


AMAZONAS DANCE INFORMA SUA
PROGRAMAÇÃO DO
MÊS DE DEZEMBRO

SÁB |11 DEZ
DAS 20h
À MEIA NOITE

LOCAL: AMAZONAS DANCE
ENTR. R$ 10 ANTECIPADO OU R$ 35 ANTECIPADO NO CAMAROTE
COM RODÍZIO DE PETISCOS E BEBIDAS INCLUSOS

SÁB |18 DEZ
ÀS 18:30h

BAILE DE FIM DE ANO

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

Amazonas Dance

LOCAL: TEATRO DO CENTRO CULTURAL ABRIGO DOS BONDES
 CENTRO DE NITERÓI - INGRESSO: R$ 15

ESPETÁCULO “VOLTA AO MUNDO”
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DOM |19 DEZ
DAS 11 ÀS 14:00h

LOCAL: ALAMEDA SÃO BOAVENTURA S/Nº - FONSECA
ENTRADA FRANCA

BAILE MÓVEL NO HORTO DO FONSECA

CURSO DE FÉRIAS INTENSIVO
NA AMAZONAS DANCE
TODOS OS RITMOS, 3 HORAS/DIA,
TODOS OS DIAS, COM PRÁTICAS
INCLUSAS

UMA OVERDOSE DE DANÇA DE
SALÃO PARA ESQUENTAR AINDA
MAIS O SEU VERÃO! PARTICIPE/1
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PRÉ-REVEILLON
 DO BIGODE

BANDA
NOVOS
TEMPOS

Q
U

A
R

TA29
DEZ
17 às 21h

CLUBE CASA DA VILA DA FEIRA, SALÃO NOBRE, REFRIGERADO
R. HADDOCK LOBO 195 - TIJUCA - T. 2293-1542

RESERVAS 8199-0401 - 9812-3693 (MARQUINHO BIGODE)

Atenção:
Traje

esporte fino
Eles: branco

Elas: branco,
prata

ou dourado
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A ideia foi de Ivone Marta E. Álvaro Barbosa, presidente 
do Olympico Club desde janeiro de 2009, e responsável 
pelo investimento gradativo na recuperação estrutural do 
clube, incentivando um aumento na freqüência dos sócios 
antigos e a captação de novos sócios.  “As inscrições estão 
abertas, é só se dirigir à secretaria”, avisa Ivone, que des-
taca como atração principal da casa a boate do terceiro an-
dar, super refrigerada e acessível por elevador, que pode 
ser alugada para eventos com um bom desconto para os 
associados, e o parque aquático com churrasqueira e sola-
rium, onde o clube oferece festas, como acontece no Dia 
das Mães, no Dia das Crianças, na Páscoa e no Carnaval.  
“Além disso, temos sauna seca e a vapor e playground 
para as crianças”, completa.  
   Para quem gosta de dança social, o clube tem uma das 
agendas mais completas da cidade, com bailes regulares 
às segundas, quartas e domingos (“com entrada franque-
ada aos sócios do clube”, frisa Ivone).  Para organizar o 
novo evento, às sextas, Ivone convidou a promoter Glo-
rinha Telles.
   Organizadora há oito anos do Domingos Dançantes, que 
começou no extinto Sol e Mar, em Botafogo, e depois foi 
transferido para o Olympico, Glorinha aceitou o desafio 
de tocar os dois eventos dançantes dando-lhes caracterísi-
tcas distintas.  “No Domingos Dançantes manterei a mú-
sica mecânica, com o maravilhoso dj Murilo, e os bailes 
temáticos mensais, com música ao vivo.  Já às sextas, a 
ideia é ter sempre música ao vivo, com um grupo a cada 
semana”, adianta a promoter, que batizou a nova progra-
mação como Sextas no Olympico, “que lembra Olympo, 
o paraíso dos deuses gregos”, explica Glorinha.  A inau-
guração do novo baile será na sexta do dia 14 de janeiro, 
mas o Domingos Dançantes tem agenda especial desde já 
(v. a seguir).

Serviço:
Sextas Olympicas by Glorinha

Todas as sextas, a partir do dia 14/01/2011, 
às 20:30h, com música ao vivo e dj Murilo

Domingos Dançantes by Glorinha
Todos os domingos, às 20:30h, com 
dj Murilo e música ao vivo nos
bailes temáticos:
dia 19/12 - “Então é Natal”
dia 26/12 - “Festa da Paz”
dia 1º/01/11 - “Festa da 
Esperança”

Local: Olympico Club
Rua Pompeu Loureiro, 
116 - 3‘ andar 
Copacabana 
(metrô Cantagalo)
Reservas: 
2553-3600 /
9772-2051
_________

8 Leonor Costa

Sextas no Olympico by Glorinha

Leonor Costa

Destaque de capa

Este será o novo evento dançante que o 
Olympico Club oferecerá todas as sextas,  a 
partir de janeiro, organizado por Glorinha Telles

Glorinha Telles e Ivone 
Barbosa (sentada): 

incrementando 
ainda mais a 
programação 

dançante do clube 
de Copacabana
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Mensagem ao leitor

Foram tantos os acontecimentos importantes 
para a dança de salão este ano, especialmente 
para a dança de salão do estado do Rio de Ja-
neiro, que já na edição de julho (nº 33) eu fazia 
um primeiro balanço, o do semestre.  Naquele 
mês, relatava conquistas como a reunião da 
Setorial de Dança na Funarte, na qual foram 
eleitos titular (Luís Florião) e suplente (esta 
editora) para participar da Pré-conferência de 
Cultura em Brasília; as reuniões do Grupo de 
Trabalho nomeado pelo deputado Alessandro 
Molon, para elaboração do programa para a 
Semana da Dança de Salão, entregue em julho 
à Secretaria Estadual de Cultura; e a aprova-
ção por unanimidade, na Alerj, do Projeto de 
Lei Estadual 2871/2010, de autoria do mesmo 
deputado. O PL foi sancionado pelo governa-
dor Sérgio Cabral em 22/09 e passou a ser a 
Lei Estadual 5828/2010.
   No que diz respeito a este informativo, po-
demos dizer que foi um ano de grande apren-
dizado e participação.  Além de integrarmos 
o grupo de trabalho e compormos a comissão 
que entregou à Secretaria Estadual de Cultu-
ral o Projeto da Semana da Dança de Salão, 
frequentamos fóruns culturais, assembléias e 
reuniões que muito enriqueceram nosso co-
nhecimento a respeito da situação da cultura 

em nosso estado e de como, na condi-
ção de cidadãos, podemos participar 
das decisões a respeito.  Também muito 
nos orgulha perceber a penetração que 
o Jornal Falando de Dança, com pouco 
mais de 3 anos de fundação, está tendo junto 
à comunidade da dança de salão e até junto a 
outros segmentos culturais.  E o respeito que 
conquistamos junto aos profissionais de dança 
e leitores em geral.  Esperamos continuar no 
próximo ano merecedores dessa confiança e 
poder usar este periódico não só como forma 
de entretenimento, mas como fonte de infor-
mação e meio de conquistas.
   Agradecemos a nossos colaboradores, que 
tiveram atuação marcante no aumento da área 
de distribuição do jornal; a nossos articulistas 
que ofereceram matérias de conteúdo a nos-
sos leitores; a nossos anunciantes, que nos 
permitiram, com seu suporte, continuar este 
trabalho; aos assinantes, que igualmente dão 
sustentação financeira ao jornal; aos leitores 
em geral, que nos incentivam a continuar esta 
jornada.  A todos, os nossos sinceros votos de 
feliz Natal e Reveillon.
___________________
Leonor Costa, editora
www.jornalfalandodedanca.com.br

Fechando o 
ano com chave 
de ouro

Leonor Costa
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Muito nos 
orgulha 
perceber a 
penetração 
que o Jornal 
Falando de 
Dança, com 
pouco mais 
de 3 anos de 
fundação, 
está tendo 
junto à 
comunidade 
de dança 
de salão e 
até junto 
a outros 
segmentos 
culturais
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DE VOLTA AO MACKENZIE!
R. DIAS DA CRUZ 561 - MÉIER - 2269-0082

ÀS SEGUNDAS, 17:30h
PROMOÇÃO: ENTRADA FRANCA

MESA: R$ 10

DIA 10 JAN - BANDA ZUAM
DIA 17 JAN - SOM E VOZES
DIA 24 JAN - ROBERTO E
S/ORQUESTRA VIRTUAL

REALIZAÇÃO: DORA (9952-5714)
APOIO: EDIL RIBEIRO (7675-5576)

Madalena

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

Bolos

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

Dois momentos marcantes no segundo semestre do ano.  Ao 
alto, Leonor Costa ao lado da assessora de cultura do verea-
dor Reimont, Suelyemma, durante Forum de Cultura “Tom-
bando para não tombar”, no qual se falou sobre os patrimô-
nios materiais e imateriais do município do Rio de Janeiro.  
Acima, entrevista de Antônio Aragão, no escritório do Jornal 
Falando de Dança, a repórter da Tv Brasil, sobre o trabalho 
desenvolvido por este periódico cultural.
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Fique por dentro

PROVAS DO SINDICATO DOS 
PROFISSIONAIS DA DANÇA DO RJ 
ADIADAS PARA 11 DE DEZEMBRO
O adiamento mais do que se justifica:  a diretoria 
do SPDRJ resolveu remarcar as provas para poder 
melhor se dedicar à Semana da Dança de Salão do 
Estado do Rio de Janeiro (Lei 3440/2000), entre 
os dias 21 e 27/11.  Aproveitando: os segundos 
CQID para dança de salão e para ballet já estão 
com inscrições abertas.  O de dança de salão 
começa em janeiro e o de ballet, em fevereiro.
***
MUITO AZAR
Justo este ano, quando as três entidades ligadas 
à dança de salão (SPDRJ, APDS, ANDANÇAS) 
se empenharam em organizar um grande pool 
de eventos participativos da Semana da Dança 
de Salão, eis que eclode na cidade os tristes e 
vergonhosos atos de vandalismo e violência 
noticiado no mundo todo!  Em consequência, 
alguns eventos foram esvaziados e outros até 
tiveram que ser cancelados, uma pena.  Mas 
não há de ser nada.  Fica a experiência inédita 
de trabalho em grupo, que certamente produzirá 
bons frutos na próxima edição.
***
ENQUANTO ISSO, NA ALEMANHA...
Luiz Claudio Passos, professor da Escola 
Carioca, e Viviane Macedo, ambos bicampeões 
brasileiros de dança esportiva em cadeira de rodas, 
participaram de um campeonato internacional 
em Hannover, Alemanha, entre os dias 5 e 8/11 
e obtiveram a 21ª colocação, da qual também 
participaram Alexandre e Adelina, de Santos, 
SP, que haviam tirado a segunda colocação na 
competição nacional.  Luiz Cláudio e Viviane 
conseguiram patrocínio da empresa Merck 
que, no entanto, só custeou a viagem do casal.  
“Infelizmente nosso técnico, Érico Rodrigo, não 
foi conosco por falta de patrocínio a tempo da 
inscrição”, informou-nos Viviane.  Érico treina o 
casal desde 2006, quando eles passaram a ganhar 

todos os campeonatos brasileiros até hoje.  Apesar 
da colocação, o entusiasmo da dupla não esfriou.  
“A viagem foi maravilhosa para o nosso trabalho.  
Ficamos bem informados no que devemos fazer 
para melhor a nossa técnica, e os julgadores 
sabem da nossa dificuldade com as aulas para o 
ballroomdance”, completa Viviane, informando, 
aos interessados, que a Escola Carioca possui 
três professores capacitados para dar aulas para 
pessoas em cadeira de rodas.
***
TAP IN RIO 2011
a 10ª edição do evento acontecerá entre os dias 
25 e 29/01 no Centro de Artes Nós da Dança, em 
Copacabana e contará com noite de performances, 
jam session, mostra de vídeo e aulas, claro.  Mais 
informações no site www.tapinrio.com.br.
***
4º CONGRESSO NACIONAL DE FORRÓ
Marcado por aulas, palestras, bailes e shows, 
o evento  realizará também o 3º Campeonato 
Brasileiro de Forró, para o qual, lembramos, 
Marquinhos do Forró e Vicky (RJ) foram 
classificados, conforme já noticiamos aqui.  O 
evento acontece entre os dias 10 e 13/12, em 
Brasília.  Detalhes no site : www.congressodeforro.
com.br.
***
NEM SÓ DE SAMBA VIVE O RIO
Tampouco vive Sheila Aquino, estrela recorrente 
em congressos e workshops de samba Brasil e 
mundo afora.  Ela e Márcio Alexandre  arrebataram 
o primeiro lugar no I Campeonato de Tango Show 
do 4º Tango Congress, realizado em São Paulo, no 
início de novembro.  Dentre os prêmios ganhos, 
viagem a Buenos Aires, com 4 apresenações em 
casas noturnas da cidade.  A classificação final 
foi: Sheila Aquino e Márcio Alexandre, RJ (1º); 
Carolina Parpinelli e Everson Santos, SP (2º) e 
Roxane Camargo e Rafael Bittencourt, RS (3º).
_________________
Editado por Leonor Costa
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Denise
Acquarone

Política

Em 2004 foram criadas as Câmaras Setoriais, 
cuja principal função era de estabelecer diag-
nósticos e recomendar ao MINC/FUNARTE 
linhas de ação e estratégias para o desenvolvi-
mento da Dança.
   Para a criação deste instrumento foram rea-
lizadas várias reuniões em diversos estados do 
pais, que contaram com o comparecimento da 
categoria e representantes de entidades, asso-
ciações, movimentos e fóruns.
   A primeira reunião aconteceu em 2005 e em 
seu lançamento os representantes regionais se 
comprometeram com esse movimento e inicia-
ram um ciclo de reuniões onde, de acordo com 
as realidades políticas e formas de atuação de 
cada estado, começou a se estabelecer um diá-
logo nacional, como nunca houve antes.
   O trabalho realizado pela Câmara foi de ex-
trema importância, contribuindo muito para o 
fortalecimento das mobilizações e demonstran-
do para a gestão pública o poder político das 
mesmas.  As conquistas mais diretas do desem-
penho da Câmara foram várias, entre elas, a 
autonomia com a implantação de uma Câmara 
própria, e não uma sub-câmara de artes cênicas; 
a construção de um amplo leque de diagnósti-
cos e caminhos para o desenvolvimento da dan-
ça; a implantação de gerências e coordenações 
de dança em diversos estados e municípios; a 
criação de editais e dotação orçamentária para 
a dança; e a expansão das graduações e cursos 

técnicos de dança.
   Além desta função principal, a Câmara tam-
bém subsidia o Conselho Nacional de Cultura 
na elaboração e implantação do Plano Nacional 
de Cultura e, a partir de 2008, com a denomina-
ção de Colegiado Setorial de Dança.
   Com as atividades paralisadas desde meados 
de 2006, as Câmaras (dança, teatro, circo, artes 
visuais e música), retornaram as atividades em 
2008, quando o MINC as reconvocou  para uma 
rodada de reuniões preparatórias que tinham 
como objetivo, além da retomada dos trabalhos, 
a transição para o modelo de Colegiados Seto-
riais. Antes vinculadas a FUNARTE (Fundação 
Nacional de Artes), passaram a fazer parte do 
CNPC (Conselho Nacional de Política Cultu-
ral), e tornaram-se Colegiados Setoriais.  Além 
destas modificações, os Colegiados têm agora 
uma função mais ampla, trabalhando com temas 
como economia da cultura e formação de polí-
ticas públicas. Os Colegiados, agora, são uma 
instância do Conselho Nacional de Política Cul-
tural, e atuam de forma mais direta na produção 
de novas políticas públicas.
   Em março de 2010, durante a plenária da Pré-
conferencia Setorial de Dança, elegeu-se a nova 
composição do Colegiado Setorial de Dança, 
que passou a contemplar uma maior diversi-
dade e apresentou uma nova redistribuição das 
representações regionais.  A votação ocorreu no 
último dia da Pré-conferência, partindo do co-

légio eleitoral formado por todos os delegados 
estaduais e pelos antigos membros da primei-
ra, e até então atual, formação do Colegiado.  
E aconteceu um interessante movimento, com 
uma ampla renovação (2/3 do total de mem-
bros), em relação à composição anterior.
   O corpo do Colegiado é formado por dois 
grupos de representações: as representações por 
macro regiões (cinco representantes e suplentes) 
e as representações por áreas (criação, formação 
e produção), e por um membro por indicação do 
antigo colegiado - num total de 29 integrantes, 
entre titulares e suplentes.
   Pode-se destacar como ação maior do Cole-
giado, desde seu começo, a elaboração e cria-
ção do Plano Nacional da Dança que, como o de 
Cultura, será uma ferramenta para os próximos 
10 anos de políticas públicas, por isso é tão im-
portante!
   O Plano Nacional da Dança é o resultado de 
todo o trabalho e mobilização do Colegiado ao 
longo de anos, um caminho trilhado com muito 
esforço e dedicação, que levou à produção de 
uma rede de documentos e propostas que, jun-
tos, constituem o somatório de metas, ações e 
planejamentos para o desenvolvimento da dan-
ça.
________________
Denise Acquarone é diretora do Sindicato dos 
Profissionais da Dança do RJ - SPDRJ e membro do 
Colegiado Setorial de Dança.  Saiba mais em www.spdrj.
com.br.

Colegiado setorial de dança: 
entenda o que é isso

A primeira 
reunião 
aconteceu 
em 2005 e 
começou 
a se 
estabelecer 
um diálogo 
nacional 
como nunca 
houve antes

Studio de Dança Marquinhos Copacabana

Tel.: (21)2256-1956 e 2548-7755

Av. N. Sa. Copacabana 427 - gr. 302/303 - Rio de Janeiro - RJ

Sábados: baile de ficha, início 19:00h

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

Aulas em grupo ou particular com os melhores professores do mercado
Aulas - shows - eventos
Bailes às sextas

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

Está em Belo Horizonte - MG?
Então venha nos conhecer!
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Primeiramente, vamos lembrar que dança 
de salão é só mais uma forma de dança de 
par, só que caracterizada pela aproxima-
ção de corpos, pela existência de uma con-
dução mínima do cavalheiro em relação à 
dama, e pelo respeito a certas normas bá-
sicas de conduta, dentro de um ambiente 
fechado por quatro paredes, que se con-
vencionou chamar de “salão”.
   Em assim sendo, podemos imaginar 
que já existissem muitas danças de par no 
Brasil-Colônia, principalmente as trazidas 
pelos colonizadores, que dariam origem 
às nossas danças folclóricas.  Mais tarde 
também os escravos africanos vieram dar 
sua contribuição, originando uma dança 
de par chamada Lundu, muito popular até 
o século 19.  Mas, e quanto à dança des-
crita no primeiro parágrafo acima, condu-
zida, com regras de conduta, dentro dos 
salões?  Quando terá surgido no Brasil?  E 
quais teriam sido os primeiros “professo-
res” desse tipo de dança?
   Não vamos afirmar que antes da chega-
da da Família Real Portuguesa ao Brasil, 
em 1808, não houvesse ensino de dança 
de salão no Brasil.  Afinal, dançar social-
mente fazia parte das regras de etiqueta da 

nobreza e das 
classes abasta-
das europeias, e 
muitas famílias 
brasileiras mais 
abonadas cos-
tumavam man-
dar seus jovens 
para colégios 
em Portugal, 
França e Ingla-
terra, principal-
mente.  Então, 
como garantir 
que, ao regres-
sarem, não te-
nham vindo 
com noções de 
dança social, 
como era cha-
mada esse tipo 

de dança na época?  Como garantir que 
alguns desses jovens não tenham passado 
adiante esse conhecimento e praticado em 
saraus e comemorações? Porém...
   Porém, uma coisa é se passar um co-
nhecimento adiante informalmente, outra 
coisa é se estar oficialmente habilitado a 

fazê-lo.  E aí che-
gamos aos profes-
sores de música, 
danças e etique-
tas oficialmente 
nomeados para 
esse fim e que fo-
ram chamados ao 
Brasil a mando do 
príncipe-regente 
dom João VI, que 
aqui se instalara 
com a Corte Por-
tuguesa, evitando 
que Portugal e 
colônias ficassem 
sob domínio de 
Napoleão.  
   Podemos, en-
tão, afirmar que a 
trajetória da dan-
ça social no Bra-
sil provavelmente 
começou com a 
chegada da Famí-
lia Real Portugue-
sa ao país.  Sabe-
se que príncipes e 
jovens nobres ti-
nham professores 
de música e dan-
ça, como parte 
de sua educação.  
Além disso, dom João VI mantinha um 
staff destinado a promover entretenimen-
to para os membros da Corte, como uma 
orquestra permanente e uma cia de ballet.  
Foi para ministrar aulas de música aos fi-
lhos e compor músicas para a Capela Real 
que dom João mandou vir Marcos Portu-
gal, mestre de música, e para compor as 
danças, veio Luiz Lacomba, dançarino e 
coreógrafo, nomeado Compositor de Dan-
ças e Maestro de Danças da Casa Real.  
Foi Lacomba quem publicou o anúncio de 
1811 na Gazeta do Rio de Janeiro, anun-
ciando aulas de dança “a todas as pessoas 
civilizadas da cidade”, com base no qual 
a dança de salão carioca foi declarada Pa-
trimônio Cultural Imaterial do Estado do 
Rio de Janeiro (Lei 5828/2010). 
   Considerando-se que Luiz Lacomba era 
“Maestro de Danças” oficialmente nomea-
do para ministrar aulas de danças sociais, e 
considerando-se que até então essas aulas 
eram restritas à nobreza, pode-se afirmar 

que as primeiras aulas de danças de salão, 
dirigidas ao público em geral, foram mi-
nistradas por Luiz Lacomba, em julho de 
1811, no endereço citado em seu anúncio 
daquele mesmo mês (Rua do Ouvidor 82 
– 3º andar).  Estamos, portanto, a menos 
de um ano do bicentenário da dança de sa-
lão no Brasil!
   Que agitação deve ter sido a chegada 
de rainha, príncipes, princesas, e toda uma 
casta de nobres ao Rio de Janeiro e quan-
tos saraus e bailes não teriam sido realiza-
dos para homenageá-los...  Dá para imagi-
nar a quantidade de abonados interessados 
em se preparar para essas ocasiões.  Certa-
mente foi maior do que Lacomba espera-
va: ele teve que mandar vir o irmão Lou-
renço e demais membros da família, para 
ajudá-lo na empreitada!  
   E assim começou a vida festiva da cidade 
do Rio de Janeiro, sobre a qual falaremos 
mais nos próximos capítulos, aguardem.
____________________
Leonor Costa é editora do JFD

Um pouco de história

Há quanto tempo se 
dá aula de dança de 
salão no Brasil?

Leonor Costa
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Estivemos na Rua do Ouvidor em bus-
ca do prédio nº 82, de 1811, mas ele não 
existe mais.  Pela numeração da esquina, 
de nº 86, concluimos que o prédio se si-
tuava na outra esquina, onde atualmente 
está o prédio da Sul América de Seguros, 
que ocupa todo o quarteirão.  Talvez a 
construção fosse semelhante ao casario 
que fotografamos no entorno, mas isso 
não se pode afirmar.  O de nº 86, aqui 
registrado, data de 1895, quando o centro 
do Rio iniciava uma reforma urbanística 
que lhe tiraria o título malafamado de 
“Cidade da Morte” e ganharia o de “Ci-
dade Maravilhosa”.  Mais isso já é outra 
história.  Se os leitores estiverem interes-
sados em uma coluna sobre o Rio Antigo, 
escrevam para nossa seção “Mensagens 
dos Leitores”.
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De ritualística, a dança do ventre evoluiu para 
uma forma lúdica, sendo até hoje executada em 
festejos familiares nos países orientais.  Trazi-
da para o ocidente, e popularizada nos cabarés, 
ela criou um estigma para suas praticantes, que 
sofreram e ainda sofrem preconceitos. Com o 
tempo, porém, essa modalidade de dança foi 
se afirmando e ganhando espaço em festivais.  
Raro o festival de dança, hoje, que não abra 
espaço para apresentações de dança do ventre.  
Independentemente de sua plasticidade e lado 
lúdico, está mais do que comprovado hoje em 
dia os benefícios que sua prática pode trazer.     
   Vejamos alguns deles:
No plano físico: alonga o corpo, corrige a pos-
tura, traz flexibilidade e leveza aos movimen-
tos. Cria tônus muscular. Desenvolve ritmo e 
coordenação motora. Auxilia nos tratamentos 
de hipertensão, stress, depressão e emagreci-
mento, entre outros. Fortalece e massageia os 
órgãos internos, regulando as funções mens-
truais e intestinais, combatendo problemas 
como TPM, cólicas, constipação intestinal, 
dores renais... Prepara o corpo para o parto e 
a recuperação no pós-parto. Melhora a respi-
ração.
No plano emocional: resgata a essência do 
feminino, despertando a sensualidade e a be-
leza que existe em cada padrão de corpo (alto 
ou baixo, gordo ou magro...) e naturalmente 
elevando a auto-estima. Ativa todo o fluxo de 
energia do corpo, estimulando o equilíbrio e 
harmonizando os chakras. Traz diversão, pro-
porcionando o relaxamento mental e aliviando 
o stress.

No plano espiritual: a dança é uma forma de 
conexão com o Divino (independente de cre-
do ou religião) encontrada da antiguidade aos 
tempos modernos, em todas as culturas e civi-
lizações.
No plano social: desperta o interesse pelas 
artes e por outras culturas, através da música 
clássica, moderna e dos ritmos diversos. Pro-
move a boa convivência com amigas, colegas 
e familiares. Incentiva a boa convivência com 
a natureza e conscientiza sobre a responsabili-
dade social de cada mulher (as educadoras da 
nova geração).
Para as crianças: com aplicação de conceito 
e linguagem de aula totalmente diferente das 
turmas adultas, além de todos os benefícios 

citados anteriormente, a criança desenvolve 
disciplina e interesse cultural. Aprendendo a 
conhecer e respeitar seu corpo desde cedo, a 
menina estará melhor preparada para o ama-
durecimento.
   Além de todos esses benefícios físico-emo-
cional-espiritual-social, a dança do ventre não 
tem idade, não tem credo, não tem restrições.  
Afinal, dançar só tem alegria, traz vida ao cor-
po e ao coração.  O que você está esperando?  
Ligue o som.  Você já dançou hoje?
___________________
Laialy Suheil é professora de dança em São 
Paulo, coreógrafa e bailarina profissional há 
mais de 20 anos.  Acesse seu site para saber 
mais (http://www.suheil.com.br).

Danças Orientais

Os benefícios da dança do ventre
Por Laialy Suheil

Para as 
crianças, 
com 
conceito e 
linguagem 
de aula 
totalmente 
diferente 
das turmas 
adultas,ela 
desenvolve 
disciplina 
e interesse 
cultural 

Barreto - Niterói

SStudio
Sandra Lopes
Rua Dr. March 26 (Barreto Social Clube)

Samba - Soltinho
Forró - Bolero

Aulas em grupo
ou individuais

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

email:
studio.sandralopes@gmail.com

Escola de Dança Reinaldo Gonçalves
BOLERO | FORRÓ | SAMBA | SOLTINHO | LAMBADAZOUK | SALSA
AULAS INDIVIDUAIS E COREOGRAFIAS P/ CASAMENTOS E DEBUTANTES

Niterói & São Gonçalo

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

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

orkut / email: reinaldo.goncalves2004@ig.com.br  - www.reinaldogoncalves.xpg.com.br

Prof. Pedrinho Alves
Aulas particulares e em grupo

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

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

Petrópolis

R. Barata Ribeiro 271, sobrado - Copacabana - RJ

Inf.: (0XX21)2547-0861

Alvaro’s Dance
DANÇAS DE SALÃO

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

Conforto, credibilidade, profissionalismo e bom atendimento

Dir.: Álvaro Reys

www.sadiyabellydancer.com

Academia de Danças

Fábio Venturini

Fábio Venturini
Professor

Coreógrafo | Personal Dancer | Personal Friend | Produtor de Eventos

| Lambada 
| Merengue | Salsa | 

| Samba no Pé | 
Soltinho | Tango | Valsa | 

| Zouk | Brega | Forró | 
Bolero |

Samba de Gafieira |
|

Rua Barata Ribeiro, 450 / 602 - Copacabana
Contatos: (21) 3936-4311 / 9134-4311

email: fvdanca@hotmail.com
sites:

www.fabioventurini.com.br
www.congressodesamba.com.br
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Pé de Valsa

Por Elaine Reis

Tema polêmico sobre o qual já tentei escrever 
três vezes. Todas as tentativas foram deleta-
das, e esta é quarta.  Quando o assunto mexe 
no bolso das pessoas, o tema é de grande 
complexidade.  Só tenho coragem de abor-
dar este assunto depois de presenciar a ten-
tativa de uma academia, em Belo Horizonte, 
de conseguir o pagamento trimestral de seus 
alunos, principalmente no final do ano.
   Problema crônico que todas as escolas de 
lazer enfrentam e de fácil resolução, se os 
alunos que estão conosco o ano inteiro tives-
sem o bom senso de não desistir das aulas no 
final e início do ano letivo.
   Sabemos, como cidadãos, que ficamos mais 
ou menos quatro meses para pagar todos os 
impostos que nos são obrigatórios. Nós, em-
presários da dança, ficamos também nesta 
quantidade média, por falta de pagamento 
das mensalidades.  A ferida nunca cicatriza, 
sai ano entra ano, o problema se repete.
   Sempre tentamos falar com nossos alunos 
da importância da fidelização.  Novembro, 
dezembro, janeiro e fevereiro são meses que 
as pessoas não querem manter seus com-
promissos e assim a nossa existência como 
profissionais de dança sempre fica abalada.  
Damos alegrias e prazer para as pessoas o 
ano inteiro e, quando mais precisamos, estas 
mesmas criaturas esquecem e não valorizam 
o nosso trabalho.  Como diz meu mestre con-

sagrado Jaime: também temos o direito de 
tomar uma cervejinha nas nossas férias, não 
é mesmo?
   Sou mãe de um rapazinho de 16 anos e sei da 
importância de pagar os doze meses da men-
salidade do inglês, violão, colégio, transporte 
escolar... Aqui a questão não é luxo, mas sim 
sobrevivência de cada instituição ou pessoa 
autônoma.  Tenho certeza que, para os alunos 
que, por motivo de férias ou festa, tiverem 
que se ausentar das aulas, a escola dará uma 
solução de reposição para cada caso.
   Poderia falar aqui das despesas fixas, da au-
sência de décimo terceiro, do período restrito 
de férias, mas acho que todos possuem estas 
informações.  O mais triste desta situação é 
que a maioria dos clientes que se ausentam 
volta desejando a mesma turma ou o mesmo 

horário da aula particular. Muitas vezes essas 
turmas nem permanecem, por falta de quo-
rum.  Ou pior: a turma avançou e aquele alu-
no sumido quer entrar no mesmo nível que os 
demais. Pode?
   A minha missão neste texto é conscientizar 
cada indivíduo de que financeiramente não 
fará diferença em seu bolso se continuar ten-
do sua responsabilidade com a empresa que 
lhe trouxe e traz tanta alegria.  E, para a aca-
demia, a união deste montante vai fazer muita 
diferença para continuar atuando no cenário 
da cultura de nosso país, dignamente.
___________________
Elaine Reis é professora de danças de salão 
e proprietária da Academia Pé de Valsa, em 
Belo Horizonte (MG).  Visite o site 
www.academiapedevalsa.com.br

Damos 
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quando mais 
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estas mesmas 
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Aluno fiel 
ou não?

Profª Luciana Santos

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

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

Inf. 2257-0867
9986-7749

DANÇAS DE SALÃO

TODOS OS RITMOS

às 3ª / 5ª f. - 17 às 20h

HAPPY HOUR TODA 2ª QUARTA DO MÊS ÀS 18h (com dançarinos)

PATRÍCIA & JAVIER AMAYA
TANGO - VALS - MILONGA
TODOS OS NÍVEIS - INDIV. OU GRUPO

T. 2552-2995 / 9611-7662 / 7227-6707
queseyorj@yahoo.com.br

STUDIO DE DANÇA HENRIQUE NASCIMENTO

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

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

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

www.studiohenriquenascimento.com.br

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

TURMVAS
AS

Nextel: 7706-0217 ID:124*19127

Studio Mestre Osvaldo
Dança de Salão

Bolero, Samba, Fox, Tango, Forró

Às segundas - quartas - sextas - das 13 às 20h

Av. N. Sª Copacabana, 500 - sala 503 - Copacabana

Inf.: 7837-4532 ID: 32*14099
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Assim você não corre o risco de perder
nenhuma edição do jornal de dança de

maior circulação do Rio,
colecionará matérias de excelente qualidade,

ficará por dentro dos melhores programas
e nos ajudará a manter
este informativo cultural!

Conheça nosso trabalho em
www.jornalfalandodedanca.com.br

Assinatura anual: R$ 42,00 (12 edições)

Inf.: (21) 2551-3334 / 9202-6073
ou pelo email

contato@jornalfalandodedanca.com.br

Seja nosso assinante!

(21) 2280-2356 / 9994-5580
Inf. Valéria ou José, nos tels.

www.conjuntoaeroporto.mus.br

AEROPORTO
O MELHOR SHOW DO MOMENTO

CONJUNTOInf. 3762-6535
9242-2242 (Ilsa)Banda Status Show RioBanda Status Show Rio

Banda

NOVOS
TEMPOS
(21) 9641-5474

9727-2195
2201-9446
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O local perfeito para festejar - mais de 120 pratos quentes e frios e aqueeeele churrasco - R. das Laranjeiras 114 - Reservas: 2558-2558

A MELHOR PROGRAMAÇÃO MUSICAL
DE TERÇA A DOMINGO

Consulte nosso site: www.churrascariagaucha.com.br

TERÇA
ROMÂNTICA

QUARTA
FORRÓ E

SERTANEJO
UNIVERSITÁRIO

QUINTA
BAILE DA
CIDADE

SEXTA
CARIOCA

SÁBADO
ESPECIAL

DOMINGO
FORRÓMANIA

´

a
rt

e

Organização Terê Freitas

Dama de Ouro não perca!

BANDA PÉROLAS

Salão superior com ar condicionado

Reservas:
2208-0043 / 9781-5120

Na Casa do Porto (R. Affonso Penna, 39 - Tijuca)

Pré Reveillon

DE BRANCO E NA PAZ
Coquetel dançante com fino bufê e

a melhor equipe de dançarinos
Champagne para brindar à 2011

DIA 27 DEZ (SEG)
das 16 às 20h

Adesão: R$ 60,00

Traje: esporte fino
na cor branca
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Convido os amigos a festejar comigo meu aniversário,
no Domingos Dançantes by Glorinha
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Boate Olympico Club
R. Pompeu Loureiro 116 - 3º and.

Copacabana
estação metrô Cantagalo

D
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Leonor

Danças de Salão
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R. Cardoso de Moraes, 250
Bonsucesso - Rio de Janeiro

t. 3868-4522

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

ZOUK
sábados:

das 16:30 às 18h

FORRÓ
sábados:

das 18:30 às 20h

TANGO
sextas, às 18:30h

BAILES
TODA SEXTA, 20h
(última sexta, baile de

forró com samba)

ALUGUEL DO ESPAÇO PARA EVENTOS

(ambiente refrigerado - serviço de bar)
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RESTAURANTE GAMBINO
RUA DO CATETE 288 - 2º ANDAR - LGO. DO MACHADO

RESERVAS: 2556-7765
9629-3072

convites antecipados
com desconto

REALIZAÇÃO
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Estúdio de Dança Marcos Teixeira

Aluga-se horário para aulas, ensaios e eventos

Sala
espelhada

2
com 40m ,
som,
tv e
ar condicionado

Dança de Salão  -  Ballet infantil -  Sapateado

Rua Xavier da Silveira, 45 - sala 209 - Copacabana

Direção
Prof. Marcos Teixeira

tel. 3217-7040 - 3286-4782 - 9738-7214
email: academiaamigosdadanca@gmail.com

Tango
André Sampaio
& Alice Vasques

Aulas - shows - eventos

linguagem universal

Escola de tango:
Espaço Improviso (Dança, Arte e Cultura)
Rua da Passagem 172 - 3º piso - Botafogo
Aulas em grupo ou particular, intermediário, iniciante
Práticas de tango (toda quarta, 19:30/23:30h) e 
Bailes de tango (um sábado por mês, data móvel)
Informações: 3435-9946 / 9665-4489

Av. Marechal Floriano, 42 - sobrado
Centro - Rio de Janeiro

DANÇA DE SALÃO NO CENTRO DO RIO
turmas manhã / tarde / noite

aulas particulares: individual e casal

t. 2223-4066

espacox@stelinhacardoso.com.br

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

DANÇA DE

SALÃO

FORRÓ - SALSA

ZOUK - TANGO

Rua dos Inválidos 129 - sobrado
Centro - RJ

2221-1011 / 9879-1502
8882-8950 / 9265-5035

www.renatapecanha.com.br

arte Ambiente refrigerado
Aluguel de

espaço
para eventos

Com este: uma aula grátis e
isenção de matrícula

NOVO ENDEREÇO!
R. SÃO JOÃO GUALBERTO, 93
LARGO DO BICÃO

7865-2053 ID : 10*20914
8298-4031 / 9891-7854

Turmas de dança de salão:
iniciante - intermediário - avançado
Aulas particulares & coreografias

Turma especial de samba
Forró - todos os níveis
Ritmos quentes

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

21 a 23 janeiro
22º Workshop de dança de salão

da Pousada A Marca do Faraó

(Cachoeiras de Macacu)

Veja fotos da Pousada
no site

www.jornalfalandodedanca.com.br
(tag “pousada faraó”)arte: Jornal Falando de Dança

No meio da Mata Atlântica,
tranquilidade para quem quiser descansar e
programação dançante para quem
quiser agitar, com animadores e dançarinos

Aulas com Valdeci de Souza,
Carlinhos de Niterói e Jaime Arôxa
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“As danças de salão sofrem uma 
certa miscigenação nos países em 
que são praticadas, mas isso rara-
mente acontece com o tango, cujos 
movimentos tornaram-se uma lingua-
gem universal”, explica-nos ANDRé 
SAMPAIO, que, ao lado de ALICE 
VASQUES, tem no terceiro piso 
do ESPAÇO CULTURAL IM-
PROVISO uma ampla sala 
dedicada exclusivamente 
ao ritmo.  “Até  opta-
mos por não 
c o l o c a r 

Espaço Improviso
investe no
potencial  do
tango no Rio

Tango

Aulas, bailes e work 
shops com foco na 
dança portenha, uma 
das poucas que se 
pode bailar da mesma 
forma no mundo 
inteiro 

espelhos nas paredes, como usualmente exis-
te nas academias de dança, para mantermos 
um clima milongueiro”,  comenta  ALICE 
VASQUES, que explica que, além das au-
las ministradas por eles, o espaço é muito 
procurado para a realização de workshops 
com renomados mestres do tango argentino.  
“Desde que abrimos a ESCOLA DE TAN-
GO IMPROVISO já passaram por aqui, para 
ministrar pequenos cursos e oficinas, mestres 

como Javier Rodriguez y Stella Missé, 
Fernando Gracia y Sol Cerquides, Ju-
lio Balmacada y Corina De La Rosa, 
Cristian Marquez y Virginia Gomes, 
Dante Sanches y Angélica Avalos. 

Em fevereiro de 2011 estarão aqui Mi-
lena Plebs e David Alejandro Palo”, com-

pleta ANDRé SAMPAIO, acrescentando 
que, além da ESCOLA DE TANGO, no 
terceiro piso, dirigida por eles, há também 

a escola de dança de salão, dirigida por 
Mauro Lima e Adriana Aguiar, no se-

gundo piso.

ANDRé SAMPAIO e ALICE 
VASQUES são profissionais de 
tango do Rio de Janeiro há mais 
de 10 anos e  ministram aulas 
de iniciantes, intermediários e 
avançados em sua ESCOLA 
DE TANGO IMPROVISO 
onde desenvolvem um traba-
lho especializado e de muita 
qualidade, inclusive com prá-
ticas e bailes.  Além das aulas 
na ESCOLA DE TANGO 
IMPROVISO, ministram au-
las e dão shows Brasil afora. 

Participaram e coreografaram 
parte do espetáculo Brasil Tango 

Show, em Fortaleza (2009) e, no 
Rio, dos espetáculos Entretangos, 

Tango Cabaret e Tango Dance 

Show, da Cia Nuevos Aires de Tango, da qual 
são integrantes.  Participam do evento anual 
Rio Tango Festival desde 2005 e, duas a três 
vezes por ano, vão a Buenos Aires para apri-
morar sua técnica, quando estão em contato 
com os melhores mestres de tango.  

Novidades em 2011
Foi em uma dessas viagens de especialização 
que surgiu a oportunidade de trazer à ESCO-
LA DE TANGO IMPROVISO Milena Plebs 
(membro da Ac. Nacional del Tango e criado-
ra do espetáculo “Tramatango”, que está ten-
do enorme êxito em Buenos Aires) e David 
Alejandro Palo (protagonista de Tramatango 
e de outros espetáculos como Sebastián Tan-
go e Inspiration Tango).  “Eles virão ao Rio 
em fevereiro, oportunidade em que a comu-
nidade tangueira poderá fazer aulas com eles 
no IMPROVISO, dias 11, 12 e 13/02.  Eles 
também participarão do pocket show que es-
tamos elaborando para o baile comemorativo 
do meu aniversário, dia 12/02”, informa ALI-
CE VASQUES, que adianta outras novidades 
para 2011:  “teremos café com Tango Matiné, 
aulas de tango nuevo e aulas com Rogério 
Mendonça, que ministrará tango e west cost 
swing no IMPROVISO, aguardem”!

Serviço:
Improviso (Dança, Arte e Cultura)

Rua da Passagem 172 - 2º e 3º piso, Bo-
tafogo. 
Tango: aulas iniciantes, intermediárias e 
eavançadas, em grupo ou particular; prá-
ticas de tango (toda quarta, 19:30/23:30h) 
e bailes de tango (um sábado por mês, 
data móvel).  Informações: 3435-9946 e 
9665-4489 (André e Alice).
Dança de salão: inf. 3442-7702 e 9708-
5686 (Mauro Lima).

8 Leonor Costa
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Nilce Oliveira / 
Tango Dance Show / 
Cia Nuevos Aires

Alisamento - Mega Hair - Corte - Hidratação - Reflexo
Escova (comum, inteligente ou progressiva)

Atendemos também em Salão, na Rua do Catete 347 / 302

Privacidade e exclusividade
Cabeleireira a domicílio

t. 9200-8338 (Zélia)

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

SAPATOS PARA DANÇA DE SALÃO
(verniz, camurça, pelica, salto acrílico)

Amaro
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O baile de ficha é um evento dançante em 
que a dama oferece uma ficha para que um 
cavalheiro dance com ela.  É uma modali-
dade de baile que vem se popularizando no 
Rio de Janeiro.  Que o diga Regina Vascon-
cellos, que há quinze anos organiza eventos 
de dança de salão.   “As damas curtem mo-
vimentos elaborados, muitas são quase pro-
fissionais, por isso são exigentes quanto ao 
nível de dança", explica a promoter.
   Com o tempo, Regina compôs um catálogo 
com dançarinos para atender em diferentes 
regiões.  "Tenho um grupo mais ou menos 
fixo e componho o restante da equipe com 
dançarinos mais próximos ao local do bai-
le, pois realizo eventos de ficha no Catete 
(na Academia Jimmy de Oliveira); em La-
ranjeiras (no Baile da Graça na Churrascaria 
Gaúcha); no Méier (no Clube Mackenzie, 
toda última segunda-feira do mês); e em bai-
les nos quais os organizadores me chamam 
para garantir que as convidadas tenham com 
quem dançar".
   Sabendo que a preferência pela dança de 
salão está crescendo cada vez mais, Regi-
na resolveu oferecer uma dose dupla à sua 
clientela: a partir de janeiro, no Catete, serão 
sete horas de baile, com música ao vivo e dj 

Viviane Chan.  Diga-se de passagem, Vivia-
ne Chan é importante presença em sua pro-
gramação: acompanha Regina há mais de 
doze anos e atualmente é uma das djs mais 
requisitadas do Rio de Janeiro.
 "Será uma verdadeira maratona de dança", 
brinca a promoter, que pretende introduzir 
música ao vivo na primeira metade do baile 
e reforçar a equipe de dançarinos.

Serviço:
Baile de Ficha de Regina Vasconcellos (RV 
Produções)

Toda última segunda-feira do mês, no 
clube Mackenzie, do Méier.
Toda quinta, na Churrascaria Gaúcha, no 
Baile da Graça
Toda sexta, na Academia Jimmy de Oli-
veira (R. Catete 112, sb).  Em janeiro: 
início às 16h com música ao vivo e, a 
partir das 20h, dj Viviane Chan. 
Inf. 2252-3762 / 8117-5057

8 Leonor Costa
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Novidade em 2011

Regina Vasconcellos 
lança Maratona de Dança

Leonor Costa

Ao alto, Regina (esquerda) ao lado da dj Viviane Chan.  Nas de-
mais, visão do amplo salão climatizado da academia, com piso de 
mármore: alguns dos melhores dançarinos, para damas exigentes.

acervo RV

acervo RV

LUED

ESTACIONAMENTO ROTATIVO 24H COM MANOBREIRO

ESTACIONE SEU CARRO COM
CONFORTO E SEGURANÇA NO

OLYMPICO CLUB

R. POMPEU LOUREIRO 116 - COPACABANA

INF. 9954-4048

ESTACIONAMENTO LTDA ME

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

Botafogo
R. São Clemente 155

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

4102-9828

MULTICONTÁBIL
Contratos
     Distratos

Alterações Contratuais
               Legalizações de Firmas
                    Escritas Fiscais e Comerciais
                         Impostos e Balanços

Márcio Eduardo do Nascimento Vaz
7870-8828

Ronaldo de Souza Godinho
9153-3851

CRC-RJ 60969/0-7

Rua Acadêmicos Valter Gonçalves n° 1 sala 511
Centro - Niterói - RJ

tel. (21) 2622-7419
email: rg.souza@yahoo.com.br

msn: rgodinho_22@hotmail.com
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AMORAIRATAP
AS

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

MÁXIMA PERFEIÇÃO

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

Dia 30/10 Leandro Aragão e Kátia Queiroz 
inauguraram com um coquetel dançante 
as novas instalações do Studio Barra, ago-
ra acomodado na parte térrea do Shopping 
San Francisco Top Town, de frente para 
os jardins e estacionamento.  A equipe do 
Jornal Falando de Dança esteve presente 
para registrar, claro.  “Com as novas insta-
lações, poderemos abrir novos horários de 
turmas, pois temos mais espaço: duas sa-
las climatizadas no piso superior, para au-
las individuais e grupos pequenos, e uma 
sala no térreo, também climatizada, para 
aulas em grupos”, informou-nos Leandro, 
que pretende aproveitar o amplo espaço 
em frente aos jardins para promover os 
bailes do Studio: “A intenção é ter dois 
ambientes de dança, com forró no andar 
de cima, e aproveitarmos os jardins para 
colocarmos mesas e cadeiras”.
   A mudança do Studio Barra para um es-
paço maior era essencial para a expansão 
da academia, cuja agenda não comportava 
mais a demanda por horários.  “Damos 
aulas das 8 da manhã às 23h, nos dias de 
semana.  Ao que sabemos, somos a única 
academia especializada em dança de salão 
que abre tão cedo ao público”, comenta 
Kátia, que explica que ali acontece como 
nas academias de ginástica: as pessoas fa-

zem as aulas antes de ir para o trabalho, no 
horário de seu almoço ou mesmo enquanto 
os filhos frequentam os cursos e colégios 
do entorno.  Essa facilidade de horário 
e o perfil do público facilita a formação 
de laços de amizade entre os alunos, que 
também formam grupos com seus familia-
res para as excursões dançantes do Studio 
Barra (matéria, aliás, da nossa edição de 
março/2010, nº 29).  “São excursões mui-
to divertidas, as fotos podem ser vistas no 
nosso blog, e com os novos alunos a ten-
dência é fomar grupos dançantes cada vez 
maiores”, finaliza Leandro.

Serviço:
Studio Barra Dança e Eventos

Aulas individuais ou grupos
Danças de salão, do ventre, ciganas e 
sensuais; samba no pé; coreografias e 
equipe para eventos / bailes temáticos 
(com figurino); excursões/passeios
Inf. 3418 0724 / 9667 5597 / 9726 
7589 - http://www.studiobarra.blo-
gspot.com/ - Av das Américas 1500 
Shopping San Francisco Top Town 
Recreio dos Bandeirantes 
Estacionamento grátis

8 Leonor Costa
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Studio Barra em
novas instalações 

Leonor Costa
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Circulando

Começamos esta seção com o registro fotográfico feito pelo Centro de Dança Marcelo Ferreira, em 26/09, registrando a inauguração da mais nova escola de danças de salão da Tijuca.  Já acostumados aos trios de 
forró ao vivo (nesta noite foi o Trio Candieiro), os convidados se surpreenderam com outra novidade, no segundo ambiente: o trio “O Bom da Gafieira”, com dj Pedrada nos intervalos.  Na ocasião, Marcelo Ferreira, 
recém-saído da sociedade da academia Sindicato da Dança, comemorou seus 16 anos de carreira e o início de uma nova fase profissional, na casa totalmente reformada e adaptada para aulas e bailes.

Dia 24/10 aconteceu o baile que Evando Santos organiza anualmente em comemoração a seu aniversário.  Como nos anteriores, o promoter ofereceu a seus convidados duas opções de ambiente, no CIB, Copacabana, 
com trio de forró no anexo ao salão principal e banda Pérolas no salão nobre, que contou com o apoio dos dançarinos da RV Produções, de Regina Vasconcellos.  No intervalo maior, apresentações do aniversariante 
e de alunos, bolsistas e professores da Multiritmos, seu espaço de dança em Copacabana, prestes a completar o primeiro aniversário.

Dia 30/10 Leandro Aragão e Kátia Queiroz (foto 1, à direita) inaguraram as novas instalações do Studio Barra, agora transferido para o Shopping São Francisco Top Town, no Recreio.  Em ambiente refrigerado de 
dois andares, com 3 espaços para aulas em grupo ou particulares (na foto 2, a sala destinada a aulas particulares), o novo espaço abre diretamente para os amplos jardins e estacionamento do Shopping.  Na última 
foto, tirada em 25/10, Leonor e Aragão recebem jornalista e cameraman da Tv Brasil (antiga tv educativa) no escritório do jornal.  A jornalista tomou conhecimento do JFD por um exemplar que lhe foi entregue por 
uma amiga, e estava curiosa em saber como era elaborar um periódico cultural dirigido ao segmento específico da dança de salão.  Pelas perguntas feitas, uma constatação: a dança de salão continua sendo associada 
a lazer da terceira idade.  Empolgado, o cameraman falou diversas vezes que frequentar bailes era o passatempo preferido de sua mãe.  Como se vê, ainda há muito que se trabalhar para mudar esse conceito.

Dia 23/10 fomos entrevistar Stelinha, Bruno e Denise Acquarone a respeito do primeiro Curso de Qualificação para Instrutores de Dança (modalidade dança de salão) criado pelo Sindicato dos Profissionais de 
Dança do RJ, e registramos, na foto 1, os alunos da primeira turma (Aragão e os entrevistados ao fundo).  Nas demais fotos, nossa cobertura do baile de halloween organizado por Glorinha Telles no seu “Domingos 
Dançantes” do dia 31/10, no Olympico.  Júlio César arrasou com sua fantasia de lobo mau e faturou o primeiro prêmio (um aparelho de dvd).  Sua parceira, chapeuzinho vermelho, ficou em terceiro lugar e a noiva 
mórbida, em segundo.  A decoração, como sempre, estava show, a começar pela decoração do hall de entrada.  Vejam a cobertura completa deste e dos demais eventos aqui registrados no site do jornal.

Nas fotos acima, registro de nossa visita ao Baile da Gra-
ça no Passeio Público Café, dia 01/11, animado pelo gru-
po Trinidance (foto 5).  Na primeira foto ao lado, Baile da 
Graça do dia 05/11, na Gaúcha, com a promoter recebendo 
a aniversariante Meri e seus convidados (na foto, a aniver-
sariante entre Graça e o prof. de dança da Meri, Fábio Ven-
turini).  Nas duas fotos ao lado, registro de bastidores do 
esquete musical promovido por Paulo Araújo em seu espaço 
de dança na Lapa, em comemoração ao primeiro aniversário 
do Espaço Cultural ViraLapa, onde Paulo oferece todas as 
sextas sua tradicional Milonga Xangô.  A comemoração foi 
dia 05/11, e, além das fotos do JFD, já postadas em nosso 
site, outras poderão ser acessadas no blog Viralapa, no end. 
http://viralapaonline.blogspot.com/.
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Na primeira foto, a aniversariante Beth Landi e dezenas de seus convidados, na comemoração de seus 50 anos, no Orfeão de Portugal, Tijuca.  Nas demais, o baile de Geraldo Lima, dia 05/11, no Amarelinho da 
Cinelândia, animado pela banda Bossa Seis.  Lembrando que agora o baile é mensal, sendo realizado toda primeira quinta-feira do mês.  O próximo, portanto, será dia 02/12.

Na edição de novembro de seu Baile das Rosas, realizado da segunda terça-feira do mês no Amarelinho da Cinelândia, Marlene Oliver homenageou os dançarinos que abrilhantam seus eventos (foto 1).  Nas sequ-
ência, registro, dia 10/11, do happy hour que Luciana Santos promove toda quarta-feira do mês em seu espaço de dança na Franklin Roosevelt.

A amiga Angela Abreu nos mandou as duas primeiras fotos acima, registrando a comemoração, na Casa de Festas Elandre, em Madureira, dia 06/11, dos aniversários de Edson (foto 1, com a esposa e Angela) e de 
Sidnei “Fala Sério” (banda Os Devaneios) e dançarina Edna.  Na sequência, Leonor registra a reunião entre Isidro e Aragão, na Estudantina Musical, na qual foi firmada uma nova parceria com a famosa gafieira.   Por 
fim, um registro histórico: Joaquim (Academia Luciana Santos) e membros de seu clã familiar, vindos de várias partes do Brasil, para a comemoração de seus 60 anos, em grande festa no salão de eventos da OAB, 
dia 13/11.  O grande encontro teve produção especial, como as camisetas personalizadas da foto.

Dia 11/11 estivemos presente à inauguração de mais um espaço de dança em Copacabana, dos professores Sirley e Willians Ribeiro.  Na foto 1, Aragão e Jimmy de Oliveira (que puxou a fita inaugural) ao lado dos 
professores e do sócio deles.  Na foto 2, os profs. Luana Lins e Jorge Lyno ao lado de amigos e antigos integrantes da cia de dança Jimmy, da qual Willians e Sirley participaram.  Na foto 3, Aragão com Roberto 
Miranda, presidente do Clube Humaitá, de Barreto, Niterói, no baile de aniversário do clube Canto do Rio.

Nas fotos acima, nosso registro da diretoria reunida do Canto do Rio (1), no baile de aniversário do clube de Niterói, 
dia 14/11, no qual Valdeci de Souza e Helena Fernandez (2) se apresentaram. Na foto (3) Glorinha Telles à frente da 
caprichada decoração temática “Parece que foi Ontem”, do seu “Domingos Dançantes” do dia 14/11.  Ao lado, registros 
feitos por Angela Abreu no baile do primeiro aniversário da academia Universidança, dirigida por Carlos Coelho.  O 
baile, animado pela banda Brasil Show, aconteceu dia 13/11, na Aspom, Piedade, e contou com a presença de vários 
aniversariantes, que aproveitaram o evento para comemorar suas datas.  Nas fotos, Angela Abreu ao lado do prof. Carlos 
Coelho e dos aniversariantes da noite, os dançarinos Léo e Cássia.
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(1) João Batista e Jaime José (APDS-RJ) e Aragão e Leonor Costa (JFD) entregam a Aurya Pires uma moção de agradecimento por sua participação na Semana da Dança de Salão do Rio de Janeiro.  O registro foi 
feito em 16/11, no Baile Mix promovido por Aurya e Bob Cunha no espaço de eventos do restaurante Gambino, Largo do Machado, onde houve o Pré-Lançamento oficial da Semana da Ds edição 2010.  Lembrando 
que mais detalhes sobre a SDS2010, realizada justamente no período de fechamento e publicação deste periódico, será notícia na edição de janeiro/2011.  (2) Sport Club Anchieta, 19/11: Angela Abreu registra os 
aniversários das dançarinas Sandra e Beatriz.  (3) Helênico Clube, 20/11: Aragão ao lado de Jorge Leite e Geraldo Lima, realizadores de mais uma edição do Baile da Consciência Negra, ocorrido na data.  (4) No 
mesmo dia, registro de nossa passagem pelo baile de aniversário da professora Nice, na Aspom, dedicado pela mestra à formatura de seus alunos e ao início da SDS-2010.  Na foto, Nice ao lado de personalidades 
da comunidade de dança de salão carioca, que compuseram a mesa de entrega dos diplomas aos formandos.

Depois de um tour pelos bailes da cidade, que começou às 17h pelo Helênico, terminamos a noite (ou seria melhor dizer madrugada?) no baile de aniversário de Freddy Peres, destaque de capa de nossa edição pas-
sada.  Freddy lotou a boate do Olympico e recebeu muitos amigos, alunos e convidados, como Carlos Bolacha e Vanessa (1), Marquinhos Copacabana, Karla Bogo, Valdeci de Souza e Patrícia (2), Iviana Romero 
e Edson (3) e Mário Jorge e Iris Neira (4).  Freddy dançou (5) e cantou (6) com a banda Paratodos e agradeceu muito o apoio da família (7) e da equipe da Saint Gall Modsa (8), da qual é garoto-propaganda.

A Semana da Dança de Salão do RJ começou oficialmente no domingo, dia 21/11, e teve muitos eventos participativos na data.  Dentre os registrados por nós, estão a 
Gafieira Chique, realizada por Miguelito Produções no Hard Rock Café, com conjunto Aeroporto (fotos 1 e 2) e o “Domingo de Portas Abertas”, realizado na Academia 
de Dança Luís Florião, com dia inteiro de aulas e, à noite, baile em dois ambientes (fotos 3 e 4).  Mais fotos sobre a SDS-2010 breve, no site do jornal.

Fechando as coberturas de eventos para esta edição, nosso registro fotográfico das apresentações e homenagens 
organizadas pelo prof. Genilson, no Mackenzie, Méier, dia 21/11, no almoço dançante com banda Novos Tem-
pos, comemorando o encerramento do ano e o início da SDS-2010.  Ao lado, também no mesmo dia, registro de 
nossa visita ao Studio de Dança Henrique Nascimento, no workshop de samba e zouk ali realizado no domingo.  
Lembrando que todas as fotos de nossas coberturas são hospedadas no Picasa e acessíveis através de link pos-
tado no site do JFD, www.jornalfalandodedanca.com.br.
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Em referência ao artigo FALTA DE 
DESCONFIÔMETRO escrito por 
Elaine Reis da Academia Pé de Valsa, 
considero a matéria interessante, pois 
retrata exatamente o que ocorre na 
dança de salão.  Frequentemente assis-
timos a damas acima de 60 anos esco-
lhendo cavalheiros com 18 a 25 anos 
para dançar, que às vezes não têm nem 
5 anos de aulas, portanto, difìcilmen-
te teve tempo de aprender realmente a 
dançar, a não ser que tenha começado a 
dançar com 15 anos ou menos. Já ouvi 
muitas falarem que acima de 30 anos 
é velho. Notadamente o critério de es-

colha não prima por conhecimento ou 
experiência.  Ainda mais que tais cava-
lheiros são pinçados das salas de aula 
muito antes de alcançar alguma expe-
riência, portanto sem nenhuma dedica-
ção à arte da dança de salão.  Em alu-
são ao artigo escrito pelo editor desse 
jornal, Antônio Aragão, o uso de trajes 
inadequados aos salões de dança de sa-
lão só ocorre porque as damas não fa-
zem nenhuma exigência.  Se exigissem 
trajes mais adequados, com certeza o 
que vem ocorrendo não aconteceria. 
Carlos Cetrangolo, por email.
*****************************
Olá Leonor, adorei a publicação do 

anúncio do nosso baile, ficou excelen-
te!
Tony Machado, por email.
*****************************
Bem o assunto é o seguinte: ontem, 
quando liguei a TV no programa da 
Eliana, do SBT, num quadro do pro-
grama ela fez a pergunta: “- Quantos 
anos tem a dança de salão no Brasil?”.  
A resposta foi a seguinte: 1915, em 
São Paulo, aconteceu a primeira aula 
de dança, na Academia Maria Poças 
Leitão. Segundo a apresentadora infor-
mou, a dança de salão tem 95 anos!
Maeli Costa, por email.
N.R.:  Olá, Maeli, agradecemos o aler-

ta, que vem atender a nosso pedido na 
edição de outubro (“Com todo respeito 
à Madame...”), para que os leitores nos 
informassem sobre contra-informações 
desse tipo.  Já escrevemos ao SBT pe-
dindo a correção no ar: a dança de salão 
no Brasil começou pelo RJ, sendo Luis 
Lacomba nosso primeiro professor ofi-
cial de danças sociais, em 1811.
*****************************
Cartas para esta seção: 
via fax (2535-2377), email (contato@
jornalfalandodedanca.com.br), mensa-
gem no livro de visitas do site (www.
jornalfalandodedanca.com.br) ou, ain-
da, para o endereço do n/escritório.

Direto do salão (de dança)

Esse assunto é delicado. 
Imagina que um dia você 
e alguém se encantaram 
um com o outro, passaram 
lindos meses em idílio 
amoroso, mas aí um dos 
dois desencanta. O outro 
se comporta mal. Daí o 
primeiro se comporta mal 
(pro que o outro espera, 
não que um ou outro 
estejam com a razão). E 
vocês freqüentam o mesmo 
baile.
   Meses se passam e 
você sofre, chora, mas, 
no baile, você está lá, 
bancando a poderosa... E, 
claro, se desmancha na 
presença do sujeito. Toda 
a pose de mulher superior 
vai embora quando você 
chama o sujeito pra dançar 
e ele joga um papinho furado de “ah, não, já 
tinha prometido dançar essa com Fulana”. 
E você, mulher, insiste - pega até mal. Uma 
hora ele topa um bolerinho pra você não ficar 
com cara de tacho. O swingão, que é bom, 
ou o forrozinho, que também é bom, nada. 
E é pessoal contigo, porque ele dança com 
qualquer uma mesmo...
   Em outro baile, você tenta de novo. Mesma 
resposta: “-Agora não, já tinha prometido 
dançar essa com Fulana”.  Mentiiiiira... Até 
porque a próxima ele não se dá a decência de 
te chamar.  Então, você senta. E dança com 
outro. E com outro. E dança duas seguidas 
com outro (coisa que o seu ex nunca teve a 
educação de fazer contigo). E senta mais um 
pouco. E dança mais um pouco. E no outro 

baile que você vai, esse sim, você não pára um 
minuto sentada, vai de forró à salsa o tempo 
inteiro, sem nem lembrar que o fulano existe. 
Então você vai embora, se despede do fulano 
e lembra que ele dançou com todo mundo 
menos com você - e você, hoje, disse que não 
repetiria o convite - e só se lembrou disso na 
hora de dar tchau.
   Se ele não se lembrou de tirar a mulher 
pra quem um dia disse [insira isso, isso e 
aquilo] pra dançar, ele é um [insira sua ofensa 
preferida aqui] (e sem educação, porque nem 
por educação ele se deu ao trabalho). E se ele 
é um [insira sua ofensa preferida aqui] e mal-
educado, sorte a sua, garota, que não precisa 
mais dele (agradeça, ao menos, que ele te 
indicou um baile legal e te ensinou duas ou 

três coisas úteis enquanto estavam juntos) e 
que finalmente percebeu que ele é um [insira 
sua ofensa preferida aqui].  E mal-educado.  
E dessa vez você não apenas não chorou no 
travesseiro quando chegou em casa, como 
se sentiu o máximo de ter, de alguma forma, 
mandado ele pastar.  Humpf.  
   E nada de arrumar namorado (ou ‘coisa que 
o valha’) em baile de novo, oquei? Nun-ca-
mais.  E você? Já passou por saias justas desse 
tipo? E de outros tipos? Conta pra tia, conta. 

___________________
Lia Amancio é dançarina e colaboradora 
do blog Mulheres no Salão (http://
mulheresnosalao.blogspot.com), onde este 
texto foi originalmente postado

Rabo
preso

Toda pose 
de mulher 
superior 
vai embora 
quando 
você chama 
o sujeito 
pra dançar 
e ele joga 
um papinho 
furado de “ah, 
não, já tinha 
prometido 
dançar essa 
com Fulana”

Lia Amâncio
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22 VEJA AQUI A RELAÇÃO DOS BAILES 
DE NOSSOS PATROCINADORES

SEGUNDAS
Baile da Fátima
Todas as segundas-feiras, no Olympi-
co Club, Copacabana, das 20 às 24h, 
baile para casais, dançarinos contra-
tados e baile-ficha, organizado por 
Fátima e Maria Luíza.  Inf. 2541-8205 
/ 9194-6748.
Baile da Graça
Todas as segundas-feiras, a partir das 
18h, no Passeio Público Café, Centro 
do Rio, com grupo TriniDance. Des-
conto no ingresso com o recorte do 
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 no Clube Mackenzie
A partir das 18h. Inf. 2280-2356 / 
2269-0082
Tangos e Milongas no Universo 
da Dança
Todas as segundas-feiras, v. detalhes 
no anúncio da pág. 12.
Baile do Branco, no Mackenzie
Dia 27/12, às 18h, pré reveillon do 
conjunto Aeroporto. V. anúncio na 
pág. 13.
Pré-Reveillon de Branco e na 
Paz
Dia 27/12, na Casa do Porto, a partir 
das 16h, com Banda Pérolas, dançari-
nos e fino buffet. Org. Terê Freitas (v. 
anúncio na pág. 14). Inf. 2208-0043 / 
9781-5120.
Pré-reveillon da Graça no 
Passeio Público
Dia 27/12, veja anúncio na página 5.
Baile da Amizade - o retorno
toda segunda, a partir das 17h, com 
música ao vivo (veja anúncio na pág. 
4). 

TERÇAS
Baile das Rosas no Amarelinho, 
Cinelândia
Toda 2ª terça-feira do mês, no Amare-
linho da Cinelândia, a partir das 19h, 
com sorteio e equipe de dançarinos. 
Próximo agendado: 09/11(em dezem-
bro o baile será em Niterói, especial, 
v. anúncio na pág. 2). Inf. 3714-2329 
/ 9753-0260 / 9472-3872.
Baile em S.Gonçalo
Organizado pela Ac. de Dança Reinal-
do Gonçalves, toda primeira terça-fei-
ra 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 e convidados
Baile de dança de salão na Maison 
Sully, em Vila Valqueire, agora com 
música ao vivo.  Veja anúncio nesta 
edição. A partir das 19h.  Inf. 2453-
0957.
Baile da Conceição da Bahia
Baile mensal (última terça) dos ani-
versariantes do mês, na Ac. de Dan-
ça Conceição da Bahia, na Tijuca, a 
partir das 18h. Próximo, dia 30/11, 
com entrada franca. 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.
Baile Romântico da 
Churrascaria Gaúcha
Todas as terças, a partir das 20h, músi-
ca ao vivo. Inf. 2558-2558.
Baile do Amor Eterno
Dia 07/12, a partir das 18h, no Country 
Cl Jacarepaguá, com Novos Tempos.  
Veja anúncio na pág. 9.
Aniversário de Marlene Oliver
Dia 14/12, no Amarelinho da Cinelân-
dia (v. anúncio da pág. 7)
Baile de Natal da Maison Sully
Dj Guisner e bd Rio Swing Show.  Veja 
anúncio na pág. 13.  Inf. 2453-0957.
Baile de Reveillon da Maison 
Sully
Dj Guisner e bd Novos Tempos.  Veja 
anúncio na pág. 13.  Inf. 2453-0957.

QUARTAS
Baile do Carlinhos Maciel
Todas as quartas, no Olympico Clube, 
em Copacabana, a partir das 20h,. Inf.:  
2295-6892 / 8212-2969.  Especial dia 
17/11: concurso de tango.
Tardes dançantes do Clube 
Canto do Rio, Niterói
Todas as quartas, a partir das 15h, 
com música ao vivo.  Veja agenda 
no anúncio na pág 2. Inf. 2620-8018 
/ 2717-5023.
Bailes do Humaitá Atlético 
Clube, Barreto, Niterói
Toda quarta, 19h, baile com música ao 
vivo. Veja a programação completa no 
anúncio nesta edição.  Inf. 2620-9968.
Happy Hour na Ac. Luciana 
Santos
Toda 2ª quarta-feira do mês, de 18 às 
22h, no Centro do Rio, com dançari-
nos. Inf.:  2257-0867 / 9986-7749.
Baile de ficha na Estudantina
Toda quarta, às 18h, com Renato Rit-
mos.  Veja anúncio na pág.  ao lado.
Forró sertanejo e universitário 
na Churrascaria Gaúcha
Todas as quartas, a partir das 20h. Veja 
anúncio nesta edição. Inf. 2558-2558.
Baile do almoço

Todas as quartas, de 12 às 15h, na Ac. 
de Caio Monatte, no Estácio (veja 
anúncio nesta edição). Inf. 2273-4346.
Baile do América F. C.
Todas as quartas, na, Tijuca, a partir 
das 16:30h, com grandes bandas.  Veja 
a programação das bandas no anúncio 
nesta edição.  Inf. 2569-2060.
Resumo Fest
Todas as quartas, das 16 às 20h, banda 
Resumo na Associação Atlética Vila 
Isabel. Inf. 3278-3508/7846-6872.
Niterói Tropical Fest
Dia 08/12, 17h, com Os Devaneios, 
dançarinos e mesa tropical, no Point 
de Charitas. Inf. com William Show. 
8663-1591 / 2611-1591.
Pre-Reveillon da Rio Sampa
Dia 29/12, com bandas Emoções, 
Aeroporto e VTrix (veja anúncio na 
pág. 2).
Pré-reveillon do Bigode
Dia 29/12, no clube Casa da Vila da 
Feira, com banda Novos Tempos.  V. 
anúncio na pág. 3.
Baile da Paz by Carlinhos 
Maciel
Dia 29/12, veja detalhes no anúncio 
da pág. 6.

QUINTAS
Tango Gala
Toda última quinta do mês, na Acade-
mia Alvaro’s Dance, em Copacabana, 
a partir das 22h.  Inf. 2547-0861.
Dançando na Quinta 
Todas as quintas, a partir de 19h, no 
Espaço Alma Carioca, na Praia de 
Botafogo, com música ao vivo. Inf. 
2578-4361-2568-3125-8198-6856-
7830-3009.
Aula-baile no CDAC
Toda última quinta-feira do mês.  Inf. 
3391-7530.  
Baile da Graça
Todas as quintas, a partir das 20h, na 
Churrascaria Gaúcha. Cupom de des-
conto: veja anúncio nesta edição. Inf. 
2549-9472 / 9135-9019.
Bailes do Humaitá Atlético 
Clube, Barreto, Niterói
Toda quinta, 15:00h, Baile do Clube 
Ideal Veja a programação completa no 
anúncio nesta edição.  Inf. 2620-9968.
Almoço dançante no centro 
do Rio
Todas as quintas, das 12 às 15h, baile 
no Espaço X de Stelinha Cardoso (v. 
anúncio nesta edição). Inf. 8166-0404 
/ 2223-4066 / 8778-4066. 
Gafieira Elite
Conheça a mais antiga gafiera do Rio 
ainda em atividade.  Inf. 2232-3217.
Dançando no Amarelinho
Agora mensal.  Próximo agendado: 
02/12, a partir das 19h, com Bossa 
Seis.  Realização Geraldo Lima.  Inf. 
2527-2300. Veja mais detalhes no 
anúncio desta edição.
Baile de Aniversário da amiga 
Angela Abreu
Dia 02/12, no Irajá A. C., com bd Bra-
sil Show, a partir das 19h.  Veja anún-
cio nesta edição.
Baile de Confraternização no Cl. 
Mauá de São Gonçalo
Dia 09/12, organizado por Parcifal e 
Amigos, com Brasil Show, a partir 
das 20h.  Veja anúncio na pág. 2.   Inf. 
2606-8793 / 9471-9551.
Baile na AAVI com show 
musical
Dia 9/12, veja detalhes no anúncio da 
pág. 10.
Baile de Confraternização da Ac. 
de Dança do Mackenzie
Dia 16/12, às 18h, org. prof. Genilson. 
Inf. 9157-4658 (v. anúncio na pág. 2)
Pre-reveillon da Graça na 
Gaúcha
Dia 30/12, veja detalhes no anúncio 
da pág. 5.
Baile do Padroeiro
Dia 20/01, no Grêmio de Rocha Mi-
randa, com Novos Tempos, Brasil 
Show e grupos de pagode e forró (veja 
anúncio na pág. 4).

SEXTAS
B. Aula em Duque de Caxias
Toda sexta-feira, com instrutores da 
Ac. da Tia Neide.  Itaperuna F. C., em 
Itatiaia, Duque de Caxias. Inf. 3653-
1560 / 9154-9170.
Baile-Ficha na Academia Jimmy
Toda Sexta, no Catete, das 19h às 
22:30h. A PARTIR DE JANEIRO: 
música ao vivo das 16 às 20h e dj Vi-
viane Chan das 20 às 23h. Org. Regina 
Vasconcellos.  DJ Viviane Chan. Inf.:  
2252-3762 / 8117-5057.
Forró na Chinela
Na Escola Carioca, Tijuca, com trio de 
forró, geralmente na terceira sexta do 
mês. 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. Inf.:  3872-
5264.
Baile do Espaço X de Stelinha 
Cardoso, Centro do Rio
A partir das 18h. V. anúncio nesta edi-
ção (em dezembro não haverá bailes) 
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). 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 nesta 
edição.  Inf. 7862-7012.
Baile de Zouk na  Ac. Jimmy de 
Oliveira
Toda sexta, das 23 às 4h. Inf.:  2285-
6920 / 7834-5469.
Baile da Ac. Cristiano Pereira
Todas as sextas, em Bonsucesso, a 
partir das 19h. V. anúncio nesta edição. 
Inf. 3868-4522. 
Bailes do Humaitá Atlético 
Clube, Barreto, Niterói
Toda sexta, 21h, Sarau Seresteiro com 
música ao vivo para dançar.  V. anún-
cio nesta edição.  Inf. 2620-9968.
Dançando na sexta
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. 
Sexta Carioca na Churrascaria 
Gaúcha
Todas as sextas, a partir das 20h, o 
melhor de todos os ritmos. V. nesta 
edição. Inf. 2558-2558.
Milonga Xangô
Toda sexta, no Espaço de Dança Vi-
raLapa, organização de Paulo Araújo.  
Veja anúncio da academia nesta edi-
ção.  Inf. 3970-2457. 
Baile da ac. Caio Monatte
Todas as sextas, de 18 às 22h, no 
Estácio (veja anúncio nesta edição). 
Inf.2273-4346.
Baile na RioSampa/N.Iguaçu
Toda sexta, a partir das 16:30, na Casa 
de Shows Rio Sampa, baile-ficha se-
guido de baile com duas bandas e dan-
çarinos (veja programação das bandas 
no anúncio desta edição).
Sexta nobre no Aspom
A partir das 20h, com sonorização de 
Henrique Nascimento. Inf.9752-2207 
- 2595-5342.
Baile no Universo da Dança
Toda sexta, dança de salão com cava-
lheiros.  Veja detalhes no anúncio da 
pág. 12.
Baile no Monte Sinai
Dia 03/12, almoço dançante (Hélio 
Silva), dançarinos e buffet com tudo 
incluído.  Inf. 2572-6716 / 8764-4960 
(Sandra) ou 2201-1371 / 9619-2460 
(Lourdes).
Confraternização de fim de ano
de Regina Vasconcellos
Dia 03/12, baile-ficha especial de 
confraternização, das 19h às 22:30h. 
Org. Regina Vasconcellos. DJ Viviane 
Chan. Inf.:  2252-3762 / 8117-5057.
Festa de fim de ano da Ac. Caio 
Monatte
Dia 10/12, na AABB-Tijuca, com ban-
da Paratodos.  Inf. 2273-4346 (veja 
anúncio na capa).
Confraternização da Ac Sport 
Dance
Dia 10/12, no Melo Tênis Clube, V. da 
Penha (v. anúncio na pág. 2).
Almoço Dançante Monte Sinai
Dia 17/12, com Hélio Silva Trio, dan-
çarinos e buffet completo.  Inf. 9697-
6797  Alexandre Nurck.
Baile do Branco da tia Neide, 
em Duque de Caxias
Dia 17/12, no Itaperuna (v. anúncio 
da pág. 7).
Sextas no Olympico by Glorinha
Todas as sextas (estreia dia 14/01), a 
partir das 20:30h com música ao vivo 
e dj Murilo.  Inf. 9772-2051 / 2553-
3600.
Proj. Mexa-se Dançando, no 
Point Charitas, Niterói
Em janeiro, Sexta Nobre Dançante, a 
partir das 20h, com equipe de dançari-
nos.  Inf. 8663-1581 / 2611-1591. Org. 
William Show e Talita Salim.

SÁBADOS
Baile-Ficha em Copacabana
Todo sábado, a partir das 19h, no Stu-
dio de Dança Marquinhos Copacabana 
(veja anúncio da academia nesta edi-
ção). Inf. 2256-1956 / 2548-7785.
Bailes da Ac Luiz Valença
Inf.  3872-5264 
Baile da Ac. Jimmy de Oliveira
Todos os sábados, a partir das 21h, 
com apoio dos bolsistas da casa. Inf.:  
2285-6920 / 7834-5469.
Bailes de tango Esc. Carioca
No primeiro sábado do mês, Conectan-
go, a partir das 21h.  Inf.:  2288-1173.
Tarde Dançante Helênico A.C.
Todo sábado feijoada dançante com 
dj Dom Wilson das 13 às 16h, seguida 
de tarde dançante com banda ao vivo. 
Org. Geraldo Lima (v. anúncio nesta 
edição). Inf. 2502-1694 / 2502-6752 
/ 2520-0402.
Baile da As. Atl. Vila Isabel
Todo sábado, com banda ao vivo, das 
18:30 às 22:30h, em Vila Isabel.  Inf. 
9979-9397 / 2204-1640.
Baile da Gafieira Estudantina
Todos os sábados, com abertura do dj 
Dom Wilson, das 20 às 22:30h, segui-
do de banda ao vivo.  Promoter Ber-
nardo Garçon. Diretor artístico: Paulo 
Roberto. Inf. 2771-1622 / 9399-0646 / 
2232-1149 / 2507-5131.
Bailes do Humaitá Atlético 
Clube, Barreto, Niterói
Veja a programação completa no anún-
cio desta edição.  Inf. 2620-9968.
Forró Kum Zouk
Todo sábado na Cia Marinho Braz, La-

ranjeiras, trio de forró na pista 1 e zouk 
na pista 2  Inf. 2205-0118. 
Banda Hélio Silva & Samba 
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 e Ivan Sanna, 
em Copacabana
Sempre no 2º sábado do mês, das 18 às 
22h.  Inf. 8873-4453. 
Bailes do Núcleo de Dança 
Renata Peçanha
Todo sábado, no Centro do Rio, uma 
programação diferente. Inf. 2221-1011 
/ 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.
Zouk Explosion na academia 
Lídio Freitas
Baile mensal.  Inf. 7856-5288 / 2565-
6253.
Baile no Universo da Dança
Todo sábado, ritmos quentes a partir 
das 19h (veja detalhes no anúncio da 
pág. 12).
Confraternização de fim de ano 
do Baile das Rosas, em Niterói
Dia 04/12, no Fluminense de Niterói, 
comemorando o aniversário da pro-
moter do baile, Marlene Oliver, com 
show especial do cantor Leo Santia-
do (Devaneios) e William Show. Inf. 
3714-2329.
2º Baile Passos da 
Solidariedade
Dia 04/12, no Aspom, a partir das 19h, 
com banda Status (entrada mediante 
doação de um brinquedo - veja deta-
lhes no anúncio da pág. 21).  Inf. 2595-
5342 / 9783-4671
3º Baile da Rabanada
Dia 11/12, na ASPOM, com Os Deva-
neios.  Veja anúncio nesta edição.
Baile de fim de ano do Centro de 
Danças Marcelo Ferreira
Dia 11/12, 22h, em 3 ambientes (trio 
de forró/trio de samba/anos 70/80, 
hiphop,pop,eletro).  Inf. 2565-7330 / 
8436-1313 (veja anúncio da academia 
nesta edição).
Baile de fim de ano da 
Amazonas Dance, Niterói
Dia 11/12, na academia (v. anúncio na 
pág. 2).
Baile do Vermelho e Branco em 
Nova Iguaçu
Dia 11/12, veja detalhes no anúncio 
da pág. 5.
Confraternização de fim de ano 
do Núcleo de Dança Renata 
Peçanha
Dia 18/12, na própria academia.  Inf. 
2221-1011 / 9879-1502.
Baile 82 anos de Estudantina
Dia 18/12, com banda Resumo e aber-
tura com dj Dom Wilson (v. anúncio 
na pág. 2).
Baile de fim de ano da academia 
de Carlos Bolacha
Dia 18/12, no América (v. anúncio na 
pág. 13).
Baile de confraternização e 1º 
aniversário da Multiritmos
Dia 18/12, veja detalhes no anúncio 
da pág. 13. 
Coquetel dançante no Olympico
Dia 01/01/11, 20h, veja detlahes no 
anúncio da pág. 7.
Bailes do 78º aniversário do Hu-
maitá Atlético Clube, Barreto, 
Niterói
Dia 08/01/2011, com Orquestra Pin-
gos e Gotas, a partir das 20:30h.  Veja 
a programação completa no anúncio 
desta edição.  Inf. 2620-9968.
Baile de ritmos quentes no 
Studio de Dança Henrique 
Nascimento
Dia 22/01, abrindo o workshop de rit-
mos quentes da academia.  V. anúncio 
na pág. 12.

DOMINGOS
Milonga Del Domingo
2º e 4º Domingo do mês, de 19 às 
23h, no salão de eventos do Gambino, 
Largo do Machado, org. Bob Cunha e 
Aurya Pires. Inf. 2556-7765 / 9629-
3072.
Domingos Dançantes no Olym-
pico Clube
Todos os domingos a partir das 20:30h, 
organizado por Glorinha.  Recorte o 
anúncio publicado nesta edição e ob-
tenha desconto no ingresso. Inf. 9772-
2051 / 2553-3600.
Domingueira Democrática
Todos os domingos, a partir das 20h, 
no Clube dos Democráticos, no Cen-
tro 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 
desta edição.  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 desta edição. 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
Dias 12 e 26/12, no Hard Rock Café, 
veja anúncio na última página.  Inf. 
7812-5053.
Baile da Amazonas Dance, aos 
domingos
Baile Móvel no J. Botânico de Nite-
rói (entrada franca).  Dia 19/12 (veja 
anúncio na pág. 2) Inf.: 2613-3276. 
Domingueira J. Arôxa Tijuca
Segundo e último domingo do mês, 
a partir das 18h.  Inf. 7856-5288 / 
2565-6253.
Domingueira do clube 
Paratodos da Pavuna
A partir das 18h,  (v. anúncio com pro-
gramação completa nesta edição). Inf. 
2527-2300.
Forró do Catete
Todo domingo (exceto o terceiro), 
na Ac. Jimmy de Oliveira, realização 
de Marquinhos do Forró.  Inf. 9251-
3248.
Baile de tango na Ac. Jimmy
Todo 3º domingo, org. Márcio Car-
reiro.
Gafieira Chique no Hard Rock 
Café
Dia 05/12 veja anúncio na última pági-
na.  Inf. 7812-5053.
Baile de aniversário de Henrique 
Nascimento
Dia 05/12, a partir das 19h, no As-
pom.  Veja anúncio na pág. 12.  Inf. 
9752-2207.
Baile Mix / aniversário de Aurya 
Pires
Dia 12/12, no Gambino (v. anúncio na 
pág. 13).
Baile temáticos do “Domingos 
Dançantes”
Dia 19/12 (Então é Natal), dia 26/12 
(Festa da Paz), dia 02/1/11 (Festa da 
Esperança), veja anúncio na pág. 2.
Baile de Confraternização de 
Lécio e Carminha
Dia 19/12, no Museu Militar Conde de 
Linhares, em São Cristóvão.  V. anún-
cio na pág. 11.
Aniversário de Leonor Costa
Dia 16/1/11, no Domingos Dançantes 
by Glorinha.  V. detalhes na pág. 12.

SHOWS, PASSEIOS, 
MOSTRAS, FESTIVAIS, 
COMPETIÇÕES, 
WORKSHOPS, CURSOS e 
outros:

Excursão a Penedo
Dia 05/12, passeio à cidade de Penedo 
com Conceição da Bahia (veja 
anúncio da ac. C. Bahia).  Inf. 2288-
2087 / 9679-3628.
Excursão a Conservatória
De 17 a 19/12, passeio à cidade da 
seresta com hospedagem em hotel 
fazenda com pensão completa.  Veja 
anúncio na pág. 2.  Inf. 3546-0690 / 
8849-8002 (Adriano Rios).
Excursão a Conservatória
De 17 a 19/12, passeio à cidade da 
seresta com hospedagem em hotel 
fazenda com pensão completa.  Veja 
anúncio na pág. 2.  Inf. 3546-0690 / 
8849-8002 (Adriano Rios).
3ª Mostra HipHop Samba
Dias 17 a 19/12, no Centro Coreo-
gráfico da Cidade do Rio de Janeiro, 
inscrições abertas no site www.territo-
riocoletivo.wordpress.com.
Espetáculo “Volta ao Mundo”, 
da Amazonas Dance, Niterói
Dia 18/12, no Teatro do Centro Cul-
tural Abrigo dos Bondes (v. anúncio 
na pág. 2).
lWorkshop de zouk com Adílio 
Porto
Dias 18 e 19/12, v. anúncio na pág. 
14. 
Proj. Mexa-se Dançando, no 
Point Charitas, Niterói
Em janeiro, Sexta Nobre Dançante, 
a partir das 20h, com equipe de dan-
çarinos.  Em fevereiro, programação 
de almoços e jantares dançantes com 
equipe de dançarinos. Veja anúncio na 
pág. 32.  Inf. 8663-1581 / 2611-1591. 
Org. William Show e Talita Salim.
Curso de qualificação 
profissional para instrutores 
de dança
Veja anúncio nesta edição.  Turma 
nova em janeiro. 
Curso de férias intensivo na 
Amazonas Dance
A partir de janeiro, veja anúncio na 
pág. 2.
Carioca Mix
De 03/01 a 23/02, cursos de férias 
da Escola Carioca.  Veja detalhes no 
anúncio da pág. 12.
VI Oficina do Samba
De 13 a 16/01/11, na Ac. Jimmy de 
Oliveira.  Inf. 7834-5469.
Curso de aperfeiçoamento de 
dança com base no zouk
Dias 14 e 15/01/11, no Núcleo de 
Dança Renata Peçanha.  V. anúncio 

na pág 14.
22º Workshop da Pousada A 
Marca do Faraó
Com equipe de dançarinos.  Professor 
convidado desta edição: Jaime Arôxa. 
21 a 23/01/2011.  Inf. 2711-8297 / 
9399-6284. 
Workshop de ritmos quentes no 
Studio Henrique Nascimento
Dia 23/01, domingo, veja detalhes no 
anúncio da pág. 12.

EVENTOS EM OUTRAS CIDA-
DES E ESTADOS
NITERÓI / SÃO GONÇALO
Ver programação por dia da semana
NOVA IGUAÇU
Toda sexta, a partir das 16:30, na Casa 
de Shows Rio Sampa, baile-ficha se-
guido de baile com duas bandas e dan-
çarinos (veja programação das bandas 
no anúncio desta edição).
MAGé
Social Clube de Fragoso:
Feijoada dançante todos os domingos a 
partir das 13h e Domingueira dançante 
das 17 às 21h com banda ao vivo.
SÃO PEDRO D’ALDEIA
I Encontro de Damas no Salão, dia 
12/12, com Renata Peçanha e Camila 
Delphim.  Inf. (22) 2644-3233 / 9948-
5180 
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
Agenda de Baile de Ficha com a Equi-
pe de dançarinos Renato Ritmus: veja 
a agenda de novembro no anúncio da 
pág ao lado.
Agenda de Viviane Chan
Toda sexta na Ac. Jimmy de Oliveira 
(baile de ficha de Regina Vascon-
cellos).
Agenda de Dom Wilson
Veja a agenda no anúncio da página 
ao lado.
TriniDance
Bailes com jeito de festa.  Toda segun-
da, no Passeio Público Café (Baile da 
Graça), e toda sexta no CIB (Baile do 
Trinidance).
Banda Estação Rio
Inf. 2104-6732 / 9829-8448
Programação não fornecida até o fe-
chamento desta edição. 
Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580, Sr. José 
– ou www.conjunto aeroporto.mus.br. 
Programação já agendada para dezem-
bro:  (2)Olaria A.C. (Entrada Franca); 
(3)Rio Sampa; (4)Churr. Marlene 
(Flash Back); (5) Cl Estrêla Branca 
(B. Roxo); (6) Cl Municipal; (10) Rio 
Sampa; (10) E. C. Gramacho (Flash 
Back); (11) Elandre; (12) À Confir-
mar; (14) Festa Particular; (17) Festa 
Particular; (18) E.C. Mackenzie (Flash 
Back); (19) Canto Do Rio; (21) Bon-
sucesso F.C; (23) Elandre; (24) Feliz 
Natal; (25) Feliz Natal; (26) Cl Dos 
Bombeiros; (27) E.C. Mackenzie (Bai-
le Do Branco - Pré Reveillon); (29) 
Rio Sampa; (31) Grande Reveillon 
– Fazenda Passaredo – Estr. Do Rio 
Grande – Jacarepaguá; (6/1/11) Elan-
dre, Comemorando O Aniversário Do 
Zé Barbosa ( Sax )
Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 / 2201-
9446. Datas confirmadas para dezem-
bro: (3) Helênico ; (4) Belém F. C. 
- D. Caxias; (05) Hard Rock Café; (07) 
Country Clube Jacarepaguá;  (10) Casa 
Do Minho; (11) Combinado 05 De Ju-
lho – Niteroi; (12) Democráticos; (16) 
Casa De Festas Elandre; (17) Casa 
Dos Poveiros; (18) Helênico; (19) 
Clube Bombeiros; (20) Clube Munici-
pal; (23) Castelo Da Pavuna; (25) Es-
tudantina; (26) Cbsm; (27) Castelo Da 
Pavuna C/ Brasil Show; (28) Maison 
Sully; (29) -  Vila Da Feira
Banda Paratodos 
Inf. Toninho Moreira, tels. 3477-4308 
/ 2464-1190 /  3359-6753 / 7862-0558 
id:83* 67257. Agenda já confirmada 
para dezembro: (4) Club Municipal; 
(8) Fluminense; (9) Casa Elandre; (10) 
AABB Tijuca(Baile do Caio Monate); 
(12) CBSM; (13) Club  Municipal; 
(16) Clube Militar; (17) Casa de Viseu; 
(26) Clube dos Democráticos; (31) Re-
veillon no Fluminense.
Banda Status Show do Rio
Inf. 3762-6535 / 9242-2242 (Ilsa). 
Agenda já confirmada para dezem-
bro: (3) Casa dos Poveiros; (4) AS-
POM; (8) America F. C.; (10) Itaguai 
- Particular; (11) Helênico A. C.; (11) 
Estudantina  Musical; (15) Ginástico 
Português - Particular; (17) Riosampa
(18) Clube Ricardence; (19) Clube 
Municipal; (26) Paratodos da Pavuna; 
(31) Reveillon - Particular.  
Banda Resumo 
Inf. 3278-3508/7846-6872 Agenda já 
confirmada para dezembro: não dis-
ponível até o momento de fechamento 
desta edição.
____________________
Programação sujeita a alterações, 
ligue para confirmar o evento. 
Ao fazê-lo, informe ao promotor 
onde viu a dica
, ajudando-nos a comprovar a utili-
dade desta seção.
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Banda Paratodos
Toninho Moreira

(21) 3477-4308  (21) 2464-1190
(21) 3359-6753 (21) 7862-0558

                                     ID:83*67257
www.bandaparatodos.com.br

www.capezio.com.br

GUISNER
PRODUÇÕES

Mais que um DJ:  é a

www.guisnerdj.com.br

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

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

s ,isariar oe c mpm oe os bot jen te ivv oe de e realizar sonhos

sn oosss c io ld eno teã sçafsitase

www.guisnerdj.com.br

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

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

guisner@globo.com
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