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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

Falando de

Dança
Edição nº 40 - Ano IV FEV/2011

Jornal

Nota 10
Reconhecido pelo grande mestre,
Renato Ritmus tem em Carlinhos de Jesus
um admirador muito especial, e um
padrinho na dança de salão

PACOTE ESPECIAL PARAANIVERSARIANTES E GRUPOS

R. Pompeu Loureiro 116 - boate
(estação metrô Cantagalo)
Informações e reservas:
2553-3600 | 9772-2051 |
glorinhatelles@gmail.com

Abra suas asas... Solte suas feras... E entre nesta Festa!

A festa que virou mania!
Todas os domingos, 20:30h

Banda Pérolas & dj Murilo
R$ 20 (com este)

Todas as sextas,
a partir das 20:30h
Música ao vivo
& dj Murilo

Olympico Club, Copacabana
by Glorinha

www.domingosdancantes.com.br
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IRAJÁ A. C.
BAILE EM PROL
DAS VÍTIMAS
DAS ENCHENTES

Destaque de capa: DEZ DESTAQUES DESTA EDIÇÃO:
Fala Aragão: os dançarinos se manifestam 
Um pouco de história: como os bailes trouxeram
progresso e cultura para o Rio, no século 19 
Atualidade: academias e clubes promovem
aulas e bailes gratuitos em prol das vítimas das
enchentes na região serrana
Samba foi o tema da Bienal da UNE 
Sindicato dos Profissionais de Dança do RJ
gradua a primeira turma do Curso de Qualificação
Profissional para Instrutores de Dança
Resultado da Copa Forró realizada em Brasília
SEC-RJ abre seleção pública para microprojetos
culturais
Carnaval vem aí: em seu 20º aniversário, bloco
Dois Prá Lá Dois Pra Cá muda horário da
concentração; já o bloco Alegria Sem Ressaca
confirma desfile dia 27/02
Direto do salão de baile 
Obituário: José Maria Prado (Studio Barra), Hugo
Miranda (Democráticos) e Noel Grinberg(CIB)
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ACADEMIA EGÍDIO DE DANÇA

DIAS 01, 02 E 03 DE ABRIL
HOTEL ARCOZELO - PATY DO ALFERES

14º GRANDE ENCONTRO DE DANÇA DE SALÃO DA

I EBA L À

ANT SI
F

A A

ATENÇÃO: INSCRIÇÕES ATÉ 28 DE FEVEREIRO
TRANSPORTE - HOSPEDAGEM - REFEIÇÕES - AULAS DE DANÇA - BAILES - EQUIPE DE DANÇARINOS*

INFORMAÇÕES: 2531-1522 / 9764-9884 / RUA DAS MARRECAS 11 - SOBRADO - CENTRO DO RIO

ARTE

HUMAITÁ ATLÉTICO CLUBE
RUA GUIMARÃES JUNIOR 20 - BARRETO - NITERÓI - t. 2620-9968

78 anos DE TRADIÇÃO
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TODA 4ªFEIRA
TODA 5ªFEIRA - 15 H - BAILE DO CLUBE IDEAL

TODA 6ªFEIRA - 21H - SARAU SERESTEIRO

SÁBADO 26 FEV - ALMOÇO MUSICAL (A PARTIR DAS 13H) + RODA DE
                   SAMBA DE RAIZ (A PARTIR DAS 18H)  COM O GRUPO NOVO VISUAL E AMIGOS

 - 19H - BAILE COM MÚSICA AO VIVO

E  MAIS, AOS SÁBADOS, a partir das 20:30h:
12/02- Banda KARIBE

19/02- Banda PINGOS & GOTAS

C O M E M O R E S E U A N I V E R S Á R I O C O N O S C O

CANTO DO RIO FOOTBALL CLUB
Tels. (21) 2620-8018 / 2717-5023

ARTEVISITE NOSSO SITE: www.parcifalveiculos.com.br - t. 2607-7777

ATENÇÃO:
BAILES DAS

QUARTAS
SUSPENSOS

Av. Visconde do Rio Branco 701 - Centro - Niterói

06/02 - PINGOS E GOTAS
13/02 - RESUMO
20/02 - STATUS SHOW RIO
27/02 - DEVANEIOS

CONHEÇA NOSSAS
DOMINGUEIRAS
a partir das 19h
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Direção Gustavo Loivos e Aletheia Hoppe

FORRÓ

SAMBA DE GAFIEIRA

BOLERO

FOX

ZOUKCHÁ CHÁ CHÁ

SALSA
TANGO

DANÇA SOLTA
SAMBA NO PÉ

AGENDA DE BAILES

SÁB |05 FEV
22:00H LOCAL: AMAZONAS DANCE

ENTRADA: R$ 15 - LISTA AMIGA: R$ 10 (ENVIAR NOME PARA EMAIL
andre__negrao@hotmail.com

DOM |13 FEV
19:30H

ZOUK EMOTION

SÁB |19 FEV
18:00 ÀS 20:00H

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

BAILE MÓVEL NO HORTO DO FONSECA

LOCAL: AV QUINTINO BOCAIUVA 725 - PRAIA DE CHARITAS - NITEROI
ENTRADA: R$ 12 - RESERVAS (21) 2710-4141

BAILE REST. BELLE VILLE

LOCAL: AMAZONAS DANCE
ENTRADA: R$ 5

PRÁTICA DE BOLERO E FOX

DOM |27 FEV
11:00 ÀS 14:00H
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Renato Ritmus receberá Carlinhos de Jesus no Clube 
dos Aliados, em Campo Grande, no seu aniversário

Destaque de capa

Com muitas novidades que estão para acontecer este ano na 
sua carreira, Renato Ritmus nos conta que o ponto alto será seu 
aniversário, dia 30 de abril. O Jornal Falando de Dança presenciou o 
encontro de Carlinhos com Renato, destaque de capa desta edição

Sinceramente! O antigo formato estava mais 
fácil de acessar!
Marcelo, sobre a nova máscara de nossa pá-
gina eletrônica
NR: Obrigada, Marcelo, por externar sua 
opinião.  Estamos cientes de que a nova 
máscara não agradou e pedimos a nossos 
leitores que visitem o site e respondam à 
nossa nova enquete, ou deixem suas dicas 
em nosso livro de visitas, para orientação de 
nosso webdesigner.  Precisamos saber o que 
exatamente nossos visitantes buscam no site, 
para que possamos desenvolver as novas fer-
ramentas.
.............................................
Parabéns a todos do Jornal por essa iniciati-
va em ajudar a quem precisa.
Adelaide Marinho, de Belém do Pará, so-
bre a campanha por doações às vítimas das 
enchentes, lançada no site.
.............................................
Mais uma vez parabéns pela excelente co-
bertura que vc e o Aragão dão aos bailes no 
Rio de Janeiro.  Com estes dois grandes pro-
fissionais à frente, o sucesso do Jornal  Fa-
lando de Dança está garantido.
Dj Dom Wilson, por email
.............................................
Gostaria, se for possível, que o anexo fosse 
publicado na seção Carta dos Leitores.  Em-
bora seja uma opinião particular com o meu 
ponto de vista, é um alerta para os professo-
res e alunos da dança de salão e visa única e 

simplesmente melhorias.
Carlos Centragolo
NR: Obrigada, Carlos, por sua contribuição, 
que foi publicada na seção “Direto do salão 
(de dança)”, juntamente com a manifestação 
de outro leitor, Geraldo de Almeida.
.............................................
Quero te agradecer pela reportagem que você 
fez no seu jornal em relação ao Campeonato, 
muito lindo! Agradeço do fundo do coração 
o carinho que vc e o Aragão têm conosco e 
teve tb com a história da academia.
Sheila Aquino, sobre a notícia publicada no 
Pequenas Notas, com relação à sua classi-
ficação em primeiro lugar, juntamente com 
Márcio Alexandre, no I Campeonato de 
Tango Show, do 4º Congresso de Tango, em 
SP.
.............................................
Primeiramente quero parabenizá-los pelo 
excelente trabalho no Jornal Falando de  
Dança. Bem se vê que tudo que se faz com 
amor e afinco prospera. Desejo a vocês que 
neste ano de 2011 redobre o sucesso, e que 
tenham um ano de muitas realizações, muita 
paz, saude e muito amor.
Elza Moreira, do site Momentos de Tango 
(www.momentosdetango.com.br)
.............................................
Desejo um 2011 cheio de harmonia e paz 
para todos vocês e que continuem a fazer 
este maravilhosos trabalho de divulgação da 
dança de salão com a competência que lhes 

é peculiar!
Manon Correa
NR: Agradecemos as manifestações de ca-
rinho e as palavras de incentivo de nossos 
leitores e colaboradores.
.............................................
Como devo fazer para ter uma assinatura da 
revista.
Paulo Cesar Morato, em mensagem deixa-
da no Livro de Visitas do site.
NR: As instruções para assinatura já foram 
passadas ao Paulo, a quem agradecemos 
pelo apoio dado a este periódico.
.............................................
Estou encaminhando esta carta para “carta 
dos leitores” sem a pretensão de que seja pu-
blicada (até pela extensão da mesma), mas 
me utilizei dos caminhos que o jornal indica, 
para fazê-lo.  Estou enviando uma cópia para 
Eliane.
Rubén Ceballos, sobre a matéria “Aluno 
Fiel ou Não”, escrita por Eliane Reis, da co-
luna “Pé de Valsa”.
NR: Agradecemos a contribuição do Rúben, 
que publicamos na seção “Ponto de Vista” 
desta edição.  Aproveitamos para informar 
que em breve publicaremos no site nossa po-
lítica para publicação de matérias de colabo-
radores, de forma a tornar transparente nossa 
metodologia para seleção de pauta.
.............................................
Estou cursando o último ano de Comunica-
ção Social – Relações Públicas na Universi-

dade Metodista de São Paulo.  Gostaria de 
saber se estão com alguma vaga em aberto 
nas áreas de Comunicação, Eventos ou Ma-
rketing.
Odair Junior, por email
NR: Agradecemos o contato Odair.  In-
cluimos seu nome em nosso cadastro, para 
futuros contatos com relação à sua área de 
atuação.
.............................................
Parabéns pela iniciativa e certamente esta-
remos juntos novamente em outras ocasi-
ões especiais  como essas.  Um abraço em 
nome do grupo Ki-Zuera (Xerém) e também 
das crianças de Marcelo Chocolate e Sheila 
Aquino.
Márcia Rocha e Ricco Rocha, sobre o en-
contro infantojuvenil de dança de salão “Só 
pra Criança”, realizado pelo prof. João Ba-
tista e noticiado em nossa edição de janeiro.
.............................................
Cartas para esta seção: 
via fax (2535-2377), email (contato@jornal-
falandodedanca.com.br), mensagem no livro 
de visitas do site (www.jornalfalandodedan-
ca.com.br) ou, ainda, para o endereço do 
escritório do jornal (v. expediente na página 
18).
..............................................
As cartas poderão ser reproduzidas só em 
trechos, conforme disponibilidade de espa-
ço.  Não são publicadas mensagens com ma-
terial publicitário.

Mensagens dos leitores

“A festa será bem a minha cara: todo mundo 
dançando com emoção, o tempo todo, num baile 
com clima de show, intervalo só para comer o 
tradicional bolo de chocolate”, nos conta Renato 
Ritmus, informando que na ocasião será reinau-
gurado o palco do salão de verão do Clube dos 
Aliados de Campo Grande, que passará por re-
forma.  Detalhe: o novo palco receberá o nome 
de Carlinhos de Jesus.  “A presença de Carlinhos 
de Jesus, inaugurando o novo palco com seu 
nome, vai marcar para sempre a dança de salão 
na Zona Oeste. A dança aqui na Zona Oeste é 
muito forte, quem freqüenta os bailes daqui sabe 
disso, e esse presente que o Carlinhos nos dá, 
aceitando o convite de por seu nome no palco 
de um dos melhores Clubes da região, é muito 
valioso para nós, uma referência”.  
   Já Carlinhos de Jesus nos conta que este ano 
comandará a comissão de frente da Beija Flor 
e, logo após o Carnaval, viajará para Cuba, vol-
tando a tempo, claro, do grande evento, quando 
poderá apreciar mais uma vez um trabalho que 
o impressionou.  “Eu, que viajo bastante, fiquei 
surpreso com a criatividade dele. Renato está 

trazendo uma inovação a nível musical para dan-
ça de salão. Como jurado dou nota 10”, declarou 
Carlinhos.
   Renato Ritmus e Carlinhos de Jesus se conhe-
ceram em maio do ano passado, na Estudantina 
Musical, quando Carlinhos foi homenageado 
com o Troféu 81 anos de Estudantina Musical, 
no baile onde Renato Ritmus se apresenta se-
manalmente, às quartas-feiras, desde junho de 
2009. Na ocasião, Renato lhe agradeceu pesso-
almente pelo apoio ao seu primeiro baile profis-
sional, realizado em janeiro de 2008, através dos 
amigos Plínio Costa e Roberta Apratti, professo-
res da filial Recreio dos Bandeirantes da Casa de 
Dança Carlinhos de Jesus, no Novo Rio Country 
Clube.  “Foi lá que nasceu o ‘Baile Renato Rit-
mus’, lembra Renato.
   Para Renato Ritmus, que num curto espaço de 
tempo já recebeu em seus bailes, homenageou 
e abriu shows de vários artistas, como Maria 
Bethania, Glória Perez, Fagner, Elymar Santos, 
Amelinha, Jorge Aragão, Boni e Caetano Ve-
loso, além do próprio Carlinhos (registrados na 
sequência de fotos desta matéria), esse será mais 

um grande momento histórico em sua carreira. 
E, encerrando nossa entrevista, Renato Ritmus 
faz questão de agradecer àqueles que tiveram 
participação nela até aqui: “em primeiro lugar, 
agradeço ao meu público, à minha equipe (que é 
a minha família) e ao amigo Ricardinho da Ri-
chard Sonorização;  agradeço aos apoios espe-
ciais, como os da D. Elza Rocha, Diogo Ribas 
e do Clube dos Aliados; também aos amigos do 
Jornal Falando de Dança, Aragão e Leonor, cada 
vez mais criativos e competentes; e, em especial, 
com muito orgulho, ao meu padrinho na dança 
de salão, que é um dos maiores guerreiros desta 
arte no mundo – Carlinhos de Jesus”.                               
               Leonor Costa



Fico feliz em 
saber que o JFD 
está sendo real-
mente lido nas 
matérias e não 
apenas nas pá-
ginas publicitá-
rias.  Bem, pelo 
menos posso 

atestar isso com relação ao meu 
último artigo, sobre gatos em pele 
de lebres.  E com relação ao ar-
tigo “Aluno Fiel”, da coluna “Pé 
de Valsa”, escrito pela prof Elai-
ne Reis, nossa colaboradora de 
Minas Gerais.
   Fui abordado em vários bailes 
por pessoas que tinham lido esta 
seção e tinham mais a acrescen-
tar.  Confesso que fiquei espanta-
do com o que tinham a acrescen-
tar!  Mais um sinal de que estou 

no caminho certo ao insistir neste 
tema e em outros referentes ao 
comportamento no salão e à ne-
cessidade de qualificação.  Isso 
apesar de, também, ter recebido 
críticas de estar “batendo na mes-
ma tecla”.
   Para aqueles que estão achan-
do os temas repetitivos, informo 
que, nesta edição, vou deixá-los 
de lado.  Mas não porque tenham 
me convencido e sim porque três 
leitores dançarinos encaminha-
ram cartas com seus depoimentos 
a respeito, que dispensam maio-
res comentários de minha parte.  
    Como escrevi na edição passa-
da, o JFD está de portas abertas 
a servir de canal de comunicação 
da comunidade da dança.  E foi 
o que esses três leitores fizeram.  
Façam boa leitura.

Fala Aragão
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Antônio Aragão,
diretor do JFD

Em todos os seg-
mentos da cultu-
ra e do entreteni-
mento ocorrem 
mudanças; nos 
bailes de dan-
ça de salão não 
poderia ser di-
ferente.  Quem 

freqüenta essas atividades há 
mais de cinco anos percebe que 
ele mudou; o ambiente glamoro-
so em que todos se preocupavam 
com a postura, com o apuro das 
vestimentas, com a cordialidade, 
com o charme e com a sensuali-
dade já não existe mais.  O char-
me, o clima de sensualidade e en-
cantamento que tornavam o baile 
um momento de sonho, acabou.
   É um novo “mercado de bailes” 
a toda hora, e em todos os luga-

Ao ser elogiado 
sobre a sua genialidade, Albert 
Einstein afirmou que ele era sim-
plesmente 90% de trabalho e 10% 
de talento. Então, quais os moti-
vos que levam alguns dançarinos 
a se “acharem” o contrário.???
   Se formos investigar os pro-
fessores e dançarinos realmen-
te mais destacados da dança de 

salão, verificaremos que todos 
tiveram uma formação com ativi-
dades acima de 10 anos. Alguns 
começaram a dançar com 15 anos 
de idade. Só chegaram a um nível 
de excelência após longos anos 
de trabalho.
   Faço tais observações para mos-
trar que a dança de salão vem per-
dendo cada vez mais terreno no 

quesito QUALIDADE, fazendo 
proliferar, igual a coelho, dança-
rinos se dizendo professor após 
reduzidos anos de aprendizado e 
prática, alguns nem tiveram um 
aprendizado a não ser através de 
“olhômetro de salão”, o que pro-
vavelmente só faz bom dançarino 
ou professor na proporção de 1 
em 100.
   Tenho mais de 10 anos em au-
las junto às principais academias 
do Rio de Janeiro e observo que 
cada vez mais o universo da dan-
ça de salão vem DIMINUINDO 
quando vemos alunos(as) que-
rendo encontrar dançarinos(as) 
que já nasceram “prontos(as)” 
através de varinha de condão ou 

se “achando” prontos(as) atra-
vés deste método quando ainda 
não sabem nem o básico com 
perfeição.  Ficam escolhendo 
dançarinos(as) que julgam nota 
10 para fazer aula (sérias candi-
datas a ter de contratar cavalhei-
ro para dançar considerando-se 
a sabida proporção de homens x 
mulheres) e adotando comporta-
mento totalmente antipático. Não 
precisa ser nenhum ilustre viden-
te global para afirmar que em bre-
ve os professores não terão mais 
alunos(as) para dar aulas. Se não 
há nenhuma vontade de uma tur-
ma de dança de se ajudarem uns 
aos outros, qualquer turma não 
resistirá ao seu término por mo-

tivos econômicos (a não ser que 
as academias virem entidades fi-
lantrópicas).
   Se eu, que tenho mais de 10 anos 
em aulas, observo tudo o que re-
latei, imaginem um aluno(a) que 
está começando agora e que não 
sabe nada sobre uma sala de aula 
de dança.???  Não sei se o que 
escrevo pode vir a surtir algum 
efeito, mas é um alerta para que 
os bons professores venham a 
difundir e incutir junto aos seus 
alunos a diretriz correta, conside-
rando que grande parte dos seus 
discípulos se comportam de for-
ma idêntica aos seus mestres, às 
vezes até como se fossem “clo-
nes”.

Opinião

Direto do salão (de dança)

Carlos 
Centrogolo

Geraldo de 
Almeida

OS DANÇARINOS 
SE MANIFESTAM

O SONHO 
ACABOU?

Olá Elaine, gos-
taria de te parabenizar pela cora-
gem da tua coluna, publicar as-
suntos, polêmicos ou não, requer 
uma boa dose de personalidade. 
   “Aluno fiel ou não” Este artigo 
me permite expressar meu ponto 
de vista sobre o assunto pois de 
outra forma não o teria feito, as-
sim obrigado pela abertura.
 “Aluno fiel ou não?”  representa, 
a meu ver, um dos grandes pro-

blemas de quem trabalha com a 
dança de salão, se transfere para 
o usuário a culpa de uma má ad-
ministração. Hoje a maioria das 
academias sofrem deste mal, 
os proprietários ou organizado-
res são despreparados para gerir 
seu próprio negócio. Estão mais 
preocupados com seu EGO, em 
manter um número mínimo de 
seguidores que os adulem, ainda 
no erro (e eles existem), e isto faz 

com que os papéis fiquem inver-
tidos.
   Todas as empresas têm no seu 
calendário meses em que os lu-
cros são menores, entretanto elas, 
as empresas, estão preparadas, 
através de um planejamento mi-
nucioso, para poder cumprir com 
as suas obrigações anuais.  Mila-
gre? Ou preparo empresarial? O 
que você acha.
   Neste aspecto, o segmento de-
veria sofrer uma reviravolta e, 
em vez de culpar os poucos alu-
nos que tem matriculados pelo 
seu fracasso financeiro, tem que 
se propor a fazer cursos que lhe 
permita gerenciar seu negócio de 
forma positiva.  Vale lembrar que 
ganhar dinheiro trabalhando não 
é pecado, pelo contrario, permite 

melhorar o atendimento ao pú-
blico trazendo para sua academia 
uma infra-estrutura melhor, tanto 
no aspecto físico como no artís-
tico e pedagógico. Ter dinheiro 
para investir no seu produto é 
fundamental para que  este consi-
ga atender às necessidades da sua 
clientela.
   Finalmente devemos respeitar 
as decisões de nossos clientes 
porque, partindo de uma ótica 
simples, se ele foi para outro lazer 
é porque este ficou mais interes-
sante do que a academia.  Assim, 
em vez de suplicar, deveríamos 
nos preocupar, genuinamente, 
em oferecer produtos que façam 
com que o usuário permaneça fiel 
à academia – cuidado, não estou 
falando em armadilhas para con-

quistar a fidelização, estou falan-
do de produtos bem elaborados 
que possam ser consumidos e pa-
gos pelo cliente.  Temos que estar 
cientes de que algumas fórmulas, 
ainda hoje utilizadas (bailinhos, 
práticas, festas), já ficaram ul-
trapassadas e não captam mais a 
atenção do grande público.
   Parece-me, então, que deve-
mos partir imediatamente para a 
verdadeira profissionalização da 
dança de salão em todos os aspec-
tos.  Vamos melhorar este produ-
to com investimentos pesados na 
formação gerencial, pedagógica 
e artísticas de nossos “profissio-
nais” auto-graduados.
   Elaine muito obrigado pela tua 
atenção.
__________________________

Carta aberta

SOBRE O ARTIGO  
“ALUNO FIEL OU 
NÃO” (ED.38), DE
ELAINE REIS

TALENTO E 
TRABALHO NA 
FORMAÇÃO DE 
UM DANÇARINO

res: academias, clubes, espaços 
improvisados na ânsia de con-
quistar mais e mais “clientes”.  
Além do encantamento, estão 
acabando com a ética e com a es-
tética do baile.
   As academias de dança con-
tribuíram bastante para o cres-
cimento da dança de salão mas, 
no afã mercadológico, criavam 
a polêmica figura do “dançarino 
de aluguel” – quase sempre uma 
alternativa para os jovens que não 
conseguiram entrar no escasso 
mercado de trabalho.  Apesar de 
uma atividade lícita e honesta, a 
necessidade de sobrevivência faz 
com que ele tenha uma postura 
nem sempre cordial e amiga com 
os seus pares – é a concorrência 
de mercado.
   A profissionalização do dança-
rino de aluguel está interferindo 
na cultura do “baile”.  As dispu-
tas de performances estão criando 
um clima de vaidade, de agressi-
vidade, de posturas defensivas, e 

de rancor.
   Esses profissionais têm que ter a 
consciência que estão realizando, o 
modo como estão se relacionando 
com seus clientes e até uns com os 
outros, ou seja, reciclar as suas ati-
tudes e reações.
   Por sua vez, muitas pessoas que-
rem aprender a dançar, e a procura 
está cada dia maior, elas procuram 
as academias com a idéia errônea 
que podem aprender em um ou dois 
meses de aulas.  Compete aos pro-
fessores das academias orientarem 
e não alimentarem essa falsa ideia, 
pois só existe o aprendizado metó-
dico e gradativo para obtenção de 
um aprendizado de qualidade.
   Observamos que não se trata de 
buscar culpados ou justificar ino-
centes.  As mudanças ocorrem e 
continuarão a ocorrer.  O impor-
tante é tentar refletir sobre os mo-
tivos que levaram a essa situação.  
O importante é não acabar com o 
sonho, que não se destrua aquilo 
que é lindo e de boa tradição.

Rubén
Ceballos



Venha dançar todos os ritmos nos
melhores e mais animados bailes do Rio

2549-9472
9135-9019

EMAIL:
bailedagraca@terra.com.br

ORKUT:
baileda.graca@yahoo.com.br

BLOG:
bailedagraca.blogspot.com

TWITTER:
twitter.com/BaileGraca

MSN:
bailedagraca@hotmail.com

Informações e reservas:

TODA

SEGUNDA
18:00 à
01:00h

PASSEIO PÚBLICO
Av. Rio Branco 277 - Centro

Rua das Laranjeiras 114 - Laranjeiras
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Graça

Dance

BAILE DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS
TODA ÚLTIMA 2ª FEIRA DO MÊS

ANIVERSARIANTES NÃO PAGAM
E GANHAM BOLO

Ingresso R$ 15,00 c/Panfleto R$ 12,00
EXCETO VÉSPERA DE FERIADOS E EVENTOS ESPECIAIS

Música AO Vivo
Grupo TRINIDANCE

CERVEJA SKOL DUPLA ATÉ 20 HORAS
asPROMOÇÃO: TODAS AS 2 FEIRAS ANIVERSARIANTES COM

15 CONVIDADOS GANHAM 1 TORTA DE CHOCOLATE

QUINTA
20:00 às
01:00h

TODA

Churrascaria GAÚCHA
BAILE DOS ANIVERSARIANTES DO MÊS

TODA ÚLTIMA 5ª FEIRA DO MÊS
ANIVERSARIANTES NÃO PAGAM

E GANHAM BOLO

Ingresso R$ 15,00 c/Panfleto R$ 12,00
EXCETO VÉSPERA DE FERIADOS E EVENTOS ESPECIAIS

Música AO Vivo
Banda PÉROLA

OPCIONAL
BAILE DE

FICHA
Graça & Regina Vasconcellos / Toda 5ª Feira na Gaúcha

Com excelente equipe de dançarinos

COMEMORE SEU ANIVERSÁRIO CONOSCO

SEM CONSUMAÇÃO MÍNIMA
AMBIENTES ALEGRES E SEGUROS
PREÇOS / PROMOÇÕES / DESCONTOS SUJEITOS
A ALTERAÇÃO OU CANCELAMENTO SEM AVISO PRÉVIO
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Várias festas se sucediam com a 
presença da Corte Portuguesa em 
solo brasileiro, aqui instalada desde 
1808.  Afinal, eram mais de dez mil 
membros, fidalgos e agregados da 
casa real carentes de entretenimen-
to.  A eles se somava grande número 
de comerciantes e fazendeiros enri-
quecidos com as atividades da agora 

capital do Reino Unido.  
Ter título de nobreza e 
poder freqüentar os sa-
raus e bailes da corte 
era o sonho de consu-
mo dos emergentes da 
época.  E haja títulos a 
distribuir.  Como a ma-
nutenção da Corte era 
extremamente onerosa, 
D. João muitas vezes re-
compensava com título 
de nobreza aqueles que 
se dispunham a ajudar 
no sustento das mor-
domias.  Dizia-se, em 
Portugal, que, lá, eram 
necessários 500 anos 
para uma família se 
tornar nobre, enquan-
to que, aqui, bastavam 
500 réis.  (Já alguns 
historiadores defendem 
que a distribuição de 
títulos nobiliárquicos 
era uma estratégia para 
conter os descontentes 
e manter nossa exten-
são territorial.)
   Certo é que, mesmo 
com Napoleão derro-
tado, D. João VI adap-
tou-se tão bem aqui que 

fazia de tudo para adiar o retorno da 
corte à Portugal.  Conseguiu por 13 
anos.  Mas, com a morte da rainha 
D. Maria, e sua coroação como rei, 
as agitações políticas em Portugal 
ameaçavam a estabilidade da Coroa 
e ele teve de partir.  Conta-se que, 
enquanto D. Carlota Joaquina esta-
va eufórica com a partida (lembram-
se daquela aula de história, sobre 

ela sacudir os sapatos ao embarcar, 
dizendo que nem terra daqui queria 
levar?), D. João estava triste e me-
lancólico.  Ao contrário da sua che-
gada, na partida não houve cidade 
enfeitada, festas e gente nas ruas.
   Quanto à vida social da cidade, esta 
não só prosseguiu como se intensifi-
cou quando, mais tarde, D. Pedro, 
também pressionado a retornar à 
Portugal, decide ficar e proclamar a 
independência do Brasil, em 1822.  
O Rio de Janeiro, agora capital do 
Império do Brasil, passa a receber 
diplomatas e grandes comerciantes 
e os nobres e famílias abonadas que 
aqui permaneceram encontram mais 
motivos para festas.  A cada apre-
sentação de credenciais diplomáti-
cas, se seguia um baile.  Visitantes 
ilustres motivavam bailes.  A chega-
da de armadas estrangeiras em visita 
à cidade era motivo para bailes de 
boas vindas em terra e bailes de re-
tribuição a bordo.
   O imperador, claro, era a figura 
principal em tais eventos.  E não se 
restringia a eles.  Notório boêmio e 
conquistador, não raro saía disfar-
çado para curtir noitadas com seus 
serviçais.  Com adoração por caça e 
equitação, boa voz (gostava de can-
tar modinhas) e boa formação musi-
cal (tocava vários instrumentos e foi 
autor de diversas composições, com 
destaque para o hino da independên-
cia) ele devia ser mesmo irresistível 
para as tietes da época.
   Seu filho, D. Pedro II, também era 
tido como pé-de-valsa na juventude 
(embora, adulto, fugisse sempre que 
possível de compromissos sociais, 
sobretudo festas).  Foi por iniciati-
va de nosso segundo imperador que 
uma nova leva de professores de 
dança chegou à cidade, já famosa no 
país por seus bailes, dos quais desta-
camos os bailes de máscara, versão 
chique dos festejos carnavalescos.  
Ah... mas isso é assunto para nossa 
edição de março, mês do Carnaval 
2011.

Um pouco de história

O rei partiu, então... 
salvas ao imperador! 

Leonor Costa

O rei e sua corte voltam para Portugal, mas muitos 
fidalgos e comerciantes ricos dão continuidade aos saraus 
e bailes - e a posterior independência do Brasil incentiva 
ainda mais esses eventos

A chegada da corte portuguesa originou 
muitos eventos festivos, principalmente em 
datas especiais da família real, como ani-
versários, nascimentos e casamentos.  Na 
sequência de fotos, pesquisadas nas fontes 
citadas, temos D. João VI ouvindo padre 
José Maurício tocando cravo; a aclamação 
a D. Pedro I; e o imperador tocando e can-
tando na corte. (fontes: wikipédia, blog do 
Império e Jornal Mundo Lusíada)
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Gafieira Estudantina 
declarada patrimônio 
cultural do município 

Aos amigos, Isidro Page exibe 
orgulhoso a placa instalada pela 
Prefeitura à entrada da Gafieira 
Estudantina, assinalando tratar-
se de patrimônio cultural carioca.  
Aliás, a placa está em destaque 
no anúncio da casa desta edição.

Falando em patrimônio...

É sempre bom lembrar: a dança 
de salão carioca, declarada patri-
mônio cultural imaterial do RJ, 
pela Lei estadual 5828/2010 (Lei 
Molon), comemora este ano seu 
bicentenário. A cópia do primeiro 
anúncio de dança, publicado pelo 
mestre de dança da casa real, Luís 
Lacombe, e garimpado na Bi-
blioteca Nacional pelo JFD, deu 
base à Lei Molon e estabeleceu o 
marco inicial da introdução des-
sa manifestação 
cultural junto à 
população.    Para 
quem ainda não 
notou, o JFD está 
publicando uma 
série de artigos 
em homenagem 
aos 200 anos da 
dança de salão, 
contando a evolu-
ção dos bailes, da 
dança e da música 
a partir da chega-
da da corte portu-
guesa ao Brasil.  
Mas outros pro-
jetos em torno da 
data estão sendo 
desenvolvidos.  A 
proposta é que, em 
julho - mês em que foi publicado 
o primeiro anúncio (13/07/1811) 
e em que é comemorado no muni-
cípio o Dia do Dançarino de Dan-
ça de Salão (Lei 3500 de autoria 
do vereador Sebastião Ferraz) 
– haja uma série de eventos sin-
cronizados, marcando o momen-
to histórico do bicentenário.  Os 
interessados em participar podem 
procurar mais informações pelo 
telefone 9202-6073.

Samba é o tema na 7ª 
Bienal da UNE

“Brasil no Estandarte, o Samba é 
meu combate” foi a temática da 
7ª Bienal de Arte e Cultura da 
UNE, realizada entre os dias 18 
e 22/01, no Aterro do Flamengo.  
Estima-se que tenham passado 
pelas tendas do evento cerca de 
7 mil estudantes universitários 
de todo o Brasil.  Martinho da 
Vila, Beth Carvalho, Nei Lopes 
e Carlinhos Lyra foram alguns 
dos artistas que se apresentaram e 

participaram das discussões sobre 
arte e cultura.  A Cia Jimmy de 
Oliveira se apresentou como Cia 
de dança convidada, representan-
do o samba de gafieira.  

E por falar em samba

O período de Carnaval tem se re-
velado uma boa vitrine para a dan-
ça de salão, já que as coreografias 
das comissões de frente, quando 
não elaboradas por nossos core-
ógrafos, contam ao menos com 
grande número de dançarinos de 
salão.  Sites de relacionamento, 
como o Orkut, disparam constan-
temente scraps solicitando dan-
çarinos para composição dessas 
alas.

De cara limpa no Carnaval

O Jornal Falando de Dança está 
apoiando novamente o bloco car-
navalesco Alegria sem Ressaca, 

que prega a folia de “cara lim-
pa”.  Criado por profissionais de 
saúde ligados à Associação Bra-
sileira de Drogas e Alcoolismo 
(ABRAD), o bloco sairá em dia e 
horário condizentes com sua mar-
ca: um domingo antes do Carna-
val, às 10h em ponto, devido ao 
cronograma de desfiles de blocos 
da Av. Atlântica.  O dia, o horário 
e o tamanho do bloco remetem a 
uma folia bastante “família”. O 
Jornal Falando de Dança, que 
fará a cobertura do desfile, aguar-
da a presença da comunidade de 
dança carioca.  A concentração 
será em frente à R. República do 
Peru.  Lembrando: o bloco desfila 
dia 27 de fevereiro de 2011.

Vinte anos divulgando o 
Dois-Pra-Lá-Dois-Pra-Cá no 
Carnaval

O que começou, em 1991, com 
um pequeno grupo de alunos e 
amigos da Casa de Dança Car-
linhos de Jesus, unindo a irre-

verência e alegria 
do carnaval com 
a magia da dan-
ça de salão, virou 
um grande evento 
na programação 
carnavalesca do 
carioca, reunindo, 
ano passado, um 
público estimado 
de 4 mil pessoas.  
Em entrevista ao 
Jornal Falando de 
Dança, Carlinhos 
de Jesus confir-
mou que este ano, 
devido às propor-
ções que o desfile 
tomou, o horário 
de concentração, 
em frente à academia, será  na 
parte da manhã, às 8h, com saí-
da rumo à Copacabana prevista 
para 10:30h e encerramento em 
frente ao Copacabana Palace por 
volta das 14h.  As camisetas, já 

à venda, têm dese-
nho exclusivo do 
cartunista Ziraldo, 
em homenagem 
aos 20 anos do blo-
co, e darão acesso à 
área interna do cor-
dão de isolamento, 
que contará com 
100 seguranças.  O 
bloco sai sábado de 
carnaval, dia 05 de 
março de 2011.

Mudando de 
ritmo

O Congresso Na-
cional de Forró, re-
alizado em dezem-
bro, em Brasília, 

com uma competição que reuniu 
casais selecionados em etapas es-
taduais, consolidou dois nomes 
como referência do ritmo: Bruno 
Franchi (SP) e Marquinhos do 
Forró (RJ).  Ambos deram aulas 
no congresso e, com as parceiras 
Cris Franchi e Tayana Valente, 
arrebataram o primeiro e o segun-
do lugar da competição, respecti-
vamente.
   Em entrevista ao JFD,  Marqui-
nhos nos disse que a dificuldade 
maior foi superar a desmotivação 
causada pela troca de jurados du-
rante a competição, mas a experi-
ência valeu a pena. “Abri novos 
horizontes para outras culturas e 
formas de se dançar o forró, pois, 
como teve pessoas do Brasil intei-
ro, aprendemos muito”, declarou-
nos, observando como novidade 
diversos tipos de deslocamentos 
rápidos.  
   Também entrevistado pelo JFD, 
Bruno Franchi destacou o alto ní-
vel dos competidores (a diferença 
entre os primeiros colocados foi 

mínima).  “Para a final tivemos 
que realizar algumas mudanças 
técnicas e sobretudo de atitude 
mental para recuperarmos a di-
ferença”, contou-nos Bruno, que 
também explicou o que o leva a 
participar de congressos e com-
petições: “Amizades feitas, no-
vos estilos, novas visões. Todo 
congresso é enriquecedor. Você 
vê um vídeo, aprende o esque-
leto, mas o professor ali na sua 
frente, o contato, são insubstituí-
veis. E por exemplo:  com o casal 
3º colocado [Érico e Ludmila] de 
Brasília, e o 2º, do Rio (Marqui-
nhos do Forró), vimos diversas 
técnicas para nós desconhecidas, 
que buscamos assimilar. Então 

mesmo os que ficaram ‘atrás’ de 
nós são melhores em alguma coi-
sa”.   
   Para este ano, Bruno, que parti-
cipa do novo programa de dança 
do SBT, “Ela Dança Eu Danço”, 
iniciado em janeiro, espera fechar 
novamente diversos workshops e 
aulas em congressos.  
   Já Marquinhos do Forró planeja 
trazer para o Rio uma seletiva do 
campeonato e consolidar o suces-
so de seu workshop anual, que, 
claro, conta com o apoio do JFD.  
“Gostaria de agradecer mais uma 
vez ao Jornal Falando de Dança 
pela oportunidade de falar sobre 
o campeonato e principalmente 
estar promovendo o forró através 

Bloco Alegria sem Ressaca, ano passado, com Tânia Alves (madrinha da banda) e João Pena (presidente 
da ABRAD) ladeados por dançarinos de salão que prestigiaram o desfile do bloco pela Avenida Atlânti-
ca.  Este ano, a saída está marcada para dia 27/02.  Foto: Leonor Costa

Carlinhos de Jesus à frente de seu bloco carnavalesco: há 20 anos 
integrando a dança de salão ao carnaval carioca.  Este ano o desfile 
será dia 05/03/11 às 10h.

Cia Jimmy de Oliveira nos bastidores da mostra de dança da Bienal da 
UNE: representando o samba de Gafieira. Foto: acervo Iara Cassano.
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desta entrevista, que é isso que 
nós forrozeiros precisamos, que o 
forró seja divulgado de todas as 
formas possíveis e assim todos 
tenham o conhecimento da im-
portância deste gênero musical, 
tão alegre e divertido. Viva ao 
forró, viva à cultura nordestina!”, 
finaliza Marquinhos.  
   Breve, no site do JFD (www.
jornalfalandodedanca.com.br), a 
íntegra das entrevistas.

Mudando de assunto

A tragédia provocada pelas chu-
vas, desta vez na Região Serrana, 
revelou a solidariedade da comu-
nidade da dança, particularmente 
no Rio de Janeiro, onde vários 
bailes em prol das vítimas fo-
ram e serão realizados.  No fe-
chamento desta edição, prevista 
para circular a partir do dia 25/01, 
recebemos telefonema de Jimmy 
de Oliveira com a informação de 
que dia 28/01 realizaria um bai-
le beneficente, com o ingresso 
em troca de donativos.  Já Ân-
gela Abreu tomou a iniciativa de 
propor à diretoria do Irajá A.C., 

a Robson Crespin (Banda Novos 
Tempos) e a Aragão (Jornal Fa-
lando de Dança) a realização de 
um grande baile para arrecadação 
de leite e fraldas descartáveis.  O 

evento, que contará com a parti-
cipação de várias bandas, aconte-
cerá dia  09/02, uma quarta-feira.  
Maiores detalhes no anúncio nes-
ta edição.

Indo por água abaixo

Além das perdas humana e ma-
terial, as chuvas na Serra afetou 
a vida econômica da região em 
dimensões incalculáveis.  Isso 
de certo refletirá 
negativamente nas 
atividades culturais 
locais, dentre elas, a 
dança.  Atento a isso, 
o Sindicato dos Pro-
fissionais de Dança 
do Rio de Janeiro 
reuniu-se, dia 19/01, 
com profissionais da 
área, para traçar di-
retrizes com vistas a 
não perder o que foi 
conquistado a muito 
custo.  Em entrevista 
ao JFD, Denise Ac-
quarone, diretora do 
SPDRJ, nos deu as dimensões do 
prejuízo.  “Nossa grande preocu-
pação não é somente com a ques-
tão dos donativos, essa está tendo 
bastante mobilização, mas com a 
destruição da perspectiva de tra-
balho nessas cidades. Tudo o que 
temos conseguido de avanço para 
a dança, um esforço de anos, jun-
to à sociedade e ao poder público, 
dessas cidades, com a situação 
de emergência será relegado a 
segundo plano. As academias, o 
trabalho dos profissionais serão 
afetados, senão interrompidos!  
Temos relatos de professores que 
perderam alunos, mortos na en-
chente, e que não sabem se vão 
voltar a dar aulas. As pessoas que 
se deslocam do Rio para dar aulas 

ou fazer trabalhos nestas cidades 
se desestimularão, e os profissio-
nais destes locais se sentirão sozi-
nhos e desamparados. Os eventos 
deste ano, festivais, mostras de 
dança, estão com a grande possi-
bilidade de não acontecerem, en-
tão teremos um grande retrocesso 
em nosso trabalho”.  
   As ações do SPDRJ visarão à 
valorização do profissional da 
dança: “queremos mostrar, em 

primeiro lugar, que estas pessoas 
da dança não estão sozinhas e que 
a dança, a arte e cultura também 
sobrevivem, mesmo em situa-
ções difíceis”, continua Denise.  
A idéia é fazer espetáculos nas 
cidades atingidas, na medida do 
possível, despertando no público 
a vontade de continuar com as 
atividades culturais.  A maior di-
ficuldade, porém, está sendo o le-
vantamento do número de profis-
sionais atingidos pela tragédia e 
dos que se dispõem a participar.  
   O SPDRJ pede que os profissio-
nais da região entrem em contato 
com a instituição, pelos telefones 
2224-5913 ou 2531-7541, e res-
salta:  a ação será dirigida a todas 
as modalidades de dança.

Curso de Qualificação para 
Instrutores de Dança

Dia 14/01 o JFD cobriu a forma-
tura da primeira turma do CQID 
de ballet, em cerimônia realizada 
no Palácio Capanema.  Organiza-
dos pelo SPDRJ, os CQIDs vêm 
atender a uma antiga reivindica-
ção dos profissionais de dança 
atuantes na área pedagógica.  A 
segunda turma de CQID de ballet 
inicia dia 12/02.  Lembrando que 
a segunda turma de CQID de dan-
ça de salão iniciou em janeiro.

Viagem à Cuba

O SPDRJ vem demonstrando, 
através de ações e apoio, um en-
volvimento cada vez maior com 
o segmento da dança de salão, o 
que certamente refletiu na grande 
procura dos profissionais desse 
segmento pelo curso de qualifi-

cação oferecido pelo sindicato.  
Esse maior contato também con-
tribuiu para que Denise Acquaro-
ne incluísse atividades de dança 
de salão na excursão à Cuba, 
que está organizando para o 28º 
Encontro Internacional de Aca-
demias de Ballet, em Havana.  
“Comentei sobre a excursão no 
CQID de dança de salão e o pes-
soal se mostrou interessado, daí 
pedi uma programação especial 

direcionada à dança 
de salão”, esclareceu-
nos Denise.  Na pro-
gramação especial, 
os interessados terão 
aulas durante 5 dias 
na Caribbean Dance, 
prestigiosa academia 
atuante há 10 anos.  
A programação, com 
aulas para iniciantes 
inclusive, inclui salsa, 
chachacha, mambo, 
folclore cubano, com-
posição coreográfica e 
bailes populares cuba-
nos e latinos.  “Como 

o programa de viagem é de 10 
dias, teremos bastante tempo para 
conhecer a bela cidade de Havana 

e desfrutar de suas inúmeras atra-
ções turísticas e culturais”, com-
pleta Denise.

Seleção pública de 
microprojetos culturais

A Secretaria Estadual de Cultura 
do RJ está com inscrições abertas 
para seleção pública de 31 micro-
projetos em várias áreas, dentre 
as quais as artes cênicas e cultu-
ra popular, que receberão apoio 
financeiro de R$ 8.000,00.  As 
inscrições, que se encerram dia 
25 de fevereiro, são gratuitas e 
abertas também a pessoas físicas.  
Além de postar no site da secre-
taria todas as informações sobre 
elaboração de projetos, planilhas 
de custo e documentação exigida, 
a SEC mantém uma equipe para 
atendimento pessoal mediante 
agendamento.  Mais informações 
em http://www.sec.rj.gov.br/ 
apoioamostrasfestivaiseeventos-
culturaisdiversos.asp
_______________________
editado por Leonor Costa

Congresso Nacional de Forró, em 
Brasília. Bruno e Cris Franchi (ao 
alto) ficaram em primeiro lugar 
na competição de forró pé de ser-
ra, enquanto Marquinhos do Forró 
e Tayana Valente (acima) ficaram 
com o segundo lugar. Fotos: acervo 
pessoal.

No Palácio Capanema, formatura da primeira turma do CQID de ballet.  Á frente, da esquerda para a direita, Luiz Carlos 
Nogueira Arad (prof. titular do curso), Denise Acquarone (diretora do SPDRJ), Lourdes Braga (presidente) e Marieldes 
Simas (diretora tesoureira). foto: Leonor Costa

Tragédia na região serrana do RJ: além das perdas humanas, 
impacto na economia e retrocesso nas atividades culturais. Foto: 
Google Images.

Denise Acquarone e grupo de bai-
larinas brasileiras em Havana.  Este 
ano a dança de salão foi inserida no 
roteiro. Foto: acervo pessoal.
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IRAJÁ A. C.
R. Monsenhor
Felix 366

EM PROL DOS DESABRIGADOS DA REGIÃO SERRANA DO RJ

arte

BRASIL SHOW
CASSINO BRASIL (ZP)

NOVOS TEMPOS
OS DEVANEIOS
RIO BALANÇO (BY WASHINGTON)

STATUS SHOW RIO
REALIZAÇÃO:
IRAJÁ ATLÉTICO CLUBE
AMIGA ANGELA ABREU
AMIGO ROBSON CRISPIN
JORNAL FALANDO DE DANÇA
ORGANIZAÇÃO:
ANGELA ABREU

SE APRESENTARÃO GRATUITAMENTE:

MESA: GRÁTIS
TRAJE

 ESPORTE  FINO

INF. 3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093

Ingresso:

UMA LATA DE LEITE EM PÓ

OU UM PACOTE DE

FRALDA DESCARTÁVEL

BAILE DA SOLIDARIEDADE

CARLINHOS
MACIEL
CONVIDA CONCURSO DE SAMBA

(DANÇARINAS NÃO PROFISSIONAIS)
COM TROFÉUS E
PREMIAÇÃO EM
DINHEIRO!

PARTICIPE DESTA
BRINCADEIRA!
REALIZAÇÃO:
CARLINHOS MACIEL
E HELLYN CASTRO

INF. 2295-6892
8212-2969

E N
O

I
ERV

AL
..

NT

O .

QUA - 23 FEV
A PARTIR DAS 20H

OLYMPICO CLUB
COPACABANA

R. POMPEU
LOUREIRO, 116

BAILE
ESPECIAL
COM MÚSICA
AO VIVO E
DJ MURILO

ARTE
DIVULGAÇÃO

AA MD IZE ALI D

A E

B

DE VOLTA AO MACKENZIE!
R. DIAS DA CRUZ 561 - MÉIER - 2269-0082

ÀS SEGUNDAS, 17:30h
ENTRADA R$ 5 - MESA: R$ 10

DIA 07/02 - BANDA ZUAM
DIA 14/02 - SOM E VOZES

DIA 21/02 - ROBERTO E S/ORQUESTRA VIRTUAL

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

Amiga Angela convida
IRAJÁ A. C.
R. Monsenhor Felix 366

Informações
3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093

Traje
Esporte fino

06 MAI - SEX - 19:30 - OS DEVANEIOS
B A I L E D A S M Ã E S

20 JUL - QUA - 19:30 - NOVOS TEMPOS
B A I L E D O D I A D O A M I G O

12 AGO - SEX - 19:30 - OS DEVANEIOS
B A I L E D O S P A I S

02 DEZ - SEX - 19:30 - NOVOS TEMPOS
M E U A N I V E R S Á R I O

Sandra & Lourdes convidam

SEX - 4 FEV
12:30 / 18:00 - R$ 78

BANDA PÉROLAS

C.C.E.R. Monte Sinai
R. Francisco Xavier 104 - Tijuca

Inf. 2572-6716 / 8764-4960 (Sandra)
2201-1371 / 9619-2460 (Lourdes)

ESPECIAL EM FEV: ANTECIPE O CARNAVAL!
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ALMOÇO DANÇANTE NO
CLUBE MONTE SINAI

Equipe de dançarinos e buffet com tudo incluído!

TER
08
FEV
20h

ESTRELA DO DIA PRODUÇÕES E EVENTOS
apresenta
EVENTO DANÇANTE

PROGRAMAÇÃO
Coquetel seguido de jantar*

Música ao vivo
e dançarinos contratados

Transporte opcional
*RESERVAS ATÉ 01/02 - TRAJE FORMAL/ESPORTE FINO

Local: Enoteca Uno - Centro Empresarial RB1 - Av. Rio Branco 1 piso PC - Centro - Rio de Janeiro
Informações: 2567-0128 / 8608-0103 / 9498-8990 (Néia ou Maurício)

DOURADOS
ANOS

Especial: haverá um desafio entre dois ícones da arte de pentear
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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

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

bailedosarianos@yahoo.com.br

Realização: Rosangela Brito
Apoio:

Carlos Ariano &

SÁB

16
ABR

5 horas de baile com a banda

OS DEVANEIOS
19 às 24h

R. CARLOS
CHAMBERLAND, 40

VILA DA PENHA
T. 3391-6730

SALÃO
REFRIGERADO

ARIANOS

CASA DE VISEU

D
O

S

BAILE

Dj Carlos Rodrigues nos intervalos

9º

VENDAS ANTECIPADAS
CONVITE: R$ 10 - MESA: R$ 15

TRAJE ESPORTE FINO

CONTATOS:

7712-9758 / 7815-0214
9238-3350 / 9182-9704
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Retornamos em março
A todos,

um feliz Carnaval
Terê Freitas

2208-0043 / 9781-5120

La Maison Sully
Casa de Festas apresenta

Toda terça (18:30/00:00h)

18/01 - DJ Kojak (R$ 6,00)
25/01 - Renatinho e

sua Banda (R$ 6,00)
01/02 - Banda Pérolas (R$ 7,00)
08/02 - Peixinho e Cia (R$ 6,00)
15/02 - Banda Vertical com

Roberto Cerol (R$ 7,00)
22/02 - DJ Tom (R$ 6,00)

Dj Guisner convida:

R. das Camélias, 74 - V. Valqueire
 t. 2453-0957 / 7841-1569

Encontro
dos Amigos

O melhor ponto de encontro de
Vila Valqueire com dj Guisner

Direção

Sueli Sgambato

L
E

VÍ

DREPMI

01 MAR
BANDA PÉROLAS
CONCURSO DE FANTASIA

COM PREMIAÇÃO
Arte

AliceVasques& AndréSampaioconvidamAliceVasques

+DavidPaloMilenaPlebs
12 - 13 FEV 2011Cla

es s

Escola de tango: Espaço Improviso (Dança, Arte e Cultura)
Rua da Passagem 172 - 3º piso - Botafogo
Informações: 9665-4489 / 3435-9946

TEMAS
PARA HOMENS E MULHERES
INDIVIDUAL OU EM GRUPO
A TÉCNICA DO ADORNO
A TÉCNICA DO MOVIMENTO
 GIRO, SACADA, GANCHO, ENROSQUE E BOLEOS
 SEQUÊNCIAS SEM ROMPER A HARMONIA

 DO ABRAÇO
 CORPOS DISSOCIADOS
 DINÂMICAS

VAGAS LIMITADAS

APOIO
APARECIDA BELOTTI

MARCOS CAYRES

SEX - 11 FEV - 21:30
BAILE DE TANGO
LEME TENIS CLUB
ANIV. ALICE VASQUES
R GUSTAVO SAMPAIO 74
APRESENTAÇÕES:
MILENA PLEBS E 
DAVID PALO
ALICE VASQUES E 
ANDRÉ SAMPAIO

VALA 2N 0R 1A 1C

Clube dos Bombeiros (Madureira)
Travessa Carlos Xavier 96
(atrás do Sesc)

ingresso R$ 11
com 1 cartela de bingo
mesa grátis

APOIO

05 -06 - 07 - 08 MARÇO

DAS 18 ÀS 22H

BAILES COM

JOÃO DA ILHA
& GRUPO

ZUAN

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

Clube dos Bombeiros (Madureira)

Baile do Nelson e Delfina
Travessa Carlos Xavier 96
(atrás do Sesc)

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

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

INGRESSO: R$ 11
C/DIREITO A UMA

CARTELA DE BINGO

ARTE

06 FEV – BRASIL SHOW
13 FEV – OS DEVANEIOS
20 FEV – NOVOS TEMPOS
27 FEV – BANDA STATUS
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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

EST DANTINA MUSICAL
U

O MELHOR BAILE DE SÁBADO!

ABERTURA ÀS 20H COM
DJ DOM WILSON E DEPOIS...

05/02 - RIO BALANÇO

19/02 - STATUS SHOW RIO
12/02 - PARATODOS

26/02 - NOVOS TEMPOS

IM I  C L R LPATR ÔN O U TU A

Circuito da Praça Tiradentes
Fundada em 1928, a gafieira Estudantina

é um tradicional ponto de encontro de
boêmios, cantores e compositores

Gafieira Estudantina

BY WASHINGTON
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E. C. Mackenzie
Rua Dias da Cruz, 561 - Méier

(21) 2280-2356 (Valéria)
(21) 2269-0082 (Regina, secretaria do clube)

arte

h32sà03:71sad

TANGO - BOLERO - SOLTINHO - FORRÓ
SAMBA - VALSA - OUTROS

3ªs f. - principiante - 15 às 17h e 18 às 20h
5ªs f. - intermediário - 15 às 17h e 18 às 20h

SÁBADOS - turma mista - 16h
Baile Prática - 18h - R$ 5,00

TANGO - terças e quintas - 20 às 21h

PROMOÇÃO TURMAS MELHOR IDADE:
- 3ª/5ª f. - 10 às 11hR$ 20/mês

INSCR. ABERTAS P/ BOLSISTAS

Genilson e Bruno Muniz Apresentam

Banda

Comemorando os Aniversários

Tarde Dançante

Grátis

R$ 10

Sistema de Fichas (opcional)

com comprometimento para aulas e bailes

Mês de fevereiro: GRÁTIS

Pérolas
DOM
20

FEV
16 H

Mesas

Convite

Dançarinos da Compania de Dança Mackenzie

Eliane Muniz Gil Thalmo Uriel

Reabre o seu espaço para aulas e eventos!

End.: Rua Dias da Cruz 638 - 2º andar - sala 205 - Méier
(entrada pela rua lateral)

Inf. 2595-8053 / 81425371 - Cláudio Almeida

Ambiente aconchegante com boa iluminação e ótimo atendimento
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DANÇA DE SALÃO
SALSA
ZOUK
FORRÓ
TANGO
DANÇA DO VENTRE
FLAMENCO
BALLET
BALLET ADULTO: NOVAS
TURMAS AOS SÁBADOS
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S 2º SÁBADO - 20H
BAILE DE FORRÓ
COM CORTINAS DE ZOUK
E SAMBA


ESPETÁCULO TEATRAL

(COMÉDIA)
“SEM LÉ, NEM CRÉ”
ÀS

DIAS 11 & 25 DE FEVEREIRO

20h

Aprenda a dançar em casa

JAIME ARÔXAcom

Compre seu DVD por e-mail ou tel.
inaciocj@gmail.com

Tel. (21) 2247-3458 / 9641-3499
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Danças de Salão

A
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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)

Espaço de Dança Caio Monatte
R. Haddock Lobo 79 - sobr. - Estácio

HAPPY HOUR DANÇANTE:
toda 6ª f. das 18 às 22h

BAILE DO ALMOÇO:
toda 4ª f. das 12 às 15h

Aulas de{
DANÇA DE SALÃO

SAMBA

FORRÓ

ZOUK

SALSA

TANGO

DANÇA DO VENTRE

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

PARA APRENDER OU PRATICAR...

ARTE

toda 6ª f. das 18 às 22h

CONHEÇA NOSSA
HAPPY HOUR DANÇANTE!
O ENCONTRO DE TODAS AS TRIBOS!

2º BAILE DE ANIVERSÁRIO
DO DANÇARINO

organização: Luiz Augusto
Inf. 7717-0812
9341-4368 / 7141-7424
9774-7259 / 3472-0856

CASA DE FESTAS NEWFEST
R. S. FRANCISCO XAVIER 424 - TIJUCA

BUFFET COMPLETO
E UMA ESPECIAL

EQUIPE DE DANÇARINOS

BANDA
PÉROLAS

QUI
31
MAR
16:30h

BUFFET COMPLETO
E UMA ESPECIAL

EQUIPE DE DANÇARINOS

BANDA
PÉROLAS

QUI
31
MAR
16:30h

Inf. 3860-5232 / 
2507-2678 / 
9998-0677 / 
9706-6848 /

www.lecioecarminhadancadesalao.kit.net
dancalecioecarminha@yahoo.com.br

Centro Cultural Lecio & Carminha Dança de Salão
Museu Militar Conde de Linhares
Av. Pedro II, 383 - São Cristóvão Venha nos conhecer!

ARTE

BAILE LECIO & CARMINHA

DOM - 27 FEV
DAS 18 ÀS 22H - R$ 15 (OU R$ 10 ANTECIPADO)

BAILE TEMÁTICO DE CARNAVAL
FANTASIA (OPCIONAL)

NOVAS TURMAS EM FEVEREIRO:

CURSO DE SAMBA
TERÇAS, DAS 20 ÀS 21H

CURSO DO SALSA
QUINTAS, DAS 20 ÀS 21H

DANÇA DE SALÃO
(BOLERO / SAMBA / SOLTINHO)
TERÇAS E QUINTAS - 19 ÀS 20H

CURSO DE FORRÓ
SEXTAS (18 ÀS 19H) E SÁBADOS (11 ÀS 12H)
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CONHEÇA OS
NOSSOS BAILES

espacox@stelinhacardoso.com.br
2223-4066

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

Escolha um baile e comemore o
seu aniversário

ALUGAMOS SALÃO
PARA FESTAS

Baile na Hora do Almoço
toda 5ª feira - 12h às 15h
Em fevereiro: dias 03 / 10 / 17 / 24

Sextas Dançantes
das 18h às 23h
Em fevereiro: dia 25

arte:

regina-vasconcellos@hotmail.com

Produções

MARATONA
DEDANÇA

UM BAILE PARA TODAS AS TRIBOS
FICHA OPCIONAL

INFORMAÇÕES:

2252-3762
8117-5057

DE 16H ÀS 20H - BANDA PÉROLA
DE 20H ÀS 23H - DJ VIVIANE CHAN

ACADEMIA
JIMMY DE
OLIVEIRA
Rua do
Catete 112

TODA SEXTA

MESA GRÁTIS

PREÇO ÚNICO: R$ 15

M LE M N
SI P S E TE

M RD VE !!

I PE Í L !

ESTACIONAMENTO
AMPLA PISTA DE DANÇA

SALÃO REFRIGERADO
BAILE DOS ANIVERSARIANTES

NA ÚLTIMA SEXTA DO MÊS
COM BOLO E BRINDES

RODOVIA PRES. DUTRA KM 177 - NOVA IGUAÇU

O MELHOR

BAILE DA

BAIXA AD
TODA SEXTA
BAILE-AULA
INCLUÍDO
NO INGRESSO
E DEPOIS:
BAILE COM
DUAS BANDAS!
BANDA
EMOÇÕES
E MAIS:

 INF. 2667-4662

04/02
AEROPORTO
11/02
STATUS
18/02
CANTO LIVRE
25/02
AEROPORTO
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Dir. Leandro Aragão
e Kátia Queiroz

(21) 2491-6957 | 9667-5597 | 9726-7589
Email: venha_dancar@yahoo.com.br - blog: www.studiobarra.blogspot.com

AULAS PERSONALIZADAS - TURMAS REGULARES - BAILES

AV. DAS AMÉRICAS 15.000 - RECREIO DOS BANDEIRANTES
(SHOPPING SÃO FRANCISCO TOP TOWN)

NO RECREIO

Grajaú - R. Caruaru
Tijuca - R. Barão de Mesquita 402A (próx. à P.E.)
Jacarepaguá - Estr. do Pau Ferro 258 (Casa de Cultura-MAP)

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

Academia de Dança Conceição da Bahia

EM FEVEREIRO:
AULAS DE DANÇA DE SALÃO

GRÁTIS - VÁRIOS HORÁRIOS

2011
MUITO

SAMBA!

Praça Demétrio Ribeiro, 17 sala 302
Copacabana (entre Princesa Isabel e Prado Jr)

BAILINHO: LIGUE
PARA INFORMAÇÃO

Dança de Salão

Inf. 8442-2178 (Ivan Sanna)

Bolero
Samba
Forró

Soltinho
Tango
Salsa
Zouk

AULAS PRÁTICAS, INDIVIDUAIS OU EM GRUPO
DE SEGUNDA A SÁBADO

Aulas de dança na Tijuca ou Centro do Rio com

Flávio Marques
bolero - soltinho - samba - forró

Informações:
Esquina de Dança (R. Antônio Basílio 96 - Tijuca) - tel. 2268-5052
ou Flávio Marques - tel. 9745-2305

Aulas particulares
Todos os ritmos

Preparação para cenas
teatro, tv, cinema

Coreografias para eventos
casamentos, aniversários etc

Contato
2246-4759 | 8810-8648 | zemagela@ig.com.br

Botafogo - Rio de Janeiro

Magela
José

Danças de Salão e
Consciência
Corporal

Pa
rte

 in
te

gr
an

te
 d

o 
Jo

rn
al

 F
al

an
do

 d
e 

D
an

ça
 - 

 p
ág

. 1
2 

- e
d.

 4
0 

- F
EV

ER
EI

R
O

 / 
20

11
 - 

Pa
ra

 a
nu

nc
ia

r a
qu

i, 
lig

ue
 (2

1)
 9

20
2-

60
73

 / 
25

51
-3

33
4

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

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

SPORT
DANCE

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

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

Vila da Penha

´

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

arteCOPACABANA
Dança de salão - todos os ritmos
Terças e quintas, a partir das 15h
R. Figueiredo Magalhães 147 - 3º andar
(esquina com N. Sa. Copacabana)

NITERÓI
Somente tango - todos os níveis
Às quartas, de 18 às 20h
R. Lopes Trovão, 52/705
Icaraí

NITERÓI
Somente tango - todos os níveis
Às quartas, de 18 às 20h
R. Lopes Trovão, 52/705
Icaraí

COPACABANA
Dança de salão - todos os ritmos
Terças e quintas, a partir das 15h
R. Figueiredo Magalhães 147 - 3º andar
(esquina com N. Sa. Copacabana)

(21) 8873-4453

FEVEREIRO: CURSO DE SAMBA NO PÉ

Banda Paratodos
Toninho Moreira

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

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

Conforto - equilíbrio - design
Sapatos personalizados

by Áurya Pires

Tel. (21) 2556-7765 / 9629-3072
amoratango@hotmail.com
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Inf.
email: hugoreis oi.com.br

2570-9224 / 2425-7543 Sr Roberto
@

A Arte da Dança do Ventre

CURSO SUHEIL NO RJ !
TURMA 2011 EM FORMAÇÃO

ESTE CURSO DESTINA-SE NÃO APENAS ÀS BAILARINAS QUE PRETENDEM
MINISTRAR AULAS, MAS TAMBÉM ÀQUELAS QUE BUSCAM APRIMORAR SEU
CONHECIMENTO TÉCNICO E CULTURAL

INF.: (21) 3449-3668 / 9393-8462 / shairasayaad@ig.com.br VAGAS LIMITADAS

DANÇA DO VENTRE - FOLCLORE DO ORIENTE MÉDIO
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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

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

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 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!

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)

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

RIO DAS OSTRAS

Casa de Dança Cacau Mendes
Direção: Nice Iglesias

tel. (22) 9281-7807
7811-6579

Rua Rêgo Barros, 136 - fundos - Centro - Rio das Ostras - RJ
(em frente ao Shopping Village)

Inf. 3762-6535
9242-2242 (Ilsa)

Banda
Status
Show

Rio

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

www.conjuntoaeroporto.mus.br

AEROPORTO
O MELHOR SHOW DO MOMENTO

CONJUNTO Banda

NOVOS
TEMPOS
(21) 9641-5474

9727-2195
2201-9446



Fotos do animadíssimo pré reveillon do Passeio Público Café, dia 27/12, organizado por Graça Reis e animado pelo Trinidance.  Houve distribuição de brindes, bolo, prosecco e sorteio de cesta de Natal.

(1) O pré-reveillon do Domingos Dançantes by Glorinha aconteceu dia 26/12 , ao som da banda Pérolas e no ambiente caprichosamente decoração de branco e prata pela promoter, com destaque para um árvore de natal com-
posta por flores feitas em dobradura, uma obra de arte, que ficou em exposição até Dia de Reis.  Glorinha aproveitou o baile para anunciar a contratação da banda Pérolas para os próximos bailes de domingos e lembrou sobre 
a inauguração de mais um baile no Olympico às sextas, sob sua direção. (2) Dia 27/12, Terê Freitas marcou o encerramento do ano com um baile do branco na Casa do Porto, na Tijuca, onde costuma organizar mensalmente 
uma tarde dançante com coquetel e equipe de dançarinos.  Os bailes organizados por Terê retornarão em março.  Na foto, a promoter e sua equipe.

A edição de janeiro do JFD começou a circular logo após o Natal, portanto, começamos esta seção com nossos registros dos bailes de pré-reveillon.  Começamos com o Pré-reveillon do Mackenzie, dia 27/12, organizado pelo 
Conjunto Aeroporto com o apoio de Genilson, da Ac. de Dança Mackenzie e dj Dom Wilson nos intervalos.  Lembrando que a A. D. Mackenzie oferece todo sábado uma prática de ds a preços convidativos e dia 20/02 (dom) 
realizará uma tarde dançante com a Bd Pérolas (v. anúncio nesta edição).  Na sequência, Pré-reveillon da RioSampa, com destaque para Valéria Barbosa e Natália Gihel.  O evento foi dia 29/12, uma quarta-feira, com dose 
tripla: bandas Vtrix, Emoções e Aeroporto, além da atuação de vários dj’s que mantiveram a pista fervilhando. Do camarote do JFD só se via um mar de gente animadíssima, como se pode conferir no clipe que postamos no 
photalbum do eveno, onde o conjunto Aeroporto (que visitamos no camarim, para brindar ao sucesso da noite) não deixou a peteca cair. Vale lembrar que os bailes de dança de salão da casa acontecem às sextas, com baile-
aula (som mecânico e dançarinos) incluído no ingresso e, depois, duas bandas de sucesso (veja a programação mensal na divulgação da RioSampa, nesta edição).

(1) No pré-reveillon da Glorinha, o JFD lançou uma linha de produtos (agenda, caderno, mouse pad, camiseta e caneca) com o tema dos 200 anos do ensino de dança de 
salão no Brasil.  Quem adquirir algum dos produtos levará uma recordação de qualidade e contribuirá para a sustentabilidade do jornal, que apoia diversas atividades cultu-
rais. (2) Dia 29/12, no seu baile das quartas, na Estudantina, Renato Ritmus homenageou o prof. Caio Monatte.  (3) Ainda no baile da Terê, registro da entrega da cesta com 
produtos da Cacau Show à dama sorteada.  Foi um oferecimento da equipe de crédito consignado (à esq. na foto) que atendia no local.  (4) Animado grupo comemorando 
o fim de ano no Baile da Paz organizado por Carlinhos Macial, dia 29/12.  (5) Aqui, Carlinhos faz a entrega do aparelho de tv sorteado na ocasião.

Em nossa primeira cobertura de 2011, fotografamos muitos assíduos frequentadores dos bailes da zona sul, que foram prestigiar Theca Castro e sua filha Angela, no coquetel dançante ao som do dj Murilo, que elas realizaram 
no Olympico Club, dia 01/01, em comemoração aos seus aniversários.  Mais fotos em www.jornalfalandodedanca.com.br (use o link “acesse aqui nossas coberturas...” ao lado da logo do jornal.

Mais fotos de frequentadores do Olympico, o clube que mais bailes oferece aos dançarinos da zona sul do Rio (tem bailes regulares às segundas, quartas, sextas e domingos, fora os bailes especiais).  É justo lembrar que o 
CIB, próximo dali, também é muito requisitado para bailes de dança de salão e conta com um baile regular todas as sextas, o Baile do TriniDance e da Vavá.  Voltando as fotos, nas três primeiras, Glorinha e frequentadores  
de sua domingueira do dia 02/02 (“baile da esperança”). Na sequência, registramos, dia 06/01, a dj Márcia Cardoso e os aniversariantes que comemoraram suas datas no baile do meio-dia comandado por ela, no Studio X 
Stelinha Cardoso.  Nas três últimas fotos, registro de nossa visita à Casa de Festas Elandre, em Madureira, também 06/01, na comemoração do aniversário do Zé, do Conjunto Aeroporto (mais fotos no site, é bom lembrar).
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Giro pela cidade de Niterói, onde registramos o baile comemorativo dos 78 anos do Clube Humaitá, situado no Barreto. Foi dia 08/01, e estavam lá grande parte dos dançarinos da comunidade de dança de salão da cidade.  
Na ocasião, a dançarina Mariene homenageou o presidente do clube, Roberto.  Os clubes Humaitá (no Barreto) e Canto do Rio (Centro), de Niterói, oferecem bailes regulares de dança de salão, v. anúncios nesta edição.

Em sentido horário, começando pela foto à esquerda: Angela 
Abreu registra o aniv. de Edson Passos no Português da Taqua-
ra (na foto, Edson com Angela, dj Dom Wilson e a dançarina 
Lea);  Nosso flagrante da bd Novos Tempos, na Estudantina, 
em 08/01; Aragão e Bruno (prof. CQID dança de salão) na 
formatura da 1ª turma do CQID de ballet, em 14/01; Leonor 
e membros do Sindicato dos Prof. de Dança do RJ, na mesma 
ocasião; turminha comemorando o aniversário de um colega, 
na Casa de Elandre, dia 06/01; Luciana Santos com seu staff e 
com dançarinos de seu happu hour do dia 12/01.
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Dia 09/01 foi realizado o primeiro grande baile da academia de dança de Carlinhos de Niterói (Jaime Arôxa Niterói), no Bristrô do MAC.  Uma moçada elegante e descontraída lotava o salão com belissima vista para a Baía 
de Guanabara e Icaraí.  E, claro, grande número de profissionais de dança que foram prestigiar o evento.  Na segunda foto, Carlinhos e esposa ladeados por Aragão, Selma e Valdeci de Souza.

Mais uma edição de sucesso do workshop Oficina do Samba, rea-
lizado entre os dias 13 e 16/01 na academia de Jimmy de Oliveira, 
no Catete.  Aproveitando as amplas instalações, Jimmy optou por 
concentrar todas as atividades em seu espaço de dança, inclusive 
os bailes com mostra de dança.  O JFD registrou as aulas e o baile 
com a banda Paratodos e a mostra dos professores e cias de dança, 
que deram um show de técnica.  Os grupos que vieram de outros 
estados (como a caravana de Brasília, uniformizada com camise-
tas com inscrição “sambafunk”) se divertiram com os improvisos 
do Jimmy, que dançou de dama com alguns professores. Veja no 
site, brevemente, as fotos e os clipes das apresentações.
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Falecimentos depoimento

JOSÉ 
MARIA 
PRADO

Embora eu seja 
esp i r i tua l i s t a 
- que acredi-
ta que a vida é 

transitória e que nossa passagem 
pelo planeta terra é uma grande 
escola, onde temos como missão, 
meta ou objetivo aprender e evo-
luir, e que a morte somente esta-
belece o fim da vida biológica de 
alguém, pois o espírito (energia) 
é eterno -, ao receber a notícia da 
passagem do amigo querido José 
Maria do Prado, chorei.  A sensa-
ção da perda sempre nos paralisa. 

Sou humana e ainda estou evo-
luindo. Mas quero fazer uma ho-
menagem a este ser humano que 
tive o prazer de conhecer e con-
viver: pelo carisma; pelo amor à 
dança; pelo reconhecimento que 
tinha pelo meu trabalho como 
promoter; pela força que me 
dava quando, embora sorrindo, 
eu experimentava a preocupação 
de um domingo fraco; pelo sorri-
so franco; e pela maior forma de 
amor - a amizade. Acredito que 
encabeço a lista de muitas outras 
pessoas que gostariam de estar 
dizendo o mesmo que eu. Desta 
forma, com certeza, lá de outra 
dimensão, ele saberá que está 
vivo, pois ninguém morre quan-
do está no coração da gente.

Glorinha Telles

Destaque de capa da edição de dezembro/2010 do JFD, a inauguração do novo baile regular no Olympico Club, em Copacabana, aconteceu dia 14/01.  A exemplo da domingueira do clube, Glorinha Telles será a organizadora 
do evento, que acontecerá todas as sextas-feiras, com banda e dj Murilo nos intervalos.  A decoração em preto e branco foi escolhida pela promoter para fazer referência ao famoso calçadão do bairro. Na foto (1) Pedro da 
Costa e Antonia Tavares, que foram conferir o novo espaço, assim como Carlos Centrogolo e Mário Rodrigues (foto 2, com Leonor).  Na foto 3, a comemoração da aniversariante da noite, ao lado da promoter.  Na foto maior, 
nosso registro do grupo participante do workshop de aperfeiçoamento em dança usando como base o zouk brasileiro.  Ele foi idealizado por Renata Peçanha, que o realizou entre os dias 14 e 16/01, em seu espaço de dança 
que, por ser amplo, comportou também os bailes e as apresentações do workshop.  Nas duas fotos acima, à esquerda, registro de Angela Abreu da aniversariante Silvia, que comemorou a data no baile do dia 23/01, no Clube 
dos Bombeiros (Baile do Nelson e da Delfina).  Em seguida, foto de Renata Peçanha com nossa assinante Marinalva, de Barra Mansa, e trouxe seu parceiro para fazer o workshop da Renata.
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Dia 19/01 Carlinhos Maciel e Hellyn Castro promoveram mais uma edição do concurso de dança que estão 
realizando no baile do promoter, que acontece todas as quartas no Olympico.  Na foto acima, da esquerda 
para a direita, Lúcia Barreto e Elton Nascimento (2º lugar), Hellyn, Carlinhos, Sheila Magda e Pedrinho 
(1º lugar) e Raquel Vidigal e Michel Souza (3º lugar).  Ao lado, os outros casais participantes e a banca de 
jurados.  O próximo concurso, de samba, já está agendado para o dia 23/02.
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Na foto ao alto, O aniversariante Hamilton, crooner da ban-
da Novos Tempos, comemorando seu aniversário dia 20/01, 
em baile na Aspom, ladeado por Robson, Angela e Renata.  
Acima, registro do 144º aniversário do Clube dos Democráti-
cos, marcado por missa celebrada por Pd Pedro (com Aragão 
e o pres. dos Democráticos, Prentice dos Anjos), dia 22/01.  
Após a missa, foi servido coquetel, seguido da tradicional 
domingueira, nesta noite animada pela Status Show Rio.  Por 
fim registramos no canto esquerdo, o aniversário da dançari-
na Lucy (de branco) comemorado na domingueira da Glori-
nha, no Olympico, no mesmo dia 22/01/2011.

O Jornal Falando de Dança registra com pesar o passamento de três importantes 
personagens da comunidade de dança de salão carioca.

NOEL GRINBERG, dia 17/01/11.  Diretor social do Clube 
Israelita Brasileiro (CIB),  Noel era muito querido no meio da 
dança de salão, sempre incentivando e apoiando realizações de 
bailes e congressos no clube situado em Copacabana.

HUGO CUNHA DE MIRANDA, dia 23/12/10, aos 74 anos.  Sócio 
Benemérito do Clube dos Democráticos há 25 anos, Hugo exercia 
atualmente o cargo de vice-presidente de finanças e era figura 
constante das domingueiras do centenário clube, situado na Lapa.

JOSÉ MARIA DO PRADO, dia 10/01/11, aos 60 anos.  José Maria era pai de Leandro 
Aragão, diretor e proprietário do Studio Barra, no Recreio, e integrante da equipe de apoio 
da casa, sempre presente nos bailes e passeios promovidos pelo Studio.  Amante da dança, 
era assíduo freqüentador do “Domingos Dançantes by Glorinha”, onde se esmerava em 
não deixar nenhuma dama sem dançar (v. depoimento de Glorinha Telles)



17ANO 4 - Nº 40
FEVEREIRO/2011

PARA ANUNCIAR OU FAZER ASSINATURA:
t. 9202-6073 / 2551-3334 (Aragão)

QUEM NÃO É VISTO...
NÃO É LEMBRADO!

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

Circulando especial

ANIVERSÁRIO DE 
LEONOR COSTA, 
EDITORA DO 
JORNAL FALANDO 
DE DANÇA

Não poderia deixar de publi-
car aqui meus agradecimen-
tos a todos que me mandaram 
mensagens, telefonaram e/ou 
compareceram à comemora-
ção do meu aniversário, no 
Domingos Dançantes by Glo-
rinha, dia 16/01/11.  Começo 
agradecendo à Glorinha, pela 
decoração especial que idea-
lizou para mim, reservando 
área bastante espaçosa, for-
mando uma pista de dança 
vip que foi mais usada para 
circulação e conversas, como 
numa ampla sala de estar, 
contribuindo, assim, para o 
clima de confraternização en-
tre meus amigos.  Agradeço 
à Madalena, que me presen-
teou com o bolo de nozes e os 
docinhos, ficou um gostinho 
de quero mais.  E à Manon, 
que preparou um bolo-escul-
tura que chamou a atenção 
de todos e ficou lindo nas fo-
tos.  À Angela Abreu, que me 
substituiu como fotógrafa.  A 
Rafael e Iara, que me presen-
tearam com um show de sam-
ba. Aos meus pais, pelo apoio 
dado, aos amigos que vieram 
me abraçar pessoalmente, à 
banda Pérolas, que caprichou 
no repertório e a Aragão, que 
segurou a barra na recepção 
para que eu pudesse dar a 
maior atenção possível aos 
meus convidados.  Se esque-
ci de alguém, que me perdoe, 
é a emoção.  Lembrando de 
mais detalhes e agradecimen-
tos, atualizarei a postagem do 
site.
Com carinho,
Leonor Costa
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8Banca do Guido e Letizia | R Ronald 
de Carvalho esq. com Barata Ribeiro, 
Copacabana t. 3474-3545
8Banca do Willian | R. Duvivier 96 
esquina com Barata Ribeiro, Copacabana 
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8Banca do João Batista Cassano e Maria 
Luiza | R. Duvivier 46 esquina com Av. N. 
Sa. Copacabana, t. 9778-3329.
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- 8169-5997
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Flamengo- t 3904-1899 / 9587-3618
8Banca do Carlos | R. S. J. Batista, 14, 
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Outros pontos de distribuição do Jornal 
Falando de Dança (telefone antes para 
certificar-se de que a edição não se 
esgotou):
8Capézio - Centro de Nova Iguaçu
tel. (21) 2767-0055
8Capézio, Copacabana, RJ
tel. (21) 2235-5503
8Capézio, Flamengo, RJ
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8Impulsão Lingerie, RJ
tel.2205-3975, R. das Laranjeiras 21 loja 4
8Vanille Boutique de dança, RJ
tel.2558-3554, Shopping 228, Rua do Catete 
228 - 3º piso - loja 310
8Rest. Estação República, RJ
tel. 2128-5650 - Rua do Catete, 104 
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18 VEJA AQUI A RELAÇÃO DOS BAILES 
DE NOSSOS PATROCINADORES

SEGUNDAS
Baile da Fátima
Todas as segundas-feiras, no 
Olympico Club, Copacabana, das 
20 às 24h, baile para casais, dan-
çarinos contratados 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 Trini-
Dance. Desconto 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 dos aniversariantes no 
Clube Mackenzie
A partir das 18h, com conjunto 
Aeroporto. Inf. 2280-2356 / 2269-
0082.
Baile da Amizade
Todas as segundas-feiras, exceto a 
última do mês, a partir das 17:30, 
com música ao vivo (veja anúncio 
na pág 8).
Evento dançante Anos 
Dourados
Dia 08/02, coquetel, jantar e 
música ao vivo para ouvir e 
dançar (dançarinos contratados), 
no Centro Empresarial RB1, 
Centro do Rio.  Inf. 2567-0128 
/ 8608-0103 (Néia ou Maurício.  
Veja anúncio na pág. 8.
Baile da Boa Ideia no 
Mackenzie
Dia 28/03, comemorando o 
aniversário de Valéria Barbosa, 
com Os Devaneios e Aeroporto.  
Inf. 2280-2356. Veja mais 
detalhes no anúncio nesta edição.
Baile do Nelson e Delfina es-
pecial de Carnaval
Dias 5, 6, 7 e 8 de março, das 18 
às 22h, veja detalhes no anúncio 
da pág.9.

TERÇAS
Baile das Rosas no 
Amarelinho, Cinelândia
Toda 2ª terça-feira do mês, no 
Amarelinho da Cinelândia, a par-
tir das 19h, com sorteio e equipe 
de dançarinos. RETORNARÁ 
EM ABRIL Inf. 3714-2329 / 
9753-0260 / 9472-3872.
Baile em S.Gonçalo
Organizado pela Ac. de Dança 
Reinaldo Gonçalves, toda primei-
ra 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 e convidados
Baile de dança de salão na Maison 
Sully, em Vila Valqueire, agora 
com música ao vivo.  Veja pro-
gramação completa no anúncio 
nesta edição. 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.
Baile Romântico da 
Churrascaria Gaúcha
Todas as terças, a partir das 20h, 
música ao vivo. Veja programa-
ção completa no anúncio desta 
edição. Inf. 2558-2558.
Coquetel dançante na Casa 
do Porto
Baile mensal, a partir das 16h, 
com equipe de dançarinos.  Org. 
Terê Freitas. Inf. 2208-0043 / 
9781-5120. RETORNA EM 
MARÇO.
Pré Reveillon da Maison 
Sully
Dia 01/03, com banda Pérolas.  V. 
detalhes no anúncio da pág. 9.
Baile do Nelson e Delfina es-
pecial de Carnaval
Dias 5, 6, 7 e 8 de março, das 18 
às 22h, veja detalhes no anúncio 
da pág.9.

QUARTAS
Baile do Carlinhos Maciel
Todas as quartas, no Olympico 

Clube, em Copacabana, a partir 
das 20h,. Inf.:  2295-6892 / 8212-
2969.  Especial dia 23/02: con-
curso de SAMBA no intervalo da 
banda.  Veja anúncio na pág. 8.
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 mú-
sica ao vivo. Veja a programação 
completa no anúncio nA PÁGINA 
2.  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 
Ritmos.  Veja anúncio na pág.  ao 
lado.
Forró sertanejo e 
universitário na 
Churrascaria Gaúcha
Todas as quartas, a partir das 20h. 
Veja anúncio na pág. 9. 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.  Inf. 2569-2060.
Baile da Solidariedade
Baile beneficente no Irajá A. C., 
com participação de 5 bandas, dia 
09/02 (veja anúncio nesta edição); 
22/0. Inf. 9973-1408 / 7679-4093.
Baile especial de Carlinhos 
Maciel com concurso de 
samba
Dia 23/02, veja detalhes no anún-
cio desta edição.
Bailes da Amiga Angela
No Irajá A. C., bandas a confir-
mar.  Agendado para quartas: 
09/02 (baile beneficente, veja 
anúncio nesta edição); 22/07 
(Baile do Amigo). Inf. 9973-1408 
/ 7679-4093.
Baile de aniversário de Luiz 
Augusto
Dia 31/03, 16:30h, na Newfest, 
Tijuca, com buffet completo e 
equipe de dançarinos.  Inf. 9341-
4368. Veja mais detalhes no anún-
cio 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.  
Inf. 3391-7530.  
Baile da Graça
Todas as quintas, a partir das 20h, 
na Churrascaria Gaúcha. Cupom 
de desconto: veja anúncio na pág. 
5. 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 da pág 2.  
Inf. 2620-9968.
Baile na hora do almoço
Dias 03, 10, 17 e 24/02, das 12 
às 15h, no Espaço X de Stelinha 
Cardoso (v. anúncio nesta edi-
ção). 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, na primeira quinta-
feira, a partir das 19h, com Bossa 
Seis.  Realização Geraldo Lima.  
Inf. 2527-2300. 
Baile no Méier com 
TriniDance
Todas as quintas no Teatro Agil-
do Ribeiro, a partir das 19h (R 
Arquias Cordeiro 446).

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.
Maratona de Dança de 
Regina Vasconcellos
Toda Sexta, no Catete, baile com 
opção de dançarinos por ficha. 
Música ao vivo das 16 às 20h e dj 
Viviane Chan das 20 às 23h. Inf.:  
2252-3762 / 8117-5057. Veja 

mais detalhes no anúncio nesta 
edição.
Forró na Chinela
Na Escola Carioca, Tijuca, com 
trio de forró, geralmente na tercei-
ra sexta do mês. Inf.  2288-1173.
Baile de Dança de Salão da 
Ac. Luiz Valença
Toda Sexta-feira, na Ac. Luiz Va-
lença, na Tijuca, a partir das 19h. 
Inf.:  3872-5264.
Baile do Espaço X de 
Stelinha Cardoso, Centro 
do Rio
Dia 25/02, a partir das 18h. V. 
anúncio nesta edição. 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 ban-
das no anúncio nesta edição). Inf. 
2667-4662.
Baile da C. D. Carlinhos de 
Jesus
Em Botafogo, baile todas as sex-
tas, a partir das 21h. Inf. 2541-
6186. 
Baile da Cachanga do 
Malandro (Carlos Bolacha)
Toda sexta-feira, das 20:30 às 3h, 
na Lapa.  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. anúncio na pág 2.  Inf. 2620-
9968.
Dançando na sexta
Casa dos Poveiros, Tijuca, a partir 
das 16:30h.  Org. Jorge Leite. Inf. 
2578-4361
Baile do TriniDance & Vavá
Toda sexta, no CIB, Copacabana, 
a partir das 20:30h, veja chamada 
na capa  Inf. 8116-0892 / 9854-
9827. 
Sexta Carioca na 
Churrascaria Gaúcha
Todas as sextas, a partir das 20h, 
o melhor de todos os ritmos. V. 
anúncio da Gaúcha nesta edição. 
Inf. 2558-2558.
Milonga Xangô
Toda sexta, no Espaço de Dança 
ViraLapa, na Lapa.  Inf. 3970-
2457. 
Baile da ac. Caio Monatte
Todas as sextas, de 18 às 22h, no 
Estácio (veja anúncio nesta edi-
ção). Inf.2273-4346.
Sexta nobre no Aspom
A partir das 20h, com sonorização 
de Henrique Nascimento (veja 
anúncio nesta edição). Inf.9752-
2207 - 2595-5342.
Almoço dançante no Clube 
Monte Sinai
Toda primeira sexta-feira do mês. 
(veja anúncio na pág. 8), com dan-
çarinos e buffet com tudo incluí-
do.  Inf. 2572-6716 / 8764-4960 
(Sandra) ou 2201-1371 / 9619-
2460 (Lourdes). Dia 04/02: com 
Banda Pérolas.
Sextas no Olympico by Glo-
rinha
Todas as sextas, a partir das 
20:30h, noite dançante ao som de 
banda e, nos intervalos, dj Murilo 
(recorte o anúncio desta edição e 
obtenha desconto no ingresso).  
Inf. 9772-2051 / 2553-3600.
Bailes da Amiga Angela
No Irajá A. C., bandas a confir-
mar.  Já agendados para sextas: 
09/02 (excepcionalmente na qua-
ta, baile beneficente, veja anúncio 
nesta edição); 06/05 (Homenagem 
às mães); 12/08 (homenagem aos 
pais); 02/12 (aniversário Angela 
Abreu). Inf. 9973-1408 / 7679-
4093.
Baile de aniversário de Alice 
Vasques
Dia 11/02, 21:30, no Leme Tenis 
Clube (v. detalhes no anúncio da 
pág. 9).  Inf. 9665-4489.

SÁBADOS
Baile-Ficha em Copacabana
Todo sábado, a partir das 19h, no 
Studio de Dança Marquinhos Co-
pacabana (veja anúncio da acade-
mia nesta edição). 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. Veja anúncio nesta edição.
Bailes de tango Esc. 
Carioca
No primeiro sábado do mês, Co-
nectango, a partir das 21h.  Inf.:  
2288-1173.
Tarde Dançante Helênico 
A.C.
Todo sábado feijoada dançante 
das 13 às 16h, seguida de tarde 
dançante com banda ao vivo. Inf. 
2502-1694.
Baile da As. Atl. Vila Isabel
Todo sábado, com banda ao vivo, 
das 18:30 às 22:30h, em Vila Isa-
bel.  Inf. 9979-9397 / 2204-1640.
Baile da Gafieira 
Estudantina
Todos os sábados, com abertu-
ra do dj Dom Wilson, das 20 às 
22:30h, seguido de banda ao vivo.  
Promoter Bernardo Garçon. Dire-
tor artístico: Paulo Roberto. Inf. 
2771-1622 / 9399-0646 / 2232-
1149 / 2507-5131. Veja progra-
mação das bandas no anúncio 
desta edição.
Bailes do Humaitá Atlético 
Clube, Barreto, Niterói
Veja a programação completa no 
anúncio desta edição, na pág. 2.  
Inf. 2620-9968.
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 Ivan Sanna, em 
Copacabana
A estrear (ligar para confirmação) 
no 2º sábado do mês, das 18 às 
22h.  Inf. 8873-4453. 
Bailes do Núcleo de Dança 
Renata Peçanha
No Centro do Rio, a cada sábado 
uma programação diferente. Inf. 
2221-1011 / 9879-1502. 
Bailes dos sábados da 
Amazonas Dance
Veja a programação no anúncio 
da pág 2.
Zouk Explosion na 
academia Lídio Freitas
Baile mensal.  Inf. 7856-5288 / 
2565-6253.
Baile de forró e ritmos 
quentes no Universo da 
Dança
Sempre no segundo sábado do 
mês.  Inf. 2595-8053 / 8142-5371 
(Cláudio Almeida). Veja detalhes 
no anúncio da academia, nesta 
edição.
Baile de prática da Ac Ma-
ckenzie de Dança de Salão
Todo sábado às 18h (veja anúncio 
nesta edição). Inf. 9157-4658.
Bailes do Humaitá Atlético 
Clube, Barreto, Niterói
Dias 12/02, com banda Karibe, 
e 19/02, com Pingos e Gotas.  A 
partir das 20:30h.  Veja a progra-
mação completa no anúncio da 
pág 2.  Inf. 2620-9968.
Baile do Nelson e Delfina es-
pecial de Carnaval
Dias 5, 6, 7 e 8 de março, das 18 
às 22h, veja detalhes no anúncio 
da pág.9.
9º Baile dos Arianos
Dias 16/04, com banda Os De-
vaneios, na Casa de Viseu, 19h.  
V. anúncio na pág. 9. Inf. 7712-
9758.

DOMINGOS
Milonga Del Domingo
2º e 4º Domingo do mês, de 19 às 
23h, no salão de eventos do Gam-
bino, Largo do Machado, org. 
Bob Cunha e Aurya Pires. Inf. 
2556-7765 / 9629-3072.
Domingos Dançantes no 
Olympico Clube
Todos os domingos a partir das 
20:30h, com banda Pérolas e dj 
Murilo. Recorte o anúncio publi-
cado nesta edição e obtenha des-
conto no ingresso. Inf. 9772-2051 
/ 2553-3600 (Glorinha Telles).
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 pro-
gramação na pág. 2).  Inf. 2620-
8018 / 2717-5023.
Bailes do Humaitá Atlético 
Clube, Barreto, Niterói
Todo domingo, às 20:30h, Seres-
ta Dançante com Os Trovadores. 
Veja a programação completa 
no anúncio na pág 2.  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.
FORRÓMANIA na 
Churrascaria Gaúcha
Todos os domingos, a partir das 
20h, o forró mais quente da cida-
de com duas bandas. Veja anúncio 
nesta edição. Inf. 2558-2558.
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. Inf. 2527-2300.
Forró do Catete
Todo domingo (exceto o terceiro), 
na Ac. Jimmy de Oliveira, realiza-
ção de Marquinhos do Forró.  Inf. 
9251-3248.
Baile de tango na Ac. Jimmy
Todo 3º domingo, org. Márcio 
Carreiro.
Baile da Amazonas Dance, 
aos domingos
Baile Móvel no J. Botânico de Ni-
terói (entrada franca).  Dia 27/02 
(veja anúncio na pág. 2) Inf.: 
2613-3276. 
Baile no Mackenzie
Dia 20/02, com banda Pérolas.  
Veja detalhes no anúncio do Ma-
ckenzie, na pág. 10.
Baile do Lécio e da Carmi-
nha no Museu Militar 
Dia 27/02, veja detalhes no anún-
cio da pág. 10.
Baile do Nelson e Delfina es-
pecial de Carnaval
Dias 5, 6, 7 e 8 de março, das 18 
às 22h, veja detalhes no anúncio 
da pág.9.

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

Curso de qualificação 
profissional para instrutores 
de dança
Promovido pelo Sindicato dos 
Profissionais de Dança do RJ  
Turma nova de dança de salão 
iniciada na segunda quinzena de  
janeiro.  Inf. www.spdrj.com.br
Carioca Mix
De 03/01 a 23/02, cursos de férias 
da Escola Carioca.  Inf. 2208-
3397.
2º Curso de Qualificação 
Profissional para instrutores 
de ballet
Início dia 12/02 numa realização 
do Sindicato dos Profissionais de 
Dança do RJ.  Veja mais detalhes 
no anúncio da pág 11.
Workshop de tango com 
Milena Plebs e David Palo
Dias 12 e 13/02, na escola de 
tango do Espaço Improviso. Inf. 
9665-4489 / 2529-9946. Veja 
mais detalhes no anúncio nesta 
edição.
Espetáculo de dança no 
Universo da Dança
Comédia “Sem lé nem cré”, dias 
11 e 25/02.  Inf. 2595-8053 / 
8142-5371 (Cláudio Almeida). 
Veja detalhes no anúncio da pág. 
da academia, nesta edição.
Workshop de samba no pé 
da C. D. Carlinhos de Jesus
Dias 26 e 27/02, consulte o anún-
cio da pág. 20.
Bloco Carnavalesco Alegria 
Sem Ressaca
Desfile na Av. Atlântica já con-
firmado para dia 27/02 às 10h em 
ponto.  Concentração em frente à 
R. República do Peru.  Cobertura 
do JFD.
Bloco carnavalesco Dois-
Pra-Lá_Dois-Pra-Cá
Concentração a partir das 8h em 
frente à Casa de Dança Carlinhos 
de Jesus, com início do desfile às 
10h, em direção a Copacabana.
Passeio dançante a Paty do 
Alferes
Org. pela Academia Egídio de 
Dança, incluindo transporte, hos-
pedagem, alimentação, bailes e 
equipe de dançarinos.  Veja deta-
lhes no anúncio da pág 2.  ATEN-
ÇÃO INSCRIÇÕES SÓ ATÉ 28 
DE FEVEREIRO.

EVENTOS EM OUTRAS CI-
DADES E ESTADOS
NITERÓI / SÃO GONÇALO
Ver programação por dia da se-
mana
NOVA IGUAÇU
Toda sexta, a partir das 16:30, na 
Casa de Shows Rio Sampa, baile-
aula seguido de baile com duas 
bandas e dançarinos (veja pro-
gramação das bandas no anúncio 
desta edição).
BELO HORIZONTE
Bailes às sextas, da Academia Pé 
de Valsa, na rua Teixeira de Frei-
tas 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 Equipe de dançarinos Renato 
Ritmus: veja no anúncio da pág 
ao lado.
Agenda de Viviane Chan
Toda sexta na Ac. Jimmy de Oli-
veira (baile de ficha de Regina 
Vasconcellos).
Agenda de Dom Wilson
Veja a agenda no anúncio da pá-
gina ao lado.
TriniDance
Bailes com jeito de festa.  Toda 
segunda, no Passeio Público Café 
(Baile da Graça), toda quinta no 
Teatro Agildo Ribeiro, no Méier, 
e toda sexta no CIB (Baile do Tri-
nidance & Vavá). 
Banda Estação Rio
Inf. 2104-6732 / 9829-8448
Programação não fornecida até o 
fechamento desta edição. 
Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580, Sr. 
José – ou www.conjunto aeropor-
to.mus.br. Programação já agen-
dada para fevereiro:  (3) Olaria 
Atletico Clube- Ent. Franca; (4) 
Casa de Show Riosampa; (5) As-
soc. Atletica Vila Isabel; (6) Clu-
be dos Democraticos; (10) Casa 
de Festa Elandre; (11) A Confir-
mar -Luxor Hotel; (12) Noite do 
Flash Back na Churr. Marlene; 
(13) Clube Petropolitano - Petro-
polis; (18) Casa de Viseo; (19) 
Clube Mackenzie-Flash Beck de 
Carnaval; (20) Clube Municipal
(25) Casa de Show Riosampa; 
(26) São Pedro da Aldéia Sport 
Club; (27) Paratodos da Pavuna
(28) Mackenzie Spot Club -Ani-
versariantes do Mes; (2/Mar) 
Casa de show Riosampa; (4/Mar) 
Casa de Viseo- Pré-Carnaval
Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 / 
2201-9446. Já agendado para fe-
vereiro: (03) Elandre; (04) Sede 
da Prefeitura – Centro; (05) He-
lênico; (09) Irajá;  (13) Cl. Para-
todos da Pavuna; (14) Castelo da 
Pavuna com Brasil Show (anivers. 
Robson Crispim); (20) Cl. Bom-
beiros; (26) Estudantina; (28) Cl. 
Municipal; (13/MAR) Democrá-
ticos.
Banda Paratodos 
Inf. Toninho Moreira, tels. 3477-
4308 / 2464-1190 /  3359-6753 / 
7862-0558 id:83* 67257. Agenda 
já confirmada para fevereiro: (5) 
EC Cocotá - Ilha do Governador; 
(11) Casa dos Poveiros; (12) Estu-
dantina Musical; (15) Estudantina 
; (17) Clube Militar; (19) Hele-
nico; (21) Clube Municipal; (25) 
Olímpico Clube; (26) A.A Vila 
Isabel.
Banda Status Show do Rio
Inf. 3762-6535 / 9242-2242 (Ilsa). 
Agenda já confirmada para fe-
vereiro: (4) Casa de Viseu; (5) 
Tijuca Tenis Clube; (7) Clube 
Municipal; (11) Casa de Show 
Riosampa; (16) America Football 
Clube; (19) Estudantina Musical; 
(20) Canto do Rio; (26) Pre Car-
naval no Municipal; (27) Bombei-
ros de Madureira
Banda Resumo 
Inf. 3278-3508/7846-6872 Agen-
da já confirmada: não disponível 
até o momento de fechamento 
desta edição.
Banda Rio New Dance
Inf. 2570-9225 / 2425-7543
Já agendado: (24) Portuguesa da 
Ilha do Governador
____________________
Programação sujeita a altera-
ções, ligue para confirmar o 
evento. 
Ao fazê-lo, informe ao promotor 
onde viu a dica, ajudando-nos a 
comprovar a utilidade desta 
seção.
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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

JORGE
RODRIGUES
tel. 9676-6889

HIDROLISADO
PROTEINCOLLA,
O 1º COLÁGENO LÍQUIDO
DO MERCADO BRASILEIRO,
NA SUA NUTRIÇÃO DIÁRIA

Distribuidor:

BOA FORMA: CORPO MAGRO
E MUITA SAÚDE

Você pode ser jovem, magro e saudável 
indefinidamente! Combata os problemas 
inflamatórios e livre-se das alergias e 
excesso de peso. Através da naturopatia 
e nutrição celular multifuncional.
Excesso de peso predispõe a uma série 
de doenças, cardiovascular, diabetes, 
apneia, do sono.  O ser humano não 
envelhece, se oxida!  Há uma grande 
diferença entre envelhecer e ficar mais 
velho!  Cuidar da saúde e da estética é 
muito mais importante do que 
simplesmente investir na aparência, isso 
reflete no ser humano atual.  Investir na 
qualidade de vida e prevenir doenças 
degenerativas, como artroses, artrites, 
reumatismo, osteoporose, perda de 
cálcio e de massa muscular.  Faça a 
prevenção tomando o Proteincolla. 
A reposição da proteína é essencial para 
a saúde, para a vitalidade e é 
fundamental para a beleza e a 
sustentação da pele.  E cuidando de todo 
o funcionamento orgânico, atividade 
física.  Sua refeição deverá conter 20% 
de proteínas, 20% de carboidratos e 60% 
de frutas e legumes.  No jantar, dispense 
o carboidrato e utilize 40% de proteínas e 
60% de frutas e verduras.
                                 Jorge Rodriguesjorge.rodrigues80nutricaomultifuncionalavancada@hotmail.com

DjDom Wilson
Bailes de Dança de Salão
Raridades, novidades e exclusividades

email:
wbywill@gmail.com

orkut:
djdomwilson57@hotmail.com

arte

CONHEÇA MEU
REPERTÓRIO!

BAILES REGULARES:

Todas as segundas - 19h
     Clube Português da Taquara

8834-2194
2464-7785

Contatos:

Todos os sábados - 20h
Gafieira Estudantina

Todas as sextas - 19h
Casa de Festas Maravilha
Rua Maravilha 77 - Bangu

Madalena

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

Bolos

Renato

53409-57 6
-19692 752

Informações:

O SHOW MAN

FIQUE LIGADO: SÁB - 30 ABRIL !!!
ANIVERSÁRIO DE RENATO RITMUS

QUARTAS DIAS 02, 09, 16 e 23/02
ESTUDANTINA MUSICAL
DAS 18 às 22h
R$ 10 
PROMOÇÃO FEV/2011:
5 cortesias toda semana para o baile
da Estudantina, ligando para o 
Jornal
(t. 9202-6073, Aragão)

QUINTA DIA 17/02

RIVER F. CLUBE - ABOLIÇÃO

DAS 19 às 23h - R$ 7

SEXTA DIA 11/02
LONA CULTURAL GILBERTO GIL
REALENGO - DAS 20 às 00h - R$ 5

Ritmus

OPCIONAL EM TODOS OS BAILES: DANÇARINOS NO SISTEMA DE FICHAS

QUINTA DIAS 10 e 24/02

CLUBE DOS QUINHENTOS - Caxias 

DAS 18 às 22h - R$ 5

SÁBADOS DIAS 12 e 26/02
CL. DOS ALIADOS DE C. GRANDE
DAS 18:30 às 23h - R$ 7
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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
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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

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

R. das Laranjeiras 21 - Lj. 4 - Laranjeiras

www.impulsaolingerie.blogspot.com

tel. (21) 2205-3975
7879-7769 Id: 12*39445

contato@impulsaoonline.com.br

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

APROVEITE O ATACADO PARA OBTER

RENDA EXTRA!
Aceitamos:

4102-9828

+55 21 9676-6889



apresenta
o mais novo point da dança

Sonorização
Henrique Nascimento
Dj’s: Henrique Nascimento
e convidados
acompanhe a programação em
www.studiohenriquenascimento.com.br

ARTE
DIVULGAÇÃO

NÃO FIQUE DE FORA DESSA
INGRESSO: R$ 8

ANIVERSARIANTES DO
MÊS TÊM DIREITO

A 10 CONVITES
CORTESIAS

Av. Dom Helder
Câmara 8484

Piedade
20:00 À 00:30h

NA

ASPOM

SEXTA
NOBRE

(21)9752-2207
2595-5342

7706-0217 ID: 124*19127

Informações:
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www.capezio.com.br

i
ç

Real za
ão

www.academiajimmydeoliveira.com.br

RUA DO CATETE 112 - SOBRADO - tel. (21) 2285-6920

VENHA DANÇAR CONOSCO
AMPLO SALÃO REFRIGERADO E SERVIÇO DE BAR

BAILE DE
DANÇA DE SALÃO

TODO SÁBADO - 21H
 COM APOIO DE

BOLSISTAS

COMEMORE
AQUI SEU 

ANIVERSÁRIO!

ARTE

APOIO


