana Paula, Reinaldo,
Igor, Shirley, Parcifal e Antonio
Rodrigues da Silva Neto.

Nossa representante Angela Abreu no
Baile das Rabanadas, cumprimentando
Conceição dos Palmares, uma das organizadoras e aniversariante da noite (dia
08/12 no Jacarepaguá Country Clube).

João Carlos Ramos na seleção do elenco de apoio para seu espetáculo de dança que estréia
dia 22/01 no Teatro Cacilda Becker. Dia 05/12, na Ac.Marcelo Moragas. Assista ao clipe
do teste no site do Jornal Falando de Dança (www.jornalfalandodedanca.com.br).

Regina Vasconcellos cercada por amigos, em seu baile de ficha do dia 11/12,
quando fez sua confraternização natalina.

Inauguração do “Baile ao Cair da Tarde”, dia 09/12, no G. R. Pau-Ferro, em Irajá. Na 1ª foto, o diretor Missinho e o presidente
Marco Antonio homenageiam a aniversariante da noite. Na 2ª foto, ambos homenageam os assessores da vereadora Rosa
Fernandes (patrona do evento), Jô Theodoro e Paulinho César (à esq. e à dir. de Missinho).

Baile
diaAmarelinho
08/12, no Amarelinho
da Cinelândia:
promoter
Marlene
Oliver homenageia
dois
Baile das
das Rosas,
Rosas no
da Cinelândia:
a promoter aMarlene
Oliver
homenageia
dois casais assícasais
assíduos frequentadores
de eseu
Baile eo também
primeiro
Momo
negro docarioca.
Carnaval do Rio.
duos frequentadores
de seu baile
também
primeirooRei
Mono Rei
negro
do Carnaval

Leo Bumba mostrando que no
Baile das Rabanadas havia... rabanadas (dia 08/12, Jacarepaguá
Country Clube).

Carlos Coelho e família, em
baile no Mackenzie.

Marinho Braz e Laura, no
aniversário de Marquinhos
Copacabana, em 19/12.

Baile da Rio Sampa, dia 04/12, dentro da programação da Semana da Dança de Salão 2009:
Nathalia Gihel presenteando os dançarinos que se apresentaram na noite (ela também foi
homenageada pela APDS-RJ por sua contribuição à Semana da D. Salão.
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Diretora Valéria Barreiros e convidados do baile de confraternização natalina do Helênico A. C., dia 19/12.

Nossa assinante Isolda Buechem, ao lado de Mariana, Myriam
Martinez e Nadja (Ana Carolina e o filho em primeiro plano), no
baile natalino do Helênico A. C., dia 19/12.

Diretoria do clube São Cristóvão Imperial com diretores de clubes irmãos (Democráticos, Associação Atlética Vila Isabel e Canto do Rio), reunidos no jardim do S. Cristóvão
Imperial, no baile de aniversário dos 126 anos do clube.

Tia Neide (em pé, ao centro) com diretoria, amigos e convidados do Clube Itaperuna de
Duque de Caxias, no Tradicional Baile do Branco, realizado por ela no dia 18/12, com o
apoio do vereador Orlando Silva (ao seu lado, de camisa escura).

Ainda no baile da tia Neide, registramos o presidente do
clube Itaperuna ao lado de sua equipe.

Bob Cunha e Aurya Pires cercados pela nova geração de milongueiros, na Milonga Del
Domingo do dia 13/11, quando a professora comemorou seu aniversário, no Savana.

Alice e Rodrigo Mayrink oficializaram
sua união com toda pompa, dia 19/12
(Angela Abreu foi madrinha).

Prof. Caio Monatte, a esposa Kátia Monatte e convidados de
seu baile de aniversário realizado dia 13/11 em sua academia
na Haddock Lobo.

Doracy (em pé) com convidadas do Baile do Pai Noel, tradicionalmente
realizado pelo marido, João de Quintino, no Clube Mackenzie, Méier.

Baile de confraternização do Studio Latino, Ilha do Governador, realizado dia 12/12 no
Condomínio da Marinha.

Beto Silva com alunas, à frente da Banda Status, que animou seu baile de confraternização dia 19/12, na Lona Cultural de Jacarepaguá, onde dá aulas.

Mais um flash do baile de confraternização
da Regina Vasconcellos, dia 11/12. Aqui, a
promoter ladeada por Lúcia Mattos e dj Chan

Kaique, filho da Vanessa e do Bolacha, chegando em
boa companhia ao baile de confraternização da academia do pai, dia 20/12, no clube Hebraica

Aragão com Vanessa e Bolacha, no baile de confraternização da academia Cachanga do Malandro, dia 19/12, na Hebraica.

Na sequência de fotos, Álvaro Reys com profs. e bolsistas, com Angela Moreno e Aragão e recebendo convidados no baile de confraternização de sua academia, dia 16/12.

A editora desta coluna, Leonor Costa, com Glorinha e equipe feminina, no baile de confraternização natalina da promoter, dia
20/12, em sua Domingueira no Olympico, que teve a visita ilustre do Papai Noel da Xuxa (muita gente grande fez fila para
posar ao lado dele).
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Pelos bailes da vida: Freddy Peres, Alexandre Meritello e Maria Blasquez

Antônio Aragão no Ribalta,
ao lado de Leandro Aragão
do Studio Barra.

Baile dos 81 anos de Estudantina Musical, dia 19/12: Missinho (locutor), Paulo Roberto
(diretor artístico), Isidro Page (proprietárrio), Bernardo Garçon (promoter) e Aragão.

Mário Jorge e a esposa Iris, no baile de confraternização da ac. do Bolacha, dia 16/12.

Jimmy e o aniversariante de seu baile do
dia 19/12, Leo Gomes.

Sequência de fotos do baile de aniversário da profª Nice Machado, dia 13/11, no Mackenzie: a profª com amigos e família; dançando com o filho, Tony
Machado, e recebendo os cumprimentos de nossa super colaboradora, amiga Angela Abreu.

Geração caçulinha da ds, em baile
na academia da Ac. Caio Monatte.

Geração caçulinh da dança de salão, em
baile na academia de Jimmy de Oliveira.

Najla, Luanda Lins e Walter
Negrão, no aniversário de Leo
Gomes.

Ivo e Olga, na Estudantina
Musical

Ainda no baile de aniversárioo da Estudantina, Isidro ao lado da esposa e convidados.
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Circulando
Rafael Oliveira e sua partner, preparando-se
para um apresentação no Morro da Urca.

Baile de fim de ano do Projeto Dança Livre, dia 20/12, na Mansão das Águas, com homenagem aos promoters Angela Abreu, Sidney Amorim e profª Nice Machado. Na sequência, a organizadora do evento, Hosânia Nascimento
na recepção da Mansão, com Leonor Costa; Hosânia com os homenageados, acompanhada de Renato Ritmus, responsável pela sonorização; Aragão diretor do Jornal Falando de Dança, com Nice e família.

Vilson Queiroz, Jimmy de Oliveira e Conceição Cassano, visitando o escritório do
Jornal Falando de Dança. Conceição tem planos de ajudar a dança, no campo político, e é uma dos patrocinadores do bloco carnavalesco Vem Sambar Comigo, criado
por Jimmy de Oliveira. O bloco está programado para sair dias 06 e 13/02 e as
camisetas já estão à venda na academia.

Bob Cunha com Leandro Azevedo e Patrícia Pizzolato, na
Milonga Del Dominngo, onde o casal se apresentou.

Galera da Escola Carioca de Dança, em evento no Tijuca Tênis Club

Clicando os bailes da zona norte

Aniversários de Sérgio Vovô, Fernandinha e Luiz Carlos, comemorados no baile de quarta no Carlinnhos Maciel.

Sequência de fotoss mostrando o último show de 2009 da turnê Negro Canto, de Márcio Thadeu. O cantor reuniu fã clube e amigos na Estudantina Grill, dia 16/12, dividiu o palco com cantores convidados e entusiasmou a platéia com
sambas marcantes do repertório da MPB. A turnê recomeça em 2010 no dia 05/02, no Centro Municipal de Referência da Música Carioca, na Tijuca.

Noite de ritmos quentes no Núcleo de Dança Renata Peçanha.
Na foto, Aragão cercado por Renata Peçanha, Naiara Melo e
Carla Dias.

Galera da Academia Conceição da Bahia, no bailinho dos aniversariantes do mês. À frente, prof. Osvaldo, com
Conceição da Bahia logo atrás dele.

Marquinnhos Trancinha e Mário Chagas, mostrando que têm muita coisa em comum.

Visitando o baile das sextas do Espaço X Stelinha Cardoso. O baile acontece na segunda e na úlltima sexta do mês e toda quinta-feira
tem baile também, na hora do almoço.

Alunas de dança do prof. Itamir (canto direito da foto, atrás), em passeio ao teatro
Vannucci organizado pelo professor.

O cantor Carlos Leça, no Teatro Vannucci, com Celeste, a mãe
do Marcelo Martins (Escola Carioca de Dança).

Aragão com os amigos Vera e Ricardo Costa, em baile no Olympico Clube

Galera curtindo o Baile de Confraternização da Dança de Salão, organizado por Manon Correa, Flávio Marques e Edson Braz, no Odisséia.

Manon recebendo Luciano Bastos e Aurora Lubiz para uma apresentação na Churrascaria Gaúcha.

Lalá ao lado da filha Thais e do dançarino Adriano, no baile de confraternização do dia 16/12, no Teatro Odisséia .

Chegada de Rodriguinho Barcellos, e sua turma de alunos e amigos da zona oeste, para baile na academia da Renata Peçanha.

Ainda no baile de confraternização, Flávio Marques e Edson Braz,
com a Thaís, gerente do Teatro Odisséia.
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Marquinhos e Karla, com a filha e uma coleguinnha. Ambas
apresentaram uma coreografia de hip hop montada por elas.
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Aragão com Marquinhos Copacabana, Karla Bogo, a filha de
ambos e a mãe do aniversariante

Sequência de fotos do aniverrsário de Marquinnhos Copacabana, dia 19/12, comemorado no baile dos sábados de sua academia. Na primeira foto, o
aniversariante cercado pelos profissionais de dança presentes ao evento, por amigos e colaboradores.

As “panteras cor-de-rosa” da cia mirim de
Henrique Nascimento, coreografadas pela profª
Helen

Henrique Nascimento, Helton e Hellen fazendo pose após apresentação de coreografia inédita de tango no baile de aniversário do primeiro, dia 11/12, no Mackenzie.

Cobertura do Shopping Center Point, onde funcionam as salas do Centro de Dança Valqueire. No dia 19/12 os alunos e professores (estes em destaque na foto ao lado) se reuniram ali para um happy hour
de confraternização

Clicando os bailes da zona norte e, ao lado, a apresentação de Michelle Reis e a filha Emanuelle, na
Semana da Dança de salão 2009 (Dançando no Metrô, estação Carioca).

Olhar VIP
Fotografia Profissional
www.olharvip.net
(21) 9592-7242
Alexandre Campos

Nilce Oliveira Fotos
Fotografia de eventos
Contato:
(21) 9616-2742

nilceoliveirafotos@gmail.com

Moçada que apresentou números de ballet e jazz no baile de aniverrssário de Henrique
Nascimento, no Clube Mackenzie, dia 11/12.

Moçada conhecendo o Baile das Rosas, no Amarelinho, promovido por
Marlene Oliver

Foto & Filmagem Digital

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

( 021 ) - 2709-7758 ou 9721-7797

Clicando bailes na zona norte. Este aqui foi no baile do Henrique
Nascimento, no Mackenzie

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

Grupo 2210/ 2211 - Centro - RJ
Tel.: 2262-3053
2544-5715
2532-2607
E-mail: edilmurilo@uol.com.br
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ANO 3 - Nº 27
JANEIRO/2010

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 JANEIRO: (11) Os Devaneios; (18) Swing Rio Show; (25)
Paratodos. Inf. tel. 9613-8079.
Baile da Graça
Todas as segundas-feiras, a partir
das 18h, no Passeio Público Café,
Centro do Rio, com TriniDance.
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 / 91359019.
Baile da Melhor Idade do Club
Municipal
Todas as segundas, das 16 às 20h,
com banda ao vivo. Inf.: 2569-4822
ou www.club municipal. com.br.
Baile de ficha no Bangu A. C.
Toda segunda, baile com opção de
ficha, organizado por dj Renato Ritmus, que sonoriza o evento. Veja o
anúncio nesta edição e no roteiro de
bandas e dj’s.
Baile no Olympico
Todas as segundas-feiras, das 19:30
às 24:30, baile para casais, dançarinos contratados e baile-ficha, organizado por Fátima e Maria Luíza.
Inf. 2541-8205 / 9453-5751.
Baile da Mac Danças
Toda segunda segunda-feira do mês,
a partir das 17h, na Associação Atlética Tijuca, organizado por Marlos
Costa, veja detalhes no anúncio da
pág. 14.
TERÇAS
Baile das Rosas no Amarelinho, Cinelândia
Toda 2ª terça-feira do mês, no
Amarelinho da Cinelândia, a partir das 19h, com sorteio e equipe
de dançarinos. Próximo agendado:
12/01. Veja anúncio nesta edição.
Inf. 3714-2329 / 9753-0260 / 94723872.
Baile em S.Gonçalo
Organizado pela Ac. de Dança Reinaldo Gonçalves, 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 instrutores do Projeto Dança
Livre, na Mansão das Águas. Inf.
8794-7325.
Encontro dos Amigos com dj
Guisner
Baile de dança de salão na Maison
Sully, em Vila Valqueire. A partir
das 19h. Inf. 2453-0957.
Baile da Conceição da Bahia
Baile mensal (última terça) dos aniversariantes do mês, na Ac. de Dança Conceição da Bahia, na Tijuca, a
partir das 18h, com música ao vivo.
Ingresso com direito a bolo e petiscos. 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.
Baile do Amor Eterno
Dia 19/01, no Country Clube de Jacarepaguá, com conjunto Aeroporto
e entrada franca, comemorando dez
anos de baile. Organização de Edil
Ribeiro e Conceição dos Palmares.
Veja anúncio na pág. 5.
QUARTAS
Baile do Almoço
Todas as quartas, de 12 às 15h, na
academia Caio Monatte, no Estácio
(veja anúncio na pág. 13). Inf. 22734346.
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 20/01: Baile do Preto e do Brilho, 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 janeiro no anúncio desta edição.

LUED

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.
Noite do Preto e do Brilho by
Carlinhos Maciel
Dia 20/01, no Olympico Clube, em
Copacabana, com dj Murilo e música ao vivo, veja anúncio na pág. 4.
Inf.: 2295-6892 / 8212-2969.
Aniversário de Vilson Queiroz
Será comemorado no Baile da Gafieira, dia 20/01, no Aspom, veja detalhes no anúncio da página 12.
Grande Baile à Fantasia
Dia 03/02, no Bar do Tom, com banda Pérolas. Organização de Iviana
Romero. Veja anúncio na página 2.
QUINTAS
Tango Gala
Toda última quinta do mês, na Academia Alvaro’s Dance, em Copacabana, a partir das 22h. Inf. 25470861.
Aula-baile no CDAC
Toda última quinta-feira do mês. A
entrada é um prato de salgado e um
quilo de alimento não perecível para
doação. Inf. 3391-7530.
Baile da Graça
Todas as quintas, a partir das 20h,
na Churrascaria Gaúcha, Laranjeiras, com Bd Pérola. Última quinta:
aniversariantes do mês não pagam
ingresso e ganham bolo. Opcional:
dançarinos pelo sistema de fichas.
Cupom de desconto: veja anúncio
nesta edição. Inf. 2549-9472 / 91359019.
Dançando na Cinelândia
Baile com conj. Bossa Seis, organizado por Geraldo Lima, todas as
quintas, no Amarelinho da Cinelândia, a partir das 19h. Inf. 25272300.
Almoço dançante no centro
do Rio
Todas as quintas, das 12 às 15h, bai-

ESTACIONE SEU CARRO COM
CONFORTO E SEGURANÇA NO

ESTACIONAMENTO LTDA ME

OLYMPICO CLUB

INF. 9954-4048

ESTACIONAMENTO ROTATIVO 24H COM MANOBREIRO
R. POMPEU LOUREIRO 116 - COPACABANA

Dança
Jornal Falando de

Rio, outubro/2008

Jornal Falando de

Tel. (21) 9202-6073
www.jornalfalandodedanca.com.br

Dança

www.jornalfalandodedanca.com.br

SEJA NOSSO

ASSINANTE!
GANHE
UMA CAMISETA!

Fazendo uma assinatura anual*

GANHE
UMA CANETA!

Indicando um amigol*
* Despesas de remessa não estão incluídas
** O amigo deverá informar seu nome ao efetuar o pagamento
Assinatura anual (12 edições): R$ 42,00
Informações: (21) 2551-3334 / 9202-6073 / 9519-6565

le 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
na última quinta-feira de cada mês,
das 15 às 19h, no Botequim Vacabrava, com música ao vivo, dançarinos e bufê. Próximo: dia 28/01 (veja
anúncio na pág. 3). Inf. (21) 22080043 / 9781-5120.
Gafieira Elite
Conheça a mais antiga gafiera do
Rio ainda em atividade. Inf. 22323217.
SEXTAS
B. Aula em Duque de Caxias
Toda sexta-feira, com instrutores
contratados pela Academia da Tia
Neide. Itaperuna F. Clube, em Itatiaia, Duque de Caxias. Inf. 36531560 / 9154-9170.
Baile-Ficha
na
Academia
Jimmy
Toda Sexta, no Catete, das 19h às
22:30h. Especial baile dos instrutores na primeira sexta do mês e
aniversariantes do mês toda última
sexta-feira do mês. Org. Regina
Vasconcellos. DJ Viviane Chan.
Inf.: 2252-3762 / 8117-5057.
Forró na Chinela
Baile mensal de forró da Escola Carioca, na Tijuca, com trio de forró ao
vivo, 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 Valença
Toda Sexta-feira, na Ac. Luiz Valença, na Tijuca, a partir das 19h. Dj
Luiz Valença na 1ª e na 3ª sexta; dj
Wagner, na 2ª sexta; dj Pedrada, na
4ª sexta-feira do mês. Veja anúncio
da academia na pág. 15.
Baile do Espaço X de Stelinha
Cardoso, Centro do Rio
Toda segunda e última sexta-feira
do mês, a partir das 18h. Inf. 81660404 / 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 contratados
pela casa. Na última sexta do mês,
aniversariante ganha entrada franca,
brinde e bolo. Inf. 2667-4662.
Baile na C.D.Carlinhos de Jesus
Em Botafogo, baile todas as sextas,
a partir das 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. 38684522.
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.
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. 25582558.
Baile da Cachanga do Malandro
Todas as sextas, das 20:30 às 03h,
no espaço de dança de Carlos Bolacha. Veja anúncio na pág. 15.
Roda de Samba e ensaio de
Bloco
Toda sexta, a partir das 22h, na Cia
Marinho Braz, em Laranjeiras.
Bailes das sextas da
Amazonas Dance & Fitness
Veja a programação completa no
anúncio desta edição. Inf. 26133276.
Baile-ficha Família Reis
Agora toda sexta, no Largo do Machado (veja anúncio na pág. 3).
Informações: 9925-4432. / 26937608,

ZIP

PONTO

Happy Hour ac. Caio Monatte
Todas as sextas, de 18 às 22h, veja
anúncio na pág. 13. Inf. 2273-4346.
Baile à fantasia com Bd
Pingos e Gotas
Dia 29/01, no Clube Mauá de São
Gonçalo, comemorando o aniversário de Parcifal. Veja anúncio na
página 2.
Almoço dançante no Monte
Sinai
Dia 29/01, com trio Hélio Silva,
buffet, bebidas e dançarinos, numa
organização de Alexandre Nurck
(veja anúncio na página 3).
Baile pré-carnavalesco na
Barra
Dia 05/02, a partir das 21h, no Alfabarra Clube, numa organização da
Ac. Fabiano e Juliana (veja anúncio
da academia na pág. 11).
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. Descontos 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 / 25487785.
Bailes da Ac Luiz Valença
No primeiro sábado, dança de salão
com dj Maurílio; no segundo sábado, dança de salão com dj Jorge
Henrique; no terceiro sábado todos
os ritmos de salão com dj Ebert;
no quarto sábado, dança de salão
comandada pelo prof. Oswaldo Albarelli. Veja anúncio da academia
na pág. 15.
Baile da Academia Jimmy de
Oliveira, 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 Milonga Real, org. Aparecida Belotti.
Próx. agendada: 30/01/2010, no
Espaço Horto, comemorando o aniverrsário da promoter (veja anúncio
nesta edição). Inf.: 9982-3212.

AUTOwww.realezapontozip.com.br
PEÇAS LTDA

autopecas@realezapontozip.com.br
Renault - Peugeot - Citroen - peças em geral para carros importados
Acesse nossa página na internet e faça sua busca!

Rua Arnaldo Quintela 11 - Botafogo - RJ - tel (0xx21) 2541-6715 / 3209-1025
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VEJA AQUI A RELAÇÃO DOS BAILES
DE NOSSOS PATROCINADORES
Bailes de tango na Escola Carioca
No primeiro sábado do mês, Conectango, a partir das 21h. Inf.: 22881173.
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: 33917530 / 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 Valqueire
Todo primeiro sábado do mês, na
Praça de Alimentação do Shopping
Point Center, 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,
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 Churrascaria Gaúcha. Veja anúncio nesta edição. Inf. 2558-2558.
Bailes dos sábados da
Amazonas Dance & Fitness
Todo sábado uma programação diferente. Consulte anúncio nesta edição. Inf. 2613-3276.
Baile do Cícero no CSSERJ
Niterói
Dia 09/01, a partir das 20h. Veja
anúncio nesta edição. Inf. 27222905 / 9681-3247.
Festa dançante da Cia Marinho Braz
Dia 09/01, comemorando o aniversário de Marinho Braz. Veja deta-

lhes na pág. 6.
Baile inaugural da nova filial
do Studio de Dança Henrique
Nascimmento
Na antiga elite do Méier, dia 29/01,
no Méier, com dj Marcelinho (veja
anúncio na pág. 12)
Aniversário de Karla Bogo
Será comemorado em baile no
Olympico, dia 06/02, veja detalhes
no anúncio da página 12.
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. 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. Novo endereço: Savana, Largo do Machado.
Inf. 2556-7765 / 9629-3072.
Domingos Dançantes no
Olympico Clube
Todos os domingos a partir das
20:30h, organizado por Glorinha,
com o Grupo Trinidance e dj Murilo. Recorte o anúncio publicado
nesta edição e obtenha desconto no
ingresso. Inf. 9772-2051 / 25533600.
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 municipal. com.br.
Domingueiras do Clube dos
Bombeiros
Tradicional baile organizado por
Nelson e Delfina no clube de Madureira, veja mais detalhes e programação dass bandas no anúncio
da pág. 12.
Baile da Cia Marinho Braz

Domingueira dançante no primeiro
e terceiro 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 temático by Glorinha
Dia 10/01, tradicional baile do azul,
no Olympico Club, Copacabana
(veja anúncio na pág. 11).
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.
Domingo temperado com forró
Dia 24/01, a partir das 18:30h, na
Escola de Dança Fabiano e Juliana,
na Barra da Tijuca (anúncio da academia na pág. 11).
Baile da Amazonas Dance &
Fitness, aos domingos
Dia 31/01 - Baile móvel no J. Botânico de Niterói (entrada franca).
V. anúncio na pág. 12. Inf.: 26133276.
Domingo temperado com
banda de Chorinho, na Barra
da Tijuca
Dia 28/02, a partir das 18:30h, na
Escola de Dança Fabiano e Juliana
(veja anúncio da academia na pág.
11).
Domingo temperado, na Barra
da Tijuca
Dia 21/03, a partir das 18:30h, na
Escola de Dança Fabiano e Juliana
(veja anúncio da academia na pág.
11).
SHOWS, PASSEIOS,
MOSTRAS, FESTIVAIS,
COMPETIÇÕES,
WORKSHOPS, CURSOS DE
FÉRIAS:
Cursos de samba no pé
Em janeiro, cursos especiais nas
academias Conceição da Bahia (Tijuca), Stelinha Cardoso (Centro do
Rio), Fabiano e Juliana (Barra da Tijuca) e Solange Dantas (Copacabana
e Icaraí - Niterói), veja os anúncios

das pág. 13 e 14.
Curso especial de dança de
salão para crianças, na Barra
da Tijuca
Início em janeiro, para crianças de
4 a 10 anos, veja anúncio na pág.
13.
Cursos de férias do Centro de
Dança Valqueire
Em janeiro, cursos de forró, zouk,
jazz e dança do ventre, veja detalhes
no anúncio da pág. 13.
Cursos de férias da Escola
Carioca
De 04/01 a 27/02, cursos de vários
ritmos de salão e de técnicas para
damas, contato e improviso, pegadass, musicalidade e rueda de cassino. Veja detalhes no anúncio da
pág. 13
Workshop de Ritmos Quentes
em Cabo Frio
Dia 02/01, com organização de
Allan Lobato (veja anúncio na pág.
11).
II Congresso Internacional de
Zouk do Rio de Janeiro
07 a 11/01/2010, com organização
de Renata Peçanha (v. anúncio nesta edição). Inf. 2221-1011 / 98791502 / 8882-8950.
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.
Espetáculo da Cia de Dança
Henrique Nascimento
“A Ginga do Malandro” será apresentado no baille do dia 15/01, no
Mackenzie, veja detalhes no anúncio da pág. 12. Inf. 9752-2207.
III Contact in Rio - Festival de
Contato Improvisação do RJ
De 18 a 24/01/2010, no Centro Coreográfico da cidade do RJ, com
atividades gratuitas como sessões
de improvisação de dança e música.
Dirigido a estudantes, pesquisadores e profissionais da dança, circo
e teatro, portadores de deficiência,
educadores, terapeutas corporais,
psicólogos, sanitaristas, antropólogos. Maiores detalhes em www.
contactinrio.jimdo.com.
Espetácullo da Cia Aérea de
Dança no Teatro Cacilda Becker
“Samba Dança Gafieira e coisa

CONJUNTO

PROGRAMAÇÃO DAS BANDAS E DJ’S PATROCINADORES:
Agenda de Renato Ritmus
(bailes de ficha):
Agenda de Baile de Ficha com a
Equipe de dançarinos Renato Ritmus, mês de janeiro: Bangu A.C., às
segundas (dias 04, 11, 18 e 25/01);
Estudantina Musical, às quartas
(dias 6, 13, 20 e 27/01); sextas:
Barreto Social Clube (Niterói), dia
22/01, e Pedra Branca Social clube,
dia 29/01; Clube dos Aliados de
Campo Grande, sábados dias 16 e
30/01. Veja também anúncio na pág
11.
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. Programação já agendada
para janeiro: (4) Império Serrano
- 0800; (7) Casa de Elandre; (8)
Riosampa; (9) Humaitá Sport Club
(Niterói); (15) Casa de Viseo; (16) A
Confirmar; (17) Petrópolis-RJ; (19)
Country Clube de Jacarepaguá; (20)
A Confirmar; (22) Riosampa; (23)

Inocentes de Maricá; (24) Aniversário do Clube dos Democraticos;
(26) Bonsucesso Football clube; (28
) Portuguesa da Ilha do Governador;
(29) Riosampa; (30) Mackenzie
(Flash Black); (31) Bombeiros de
Madureira; (01/02) Império Serrano
- 0800; (04/02) Olaria Football Clube - 0800.
Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 / 22019446.
Programação já confirmada para janeiro: (9) Estudantina Musical; (10)
Marinha - Vila da Penha; (16) Helênico; (17) Bombeiros de Madureira;
(19) Particular a Confirmar; (21)
Casa de Elandre; (23) Estudantina
Musical
(30) Clube Municipal.
Banda Paratodos
Inf. Toninho Moreira, tels. 34774308; 2464-1190; 3359-6753; 78620558 id:83* 67257. Agenda de
janeiro (programação sujeita a alteração, aconselhamos confirmar nos
telefones acima): (2) Estudantina
Musical; (3) Marinha - Vila da Penha; (4) Clube Municipal; (8) West
Show; (15) AABB - Tijuca; (16) Tijuca Tênis Clube; (22) West Show;
(25) Mackenzie; (30) Helênico.
Banda Status Show Rio
Inf. 3762-6535 / 9242-2242 (Ilsa)
Agenda de janeiro já confirmada:
(11) Clube Municipal; (14) Casa de
Elandre; (15) Riosampa; (16) Clube
Naval - Particular; (17) Clube dos
Democraticos; (18) Mackenzie; (21)
Portuguesa da Ilha do Governador;
(22) Casa de Viseo; (23) A. A. Vila
Isabel; (24) Bombeiros de Madureira; (28) Assoc. de Rocha Miranda;
(30) Social Meriti.
Super Banda Karibe
Inf. 2258-1315 / 9916-2021. Agenda
de janeiro já confirmada: (6) América F. C.; (8) AABB - Tijuca; (17)
Clube Municipal; (21) Clube Militar; (22) Assoc. dos Empregados do
Comércio; (24) Canto do Rio; (29)
Volta Redonda-RJ; (30) São Pedro
D’Aldeia Sport Club.
....................................................
Programações sujeitas a alterações
sem aviso prévio, sugerimos ligar antes para confirmar o evento. Ao fazêlo, informe ao promotor onde viu a
sua programação, ajudando-nos a
comprovar a utilidade desta seção.

....................................................

NOVOS
TEMPOS

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

(21) 9641-5474
9727-2195
2201-9446

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

Barra da Tijuca

e tal” terá temporada de 22/01 a
07/02, comemorando 25 anos da Cia
Aérea. Veja detalhes no anúncio da
pág 8.
19º Workshop de Dança da
Pousada 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.
Show de Márcio Thadeu
no Centro Municipal de
Referência da Música Carioca
Artur da Távola
Dias 05 e 06/02, sexta e sábado, às
19h (veja anúncio na pág. 2). Inf.
2232-1149.
Passeio ao Circuito de
Outono “Café Cachaça
Chorinho
De 21 a 25/04, com hospedagem em
Vassouras. Organização do Studio
Barra (veja anúncio na pág. 2).
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Banda Status Show Rio

Inf. 3762-6535
9242-2242 (Ilsa)

ALUGUEL DE ESPAÇO P/ AULAS
Veja fotos dos ambientes em www.studiobarra.blogspot.com

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

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
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Parabéns pelo maravilhoso trabalho de
divulgação dessa arte que encanta.
Cely Medeiros, em mensagem no Orkut
.........................
Obrigado por tudo que vocês fizeram
para o Congresso [Estadual de Dança de
Salão] acontecer!
Evando Santos, por email
..........................
Tenho lido alguns artigos seus e sempre
fico encantada. Quero dizer que é muito
prazeroso para mim receber notícias do
Jornal Falando de Dança.
Lúcia Mattos, por email
...........................
O Espaço Corpo & Mente vem por meio
desta informar aos seus profissionais,
alunos, clientes e amigos que a partir de
01 de janeiro de 2010 estaremos passando
este espaço para o Instituto Sayumi
Hirashima de Terapias Holísticas, que
passará a dirigir as atividades neste local.
Espaço Corpo & Mente, por email
...........................
Fiquei muito feliz com a sua presença e
do Aragão em mais este aniversário!!!
Obrigada pelas fotos! Aproveito para
agradecer a todos os amigos, profissionais
e alunos que me encheram de alegria.
Aurya Pires, por email
..........................
Olá, estou procurando blogs e documentos
sobre os vários tipo de danças. Achei o
seu blog ótimo, mas acho que você deva
investir um pouco mais no visual do seu
site... a página não está bem estruturada
e o excesso de informação deixa a gente
meio perdido.
Leonardo Alves, por email
NR: Agradecemos a crítica construtiva,
Leonardo, estamos realmente estudando
uma máscara nova para o site.
..........................
Parabéns pelo blog e pelo jornal. Gostaria
de saber onde adquirir os exemplares em
Duque de Caxias.
Regina Lúcia de Sant’ Anna, por email
NR: Em Duque de Caxias os jornais são
entregues no baile da tia Neide, no clube
Itaperuna.
..........................
Agradeço o envio de sua correspondencia
e o exemplar do Falando de Dança. Sem
dúvida, o processo da Conferência foi uma
vitória de todos nós! Estaremos juntos, em
breve, nas próximas batalhas.
Denise Acquarone, por email.
..........................
MENSAGEM DE AGRADECIMENTO
Tendo buscado, em 2007, dentro de um
pequeno reduto dar maior evidência à
Dança de Salão, e hoje, três anos depois,
sentimos a alegria de estar no caminho
certo. Hoje, com a consciência do dever
cumprido em mais de trinta e três eventos
numa só comemoração de DANÇA
DE SALÃO. Pedimos ajuda aos
pesquisadores, mas com certeza é o maior
acontecimento de DS no Brasil, tanto em
público como também na diversidade
de atuação. E a você, PARCEIRO, que
acreditou e lutou conosco para que a DS
ocupe o verdadeiro lugar merecido como
Cultura Popular; Lazer; Terapia; Profissão;
visibilidade da Marca e principalmente
Inserção Social, os nossos agradecimentos
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Obituário
e a certeza de que, para 2010 (28 Nov
a 04 Dez), estaremos ampliando a
nossa estrutura e a área de abrangência
comemorativa para todo Estado de Rio de
Janeiro. Feliz Natal e um Ano Novo ainda
mais próspero que o ano em curso.
Jaime José, Presidente da APDS/RJ, por
email.
..........................
Estive ontem no ESTUDANTINA GRILL,
e não poderia deixar de contar o que lá
assisti. Seria tudo igual a um show de
samba que tantos já assisti, se não fosse
uma única diferença, a pessoa que lá
estava cantando e encantando a todos.
Nossa! Que pessoa. Além de nos brindar
com um repertório original e franco, nos
trouxe o saudosismo de belas canções.
Mas, fora o brilho que ele mesmo emana
com seu carisma, há sem dúvida que se
relatar algo muito maior. Bondade!!!
Bondade com seu público. Bondade
com sua produção (som, iluminação,
divulgação). Bondade com os funcionários
da casa e direção. Bondade com suas
convidadas para lá de especiais. Bondade
com seus músicos. E porque citar esta
bondade? Lá do meu cantinho, ensaiando
meus passos para madrasta da bateria do
carnaval de 2010, fui levada a perceber o
privilégio de conhecer este artista. Gestos
de delicadeza, brilho nos olhos, emoção
na voz rouca vencida pela pneumonia
ainda tão recente, ele deu de tudo para
que a nossa noite fosse coroada por uma
energia tão intensa e duradoura, que ainda
estou extasiada. Em um BRASIL, onde
as NÁDEGAS vendem (CD), os SEIOS
(DVD), e o levantar e subir frenéticos
de corpos lotam os bailes FUNK, não
posso ser omissa e tornar óbvio o artista
brasileiro, muito bem representado pelo
nosso SAMBA. Nada contra nenhum
estilo, mas valorizemos o que nasce da
emoção no seio do povo. Relembrar na
voz de MARCIO THADEU tantos poetas
do samba, dá uma vontade de acreditar
que vale a pena ter nascido aqui, no Rio
de Janeiro, no berço do samba, neste PAÍS
chamado, BRASIL. Eu posso afirmar: Eu,
SOU O SAMBA. E vc?
Márcia Martins, por carta.
..........................
Mensagem para esta seção?
a) por email (contato@
jornalfalandodedanca. com.br);
b) por fax (0xx-21-2535-2377);
c) por carta (veja o endereço no
expediente);
d) por mensagem deixada em nosso
livro de visitas, no site do jornal, www.
jornalfalandodedanca.com.br
...........................
Assinaturas?
Mande-nos seu endereço completo (veja
como no parágrafo anterior) que lhe
encaminharemos um exemplar com os
dados de cobrança (R$ 42,00 por ano, para
receber todo mês seu exemplar em casa!).
....................................
Divulgação em nossos espaços (jornal,
blog, site)?
Fale com Aragão:
(21) 2551-3334 ou 9202-6073 ou, ainda,
9519-6565
......................................

Mestre
Telinho da
Mangueira
Com pesar comunicamos à comunidade de dança carioca o falecimento
de Mestre Telinho da Mangueira, dia
16/12, em decorrência de um AVC.
Compositor, cantor e radialista, Telinho formou com os oito filhos músicos um conjunto de Samba de Raiz,
com o qual partiu em temporadas por
Europa, EUA e Canadá. Ultimamente Telinho mantinha um programa de
rádio sobre samba, na Rádio Livre
(1440AM), do Grupo Jovem Pan e raramente deixava de se fazer presente
aos Bailes das Rosas, no Amarelinho
da Cinelândia, promovido por sua
companheira Marlene Oliver.
Foi Jacqueline Oliveira, filha da
Marlene, que nos comunicou o falecimento, encaminhando também a mensagem que abaixo reproduzimos.
Percorremos muitos e
longos caminhos
de possibilidades, de conquistas,
de fragilidade...
Sempre buscamos o inexplicável,
o incompreendido...
Muitos desses caminhos nos levam
ao mundo dos sonhos,
dos devaneios, do inesquecível
Precisamos percorrê-los e
vivê-los com intensidade
O que vamos encontrar?
Não importa, o que importa
é que caminhemos, sempre
A cada caminho vivemos
e crescemos,
sonhamos e acreditamos,
sofremos e aprendemos
Nos tornamos fortes, capazes,
dignos e merecedores.
Nos tornamos
verdadeiramente especiais
Como ele foi,
pra todos nós da família
e todos os seus amigos do samba,
bamba ou não,
de qualquer religião, raça,
sem distinção de seres humano,
por onde ele passava!!!
Muito obrigada,
Jac Oliveira

Leonor Costa

CONSULTE NOSSA PÁGINA NA WEB!

Informações &
Encomendas:
2574-9544
8354-2212

Mais que um DJ: é a

GUISNER
PRODUÇÕES
www.guisnerdj.com.br

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

guisner@globo.com

Entrevistas
Reportagens
Dicas de Bailes
Coberturas de Eventos
Fotos e Vídeos de dança

Madalena

Bolos

www.jornalfalandodedanca.com.br

Doce
Tentação

O HOMEM MORRE
PELA BOCA
SOMOS O QUE COMEMOS

Fábrica de Tortas

Festas - Comemorações - Eventos
Atacado e Varejo

COMIDA CONGELADA INTEGRAL
PEIXE: R$ 14,00
FRANGO: R$ 12,00

Doces - Mini Tortas - Mousses
Docinhos para Festas
Bolos de Aniversário
Bolos de Casamento
Temos vários sabores de tortas,
peça nosso cardápio!
Entrega em domicílio

Distribuidor:

JORGE RODRIGUES
tel. (21) 9676-6889

Tel: 2273-8180 (Estácio)
7866-2127

jorgerodriguesdanca@hotmail.com

ESTÁ CHEGANDO A DATA E VOCÊ NÃO PODE PERDER!

DE 07 A 10 DE JANEIRO DE 2010

II Congresso Internacional
de Zouk e Lambada do
Rio de Janeiro

I Campeonato Internacional
de Zouk e Lambada do
Rio de Janeiro

Leadership linha frog family

À venda na CNSN33 Comércio de Computadores Ltda
Av. 13 de maio, 33 - loja 104 - Centro - Rio de Janeiro
tel. 2524-7497 / 2210-2913

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

PROFESSORES:
ADÍLIO PORTO (HOL) LUÍS FLORIÃO E ADRIANA D’ACRI (RJ)
ALEX DE CARVALHO (RJ) MAFIER ZOUKER E RUANITA (RJ)
ALEX GOMES E PRISCILA SOGGIA (DF) MARA SANTOS (SP)
ANDRÉ NEGRÃO (RJ) MARCELO BAL (RUS)
BRUNO ARKAN’JO E DIANA WERNECK (RJ) MARI HODGES (ARG)
CARLOS HENRIQUE (RJ) MAX BLACKSOUL (DF)
CHINA E LUCIANA GUINLE (RJ) PATRÍCIA REZENDE E RODRIGO VECHI (SP)
CLÁUDIO DE OLIVEIRA (ARGENTINA) PATY LYRA (SP) E ISAAC LOPES (BA)
EDSON CARNEIRO E GIULIANA MANFIO (PR) PHILIP MIHA E FERNANDA TEIXEIRA (SP)
ESCOLA CARIOCA DE DANÇA (RJ) PLÍNIO COSTA E ROBERTA APPRATTI (RJ)
FABIANO HENRIQUE E CRISTIANE MINATO (SP) RAFAEL OLIVEIRA E YASMIN COELHO (RJ)
FREDDY MARINHO (RJ) RENATA PEÇANHA E JORGE PERES (RJ)
GILSON DAMASCO E DIKLA (HOL) RENATO DIAS (RJ)
ISRAEL SZERMAN E PATICA BORGES (DF) RENÉ BIJKERK E REGINA PESSOA (HOL)
JAIME ARÔXA (RJ) RODRIGO DELANO E NAIARA MARCIA (MG)
JUNINHO HENNIES E VÂNIA GORI (SP) SAULO RANGEL E ADRISE NOGUEIRA (BA)
LÉO & ANNIK (MG) SIDNEI SANTANA (SP)
LEONARDO NEVES E LAYSSA LIEBSCHER (RJ) THYAGO RYO (RJ)
LÍDIO FREITAS E MONIQUE MARCULANO (RJ)
DJ’S:
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)

caixas de som
com movimento
dos olhos

teclado

mouse

Pra quem tá cansada de
preto, branco e bege!

BAILES / CAMPEONATO / MOSTRA:
07/01 - BAILE NO TIJUCA T.C. 09/01 - BAILE AZOUKRINANDO NO TIJUCA
E FINAL DO CAMPEONATO
COM ELIMINATÓRIA DO CAMPEONATO
08/01 - MOSTRA NO CENTRO COREOGRÁFICO 10/01 - BAILE DE ENCERRAMENTO NO
HARD ROCK CAFÉ
E BAILE TROPICAL NO CL INTERNACIONAL
www.renatapecanha.com.br/zoukcongress
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Leadership linha feminina

Tel: 55-21-2221-1011 / 9879-1502 / 8882-8950
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DANCE A DOIS, SHEILA AQUINO, SÓ DANÇA, KERCHE & KERCHE, SURYA BRASIL, AAFBB, WORLD WAVE

À venda na CNSN33 Comércio de
Computadores Ltda
Av. 13 de maio, 33 - loja 104 - Centro
tel. 2524-7497 / 2210-2913

webcam

Super Banda Karibe
Uma banda com som de orquestra - 18 anos fazendo sucesso!

Dir.: Maestro Antonio Raposo - tel. 2258-1315 / 9916-2021 - ac.raposo@hotmail.com

ATUALIZAR

Cabelos:

alongamento com todos os tipo de cabelo; tranças;
preenchimento de falhas; escovas; relaxamento; hidratação
Unhas:
design de unhas; unhas de silicone; de acrigel; de porcelana
Outros Serviços:
sobrancelha de henna e comum; depilação
trabalhamos com hora marcada

Studio Hairtok - Cabelo & arte
Av. 28 de Setembro 52 - sobreloja - V. Isabel

tel. 3234-8175 / 8185-2429 / 9362-0223

www.capezio.com.br

Dir.: Fátima & Alessandra

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO
VEM AÍ !!!
VOCÊ CONHECE
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO ?
Dica de presente
para quem é
pé-de-valsa

Vídeo-aula

www.impulsaolingerie.blogspot.com

APROVEITE O ATACADO PARA OBTER

RENDA EXTRA!

Aceitamos:

com

JAIME ARÔXA
Apenas R$ 40,00

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

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

ou, ainda, na LOJINHA DO ARÔXA:
R. S. Clemente 155 - fundos

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

Obs> tel. da Escola: (21) 2286-0065

R. das Laranjeiras 21 - Loja 4 - Laranjeiras - RJ
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COLÁGENO

A PROTEÍNA MAIS ABUNDANTE
DO CORPO HUMANO

Um item fundamental na manutenção da estrutura corporal
É o principal componente da estrutura da pele, dos ossos,
tendões, cartilagens, dentes, olhos, articulações etc
Doenças causadas pela deficiência de colágeno:
deslocamento do cristalino, aneurisma da aorta, válvulas
cardíacas incompetentes, fragilidade dos ossos
como osteoporose com consequentes fraturas, cicratização
deficiente, flacidez da pele, formação de estrias, rugas,
fragilidade de pequenos vasos da pele, envelhecimento precoce,
ruptura dos tendões e ligamentos, articulações e
músculos frágeis e muitas outras

Distribuidor:

JORGE RODRIGUES
tel. (21) 9676-6889

jorgerodriguesdanca@hotmail.com

das 16 às 21:30h (tel. 2286-4171)

