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Destaque de capa:

Alvaro
Reys

Nesta edição,
ele conta porque
interrompeu seu famoso
BAILE-SHOW
OUTUBRO OU NADA
e anuncia
o retorno desse
grande evento
da dança de
salão carioca

O Jornal Falando de Dança dá boas-vindas ao recém
lançado Jornal Hora do Samba. Só que seu designer
gráfico poderia ser mais criativo e elaborar um layout
próprio para seu jornal. Na foto, nossa ed. 25 (nov/09)
e a ed. 01 do Jornal Hora do Samba (jan/10).

Roberto Herrera de volta ao Rio

Ele foi o grande
convidado do
baile-show
realizado no
Bar do Tom,
organizado por
Bello Tango
Produções
e Trasnochano

(na foto, Herrara com
Patrícia Aguiar, da
Milonga Trasnochano e
Aparecida Belotti
da Bello Tango Produções).
Mais detalhes na pág. 17.

by Freitas

Vamos à plenária da Alerj!
A presença de dançarinos de salão
será importantíssima na votação da
Lei que torna a Dança de Salão
Patrimônio Cultural Imaterial do RJ

BAILE DE

Sextas Dançantes do

(Todas as sextas, a partir das 20:30h)
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Reservas: 3285-7827

Homenagem
aos

Beatles
comemorando o aniv de Waldy Jorge
cantor e guitarrista do TRINIDANCE

arte / apoio: Jornal Falando de Dança

1ª parte
Programação normal
com Trinidance
2ª parte
Show em homenagem
aos 40 anos do fim do grupo
com Trinidance e convidados

ANIVERSÁRIO

Veja nesta edição,
matérias especiais
sobre políticas
públicas:

AGE do Sindicato

Projeto da SDS

Edital da SEC

Chamada da CESE

Prêmios Funarte

Salve o Capanema
E mais:

Paulo Aguiar

Hosânia Nascimento

Roberto Herrera

Circulando

Roteiro dos bailes

anos

07/05 - Sexta - 21h
LOCAL
Arouca Barra Clube
Avenida das Américas 2300
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro

CONVITES À VENDA
(21) 3576-0459
(21) 9497-0459
www.fabianoejuliana.com.br

MARCOS CAVALCANTE APOIO: MARGARETH CREAZOLA
Fotógrafo - MarcosCavalcante.com
Bolos Artísticos - (21) 7820-3145

CANTO DO RIO FOOTBALL CLUB
Quartas dançantes (15 às 19h)
05/05 - Luizinho e Cia
12/05 - Narciso Show
19/05 - Babilônia
26/05 - Domingão e Alex

Apoio:

Domingueiras (19h)
02/05 - Pingos & Gotas
09/05 - Resumo
16/05 - Pingos & Gotas
23/05 - Aeroporto
30/05 - Devaneios

C E
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TERÇA

Apoio:

26 A 30
AGOSTO
Arte / apoio:

Inf. e reservas:

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

Email: venha_dancar@yahoo.com.br - Blog: http://studiobarra.blogspot.com

Realização: Studio Barra - Org. Leandro Aragão e Kátia Queiroz

Visite Poços de Caldas com o Studio Barra

Saída dia 04/09 - retorno dia 07/09 (feriado prolongado)

Arte / apoio:

Transporte - Passeios
4 diárias com pensão completa
3 bailes com a equipe do Studio Barra!
Faça já sua pré-reserva (vagas limitadas)
Saídas da Barra e da Zona Sul

Inf. e reservas:

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

Email: venha_dancar@yahoo.com.br - Blog: http://studiobarra.blogspot.com

Realização: Studio Barra - Org. Leandro Aragão e Kátia Queiroz

MÁRCIO THADEU

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

maior festa country do Brasil!
Roteiro turístico com guias credenciados
Transporte, alimentação e hospedagem
Apenas 35 vagas
Reserve já o seu lugar

arte: Jornal Falando de Dança

FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO
DE BARRETOS
A equipe do Studio Barra leva você à

Lançamento do CD “Negro Canto”

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

Abertura do Show:
FERMATA TRIO (música instrumental - temas afro-americanos)

13 MAI - QUI - 21h

BAR DO TOM (PLATAFORMA)

Rua Adalberto Ferreira 32- Leblon - RJ - t. 2274-4022
Ingresso: R$ 50 (setor palco), R$ 40 (setor A) e R$ 30 (setores par e ímpar)
Lista amiga: 50% desconto (enviar nome completo,
até o dia 12/5/10, para o email: juvenaf@dorio.com.br)
Classificação: 18 anos e menores acompanhados dos responsáveis

Pousada A Marca do Faraó

Cachoeiras
de Macacu:
no meio da
Mata Atlântica,
uma infraestrutura de
lazer, com muita
tranquilidade
para quem
quiser descansar
e programação
dançante,
para quem
quiser agitar!

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

Programe-se! (pacotes com e sem transporte)

25 - 27 JUN
FESTA
JUNINA
06 - 08 AGO
FONDUE
DANÇANTE
17 - 19 SET
WORKSHOP
DE DANÇA
Veja fotos da Pousada no site www.jornalfalandodedanca.com.br (tag “pousada faraó”)

Parte integrante do Jornal Falando de Dança - pág. 2 - ed. 31 - MAIO / 2010 - Para anunciar aqui, ligue (21) 9202-6073 / 2551-3334

Av. Visconde do Rio Branco 701 - Centro - Niterói
Tels. (21) 2620-8018 / 2717-5023
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Leonor Costa

Destaque de Capa

Outubro ou nada!
Álvaro Reys relança o evento que fez história
na dança de salão carioca
Quem conheceu o hoje demolido Clube Sírio-Libanês,
em Botafogo, certamente se lembra de seu enorme salão
nobre, com mezzanino e amplo palco (onde, aliás, se realizavam os antigos bailes de gala e concursos de fantasias
de carnavais passados). E, se era pé-de-valsa, com certeza compareceu a uma edição do baile de gala Outubro
ou Nada promovido pela Academia Alvaro’s Dance, que
lotava os dois pisos dos salões, com caravanas vindas de
fora do estado. Pois aguardem: esse grande evento, que
fez história na dança de salão carioca, brevemente será relançado pelo professor Álvaro Reys. “Era uma produção
muito trabalhosa, com ensaios, contatos, planejamento
que aconteciam durante todo o ano, tive que dar um tempo
quando decidi me dedicar mais aos estudos e a trabalhos
na tv”, nos conta Álvaro. Sobre esse assunto registre-se
aqui que ele e a atriz Christiane Torloni foram os campeões da 5ª edição da Dança dos Famosos, liderando as
provas do início ao fim. O casal voltou a dançar na novela
“Caminho das Índias”, quando Álvaro teve uma participação especial em uma das cenas gravadas na Estudantina.
Antigos e novos projetos
Os trabalhos na tv e o curso de graduação em dança de
salão e coreografia, da Universidade Estácio de Sá (concluído ano passado), não o impediram de dar continuidade
a seus projetos sociais, como o Projeto Alvinho’s Dance,
que desenvolve conjuntamente com a professora Rachel
Mesquita (“Hoje estamos com 69 crianças no projeto. Um
grupo se apresentou com grande sucesso em 2008, no festival “A Noite é um Criança” que acontece em outubro,
em Florianópolis, e, este ano, fomos convidados novamente”). Uma novidade ano passado foi começar a trabalhar com deficientes visuais, do Projeto Anjos Sem Visão,
dirigido por Cheila Felton (“o traballho me proporcionou
desenvolver uma metodologia de ensino de dança de salão

a deficientes visuais que
me permitiu coreografar um grupo de quatro
casais – o que me valeu,
inclusive, convites para
demonstrar o método em
Álvaro Reys e Lívia Thomas
outras cidades”). Além
em apresentação, no Olymdos projetos, das aulas e
pico Club, dia 26/03: um pedos ensaios de sua nova
queno trecho do espetáculo de
companhia de dança, Áldança “A Broadway continua
varo encontrou tempo
aqui”, que estreará na íntegra
no baile Outubro ou Nada
para atender a convites
em outros estados (“ano
passado ministrei aulas
no Congresso InternacioEvidentemente só alguns trechos foram apresentados.
nal de Merco Movimento, em Santa Maria, RS; palestra e (“o show completo envolve dez casais, com números de
aulas na Universidade de São Miguel do Oeste, SC; e pa- sapateado, tango, samba e bolero clássico, além da partilestras e aulas para universitários em Uberlândia, MG, no cipação da Cia Alvinho’s Dance, dirigida pela professora
I Fórum de Dança de Uberlândia”). Este ano ele retornou Rachel Mesquita, da participação especial da Cia Dom e,
a Uberlândia, onde fez shows e ministrou aulas na Escola provavelmente, dos alunos do projeto Anjos sem Visão”).
de Dança Marildes Fernandes.
Ao término desta entrevista, Álvaro não quis adiantar
dia e local do baile, alegando estar ainda em negociação
A Broadway continua aqui
com um amplo e glamouroso espaço na cidade. Afinal, o
Há meses Álvaro Reys vem intensificando os ensaios dos “clima” faz parte do show.
números musicais que comporão seu novo espetáculo de
____________________
dança, “A Broadway continua aqui”, uma continuação
Leonor Costa
do espetáculo “A Broadway é aqui”, que foi sucesso ano Serviço:
passado (veja matéria de nossa ed. 21, de julho/2009). O Academia Alvaro’s Dance
show será o principal destaque do retorno do baile Outu- Rua Barata Ribeiro, 271 - sobrado - Copacabana
bro ou Nada a realizar-se, claro, no mês de outubro. Um tel. 2547-0861
pocket show com uma pequena mostra de alguns números Aulas de todos os ritmos, grupo ou particular
foi oferecido aos convidados de seu baile de aniversário, Baile regular: Tango Gala, toda última quinta-feira do
realizado dia 26/03 no Olympico Club, em Copacabana, e mês, a partir das 22h.
que contou também com apresentações de cias convida- Baile especial de maio: dia 05/05, comemorando 5 anos
das, como a de Pedrinho Alves (Petrópolis) e a Cia Dom. da Academia Alvaro’s Dance.

DOMINGOS
DANÇANTES
by Glorinha

SEX 07
MAIO
19:30

A FESTA QUE VIROU MANIA!
Grupo Trinidance
& DJ Murilo

Olympico Club

R. Pompeu Loureiro 116 - 3º andar - Copacabana

Entrada: R$ 25 - Com este: R$ 20*
Maio e junho: R$ 18 chegando até 21h
*exceto festas temáticas

Reservas: 2553-3600 / 9772-2051

LUED

ESTACIONAMENTO LTDA ME

ESTACIONE SEU CARRO COM
CONFORTO E SEGURANÇA NO

OLYMPICO CLUB

INF. 9954-4048

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

Inf.
3017-0953
9973-1408

OS EIOS
N
VA NO . C.
E
A
D
JÁ
A
IR

BAILE DA
AMIGA
ANGELA EM
HOMENAGEM
AO DIA
DAS MÂES

SAPATOS PARA DANÇA DE SALÃO

Amaro

(verniz, camurça, pelica, salto acrílico)

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

Assembléia Geral convocada pelo Sindicato dos Profissionais da Dança do Estado do Rio de Janeiro: para seus
diretores, a frequência surpreendeu. Para nós, deixou muito a desejar.

Por Antônio
Aragão

Sou
testemunha
de quanto é
pequena a
participação
dos
profissionais
de dança
nas reuniões
que decidem
importantes
rumos para
a atividade.
E como
é ingrata
a tarefa
de tentar
representar
um segmento
que não
participa e
critica as
ações de
quem faz.

Não basta torcer,
tem que participar!
O recado não é dirigido ao leitor que usa a dança de
forma lúdica, mas aos profissionais de dança que
precisam se conscientizar da necessidade de serem
mais participativos
Vá lá, todos nós temos que “correr atrás” para honrar compromissos e pagar as contas, mas há momentos em que é preciso pensar como um todo,
para que a atividade da qual tiramos nosso sustento
cresça e nos leve junto com ela. Quando era apenas
um dançarino de salão, que usufruía somente de seu
lado lúdico, pouco me interessava por políticas culturais, patrocínios, projetos, representatividade no
legislativo etc. Comecei a enxergar diferentemente
quando passei a trabalhar no jornal. Os contatos
com profissionais de dança e promotores de eventos, vivenciando suas dificuldades em levar adiante
seus projetos, aos poucos foi despertando meu interesse em saber se poderia usar os meios de que ora
dispunha para ajudar a dança de salão. Descobri
que sim. Conheci várias pessoas que também tinham o mesmo interesse em ajudar. Dessas, algumas se tornaram mais próximas, constituindo um
pequeno grupo que se mantém mutuamente informado de acontecimentos que venham a interessar à
dança. O que nos levou a participações em fóruns,
conferências, setoriais, audiências públicas, assuntos já tratados em edições anteriores. Verbalmente,
recebemos a sinalização de que há pessoas acompanhando o nosso trabalho e torcendo para que ele
traga resultados positivos para a classe.
Mas só torcer não basta, tem que participar!

O recado não é dirigido a você, leitor, que
usa a dança de forma lúdica, mas aos profissionais de dança que precisam se conscientizar da necessidade de serem mais participativos. Aqueles mesmos profissionais
que reclamam dos encargos tributários sobre sua
atividade profissional, da concorrência desleal com
pessoas despreparadas, da dificuldade em realizar
seus projetos, obter patrocínios ou mesmo espaço
público para sua utilização.
Sou testemunha de quanto é pequena a participação dos profissionais de dança nas reuniões que decidem importantes rumos para a atividade. E como
é ingrata a tarefa de tentar representar um segmento
que não participa e critica as ações de quem faz.
Nessa edição, informamos vários acontecimentos
que certamente passaram despercebido pelos maiores interessados no assunto. Como as votações por
representantes nossos nas setorias de dança, nas
conferências, nos fóruns de cultura. Exemplifico
aqui a Assembléia Geral Extraordinária promovida
pelo Sindicato dos Profissionais de Dança no dia
10/04, no Teatro Cacilda Becker, no Catete. De
nossa parte, noticiamos pelos jornal, site, newsletter, chegamos a contatar algumas pessoas via telefone, e o que vimos no dia foi a baixa frequência
ao local.

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

Na ocasião, a diretoria do Sindicato resumiu o
movimento político em torno das conferências de
cultura e os resultados no que diz respeito à dança.
Foi abordado, especialmente, uma das recomendações aprovadas na Pré-Conferência de Cultura, para
que fosse criada uma lei específica para a dança. O
consultor jurídico do Sindicato explicou quais as
implicações jurídicas para a classe e porque o Sindicato não apoiava a ideia. Dúvidas diversas foram esclarecidas, como as metas do Sindicato e sua
decisão de promover cursos de qualificação profissional. Tudo envolvendo diretamente as atividades
dos profissionais de dança que, no entanto, não se
fizeram presentes em número expressivo.
Agora, com a possibilidade de um destaque maior
da dança de salão nos espaços públicos do Estado,
com a realização da Semana da Dança de Salão (v.
matéria nesta edição), nova oportunidade surge,
para aqueles que vivem da dança, de atuar em conjunto e valorizar seus trabalhos. Não deixem passar
mais esta chance.
______________________
Antônio Aragão é diretor do Jornal Falando de Dança

A Arte da Dança do Ventre

Método Acadêmico Suheil Dança do Ventre
Conteúdo técnico (equivalente ao primeiro ano do método):
Técnica individual dos passos (38 movimentos nível iniciante)
Combinações técnicas sob leitura musical
Combinações para desenvolver técnica e memorização
Exercícios para prática com professoras convidadas
Coreografia nível iniciante
Coreografia com bailarinas convidadas, demonstrando diferentes estilos
Compras pelo site: http://www.suheil.com.br
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Pequenas Notas
que levará sua equipe de dançarinos (sistema de ficha). Torçamos para que a comunidade de dança
prestigie o evento e não deixe acabar mais uma opção dançante da cidade.
..............................
Você adora dança de salão mas sente um arrepio
quando ouve uma canção dos Beatles? Então, se
você não prestou atenção na chamada de capa, aqui
vai a dica: dia 14/05 o TriniDance vai lembrar os 40
anos do fim da banda The Beatles, unindo dança de
salão e rock-and-roll. Será no “Baile do Trinidance”, que acontece todas as sextas no Cib, em Copacabana. A primeira parte do baile será a programação dançante normal. Na segunda metade, show
especial com Trinidance e músicos convidados.
..............................
Mais uma edição da Dança dos Famosos está no ar.
Nossa jornalista Juliana Prestes está acompanhando o programa e promete uma matéria especial para
nossos leitores.
..............................
O Dia Internacional da Dança é comemorado no dia
29/04 e, para marcar a data, a Rádio JD promove
uma semana de debates e aulas de dança, no Teatro
Cacilda Becker, no Catete. As atividades começaram dia 27/04 e terminam dia 02/05. Renata Peçanha participa do evento com aulas de zouk. Mais
detalhes no site da rádio, www.radiojd.com.br.
..............................
Depois dos percalços com as chuvas torrenciais do
início de abril, que provocaram seu adiamento, a
segunda edição do Viradão Cultural Carioca aconteceu entre os dias 23 a 25/04. Por Newsletter e
por chamada no site, o Jornal Falando de Dança
divulgou o prazo e o endereço para envio de material e sugestões de artistas interessados em serem
inseridos na programação, mas somente duas cias
de dança de salão se apresentaram no evento: a Cia
Carlinhos de Jesus e a Cia do Centro Cultural Carioca. Resta saber se não houve interesse da parte
das outras cias de dança ou se não houve resposta
da parte da organização do evento.
..............................
Encerram-se dia 05/05 as inscrições para as provas
do Sindicato dos Profissionais de Dança do RJ, para
obtenção do registro profissional. Recebemos alguns questionamentos de um leitor a respeito dos
procedimentos das provas (v. seção Cartas do Leitor). Pedimos que o SPD se manifestasse a respeito,
mas não obtivemos resposta. Isso vai de encontro à
boa política da transparência pública, lamentável.
.............................
n Leonor Costa

Alô, Alô
dançarinos de salão!

Os bailes das segundas do Mackenzie
estão de volta e com novidades!
Estreia dia 10/05 em homenagem
ao Dia das Mães

Todas as segundas, a partir das 18h
Sonorização dj Dom Wilson
Baile dos aniversariantes na última segunda do mês
com Conjunto Aeroporto
Equipe de dançarinos da Regina Vasconcelos Produções
(opcional, por ficha)

E. C. Mackenzie

R. Dias da Cruz 561 - Méier
tel. 2280-2356 (Valéria Barbosa)

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

ANUNCIE CONOSCO:
(21) 2551-3334 / 9492-9462

O Centro Coreográfico do Rio de Janeiro até agora
não divulgou os nomes e/ou projetos selecionados
para utilização de seus espaço. Com isso, os organizadores da III Mostra HipHopSamba estenderam
até junho as inscrições dos interessados, esperando
que até lá saia a confirmação do uso das salas e teatro para a realização do evento.
..............................
Já os organizadores do I Congresso de Salsa do Rio
(Rio Salsa Congress) decidiram não esperar pela
divulgação do Centro Coreográfico e foram atrás
de outro espaço para a realização do evento, que
acontecerá entre os dias 9 e 11/07. Isso porque a
Mambo Rio Dance Company, que tem como parceiro do evento o organizador do Congresso de
Salsa de Washington, Shaka Brown, trabalha com
o incentivo de Leis Federais, através do Ministério da Cultura, e tem prazos a cumprir. Aliás, os
organizadores merecem parabéns, por trilharem o
“caminho das pedras” e conseguirem usufruir dos
dispositivos legais acessíveis àqueles que desejam
atuar no setor cultural.
..............................
Ainda sobre o Congresso de Salsa do Rio, vale ressaltar que ele receberá alguns dos mais renomados
profissionais do ritmo no cenário mundial, como
Melissa Rosado, referência feminina no mundo da
salsa e atual parceira do Rei do Mambo, Eddie Torres. Também confirmadas as presenças dos campeões sulamericanos de salsa, Caterine Neira e Nicolas Carreño, da Colômbia, e, não poderiam faltar,
os bicampeões brasileiros do Salsa Open, Rafael
Barros e Carine Moraes - além de excelentes profissionais brasileiros atuantes no país e no exterior.
Fora a mostra coreográfica, que dará oportunidade
de ver e ser visto. Os organizadores pretendem fazer a “cidade do samba” se transformar na “cidade
da salsa”, pelo menos por alguns dias.
..............................
A comunidade da dança de salão, e principalmente
as bandas, estava para perder um dos mais tradicionais bailes da zona norte: o baile social do Mackenzie, das segundas-feiras, que ficou sem promoter
depois que João de Quintino, realizador ali do Baile
da Amizade, teve que se aposentar por problemas
de saúde. Após tentar parceria com os líderes de
bandas, Valéria Barbosa, empresária do Conjunto
Aeroporto, decidiu tentar sozinha a coordenação
do baile, com uma nova fórmula: sonorização do
dj Dom Wilson e, na última segunda-feira do mês,
baile dos aniversariantes com Conjunto Aeroporto.
Para tentar contornar o desequilíbrio no número de
damas e cavalheiros, Valéria firmou parceria com a
RV Produções, da promoter Regina Vasconcellos,

5

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

Informações e reservas:

Graça:

2549-9472
9135-9019
Email:

bailedagraca@terra.com.br
Orkut:
baileda.graca@yahoo.com.br
arte e divulgação:
www.jornalfalandodedanca.com.br
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SDS-2010

Semana da Dança de Salão.
Patrimônio Imaterial do Estado do RJ
Além dos atos dos representantes da categoria, é muito importante os profissionais de
dança de salão ficarem atentos à convocação
da votação do Projeto nº 2871/2010, que declara a Dança de Salão “Patrimônio Imaterial
da Cultura do Estado do Rio de Janeiro”. A
exemplo dos Movimentos Sociais, que comparecem em massa quando o assunto é de seu
interesse, enchendo as galerias da ALERJ, vamos também comparecer e demonstrar a força
da união, o nosso amor à profissão e à dança.
__________________
Myriam Martinez é membro do Conselho
Diretor da APDS-RJ (Associação dos
Profissionais e Dançarinos de Salão do RJ) e
Chefe de Gabinete na ALERJ

Realização: Angela Abreu - traje esporte fino

Quatro integrantes do GT, (Jaime José APDS, Leonor Costa - ANDANÇAS, acima, e, abaixo, Leni Medeiros - ALERJ e
Myriam Martins - APDS) ouvem sugestões
dos observadores, João Batista (APDS) e
Antônio Aragão (Jornal Falando de Dança).

Grupo de Trabalho
se baseou em
projeto de 2006
Por Antônio Aragão

Como imprensa especializada, o Jornal Falando
de Dança, representado por minha pessoa, esteve
presente a todas as reuniões do Grupo de Trabalho do Projeto da Semana da Dança de Salão,
realizadas às sextas-feiras na ALERJ, conforme
noticiado por email circular da APDS, e pude
testemunhar o alto grau de civilidade e espírito
participativo de seus integrantes, que me permitiram, inclusive, dar minha contribuição, em forma de comentários aos assuntos abordados.
O Grupo de Trabalho partiu do projeto de
2006, assinado à época pelo deputado Noel de
Carvalho (então presidente da Comissão de Cultura da Alerj), e pelos presidentes de entidades

AGOSTO
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SEXTA

Informações

3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093

Início 19:30h

ANIVERSÁRIO

BANDA BRASIL SHOW

Após várias reuniões, nos meses de março e
abril, o grupo de trabalho composto por Lourdes Braga e Stelinha Cardoso – Sindicato
dos Profissionais da Dança/RJ; Jaime José e
Myriam Martinez – APDS/RJ; Luiz Florião e
Leonor Costa – ANDANÇAS; e Leni Medeiros – Comissão de Cultura da ALERJ, com a
colaboração de Antonio Aragão e João Batista
da Silva, concluiu o Programa de Trabalho
para a Semana da Dança de Salão do Estado
do Rio de Janeiro (Programa SDS-RJ).
Cabe ressaltar que as reuniões transcorreram de forma produtiva, onde todos os participantes estavam imbuídos do dever público,
dos mesmos ideais, buscando propor o melhor para a categoria e para o crescimento da
Dança de Salão em nosso Estado.
O Programa de Trabalho tem por finalidade dar execução ao que dispõe a Lei Estadual
3440/2000, que criou no calendário oficial de
eventos do Estado do Rio de Janeiro a Semana da Dança de Salão do Estado do Rio de
Janeiro (SDS-RJ). O seu conteúdo traz de
forma detalhada os objetivos, o público alvo,
as regiões do Estado que serão abrangidas
pelo programa, a quem caberá a coordenação
e o planejamento da SDS-RJ e a participação
financeira dos patrocinadores. Conheça o programa na íntegra no site do jornal Falando de
Dança.
As próximas etapas serão uma reunião com
a Secretária Estadual de Cultura, Sra. Adriana
Rattes, agendada pelo Deputado Alessandro
Molon, com a presença da Comissão de Trabalho, para encaminhamento do Programa e
da proposta de Decreto-Lei, a ser editado pelo
Poder Executivo, regulamentando a Lei Estadual 3440/2000 - Semana da Dança de Salão/
RJ. Também começarão as reuniões, convocadas pelas entidades representativas, com a
finalidade de incentivar projetos e propostas
de grupos ou academias para participação na

ANGELA ABREU
QUI - 02 DEZ

Cabe
ressaltar que
as reuniões
transcorreram
de forma
produtiva,
onde todos os
participantes
estavam
imbuídos do
dever público,
dos mesmos
ideais,
buscando
propor o
melhor para
a categoria
e para o
crescimento
da Dança
de Salão em
nosso Estado

IRAJÁ ATLÉTICO CLUBE

Por Myriam
Martinez

Está pronto o Projeto da
Semana da Dança de Salão
do Estado do RJ

Acervo APDS

Início 19:30h

Traje Esporte fino

classistas, Lourdes Braga (SPD/RJ), Jaime José
(APDS), Luís Florião (ANDANÇAS) e Edézio
Paz (ADSERJ). Endossaram o projeto de 2006
vários profissionais da dança de salão.
O projeto de 2010 manteve as diretrizes do projeto de 2006, incluiu novas propostas apresentadas pelos integrantes do GT e fez a adequação
aos novos conceitos de apresentação de projetos
culturais, que devem incluir justificativas, objetivos, público-alvo, áreas de atuação, responsáveis
por sua execução e estimativa de custos, dentre
outros aspectos. O resultado foi o belíssimo trabalho que pode ser acessado através do site do
jornal, não só pelos amantes da dança como, e
principalmente, pelos profissionais da área que
desejarem participar dos eventos comemorativos
da Semana da Dança de Salão do Rio de Janeiro.
A comissão organizadora já está convidando os
interessados para a primeira reunião, a realizarse dia 16/05, às 11h, no Espaço X Stelinha Cardoso, Centro do Rio, R. Mal. Floriano 42.

Irajá Atlético Clube

R. Monsenhor Felix 366 - Irajá

Grande baile em homenagem ao

DIA
DIA DOS
DOS PAIS
PAIS
com a banda

OS DEVANEIOS
DEVANEIOS
OS
Realização: Amiga Angela Abreu

Informações

3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093
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Antônio Aragão

Incentivos estaduais à cultura

Secretaria Estadual de Cultura
do Rio de Janeiro abre inscrições
aos interessados em apoio
cultural para seus projetos
Inscrições vão até dia 21/05 e podem se habilitar pessoas
jurídicas e pessoas físicas
O Jornal Falando de Dança esteve presente ao encontro
promovido pela SEC e dirigido a empreendedores culturais

CESE lança
chamada para
apresentação de
projetos até 16/05

A SEC disponibiliza consultores especializados para o atendimento presencial,
por email ou por telefone dos interessados em tirar dúvidas
referentes à elaboração de seus projetos, preenchimento do
cadastro de inscrição, da planilha de custos, da prestação

de contas etc. Os telefones de atendimento e emails estão
divulgados na página http://www.sec.rj.gov.br/fomento.
asp (consulte também a postagem no site do Jornal a respeito deste assunto).
L.C.

A proposta da iniciativa da Coordenadoria Ecumênica de
Serviços (CESE), por meio do programa Ação para Criança, é dobrar o valor arrecadado em pequenos projetos que
beneficiem crianças e adolescentes, utilizando a metodologia da dupla participação (isto é, para cada R$ 1,00
conseguido pela entidade para seu projeto, sendo recursos
próprios ou de terceiros colaboradores, o Cese dará o mesmo valor em dobro).
O Cese, com base na Bahia, atende a projetos do Brasil

inteiro, normalmente projetos em comunidades carentes,
envolvendo pequenos valores. Acessando o site da entidade (www.cese.org), os interessados conhecerão melhor
como é feito o apoio aos projetos e, principalmente, como
eles devem ser apresentados para avaliação.
Fica aqui a dica para os profissionais de dança que desenvolvem projetos com crianças e adolescentes de comunidades carentes.
L.C.

IRAJÁ
A.
C.
R. Monsenhor Felix 366
SEXTA

16
NOVOS
JULHO
COM A BANDA

Traje
Esporte fino

Charge:
Edson Bouças

Início 19:30h

TEMPOS

Informações

3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093
Realização: Amiga Angela Abreu

Marlene Oliver apresenta

BAILE DAS ROSAS
AMARELINHO DA CINELÂNDIA

Pr. Mal. Floriano 55 sobreloja (salão de eventos)

TER - 11 MAIO - ESPECIAL

ANIV 4 ANOS NO AMARELINHO
Banda Pérolas - equipe de dançarinos - sorteios
Troféu Baile das Rosas para os
destaques de 2009:
- Banda Paratodos
- Dj Renato Ritmus
- Valdeci de Souza

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

Arte / apoio:

Traje: Esporte Fino

Sobre o encontro
O objetivo era apresentar, aos produtores culturais e pessoas de atividades afins, a Lei de Incentivo Cultural 1952/92,
finalmente regulamentada pelo Decreto 42.292/10, publicado em fevereiro/2010. A Superintendente Mariana Várzea fez um breve histórico da Lei, do Decreto e das funções da Superintendência criada para analisar os projetos,
aprová-los, acompanhar o cumprimento das exigências legais e analisar a prestação de contas. Tatiana Assumpção
Richard, Coordenadora de Certificação, explicou e tirou
dúvidas a respeito da apresentação dos projetos culturais.
Conceição Diniz, Coordenadora de Acompanhamento e
Controle, falou sobre como é feita a concessão do benefício e como se dá o acompanhamento dos projetos. Por
fim, Jorge Tadeu Marinônio, Coordenador do Departamento de Prestação de Contras, explicou, com a contribuição do técnico Wellington Silva, sobre os procedimentos
para prestação de contas, parte, aliás, que mais suscitou
pedidos de esclarecimentos por parte da plateia.

Sobre os projetos
Serão admitidos projetos de conteúdo
cultural, com destinação pública e de
iniciativa de produtor independente, que
se enquadrem nas áreas de gastronomia,
moda, design, artes visuais, audiovisual/
equipamentos culturais, culturas populares, diversidade cultural, informação/documentação, literatura, música, patrimônio cultural - material e imaterial e artes
cênicas. No caso das artes cênicas, serão
analisados projetos de montagem de espetáculos (teatro, dança e circo).
Serão ao todo 27 editais, totalizando
um investimento superior a R$ 21 milhões, um crescimento de 138% em relação aos editais 2008/2009, sendo que,
antes destes, o Estado não abria editais
de cultura há sete anos.

Início: 19h

O convite da SEC foi divulgado pelo Jornal Falando de
Dança, através de Newsletters e de postagem no site. A
reunião aconteceu dia 14/04, na Sala Cecília Meirelles,
com fila de espera dos não inscritos, à espera de alguma
desistência.
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Incentivos federais à cultura

Incentivos municipais à cultura

Funarte lança
prêmio para
festivais de artes
cênicas e nova
edição do prêmio
de dança Klauss
Vianna

Funarte lança
nova edição do
prêmio de dança
Klauss Vianna
e prêmio para
festivais de artes
cênicas

As premiações fazem parte de um total de
34 editais de fomento às áreas culturais, no
maior orçamento dos últimos 20 anos, com
investimento total de R$ 56,8 milhões. Serão
concedidos no total mil prêmios e bolsas de
até R$ 260 mil, para projetos de produção,
formação de público, pesquisa, residências
artísticas, apoio a festivais e produção crítica sobre arte. As inscrições vão até 23 de
maio.
No segmento cultural da dança, destacamos:
8 Prêmio de Dança Klauss Vianna: edital
para apoio a 40 projetos de atividades e espetáculos de dança, com prêmios de R$ 40 mil,
R$ 60 mil e R$ 100 mil.
8 Prêmio Festivais de Artes Cênicas: edital
para apoio a 36 projetos de festivais de teatro,
circo e dança, com prêmios de R$ 50 mil, R$
80 mil e R$ 100 mil.
8 Bolsa de residências em artes cênicas: edital para seleção de 43 propostas de residência
artística para profissionais de teatro, dança ou
circo, com bolsa de R$ 45 mil para cada beneficiado.
8 Prêmio Artes Cênicas na Rua: edital para
apoio a 63 projetos de apresentação, registro
ou preservação de atividades artísticas, com
prêmios de R$ 20 mil, R$ 40 mil e R$ 50
mil.
Foi criado também um fundo intergovernamental de apoio às artes cênicas (IBERESCENA) onde criadores e produtores poderão
inscrever projetos em quatro categorias. Neste caso, o prazo de inscrição é até 3 de setembro e o teor dos editais e mais informações
poderão ser acessados no endereço www.iberescena.org. Nos demais casos acima, as informações e teor dos editais estão disponíveis
no site da Funarte (www.funarte.gov.br).

Leonor Costa

Alguns dos participantes do IV Forum de Cultura promovido pelo vereador Reimont,
presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

IV Forum de Cultura debate projeto de lei
que cria o Fundo Municipal de Cultura
No dia 26 de março, o Prefeito Eduardo Paes vo, ficou acertada outra reunião, para dia 16/04,
enviou à Câmara Municipal do Rio de Janeiro para nova rodada de conversações, quando cheo Projeto de Lei nº 566/2010, que dispõe sobre gou-se à conclusão de que, devido à importâna criação do Fundo Municipal de Cultura, suas cia da matéria, e já que o prefeito retirara seu
atribuições e composição, fontes de receita e pedido de tramitação em regime de urgência,
sua distribuição entre as diversas modalidades novas reuniões seriam agendadas para tornar o
culturais, com pedido para que a matéria fos- Forum mais representativo.
se apreciada em regime de urgência. O presiNão obstante ter restado inconcluso o trabalho,
dente da Comissão de Educação e Cultura da a experiência de ter participado dessas reuniões
CMRJ, vereador Reimont, promoveu, então, no foi bastante enriquecedora. O Jornal Falando
dia 13/04, a primeira reunião do IV Forum de de Dança pode afiançar o alto nível dos debates,
Cultura, para analisar e debater o conteúdo do o interesse do vereador Reimont em ouvir a soprojeto de Lei.
ciedade, e o empenho de integrantes de vários
Mais uma vez, o Jornal Falando de Dança segmentos culturais para discutir o teor da Lei
expediu Newsletters e fez postagem em seu site 566/2010. Resta também a feliz conclusão de
divulgando data e local da reunião, ressaltando que podemos, sim, ter voz ativa, mesmo em pea importância da participação de artistas, pro- queno número. Mas temos que estar presentes,
dutores culturais e diretores de cias de dança, e ao lado de quem nos recebe. Um caso a pendentre outros diretamente interessados no modo sar, quando começarem a pipocar nos bailes as
como as verbas municipais para a cultura serão visitas de candidatos a cargos públicos.
distribuídas.
8 Leonor Costa
À reunião estiveram presentes representantes
dos vários segmentos culturais do municípo. Leonor Costa e Antônio Aragão acompanharam o processo e participaram dos
debates e votações de vários destaques apresentados pelos participantes, tendo sugerido
a colocação da dança em item separado das
artes cênicas, no artigo que dispõe sobre as
modalidades culturais a serem beneficiadas
com a aplicação das verbas do Fundo, sugestão essa que foi acatada pelos demais.
e o Vereador Reimont ladeado por suas assessoras Helena Drummond
Após chegar-se a um consenso quanto às Aragão
(chefe de gabinete) e Suelyemma Franco (assessora de cultura).
alterações necessárias no texto do executiCONJUNTO

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

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

Banda Status Show Rio

Inf. 3762-6535
9242-2242 (Ilsa)
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Leonor Costa

Mobilização

Representantes de vários
segmentos culturais
comparecem à reunião
sobre o Palácio Capanema
Projeto de Lei autoriza a União a doar o
Palácio ao Estado do RJ, e o prédio histórico,
que abriga diversos órgãos dos ministérios da
Cultura e da Educação, corre o risco de mudar
de função
O Projeto de Lei 2929/08, de autoria do senador
Paulo Duque (PMDB-RJ), pretende desonerar a
União, transferindo para o estado prédios que, segundo sua justificativa, perderam sua utilidade com
a transferência do governo federal para Brasília.
Dentre os vários prédios exemplificados como ociosos, o senador cita o Palácio Gustavo Capanema,
também conhecido como “prédio do Mec”, para em
seguida enumerar as repartições públicas estaduais
que poderiam ocupar esses espaços, deixando de
pagar aluguéis - como a sede do Detran! E assim
foi o PL aprovado no Senado em caráter conclusivo,
e, na Câmara, obteve a aprovação em duas comissões permanentes, parando, em última instância, nas
mãos do deputado Pedro Eugênio (PT-PE), relator
do projeto na Comissão de Finanças e Tributação, a
qual cabe certificar que a transferência de propriedade não causará despesas aos cofres públicos.
Indignação
Imaginar que um prédio histórico como o Capanema, tombado pelo Iphan, referência na arquitura
mundial, com jardins projetados por Burle Max e
salões decorados com painéis de Portinari, dentre
outras obras de pintores e escultores famosos, pudesse abrigar uma repartição pública como o Detran - ou mesmo os escritórios do Comitê Olímpico,
como anunciara o governador - horrorizou estudantes, pesquisadores, agentes culturais e tantas outras
pessoas ligadas à educação e à cultura, que desencadearam uma reação em cadeia, através de correntes
de emails, fazendo chegar sua indignação ao deputador Pedro Eugênio. Este entrou em contato com
o deputado estadual Alessandro Molon, que lidera
a campanha pela preservação do Capanema, com o
levantamento de assinaturas em abaixo-assinado on
line. E ambos combinaram uma reunião no Rio, no
salão Portinari do Palácio Capanema, onde agentes
culturais, servidores e sindicalistas da educação e da
cultura expuseram as razões pelas quais são contrários ao PL 2929/08. A reunião, que teve esta cobertura do Jornal Falando de Dança, aconteceu dia
12/04.
Totalmente ocupado
Ao contrário do que foi afirmado na exposição de

motivos do senador Paulo Duque, o deputado Pedro
Eugênio constatou que o prédio não está ocioso. Ele
tem a maior parte de seus andares ocupado pelo Ministério da Educação e repartições de três grandes
instituições do Ministério da Cultura: a Funarte, o
Escritório de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional e o Iphan. Seus salões e espaços públicos
são utilizados para eventos, reuniões, congressos e
conferências ligados à área da cultura, tendo sido ali
realizadas as Prés Conferências Municipal e Estadual de Cultura. Além disso, há dois anos está em
andamento projeto desenvolvido em parceria entre
o governo federal e a Unesco, para transformar o
Palácio Capanema no Centro de Memória da Educação Brasileira, já tendo sido investidos cerca de
R$ 900 mil no projeto.
Necessidade de mobilização
Mesmo convencido de que não pode dar parecer favorável ao PL, o deputado Pedro Eugênio ponderou
que seu parecer é meramente técnico, posto que a comissão que preside tem por finalidade verificar apenas se a transferência implicará em despesas para a
União (ponto pacífico, visto que a doação implicaria
transferir todas as repartições públicas ali instaladas). Comprometeu-se, no entanto, a fundamentar
seu parecer sobre o Capanema na sua importância
histórica, nas atividades culturais ali produzidas e
na sua concepção arquitetônica dirigida exclusivamente às atividades que abriga. Além disso, recomendou que os defensores do Palácio Capanema se
mantivessem mobilizados e deflagrassem um processo de convencimento dos demais membros da
comissão, com o envio de email e de ida à Brasília
no dia da votação de seu parecer.
O Jornal Falando de Dança apoia a iniciativa do
deputado Alessandro Molon na defesa do prédio
que é um símbolo cultural do país, e disponibiliza
em seu site o link através do qual nossos leitores
poderão acessar o formulário on line de abaixo-assinado, que certamente terá grande peso no convencimento dos demais membros da Comissão de
Finanças e Tributação. Para aqueles que quiserem
acessar diretamente o site do abaixo-assinado, o endereço é http://bit.ly/capanema.
8 Leonor Costa

Banda

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

De cima para baixo: (1) reunião com o deputado Pedro Eugênio no
salão Portinari do Palácio Capanema, com o parlamentar em destaque,
explicando os trâmites dos projetos de lei e o que ele concluiu de sua visita
ao prédio; (2) Deputados Pedro Eugênio e Alessandro Molon cercados por
representantes de entidades culturais; (3) Detalhe do hall de exposições,
com painel pintado por Portinari, que também decorou as paredes do salão
que leva seu nome e os famosos azulejos azuis da fachada do prédio (4).

Banda Estação Rio
O melhor show do momento
Contatos com o Índio dos bailes
tel. (21) 2104-6732 / 9829-8448

Cia Roberto & Lana

Está em Belo Horizonte - MG?
Então venha nos conhecer!

Danças de salão

Aulas - shows - eventos
Bailes às sextas

(incl. tango, samba, forró e zouk)

Bailes - Shows
Equipe dançarinos

R. Prudente de Morais, 901 s/1 - Cidade Jardim - t. (31) 3296-6734
R. Itanhomi, 172 - Carlos Prates - t. (31) 3462-9907
www.academiapédevalsa.com.br

Inf.: (91) 3224-2062 | 8801-6551

24
HORAS

de baile
+
12 horas
workshop de
samba tradicional
& samba funkeado
BAILES

Na foto, sentido horário, alguns professores do workshops: Rodriguinho Barcelos, Henrique Nascimento, Elton Nascimento, Thiago Frade, Luanda Lins, Caio Monatte e Diogo Fiori... E MAIS: Léo Fortes, Sandra Lopes, Ana Paula Pereira e Léo Bonila

dia 06 jun (10 às 17h) - AC. CAIO MONATTE
dia 13 jun (10 às 17h) - AC. JIMMY DE OLIVEIRA

1º BAILE - BAILE DE ABERTURA - DIA 29/05 - SÁBADO - 21h às 3h
Academia Jimmy de Oliveira, Catete - Rua do Catete, 112 - sobrado

WORKSHOP

2º BAILE - DIA 05/06 - SÁBADO - 20h às 2h
Espaço de Dança Caio Monatte, Estácio - Rua Haddock Lobo, 79 - sobr.

PROFESSORES E GRADE DE HORÁRIO DO WORKSHOP NO SITE:

3º BAILE - DIA 12/06 - SÁBADO - 19h às 24h
ASPOM - Av. Dom Helder Câmara, 8484, Piedade, com dj Marcelinho
4º BAILE - BAILE DE ENCERRAMENTO

DIA 19/06 - SÁBADO - 20h às 3h
Banda Novos Tempos - Apresentações dos professores do evento
Sport Club Mackenzie, Méier - Rua Dias da Cruz, 561

www.studiohenriquenascimento.com.br

PASSAPORTE: R$ 130,00 (pacote completo, antecipado)

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

Valores avulsos:
2 workshops R$ 120,00 (antecipado R$ 100,00);
4 bailes R$ 50,00 (antecipado R$ 40,00) - na hora R$ 13,00/baile
*veja em www.studiohenriquenascimento.com.br locais credenciados para as reservas

Realização:

Apoio / arte

Apoio:

Parte integrante do Jornal Falando de Dança - pág. 10 - ed. 31 - MAIO / 2010 - Para anunciar aqui, ligue (21) 9202-6073 / 2551-3334

Travessa 1º de Março 656
(próx. Teatro da Paz)
Belém - Pará

A MELHOR PROGRAMAÇÃO MUSICAL
DE TERÇA A DOMINGO

TERÇA
DANÇANTE

QUARTA

QUINTA
BAILE DA

FORRÓ E
SERTANEJO
UNIVERSITÁRIO

CIDADE

SEXTA
CARIOCA

SÁBADO
ESPECIAL

DOMINGO

FORRÓMANIA

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

5 HORAS DE BAILE
no Helênico, com a
banda Swing Rio Show
Participação especial:
Cia Alvaro’s Dance

VALDECI DE SOUZA

Informações / reservas:
7897-7969 / 2574-9075
9618-5176 / 9618-5168

A partir das 15:30h
Bolo e espumante para brindar os aniversariantes do mês
Dama: R$ 35 (inclui equipe de dançarinos)
Cavalheiro ou dama c/personal dancer: R$ 15 individual
mesas grátis

Local:
Rua Haddock Lobo 416 - Tijuca

Salão superior com ar condicionado central

Reservas:
2208-0043 / 9781-5120 / 2568-5945

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

HUMAITÁ ATLÉTICO CLUBE
RUA GUIMARÃES JUNIOR 20 - BARRETO - NITERÓI

traje esporte fino

T. 2620-9968

INGRESSO: R$ 10
C/DIREITO A UMA
CARTELA DE BINGO

Aos domingos, das 18 às 22h
Mesas grátis
Estacionamento grátis

SÁBADO ESPECIAL:
08/05 - DIA DAS MÃES
20:30 BANDA RESUMO
15/05 -BAILE DOS SÓCIOS
20:30 BANDA CASAL
NOTA 10
22/05 - BAILE COM A BANDA
20:30 PURA HARMONIA
29/05 -BAILE DO STUDIO
20:30 SANDRA LOPES COM
A BANDA LUIZINHO
E CIA

ARTE

02/05 - BRASIL SHOW
09/05 - DEVANEIOS
16/05 - NOVOS TEMPOS
23/05 - BANDA HOLIDAY
30/05 - AEROPORTO

Contatos:
(21) 3274-2380 | 9623-8985 (Delfina) | 9174-9240 (Nelson)

DOMINGOS DANÇANTES

Olympico Club

R. Pompeu Loureiro 116 - 3º andar - Copacabana
Entrada: R$ 25,00 - Com este: R$ 23,00
Obs: será servido um caldo com torradas às 23h

Reservas: 2553-3600 / 9772-2051

Arte: www.jornalfalandodedanca.com.br
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PROGRAMAÇÃO SEMANAL:
4ªFEIRA - BAILE COM
MÚSICA AO VIVO
20:00
5ªFEIRA - BAILE DO
15:00
IDEAL
6ªFEIRA - SARAU
21:00
SERESTEIRO
DOMINGO SERESTA
DANÇANTE
20:00

OS TROVADORES

C E

By Glorinha
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Traje: esporte fino

SÁB - 05/06 - 16h

27/05 - QUINTA
MARCO VIVAN

Aniversário do prof.

Reinaldo Gonçalves

Inf.
2701-9293 / 2601-3401 / 9741-8373

Banda

Brasil Show

26

JUN

20:00 h

GRAN MILONGA
baile de tango no
salão nobre do
Fluminense F. Clube

TARDE DANÇANTE

Sábado

DOM - 30/05 - 18h

Organização
Terê Freitas
&
Botequim
VacaBrava

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

arte

Para comemorar a data,
dois grandes bailes:

ANIVERSÁRIO
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Consulte nosso site: www.churrascariagaucha.com.br

Mostra Aberta Internacional de Salsa
Inscrições abertas

www.riosalsacongress.com

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

Ampla pista
de dança
Salão refrigerado
Estacionamento
próprio

Inscrições abertas
Aulas - bailes
Mostra Coreográfica
Profissionais do mundo todo
se encontrarão aqui, confira em
www.riosalsacongress.com
Presenças confirmadas de

07/05 - Gaúcho e Helton
Conjunto Aeroporto
14/05 - Gaúcho e Helton
Conjunto Aeroporto
21/05 - Gaúcho e Helton
Banda Status
28/05 - Gaúcho e Helton
Banda Status

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

Caterine Neira e Nicolas Carreño
(Campeões Sulamericanos 2009)

cellos e
n
o
c
s
a
V
a
in
Equipe
Reg

Carine Morais e Rafael Barros
(Bicampeões brasileiros 2008 e 2009)
E mais: Shaika Brown - ClaveKazi (WDC)
Melissa Rosado - Eddie Torres Dance Co. (NY)

AGORA TODA SEGUNDA NO MACKENZIE!

Rua Dias da Cruz, 561 - Méier - a partir das 18h
Sonorização: Dom Wilson

Ministério
da Cultura

Inf.: 2252-3762 / 8117-5057

Produções

Email:
regina-vasconcellos@hotmail.com

FLÁVIO
MARQUES
&
DJ
FÁBIO
MARQUES
ANIVERSÁRIO
OLYMPICO CLUB - COPACABANA
RUA POMPEU LOUREIRO 116 - 3º ANDAR

SÁBADO
22 MAIO

INF. 9745-2305

A PARTIR DAS 20h

5 HORAS DE
BAILE COM
BANDA
PARATODOS
DJ MURILO

APRESENTAÇÕES

apoio:
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9,10e11JULHO

Conheça nossa
programação
das sextas!

CONHEÇA OS
NOSSOS BAILES

Churrascaria Gaúcha
R. das Laranjeiras 114

Terça Romântica

2223-4066

espacox@stelinhacardoso.com.br

Escolha um baile e comemore o
seu aniversário

ALUGAMOS SALÃO
PARA FESTAS

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

AMAZONAS DANCE INFORMA SUA
PROGRAMAÇÃO DO MÊS DE MAIO
SÁB |08 MAI|

PRÁTICA DE TANGOS E BOLEROS , às 18h, ingr. R$ 5

SÁB |15 MAI|

BAILE DE ANIVERSÁRIO DO PROF. GUSTAVO LOIVOS
Na matriz, às 19h - ingresso antecipado: R$ 10

SÁB |22 MAI|

PRÁTICA DE SAMBA E SALSA , às 18h, ingr. R$ 5

DOM |30 MAI|

BAILE MÓVEL - HORTO DO FONSECA / NT

Baile de dança de salão com entrada franca - das 11 às 14h

Veja também a programação de bailes de ficha

Amazonas Dance - R. Barão do Amazonas, 263 - Centro - Niterói

Direção: Gustavo Loivos e Aletheia Hoppe - Tel / Fax: (21) 2613-3276

Danças de Salão - Jazz - Ballet - Sapateado - HipHop - Yoga - Dança do Ventre - Dança Cigana
Salas refrigeradas - aulas em grupo ou particulares - coreografias p/eventos - personal dancers

Baile de Aniversário de RODRIGUINHO

BARCELOS
DIA 27.06.2010

(Último domingo do mês, das 17 às 22h)
Local:

RETIRO DOS ARTISTAS
Rua Retiro dos Artistas, 571
Pechincha - Jacarepaguá
(estacionamento grátis no local)
Ingresso antecipado R$ 8 (na hora, R$ 10)

EQUIPE DE DJS PEDRADA

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL:
CIA DE DANÇA RODRIGUINHO BARCELOS
arte

apoio

Butikin das Estrelas
Retiro dos Artistas
(www.casadosartistas.org.br/salao.swf)
email dancadosartistas@gmail.com

&

IVAN SANNA

Informação:

(21)2436-6961
7892-2845 \ID.:8*27392
(Rodriguinho Barcelos)

AGORA SÓ EM
COPACABANA

Informações:
Leny Calassara
t. 3274-7466 / 9952-3210
Paulo Gomes: t. 9867-7771

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

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

ARTE

SELEÇÃO DE BOLSISTAS, fale conosco!
(não precisa saber dançar) DIA 22 MAI
ÀS 12:30
Requisitos básicos:
8 ter disponibilidade de horário
8 ser simpático / ter vontade de aprender
8 ter entre 5 e 35 anos

Centro de Dança Valqueire
Pelo prazer de dançar...

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

DANÇA DE SALÃO
TERÇAS E QUINTAS:


zouk e salsa: às 19h


curso de samba: às 20h
SEGUNDAS E QUARTAS:


dança de salão

TER | QUI | SÁB - SOLANGE DANTAS - 8873-4453
SEG | QUA | SEX - IVAN SANNA - 8442-2178

iniciante (20h)
intermediário (21h)

CURSO DE SALSA (3 MESES)
JORGE DA SALSA - AULA ABERTA 30/03 - 21h

BAILINHO
TODO SÁBADO
16:30 ÀS 20:30h

Música ao vivo com TriniDance
Ampla pista de mármore
Ambiente refrigerado
Buffet a quilo
Estacionamento
Estreia:
dia 11/05 - 20h

arte: Jornal Falando de Dança

Sábado - dia 08/05
Almoço Dançante - 14h às 19h
Sextas Dançantes
Dias 14/05 e 28/05 - 18h às 23h

realização
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EM MAIO:
Baile na Hora do Almoço
toda 5ª feira - 12h às 15h

Ivan Sanna

Solange Dantas

Pr. Demétrio Ribeiro, 17 - s/ 302 - tel. 2220-0907

(entre Princesa Isabel e Prado Jr)
email: estudiosolangedantas@hotmail.com

SÁBADOS:


dança de salão:
iniciante (15h)
intermediário (16:30h)


zouk: às 15h (intermediário)

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

AULAS
BAILES
PASSEIOS

Aulas personalizadas na Barra da Tijuca: você faz seu horário
Dança de salão - forró - zouk - salsa - samba no pé
Indiv. - grupo - casal (manhã | tarde| noite)

ANIMAÇÃO

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

Dir. Leandro Aragão
e Kátia Queiroz

DANÇA DE SALÃO NO CENTRO DO RIO
turmas manhã / tarde / noite
aulas particulares: individual e casal

Venha nos visitar e faça uma aula com Stelinha Cardoso
Temos vários convênios

t. 2223-4066

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

úcleo de Danç a
N

Pe anha
Renata

DANÇA DE SALÃO
FORRÓ - SALSA
ZOUK - TANGO

Venha para a UniversiDança!

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

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

Com este: uma aula e matrícula grátis

NOVOS TELEFONES:

3185-1414 / 8210-1010
www.universidanca.com.br

Com este anúncio

Academia de Dança Conceição da Bahia

1º MÊS
GRÁTIS

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)

Danças de salão - bailes - passeios

Em qualquer turma,
de qualquer nível (em março)

30 MAI - BAILÃO NO RECREIO DOS BANDEIRANTES

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

TE!
ANSPOR
COM TR

Luiz Augusto
Personal dancer
Contatos: (21) 9341-4368

Jansen Souza

diretor de dança
(21) 7863-4461

R. Comandante Rubens Silva, 253

José Magela

D a n ç a s d e S a l ã o e C o n s c i ê n c i a Co r p o r a l

Aulas particulares
-Todos os ritmos

Preparação para cenas

-teatro, tv, cinema

Coreografias para eventos

arte: Jornal Falando de Dança

Freguesia- Jacarepaguá - Rio de Janeiro

Dança de Salão
Forró - tango - zouk - jazz
Dança do Ventre
Dança sensual
Aulas particulares

SPORT

DANCE

R. Irutim nº 96 (próx. ao Olimpo) - t. 3252-1600 - renata.sport.dance@gmail.com
Vila da Penha

SPORT CLUB MACKENZIE
Rua Dias da Cruz 561 - Méier - tel. 2269-0082

DANÇA DE SALÃO
TANGO - BOLERO - SOLTINHO - FORRÓ - SAMBA - VALSA
OUTROS

Informações &
Encomendas:
2574-9544
8354-2212
9484-5460

Promoção:
R$ 50,00/mês (R$ 40,00/mês para sócios)

-casamentos, aniversários etc

TERÇAS - principiante - 15h e 18h
QUINTAS - intermediário - 15 e 18h

Contatos:
2246-4759
8810-8648
email: zemagela@ig.com.br
Botafogo - Rio de Janeiro

TANGO - terças e quintas - 20h
SÁBADOS - turma mista - 16h
BAILE PRÁTICA - SÁB - 19h - R$ 5,00
Direção: Prof. Genilson - t. 9157-4658

Madalena

Bolos
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Email: venha_dancar@yahoo.com.br - blog: www.studiobarra.blogspot.com

Barreto - Niterói

Studio
Sandra Lopes

S

Inf. (21) 3989-3949
8884-4331 / 9284-0801

email:
studio.sandralopes@gmail.com

Rua Dr. March 26 (Barreto Social Clube)

Escola de Dança Reinaldo Gonçalves
BOLERO | FORRÓ | SAMBA | SOLTINHO | LAMBADAZOUK | SALSA
AULAS INDIVIDUAIS E COREOGRAFIAS P/ CASAMENTOS E DEBUTANTES
orkut / email: reinaldo.goncalves2004@ig.com.br - www.reinaldogoncalves.xpg.com.br

Em Niterói: Av. Amaral Peixoto 36 s/415 - Galeria Paz - Centro
Em São Gonçalo: R. Nilo Peçanha 320 - Centro

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

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

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

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

Inf. (21) 2601-3401
2701-9293 / 9741-8373

Alvaro’s Dance

Studio de Dança Marquinhos Copacabana

Inf.: (0XX21)2547-0861

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

PATRÍCIA & JAVIER AMAYA
TANGO - VALS - MILONGA

TODOS OS NÍVEIS - INDIV. OU GRUPO

AD

EMIA DE DA

Dança de Salão

N

A

Casa de Dança Carlinhos de Jesus

AC

T. 2552-2995 / 9611-7662 / 9166-8548
queseyorj@yahoo.com.br

Ç
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Niterói & São Gonçalo

Samba - Soltinho
Forró - Bolero
Aulas em grupo
ou individuais

Bailes todas Sextas 19:00 e Sábados 20:00

Rua Álvaro Ramos 11 - Botafogo - RJ
tel (21) 2541-6186
www.carlinhosdejesus.com.br

www.luizvalenca.com.br

Botafogo

Av. Franklin Roosevelt 137 - 10º andar

Profª Luciana Santos

R. São Clemente 155

Inf. 2257-0867
9986-7749

2ª quarta-feira do mês,

com dançarinos

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

STUDIO DE DANÇA HENRIQUE NASCIMENTO

Em Niterói

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

Academia Ritmo Dance

www.studiohenriquenascimento.com.br

R. Maestro Felício Toledo, 551 - sala 204
Centro - Niterói

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

Inf. 2722-2905 | 2615-2380 | 9681-3247

3ª & 5ª feira
19:30 às 21h

BAILE-AULA
Toda última
terça-feira
do mês

URMAS

T
NOVAS

Direção: prof. Cícero

AULAS

Profª

MARISE SANTOS
e EQUIPE

Clube dos Bombeiros
(próximo à Praça Patriarca, em Madureira)

Inf. no local ou
tel. 3272-2678 / 9632-3718

STUDIO BARRA
Barra da Tijuca

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

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

Tel.: 3872-5264

(Entrada pela Rua Paulo Souza)

Academia Luciana Santos

18 às 22h na

Tijuca

Grátis.

Rua São Francisco Xavier, 266 - Sobrado

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

Happy Hour

1 a aula

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

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

Marinho Braz
Montagem de Coreografias

Consultor de Forró

Estudos de Expressão Corporal

Forró Pé de Serra / Universitário

Aulas para alunos, equipe e professores

Forró Estilo Itaúnas

Trabalhos de Musicalidade (Xote, Forró, Arrastapé e Galope)

Forró Nordestino
Forró Cassino®

A Cia Marinho Braz também oferece aulas de Samba de Gafieira, Ballet,
Salsa, Hip Hop, Zouk, Bolero, Dança do Ventre, Jazz, Soltinho, Alongamento
e Sapateado, em turmas regulares para todos os níveis e idades

Tel: (21) 2205 0118

End: Travessa Euricles de Matos, n. 40, Laranjeiras

E-mail: ciamarinhobraz@ciamarinhobraz.com.br
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Saúde

Curso de Extensão em danças terapêuticas
e integrativas para a terceira idade supera
expectativas
O curso (nível básico I), realizado na Universidade Castelo Branco,
nos sábados dias 17 e 24/04, superou as expectativas da coordenadora, Hosânia Nascimento (“muitos vieram através da matéria
publicada no Jornal Falando de Dança”, comentou). “O curso foi
excelente, conteúdo variado e objetivo; a organização foi excelente, com farta distribuição de material de consulta”, atestou um dos
participantes, Paulo Antônio Guedes de Lima e Silva, que disse ter
se impressionado com o alto nível dos ministrantes.
Além de professora de dança de salão, a professora Hosânia é
coreógrafa especialista em danças para a terceira idade, sendo docente das oficinas de dança da Secretaria Municipal de Cultura-RJ,
do Curso de Extensão da UCB e das redes SESI e SESC. Sua vasta
experiência no assunto levou-a a criar a metodologia aplicada no
curso, que ministra ao lado de excelentes profissionais na área da
saúde: a Drª Cláudia Regina Pereira Mattos, a Drª Elisabeth Lospenato Bastos e o Dr Daniel de Almeida Santos. A Drª Cláudia
Regina é médica do Programa Saúde da Família e do Serviço de
Pronto Atendimento da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias;
é médica da divisão do Grupo CAMIM e da Clínica de Guadalupe; e médica da Divisão de Especialidades Clínicas e Cirúrgicas da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. A Drª Elisabeth é
fisioterapeuta especialista em Saúde do Idoso (ENSP/FIOCRUZ),
vice-presidente nacional da Dança Sênior (SC) e responsável pelo
atendimento fisioterápico e de realibitação dos idosos do Ancianato
Repouso Humbolt (RJ). Já o Dr Daniel também é fisioterapeuta,
pós-graduado em Traumato-ortopedia, com especialização em Pilates, e diretor executivo da ONG Projeto Dança Livre.
Enfermeiros, cuidadores de idosos, educadores físicos, profes-

sores, psicólogos, líderes
comunitários, profissionais
de dança de salão, entre outros, compuseram o público presente ao curso, que
teve por objetivo capacitar
profissionais das áreas de
saúde, educação, entretenimento e lazer, para a utilização da dança
como instrumento de ativação, integração e socialização de adultos
e idosos. “Mas o curso foi além disso: proporcionou a todos não só
momentos de aprendizado, mas descontração, solidadridade, afeto
e o início de uma grande amizade entre nós”, disse-nos Hosânia.
“Tenho que ressaltar a excelente atuação da profª Hosânia, não só
pela ação didática impecável mas por sua alegria que contagia o
grupo”, escreveu-nos a leitora Léa Olive, profª da UFF e uma das
participantes do curso (veja a íntegra na seção cartas do leitor).
Agora, Hosânia Nascimento prossegue com a agenda do Projeto
Dança Livre. Além das aulas na Mansão das Águas, na Praça Seca,
todas terças e quintas, a profª viaja a convite dia 04/05 para aulas e
palestras em Minas Gerais e, dia 15/05, fará o mesmo no Ceará.
Leonor Costa
Serviços:
Projeto Dança Livre
8R. Cândido Benício 2156, Praça Seca (Mansão das Águas)
8Alongamento, ginástica e dançaterapia às terças (08:30 às
11:30h)
8Aulas de dança de salão e baile-ficha toda terça, das 14 às 18h.
8Informações: 8794-7325 / 7712-2186

Curso de Extensão em DTI, na UCB:
ao alto, Drª Cláudia Regina ministrando
palestra para o grupo de formandos em
Dirigentes de DTI, Nível Básico I, da
UCB. Acima, a médica e a profª Hosânia
entregam o certificado de conclusão do
curso a Paulo Antônio Guedes de Lima
e Silva.

Rio das Ostras:
Lions Clube de Rio das Ostras

www.impulsaolingerie.blogspot.com

APROVEITE O ATACADO PARA OBTER

RENDA EXTRA!

Aceitamos:

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

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

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

BOA FORMA EM QUALQUER ESTAÇÃO!
DÊ UMA FORÇA À PROTEÍNA COLÁGENA DO SEU CORPO
O 1º COLÁGENO LÍQUIDO DO MERCADO BRASILEIRO
1º MOTIVO PARA NÃO FALTAR O COLÁGENO
HIDROLISADO PROTEINCOLLA NA SUA NUTRIÇÃO DIÁRIA

www.jornalfalandodedanca.com.br

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

(somente em caixas)
Distribuidor:
Jorge Rodrigues
t. 9676-6889
24873738

(Outros motivos nas próximas edições)
Distribuidor:

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

Vinhos Chilenos

O colágeno é uma proteína precursora de importância fundamental na
constituição da matriz extracelular do tecido conjuntivo. É responsável
por grande parte das propriedades físicas. No homem existem pelo
menos 27 tipos de colágeno, possuindo diferentes funções. O
colágeno é a classe mais abundante de proteínas do organismo
huumano e representa mais de 30% da proteína total do organismo.
É formado por fibras de proteínas localizadas na derme, nos ossos,
nos tendões, nos ligamentos, nas articulações e nas cartilagens.

JORGE RODRIGUES
tel. (21) 9676-6889 | 3285-8718
jorgerodriguesdanca@hotmail.com

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

www.sabrage.com.br

email Jorge Rodrigues: jorgerodriguesdanca@hotmail.com
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Tango

Elenco do Pocket Show realizado no Bar do Tom, em evento produzido por Aparecida Belotti (Bello Tango Produções) e Patrícia
Aguiar (Milonga Trasnochano); o espetáculo foi uma pequena mostra do show encenado com grande sucesso de público na noite
seguinte, no Teatro Municipal de Niterói. Da esquerda para a direita: Luciano Bastos, Aurora Lubiz, Vanessa Galvão Patrícia
Aguiar, Wellington Lopes, Aparecida Belotti, Neuza Abbes, Marcos Salomão, Laure Quiquempois, Roberto Herrera, , Wilson
Moreira e Marcelo Martins. Ausente na foto, o cantor Márcio Gomes também abrilhantou o evento.

Baile-show
no Bar do
Tom reuniu a
comunidade
tangueira do Rio
e municípios
vizinhos

O evento, que contou com a participação de grandes profissionais do tango carioca, teve
Roberto Herrera, Aurora Lubiz e Luciano Bastos como convidados especiais
Em mais uma visita ao Rio de Janeiro, o grande dançarino
e maestro de tango, Roberto Herrera, teve dificuldade em
conciliar sua agenda, para atender aos vários pedidos de
aulas particulares. “Tivemos que cancelar alguns horários
de aulas em grupo, para abrir espaço na agenda”, declarou-nos Aparecida Belotti, amiga e anfitriã de Herrera.
À frente da Bello Tango Produções, Aparecida Belotti
recentemente trouxe renomados bailarinos argentinos para
se apresentarem como convidados no baile-show que realizou no Espaço Horto, em janeiro. No baile-show do Bar

do Tom, ela se aliou à Patrícia Aguiar, que ali promove
regularmente a Milonga Trasnochano, juntamente com
Sérgio Maciel.
O evento aconteceu dia 13/04. A milonga foi sonorizada
pelo próprio Sérgio Maciel e o pocket show teve no elenco Neuza Abbes, Wellingtons Lopes, Laure Quiquempois,
Marcos Salomão, Vanessa Galvão, Marcelo Martins, Wilson Moreira e Márcio Gomes (cantor), com a participação especial de Aurora Lubiz, Luciano Bastos e Roberto
Herrera. Aparecida Belotti também teve uma participação

especial, de improviso. “Em conversa de bastidores com
Herrera, falei que gostava muito de tango canyenge, inclusive havia feito muitas aulas com grandes mestres que já
faleceram, e daí surgiu o convite para dançar um canyengue com ele”, revelou-nos a anfitriã.
O sucesso da parceria de Aparecida e Patrícia foi tão
grande que elas já planejam novos eventos. A comunidade de dança de salão, e especialmente a tangueira, certamente está torcendo por isso.
Leonor Costa

Circulando especial:

Dj Dom Wilson no Clube
Recreativo Português
Agitação geral no Clube Recreativo Português, na Taquara, dia 26/03. Todos queriam ser fotografados ao lado do
dj Dom Wilson, responsável pela sonorização do baile
daquela noite e motivo da presença da equipe do Jornal
Falando de Dança (além de Angela Abreu, colaboradora
do Jornal nas zonas norte e oeste, estavam lá o diretor Antônio Aragão e a editora Leonor Costa). O jeito foi Aragão
prometer publicar mais de uma foto do evento, pegando o
maior número possível de frequentadores da casa. Promessa cumprida, aqui estão as fotos, destacando-se, na
primeira, as aniversariantes da noite (bolos e doces deliciosos e fartamente distribuídos), ao lado, claro, de Dom
Wilson. Em sentido anti-horário, a promoter Bel (1); Dom
Wilson (2); as aniversariantes Claudinha (3), Camila (4) e
Ruth (5); Carvalho, presidente do clube (6); Aragão (7) e
Vera Lúcia, mãe da Camila (8). Nas segunda e terceira fotos, aparecem também os convidados das aniversariantes
e Angela Abreu. As demais fotos não publicadas poderão
ser vistas e copiadas no site do Jornal Falando de Dança
(www.jornalfalandodedanca.com.br). No mais, nossos parabéns a Dom Wilson pelo excelente repertório tocado no
evento.
L. C.
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EXECUTA-SE QUALQUER TRABALHO QUE
FAZ PARTE DA ARTE COM A
MÁXIMA PERFEIÇÃO
RUA JOAQUIM SILVA, 15 - LAPA
TEL. 2510-2121

fotos: Leonor Costa

Cabeleireira a domicílio
Privacidade e exclusividade

t. 9200-8338 (Zélia)

Alisamento - Mega Hair - Corte - Hidratação - Reflexo
Escova (comum, inteligente ou progressiva)
Atendemos também em Salão na Rua do Catete

18

ANO 3 - Nº 31
MAIO/2010
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Graça Reis com frequentadoras de seus bailes que acontecem no Passeio Público Café às 2ªf. e na Chur. Gaúcha às 5ªf..

Iviana Romero brindando com Edson Castro, no baile que ela
realiza toda primeira quarta do mês no Bar do Tom.

Na sequência de fotos, flagrantes do baile de aniversário de Álvaro Reys, que lotou o salão do Olympico no dia 26/03: pocket show da Alvaro’s Dance e apresentações de cias convidadas

1º Encontro Studio Barra só para mulheres, em março:
fila de espera aguardando desistência, um sucesso.

acervo Studio Barra

Regina Huber e alguns professores que ministrarão aulas no espaço que abriu na Tijuca, a Yemanjá
Espaço Criativo, que também abriga a filial Tijuca da Ac. Jimmy de Oliveira. Dia 27/3, na inauguração da ampla casa de dois andares (para se ter uma ideia, um colégio funcionava ali).

Da Europa, Florião nos manda registro de
seu encontro com Eva Angues (de blusa
listrada), a treinadora de dancesport que ministrou aulas aqui no Rio no I Congresso de
Dancesport do Rio de Janeiro, ano passado.

Registro de nossa visita ao Hard Rock
Café, dia 04/04: o promoter Flávio
Miguel com o cantor D’Black .

Luiz Ausgusto com os filhos e os dançarinos
que fizeram a performance da mala da boneca,
em seu aniversário dia 31/3 na NewFest.
Rachel Mesquita e crianças da Cia Alvinho’s Dance: treinando para mais uma vez brilhar no Festival A Noite é uma
Criança, em outubro, no qual são convidadas especiais.

8º Baile dos Arianos, dia 03/04, na Casa de Viseu. Na fato maior, o organizador, Carlos Brito, com os dançarinos que se apresentaram e foram homenageados. Ao lado, Carlos Brito com os netos. Acima, Raquel (Rádio JD), Elô, Marlene Oliver e Maeli Costa
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Milonga Café Xangô, dia
09/04: comemoração do aniversário de Paulo Araújo.

Rubén Ceballos - Fotos

fotos: Leonor Costa (exceto as carimbadas com os respectivos créditos
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Revendo os amigos da Ac. Jimmy de Oliveira, dia 10/04, no aniversário de Larissa Lima, que aparece
nas fotos ao lado de Valdeci de Souza e do Aragão. Como no ano passado, o baile bombou.

Aragão recebendo o diploma de destaque 2009 oferecido pelo Grupo Melhor Idade Unidos Venceremos, em baile promovido por Márcia Bittencourt e coordenado
por Elso Macula. Na foto, Márcia, Aragão e Marlene Oliver. Nas demais fotos, flagrantes do baile comemorativo dos 20 anos de dança de Henrique Nascimento.

Em sentido anti-horário, Acyleia, Norma e Aranha,
comemorando seus aniversário ao lado dos amigos,
dia 05/04, na Festa da Mu-Dança (festa temática de
Páscoa do “Domingos Dançantes by Glorinha”.

Já Lourdinha (centro) comemorou seu aniversário no baile de
Carlinhos Maciel, dia 07/04. Na foto, Carlinhos e Lourdinha,
com familiares.

Visitando o baile mensal do Centro de Danças Valqueire (dia 10/04). Nas fotos, prof. Fábio Silva com bolsistas, professores e amigos - e, acima, com a família.

Dia 15/04 o Jornal Vila em Foco promoveu um coquetel
dançante para comemorar seus 18 anos. Na foto, o diretor
Jorge Leite entre Aragão e Parcifal, um dos homenageados.

Mais um registro de aniversário de leitor deste jornal: da Ivone
(ao lado do Aragão), comemorado no “Domingos Dançantes
by Glorinha” (a promover ao lado da aniversariante).

foto: acervo APDSRJ)

Da esquerda para a direita: Conceição da Bahia (Comissária SPDRJ), João Batista (APDSRJ), Myriam Martinez (APDSRJ), Lourdes Braga (presidente SPDRJ),
Jaime José (presidente APDSRJ), Stelinha Cardoso (Comissária SPDRJ) e Denise Acquarone (diretora SPDRJ), dia 10/04, na AGE do Sindicato, no Teatro
Cacilda Becker. Lourdes Braga foi homenageada pela APDSRJ por seu apoio à
realização da Semana da Dança de Salão.

Em mais um agradecimento àqueles que empenharam esforços pela Semana da Dança de Salão do
RJ, Jaime José entrega homenagem ao deputado Ernani Boldrim, autor da Lei 3440/2000 que criou a
Semana da Dança de Salão do Estado do Rio de Janeiro. Ao seu redor, dançarinos que se apresentaram
no evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, dia 28/03, no Colégio Gonçalves Dias, em
Nova Iguaçu. O evento teve coordenação de Ornissom, e foram homenageadas mulheres de relevantes
serviços prestados à sociedade Iguaçuana. O Jornal Falando de Dança presenciou e fotografou.
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Cristiano Pereira e amigos, dentre os quais Rodrigo Mayrink e Alice (extrema esquerda) e Carlos Coelho (extrema direita)

Presença do Jornal Falando de Dança no baile de aniversário de Cristiano Pereira, dia 18/04, no
Bonsucesso A. Club, que lotou com a presença de alunos e amigos. Nos intervalos, apresentações
diversas, como a coreografia de samba da cia de dança da academia .
Baile de aniversário de Mestre Osvaldo, dia 24/04: na foto maior, Osvaldo com Paulo Gomes
(agachado), Henrique Nascimento (esq.) e Willian Ribeiro e componentes de sua cia de dança,
que se apresentaram na noite. No detalhe, Osvaldo e Marquinhos Copacabana.

Apresentação de Cristiano
Pereira e Marise Barros

Patrícia e Javier Amaya foram dar os
parabéns ao amigo

Aragão e Pedrinho Alves, de Petrópolis, em baile no Olympico Club.

Aniversário de Carlinhos Maciel, na sua quarta dançante do dia 21/04. Na primeira foto, ele e Hellyn. Em seguida, o aniversariante com
mestre Osvaldo, Karla Bogo e Marquinhos Copacabana. Por último, o casal Agytus, Aurélio e Talita.

Clube Casa da Vila da Feira lotado, dia 23/04,
no baile de S. Jorge de Leny e Marquinho.

Dia 17/04, no baile de sábado da Academia Jimmy de Oliveira. Comemorando o aniversário do mestre, houve apresentações, com destaque para o samba dançado com Lúcia Matos e uma
nova coreografia ainda em desenvolvimento, de samba dançado a três.
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Cartas dos leitores
Sou uma visitante assídua do blog Falando de Dança. O
que costumo acessar mais no blog é a Programação das
Bandas, para estar sempre atualizada do destino das mesmas. Porém senti falta no mês de março da tal atualização.
Imagino que a dificuldade venha das próprias bandas, que
não devem informar para vocês do blog. Por isso, fica
aqui meu pedido para que as bandas facilitem seu trabalho
e por sua vez deixem os visitantes do Falanda de Dança
bem informados do seu “destino”. Acredito que o interesse seja de todos nós.
Leila Soares (por email)
.....................................
Obrigada pelo jornal de março. Bela edição!
Elizabeth Dias (por email)
.....................................
Gostaria de ter acesso ao programa da prova para registro
profissional. Candidatos me perguntam sobre a programação e infelizmente eu não posso informá-los. As questões mais comuns são: a) o formato da prova prática; b) as
questões da prova escrita: são objetivas e/ou discursivas;
quantas quetões?; c) a duração de cada uma das provas
(prática e teórica); d) as referências bibliográficas; e) o
candidato levará prancheta, caneta etc; f) a data de divulgação dos resultados e os veículos utilizados; g) Local de
realização das provas; h) É necessário levar parceiro(a)?.
João Batista da Silva (em comentário à postagem no site
sobre as provas para registro profissional, no Sindicato
dos Profissionais de Dança do RJ)
NR: João, enviamos email ao Sindicato com seus questionamentos, mas não obtivemos resposta.
....................................
Leonor, adorei o Jornal! Parabéns, vc é 10!
Dj Viviane Chan (por email)

...................................
Gostaria de saber como faço para receber o Jornal Falando
de Dança (impresso) aqui em Campinas-Sp. Quais seriam
as informações que seriam necessárias.
Léo Carioca (por email)
NR: Já informado ao leitor que basta nos fornecer um
endereço de correspondência que lhe mandaremos um
exemplar com as instruções quanto à assinatura.
....................................
Nossa eu amooo visitar o blog do jornal, já perdi a conta
de quantas vezes já estive aqui, mas o melhor é que todas as vezes que entramos temos várias novidades e assim sempre ficamos atualizados, encontramos amigos e
compartilhamos experiências e saimos cheios de alegria
já querendo voltar. Um forte abraço para todos que fazem
esse jornal funcionar, sucesso e um obrigado por compartilhá-lo com todos nós.
Camila da Silva Campos (Lv de visitas)
NR: Obrigada, Camila, pelas palavras de incentivo. É
sempre bom receber dos leitores emails que nos indiquem
se estamos no rumo certo ou não.
.....................................
Acabei de chegar do Teatro Municipal de Niteroi, onde
tive o PRIVILÉGIO de assistir ao espetáculo RECUERDOS DE BANDONEON. Eu digo privilégio porque foi
um espetáculo de primeira categoria. Tudo funcionou de
uma maneira belíssima. Desde o teatro, que é lindo, passando pela iluminação e pelo som, que estavam ótimos.
Os figurinos também são de muito bom gosto. O elenco é formado por bailarinos de primeiro time, tanto da
Argentina quanto da cidade do Rio de Janeiro. Luciano
Bastos e Aurora Lubiz, que também são responsáveis pela
direção artística do espetáculo, Marco Antonio Salomão,

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

jovem revelação do tango carioca e Laure Quiquempois,
Wellington Lopes e Neuza Abbes, Marcelo Martins e Vanessa Galvão, Valdeci de Souza, Wilson Moreira, contando ainda com as presenças especiais de Aparecida Belotti, produtora do evento, e, também, do grande maestro
argentino Roberto Herrera. Enfim, todos eles proporcionaram, com a sua arte, momentos bem humorados, momentos intensos, momentos mágicos, bastante aplaudidos
pelo público presente. Sem contar com a interpretação do
excelente cantor Márcio Gomes.
Hamilton Vaz (por email)
......................................
Gostaria de dar um depoimento sobre o Curso D.T.I. [danças terapêuticas e interativas para a terceira idade] da profª
Hosânia Nascimento, ministrado neste período de abril.
Curso de objetivos específicos p/ pessoas da “idade da sabedoria” e de grande iniciativa (creio que. pioneira) no
Rio de Janeiro. O Jornal Falando de Dança está de parabéns pela divulgação e apoio de tal evento, uma vez que
todos os participantes (profissionais de várias áreas) saberão sem dúvida utilizar em suas vidas o conhecimento
adquirido. Também tenho que ressaltar a excelente atuação da profª. Hosânia não só pela ação didática impecável bem como sua alegria que contagia o grupo que tive
a oportunidade de participar e sentir como uma sincera
família ligada pelos laços da fraternidade. “Quando a alegria aumenta, aumenta também a saúde física, emocional
e mental .”. Hosânia e Jornal Falando de Dança obrigado
por divulgarem a DANÇA, a ALEGRIA e, consequentemente, mais AMOR.
Léa Olive (por email)

Alugamos a nossa casa para você fazer a sua festa

Visite nosso site
www.apdsrj.org
email apdsrj@gmail.com

R. Cônego Vasconcelos, 549 - s/ 1

Bangu A. C. - em frente ao Calçadão de Bangu

Casa com 3 Ambientes - Ar Refrigerado
Fácil Estacionamento - Serviço de Bar ou Buffet
Excelente Localização - Próximo ao Metrô
Venha conhecer nosso espaço e nossas opções de preços e
pagamentos. Confira a Programação de eventos da casa:
Forró - Samba - Dança de Salão - Salsa - Pop Rock
Eletrônico - Zouk - Hip Hop

Tel: (21) 2205 0118

End: Travessa Euricles de Matos, n 40, Laranjeiras
E-mail: ciamarinhobraz@ciamarinhobraz.com.br

Mais que um DJ: é a

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

Temos tudo para
animar sua festa!

Mais detalhes em
www.guisnerdj.com.br
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SEGUNDAS
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 Graça
Todas as segundas-feiras, a partir das
18h, no Passeio Público Café, Centro do Rio, com grupo 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 / 9135-9019.
Baile da Melhor Idade do Club
Municipal
Todas as segundas, das 16 às 20h,
com banda ao vivo. Inf.: 2569-4822
ou www.club municipal. com.br.
Baile de ficha Bangu A. C.
Toda segunda, baile com opção de
ficha, organizado por Renato Ritmus.
Veja o anúncio nesta edição e no roteiro de bandas e dj’s.
Baile no Clube Mackenzie
Toda segunda, a partir das 18h, no
Clube Mackenzie, do Méier, com Dj
Dom Wilson, equipe de dançarinos
(sistema de ficha) e, na última segunda-feira do mês, comemoração dos
aniversariantes do mês com Conjunto
Aeroporto. Inf.: 2280-2356 (Valéria
Barbosa).
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: 11/05 (comemorando 4 anos de Baile das Rosas
no Amarelinho). Veja anúncio nesta
edição. Inf. 3714-2329 / 9753-0260 /
9472-3872.
Baile em S.Gonçalo
Organizado pela Ac. de Dança Reinaldo Gonçalves, toda primeira terça-feira do mês, bailinho 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. 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.
Festa Dançante da
Churrascaria Gaúcha
Todas as terças, a partir das 20h.
Veja anúncio nesta edição. Inf. 25582558.
Baile no Mauá de S. Gonçalo
com Conj. Aeroporto
Dia 11/05, 20h, com homenagens às
mães e aniversário de Augusta. Inf.
9471-9551. Veja também anúncio
na pág. 2.
Estreia da Terça Romântica
Dia 11/05, 20h, com conjunto TriniDance, na Churrascaria Gaúcha,
numa realização de Leny Calassara e
Paulo Gomes. Mais informações no
anúncio da pág. 13.
Baile especial da Maison Sully
(aniv. Sueli Sagambato)
Dia 11/05, com banda Os Devaneios
e dj Guisner, a partir das 19h. Inf.
2453-0957. Veja detalhes no anúncio
da pág. 24.
QUARTAS
Baile do Carlinhos Maciel
Todas as quartas, no Olympico Clube, em Copacabana, baile de dança de
salão a partir das 20h, com dj Murilo
e música ao vivo a cada quinze dias.
Inf.: 2295-6892 / 8212-2969.
Dançando na Quarta
Todas as quartas, a partir de 16:30h,
no América F. C., com música ao
vivo. Inf. 2569-2060.
Obs: o baile estava suspenso para
instalação de ventiladores, recomenda-se ligar antes.
Tardes dançantes do Clube
Canto do Rio, Niterói
Todas as quartas, a partir das 15h,
com música ao vivo. Veja agenda no
anúncio desta edição. Inf. 2620-8018
/ 2717-5023.
Bailes do Humaitá Atlético
Clube, Barreto, Niterói
Toda quarta, 20h, baile com música
ao vivo. Veja a programação completa no anúncio da pág. 11. Inf.
2620-9968.
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 Rit-
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mos. Veja anúncio nesta edição e no
roteiro de djs/bandas.
Forró sertanejo e universitário
na Churrascaria Gaúcha
Todas as quartas, a partir das 20h.
Veja anúncio nesta edição. Inf. 25582558.
Baile do almoço
Todas as quartas, de 12 às 15h, na Ac.
de Caio Monatte, no Estácio (veja
anúncio nesta edição). Inf. 22734346.
Casa de shows WK
Todas as quartas, em Vila Valqueire,
baile de dança de salão com Dj Dom
Wilson. Inf. 8834-2194.
Bailes no Bar do Tom
Organização de Iviana Romero, com
dançarinos (com Bd Pérolas, das 20
às 24h): próximos dias 05/05, 02/06 e
07/07. Inf. 9983-9967. Veja também
anúncio na pág. 2.
Comemoração dos 5 anos da
Ac. Alvaro’s Dance
Dia 05/05, baile comemorativo na
academia, com bolo e Prosecco. Inf.
2547-0861. Leia também a matéria
da pág. 3.
Baile de Aniversário da amiga
Angela Abreu
Dia 02/12, no Irajá A. C., com bd
Brasil Show, a partir das 19h. Veja
anúncio nesta edição.
QUINTAS
Tango Gala
Toda última quinta do mês, na Academia Alvaro’s Dance, em Copacabana,
a partir das 22h. Inf. 2547-0861.
Aula-baile no CDAC
Toda última quinta-feira do mês. A
entrada é um prato de salgado e um
quilo de alimento não perecível para
doação. Inf. 3391-7530.
Baile da Graça
Todas as quintas, a partir das 20h, na
Churrascaria Gaúcha, Laranjeiras,
com banda Pérolas. 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. 2527-2300.
Bailes do Humaitá Atlético
Clube, Barreto, Niterói
Toda quinta, 15:30h, Baile do Ideal
Veja a programação completa no
anúncio da pág. 11. Inf. 2620-9968.
Almoço dançante no centro
do Rio
Todas as quintas, das 12 às 15h, baile
no Espaço X de Stelinha Cardoso,
na Av. Mal. Floriano, com ingresso
popular e cardápio especial da tia
Norma. Inf. 8166-0404 / 2223-4066
/ 8778-4066.
Gafieira Elite
Conheça a mais antiga gafiera do Rio
ainda em atividade. Inf. 2232-3217.
Baile de ficha na AAVI
Com Renato Ritmus e equipe, das 17
às 23h. Próximos agendados: dias
20/05 e 10/06. Veja também anúncio
na página ao lado.
Tarde Dançante do Botequim
Vacabrava, na Tijuca
Dia 27/05, a partir das 15:30h, com
Marco Vivan e disponibilidade de
dançarinos pelo sistema de fichas.
Org. Terê Freitas. Veja também o
anúncio nesta edição. Inf. (21) 22080043 / 9781-5120.
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
(na última sexta, dj Pedro Pedrada,
nas demais, dj Luiz Valença). Inf.:
3872-5264.
Baile do Espaço X de Stelinha
Cardoso, Centro do Rio
Toda segunda e última sexta-feira do
mês, a partir das 18h. Inf. 8166-0404
/ 2223-4066 / 8778-4066.
Baile de dança de salão na
casa de shows Rio Sampa,
Nova Iguaçu
Todas as sextas, das 17:30 às 21:45
(veja programação das bandas no
anúncio nesta edição). Aula grátis
incluída no ingresso, das 16:30 às
17:30h.
Dançarinos contratados

VEJA AQUI A RELAÇÃO DOS BAILES
DE NOSSOS PATROCINADORES
pela casa. Na última sexta do mês,
aniversariante ganha entrada franca,
brinde e bolo. Inf. 2667-4662.
Baile da C. D. Carlinhos de
Jesus
Em Botafogo, baile todas as sextas, a
partir das 21h. Inf. 2541-6186.
Baile da Cachanga do
Malandro (Carlos Bolacha)
Toda sexta-feira, das 20:30 às 3h, na
Lapa. Veja anúncio da academia na
pág. 15. Inf. 7862-7012.
Baile da Ac. Cristiano Pereira
Todas as sextas, em salão com ar condicionado, na academia de Bonsucesso, a partir das 19h. Inf. 3868-4522.
Bailes do Humaitá Atlético
Clube, Barreto, Niterói
Toda sexta, 21h, Sarau Seresteiro com
música ao vivo para dançar. Veja a
programação completa no anúncio da
pág. 11. Inf. 2620-9968.
Dançando na sexta
Agora na Casa dos Poveiros, Tijuca,
a partir das 16:30h. Org. Jorge Leite.
Inf. 2578-4361
Baile do TriniDance
Toda sexta, no CIB, Copacabana, a
partir das 20:30h. Inf. 8116-0892 /
9854-9827. Veja também o destaque
de capa desta edição.
Sexta Carioca na Churrascaria
Gaúcha
Todas as sextas, a partir das 20h, o
melhor de todos os ritmos. Veja anúncio nesta edição. Inf. 2558-2558.
Milonga Xangô
Toda sexta, no Espaço de Dança ViraLapa, organização de Paulo Araújo.
Veja anúncio na pág 14. Inf. 39702457.
Baile da ac. Caio Monatte
Todas as sextas, de 18 às 22h, no
Estácio (veja anúncio nesta edição).
Inf.2273-4346.
Bailes da Amiga Angela
No Irajá A. C., a partir das 19h. Já
programado: dia 07/05, baile em
homenagem às mães, com bd Os
Devaneios; dia 16/07, baile em homenagem ao Dia do Amigo, com bd
Novos Tempos; dia 06/08, baile em
homenagem aos pais, com bd Os Devaneios. Veja anúncios nesta edição.
Baile de aniversário do Espaço
de Dança Fabiano e Juliana
Será dia 07/05, a partir das 21h, no
Arouca Barra Clube. Veja o destaque
de capa desta edição.
Baile em homenagem aos Beatles com Trinidance e convidados
Dia 14/05, no CIB, Copacabana, a
partir das 20:30h. Veja o destaque
de capa desta edição. Inf. 8116-0892
/ 9854-9827.
Almoço dançante no Monte
Sinai em homenagem às mães
Dia 21/05, a partir das 12:30h, com
Trio Hélio Silva. Organização de
Alexandre Nurck. Inf. 9697-6797.
Baile de ficha no Clube Português da Taquara
Dia 28/05, das 19 às 23h com Renato Ritmus e equipe. Veja anúncio na
página ao lado.
SÁBADOS
Baile-Ficha em Copacabana
Todo sábado, a partir das 19h, no Studio de Dança Marquinhos Copacabana (veja anúncio da academia nesta
edição). Inf. 2256-1956 / 2548-7785.
Bailes da Ac Luiz Valença
No primeiro sábado, dança de salão
com Ebert Braz; no segundo sábado,
dança de salão com dj Jorge Henrique; no terceiro sábado todos os
ritmos de salão com dj Kadu Vieira;
no último sábado, dança de salão
comandada pelo prof. Oswaldo Albarelli. Inf. 3872-5264
Baile da Academia Jimmy de
Oliveira, Catete
Todos os sábados, a partir das 21h,
todos os ritmos. Inf.: 2285-6920 /
7834-5469.
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. Mais informações: 3391-7530 /
9769-4272
Baile no Espaço de Dança
Sheila Aquino e Marcelo
Chocolate
Informações pelos tels. 2245-6861 /
7899-8273.
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 / 2204-1640.
Baile do Centro de Dança
Valqueire
Geralmente no primeiro sábado do
mês, na cobertura do Shopping Point
Center, em Valqueire, com sonorização do prof. Fábio Silva (ligar antes
para confirmar). ESPECIAL DIA
08/05: noite caliente (samba e zouk).
Veja anúncio nesta edição. Inf. 24531880 / 3833-1220.

Baile da Gafieira Estudantina
Todos os sábados, com abertura do
dj Dom Wilson, das 20 às 22:30h,
seguido de banda ao vivo. Promoter
Bernardo Garçon. Inf. 2771-1622 /
9399-0646 / 2232-1149 / 2507-5131.
Bailes do Humaitá Atlético
Clube, Barreto, Niterói
Todo sábado, a partir das 20:30h,
com música ao vivo. Especial dia
das mães, dia 08/05, com banda resumo. Veja a programação completa no
anúncio da pág. 11. Inf. 2620-9968.
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.
Bailinho do Estúdio de
Dança Solange Dantas, em
Copacabana
Agora todo sábado, das 16:30 às
20:30h. Inf. 8873-4453. Veja também o anúncio da academia, nesta
edição, na pág. 14.
Bailes do Núcleo de Dança Renata Peçanha
Toda sábado, no Centro do Rio, uma
programação diferente. Inf. 22211011 / 9879-1502.
Bailes dos sábados da
Amazonas Dance
A cada sábado, um ritmo diferente
(dança de salão, forró ou zouk). Veja
detalhes no anúncio desta edição da
pág. 13. Especial dia 15/05: aniversário de Gustavo Loivos. Inf. 26133276.
Baile de Ficha em Niterói
Organizado por Regina Vasconcellos,
com dj Viviane Chan e dançarinos,
numa parceria com Amazonas Dance. ATENÇÃO: ESTE BAILE FOI
CANCELADO! Inf. 8117-5057.
Baile de prática da academia
do clube Mackenzie
Todo sábado, às 19h, numa organização do prof. Genilson. Inf. 91574658..
Baile do Trabalhador
Dia 01/05, 20h, na Estudantina Musical, comemorando os 4 anos da Banda Novos Tempos. Inf. 9399-0646.
Pic-Nic do Trabalhador
Dia 01/05, 16h, no Castelo da Pavuna, com bandas Status e Brasil Show.
Inf. 9573-8191 (Luiz Batalha).
Almoço dançante de Stelinha
Cardoso
Dia 08/05, a partir das 14h, em sua
academia no Centro do Rio. Veja
detalhes no anúncio da pág. 13. Inf.
2223-4066.
Noite Caliente do Centro de
Danças Valqueire
Dia 08/05, numa organização de Fábio Silva e Karol Luparelli, a partir
das 19h. Veja detalhes no anúncio
da pág. 24.
Baile no Canto do Rio, Niterói,
com Os Devaneios
Dia 15/05, 20h, comemorando os
aniversários de Vânia e Bira de Niterói. Inf. 9733-4111.
Baile de aniversário de
Rodrigo Mayrink
Dia 15/05, 20h, em seu espaço de
dança, em Vista Alegre. Veja detalhes no anúncio da pág. 24. Inf.
7865-2053.
Baile de aniversário de Flávio e
Fábio Marques
Dia 22/05, 20h, no Olympico Club,
com banda Paratodos e apresentações. Veja detalhes no anúncio da
pág. 12.
1º Baile da programação do
evento “24 horas de baile”
Dia 29/05, baile de abertura na Ac.
Jimmy de Oliveira (v. anúncio nesta
edição).
Aniversário de Valdeci de
Souza
Será comemorado dia 05/06, no Helênico, a partir das 16h, com Banda
Swing Rio Show. Veja anúncio nesta
edição.
3º Baile da programação do
evento “24 horas de baile”
Dia 12/06, no Aspom, Piedade, a partir das 19h (v. anúncio nesta edição).
Baile de aniversário de Reinaldo Gonçalves, no Mauá de São
Gonçalo
Dia 26/06, com banda Brasil Show.
Veja o anúncio na pág. 11 desta edição.
Festa de aniversário de Bob
Cunha
Dia 21/08, na Casa do Minho. Veja
detalhes no anúncio desta edição.
DOMINGOS
Milonga Del Domingo
2º e 4º Domingo do mês, de 19 às
23h, org. Bob Cunha e Aurya Pires.
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. 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 / 2553-3600.
Domingueira Democrática
Todos os domingos, a partir das 20h,
no Clube dos Democráticos, no Centro do Rio, com banda ao vivo. Inf.
2252-4611.
Domingueira do Clube Canto
do Rio, Niterói
Todos os domingos, a partir das 19h,
com banda ao vivo (veja programação na pág. 2). Inf. 2620-8018 /
2717-5023.
Bailes do Humaitá Atlético
Clube, Barreto, Niterói
Todo domingo, às 20:30h, Seresta
Dançante com Os Trovadores. Veja a
programação completa no anúncio da
pág. 11. Inf. 2620-9968.
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.
Domingueira do Clube dos
Bombeiros (Baile do Nelson
e Delfina)
Todos os domingos, a partir das 18h.
Veja a programação das bandas no
anúncio da pág. 11. Inf. 9623-8985.
Domingo sem Tédio
Domingueira dançante de Marinho
Braz, no primeiro e terceiro domingo
do mês, das 18 às 22h, em Laranjeiras. Inf. 2205-0118.
FORRÓMANIA na Churrascaria
Gaúcha
Todos os domingos, a partir das 20h,
o forró mais quente da cidade com
duas bandas. Veja anúncio nesta edição. Inf. 2558-2558.
O Incrível Zouk
Quinzenalmente, no Hard Rock Café,
veja anúncio na pág 24. Inf. 78125053.
Baile da Amazonas Dance, aos
domingos
Baile Móvel no J. Botânico de Niterói (entrada franca). Veja anúncio
nesta edição. Inf.: 2613-3276.
Domingos Dançantes homenageia as mães
Dia 09/05, baile temático do Dia
das Mães, organizado por Glorinha,
com o Grupo Trinidance e dj Murilo.
Recorte o anúncio publicado nesta
edição e obtenha desconto no ingresso. Inf. 9772-2051 / 2553-3600.
3º Baile Latino no Teatro
Odisseia
Dia 16/05, 19:30h, comemorando o
aniversário de Thiago Tsunamy. Veja
detalhes no anúncio da pág. 24.
Gran Milonga Especial
Dia 30/05, no Fluminense F. Clube,
a partir das 18h, baile de tango comemorando o aniversário de Valdeci de
Souza (veja anúncio nesta edição.
Bailão no Recreio dos
Bandeirantes
Organizado por Conceição da Bahia
(com transporte). Dia 30/05. Inf.
9679-3628 / 2288-2087. Veja também o anúncio da academia, na pág.
14.
Baile temático do Domingos
Dançantes no Olympico Clube
Dia 30/05, 20:30h, comemorando
o aniversário da anfitriã, Glorinha
Teles, com o Grupo Trinidance e dj
Murilo. Recorte o anúncio publicado nesta edição e obtenha desconto
no ingresso. Inf. 9772-2051 / 25533600.
2º Baile da programação do
evento “24 horas de baile”
Dia 06/06, na academia Caio Monatte (v. anúncio nesta edição).
Baile de aniversário de
Rodriguinho Barcelos
Dia 27/06 (último domingo do mês),
no Retiro dos Artistas (veja anúncio
nesta edição). Inf. 7892-2845.
SHOWS, PASSEIOS,
MOSTRAS, FESTIVAIS,
COMPETIÇÕES,
WORKSHOPS, CURSOS e
outros:
Curso de Salsa em
Copacabana
Duração de 3 meses, com Jorge da
Salsa, no Estudio de Dança Solange
Dantas e Ivan Sanna. Inf. 8873-4453.
Veja também o anúncio da academia,
na pág. 13.
Workshop de salsa Ladies &
Styling
Dia 16/05, na Cinelândia, Centro
do Rio, com Nayara Melo, numa
realização de Jorge da Salsa. Veja
detalhes no anúncio da pág. 24. Inf.
8329-0610.
Show do cantor Márcio Thadeu
Dia 13/05, no Bar do Tom (Plataforma). Detalhes no anúncio da pág. 2.
Excursões Dançantes Studio
Barra
Conheça outras paisagens com a
equipe de professores e dançarinos
do Studio Barra, que concilia turismo
e programação dançante.Próximas
saídas: Poços de Caldas (04/09) e
Festa do Peão Boiadeiro (26/08).
Veja a programação nos anúncios da
pág. 2.
Programação dançante da
Pousada Faraó
Festa junina, de 25 a 27 jun; Fon-

due dançante, de 06 a 08/08; 21º
Workshop de dança, de 17 a 19/09.
Veja também o anúncio da pág.2.
I Congresso Internacional de
Salsa do RJ
Será de 9 a 11 jul, veja detalhes no
anúncio da página 12 ou acesse o site
www.salsacongress.com.
Búzios Tango Weekend - 3ª
edição
Dias 17-18-19 de set, com transporte,
hospedagem, show, aulas e passeio.
Veja detalhes no anúncio desta edição. Inf. 9629-3072.
EVENTOS EM OUTROS ESTADOS
BELO HORIZONTE
Bailes às sextas, da Academia Pé de
Valsa, na rua Teixeira de Freitas 478
s/01. Inf.: veja anúncio da academia,
nesta edição.
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 maio: Bangu A. C. (segundas); Estudantina Musical (quartas);
Cl. Português da Taquara (sextas,
dias a confirmar); Pedra Branca
Social Clube (sextas, datas a confirmar); Cl. Aliados de Campo Grande
(sábados, datas a confirmar); Cl. dos
Sargentos de Santíssimo (domingos,
datas a confirmar); Especial dia
14/05, sexta, no Bangu Atlético Clube: abertura do show de Elimar Santos (inf. sobre o show: 2401-6387).
Mais informações sobre os bailes de
Renato Ritmus: veja anúncio na página ao lado.
Agenda de Viviane Chan
Toda sexta na Ac. Jimmy de Oliveira
(baile de ficha de Regina Vasconcellos); última quinta-feira do mês,
baile da academia To Dance no Shopping Barra Square.
Agenda de Dom Wilson
Bailes regulares: todas as quartas na
Casa de Festas WK (Vila Valqueire) e
todos os sábados na Estudantina Musical (Centro do Rio). Mais informações no anúncio da página ao lado.
TriniDance
Bailes com jeito de festas. Toda
segunda, no Passeio Público Café
(Baile da Graça), toda terça na Churrascaria Gaúcha (Terça Romântica);
toda sexta no CIB (Baile do Trinidance); todo domingo no Olympico Club
(Domingos Dançantes by Glorinha).
Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580, Sr. José
– ou www.conjunto aeroporto.mus.br.
Programação já agendada para maio:
(1) Cl. Palmeiras - Iguabá Grande;
(2) Particular; (3) Império Serrano,
entrada franca; (7) Casa de Show
Riosampa; (8) Casa de show Elandre
( Particular); (9) Almoço do dia das
Mães no Municipal; (11) Clube Mauá
de São Gonçalo; (13) Casa de Show
Elandre; (14) Casa de Show Riosampa; (15) Grajaú Country Clube; (16)
Clube dos Democráticos; (21) Casa
de Viseo; (22) Aniversário da Churrascaria Marlene; (23) Canto do Rio
Football Clube; (27) Portuguesa da
Ilha; (28) Casa de Festa Pedacinho
do Céu - Particular; (29) Clube Santa
Helena - Cabo frio; (30) Bombeiros
de Madureira; (31) Aniversariantes
do Mês do Mackenzie (a confirmar).
Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 / 22019446. Datas confirmadas para maio:
(1) Estudantina Musical; (3) Casa de
Show Elandre; (16) Bombeiros de
Madureira; (21) Casa do Minho; (22)
Estudantina Musical; (29) Helênico
Atlético Clube; (30) CBSMarinha Vila da Penha
Banda Paratodos
Inf. Toninho Moreira, tels. 34774308 / 2464-1190 / 3359-6753 /
7862-0558 id:83* 67257. Agenda
já confirmada para maio: (1) Assoc.
Atlética Vila Isabel; (7) Clube Central de Icaraí; (8) Clube Gaivotas
de São Pedro da Aldeia; (10) Clube
Municipal; (14) Casa dos Poveiros;
(15) Helênico Atlética Clube; (20)
Casa de Show Elandre; (22) Clube
Olímpico; (23) CBS Marinha Vila da
Penha; (25) Tijuca Tênis Clube; (27)
Associação de Rocha Miranda; (28)
Clube de Regata de Icaraí; (29) Clube
de Volta Redonda-RJ. Já agendado
para junho: (4) Fluminense Football
Clube; (5) Circulo Militar da Praia
Vermelha; (11) Casa de Viseo; (12)
Estudantina Musical; (13) CBS Marinha da Vila da Penha; (18) Clube
Mauá de são Gonçalo; (19) Clube 10
de Maio de Campo Grande; (20) Aniversário da Banda Paratodos no Fluminense F.C.; (26) Governador Iate
Clube; (27) Clube dos Democrático;
(28) Clube Municipal.
Banda Status Show do Rio
Inf. 3762-6535 / 9242-2242 (Ilsa).
Agenda já confirmada para maio:
(1) Castelo da Pavuna; (3) Clube
Municipal; (4) Tijuca Tenis Clube;
(21) Casa de Show Riosampa; (28)
Casa de Show Riosampa; (29) Social
Meriti
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anúncios publicitários são de
responsabilidade dos anunciantes.
Proibida reprodução de artes e matérias
sem autorização expressa deste
informativo, sob penas da lei.
Distribuição interna, gratuita e dirigida.
Tiragem: 10 mil exemplares
Impressão: Gráfica Aretê editorial S/A

AGENDA DE BAILES
:

Contato

5756
3409- 752
1
9692-

Com equipe de dançarinos (sistema de fichas)

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)

Parte integrante do Jornal Falando de Dança - pág. 23 - ed. 31 - MAIO / 2010 - Para anunciar aqui, ligue (21) 9202-6073 / 2551-3334

QUE
Renato Ritmus TOCAOEDJCANTA
BANGU ATLÉTICO CLUBE
SEGUNDAS DIAS 3-10-17-24-31 MAI
DAS 19 ÀS 23h - R$ 7,00
ESTUDANTINA MUSICAL
QUARTAS DIAS 5-12-19-26 MAI
DAS 18 ÀS 23h - R$ 10,00
A. A. VILA ISABEL
QUINTAS DIAS 20/05 e 10/06
DAS 17 ÀS 23h - R$ 5,00
CL. PORTUGUÊS DA TAQUARA
SEXTA DIA 28/05
DAS 19 ÀS 23h - R$ 10,00
CLUBE DOS ALIADOS DE C. GRANDE
SÁBADOS DIAS 08/05 e 22/05
DAS 18:30 às 23h - R$ 7,00
(das 18:30 às 19:30 salsa e zouk)
CL. DOS SARGENTOS DE SANTÍSSIMO
DOMINGOS DIAS 2-16-30/05
DAS 18 ÀS 23h - R$ 7,00

arte

Dj Dom

Contatos:
8834-2194
2464-7785
2233-2461

Wilson

Bailes de Dança de Salão

Raridades, novidades e exclusividades
Bailes regulares:
Toda 4ª f., Casa de Shows WK (V. Valqueire), 18 às 23h
Todo sábado, Estudantina Musical (Pç. Tiradentes), a partir das 20h

Aprenda a dançar em casa
com

JAIME ARÔXA

Compre seu DVD por e-mail ou tel.
inaciocj@gmail.com
Tel. (21) 2247-3458 / 9641-3499

ANTONIO RODRIGUES DA SILVA NETO
“A vida não é um restaurante self-service.

A vida é um prato feito:
o que vier, você tem que comer”

www.capezio.com.br

Fábio Silva e Karol Luparelli

e
No itt
e
sáb

Calien
08
a
b
m
Sa Zouk MAI
19h

Local: R. Luiz Beltrão 160 - cobertura - v.valqueire
- inf. 2453-1880 / 7866-3255

(Shopping Center Point)

Especial dia 9 de maio:
baile temático em
homenagem às mães
Olympico Club

R. Pompeu Loureiro 116 - 3º andar
Entrada: R$ 25 - Com este: R$ 23
Obs: será servido um
caldo com torradas às 23h

Res.: 2553-3600 / 9772-2051

Sábado

1520/ 05
h

arte: Mayrink

Baile de Aniversário
Prof. Rodrigo Mayrink
2 Ambientes

Pista 1 : Dança de Salão
DJ Kadu Vieira

Studio de Danças Rodrigo Mayrink
Rua Gustavo de Andrade - 82
Vista Alegre
Tel : 7865-2053 ID:10*20914
8298-4031 / 9891-7854

Entrada
R$ 10,00

La Maison Sully
Casa de Festas convida
terça-feira
11 de maio, às 19h
Aniversário de

Sueli
Sgambato

Banda Devaneios
e dj Guisner

R. das Camélias, 74
V. Valqueire - t. 2453-0957
Profª Rosangela Zaluar t. 9749-8137

arte: Jornal Falando de Dança

Danças de Salão

Grade de horários:

ARTE: JORNAL FALANDO DE DANÇA

DOMINGOS
DANÇANTES
by Glorinha

DANÇA DE SALÃO

segundas e quartas
ou terças e quintas:
das 18 às 21h
sábados:
das 14 às 16h

SAMBA

segundas e quartas:
das 21 às 22h

Pista 2 : Zouk e Salsa
Dj Luiz Felipe

(Blackout)

ZOUK

sábados:
das 16:30 às 18h

FORRÓ

sábados:
das 18:30 às 20h

TANGO

Mulher, tenha uma consciência maior do que você pode
fazer com seu corpo na dança e aperfeiçoe sua técnica
de movimentos livres na salsa, com graciosidade

sextas, às 18:30h

BAILES

Realização:

dia 16/05 - 16h

arte: Lazaro Fabio - nordestino-ce@hotmail.com

Local: Rua das Marrecas nº 11
(perto do metrô da Cinelândia)
Carga horária: 2 h ( dois cursos em um)
Investimento:
R$ 40 (até 05/05/10)
R$ 50,00 (após 05/05/10)

Contatos: t. 8329-0610
jorgedasalsa@gmail.com

TODA SEXTA, 20h

t. 3868-4522
R. Cardoso de Moraes, 250
Bonsucesso - Rio de Janeiro

(última sexta, baile de
forró com samba)

EM MAIO:

BAILE DE ZOUK

(ambiente refrigerado - serviço de bar)
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convidam você para curtir uma...

