
Já ouviu falar em cinematográfico? Mas na
sua abreviação, “cinema”, com certeza sim!
Na página 6, leia um pouco sobre como o
cinema ajudou a desbancar o reinado da
dança de salão e saiba sobre os esforços por
recuperar os históricos cinemas de rua

SAMBA - FORRÓ - SALSA - ZOUK

BAILES EM 2 AMBIENTES:
21 ABRIL - PRÉ-LANÇAMENTO
19 MAIO - BAILE CONGRESSO

AULAS:
19/05 (10 ÀS 17h) & 20/05 (10 às 17:30h)

Informações:
http://jpadancas.blogspot.com
CongressoJpa Dancas

II CONGRESSO DE DANÇAS DE JACAREPAGUÁII CONGRESSO DE DANÇAS DE JACAREPAGUÁ

Estr. de Jacarepaguá 7578
Freguesia - RJ

Direção: Fábio Pires Tel: 8702-0078

18 profissionais
ensinando tudo

que há de melhor
nos ritmos mais

apreciados pela galera!
Acesse nossa página

para conhecer os
professores e

dj’s dos bailes
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Leia na seção pequenas notas:
"A dança social brasileira, que teve origem
na nobreza europeia, teve seu momento 
de glória", declarou-nos o professor Lincoln,
que recebeu medalha das mãos do príncipe
Harry, em evento no Aterro do Flamengo.

Maria Antonietta pode virar estátua de
bronze na Praça Tiradentes! Saiba como
a comunidade da dança de salão pode
tornar isso uma realidade
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Helênico Atlético Clube

ALMOÇO C/DJ ELCIO A PARTIR DAS 13H E TARDE DANÇANTE
DAS 16 ÀS 20H COM BANDA AO VIVO

Rua Itapiru 1305 - Rio Comprido - tel. 2502-1694

Arte:

07/04 - RIO BALANÇO
14/04 - PARATODOS &

NOVOS TEMPOS
(Ping Pong com 6 horas de baile)

21/04 - STATUS SHOW RIO
28/04 - RIO BALANÇO

HUMAITÁ ATLÉTICO CLUBE
RUA GUIMARÃES JUNIOR 20 - BARRETO - NITERÓI - t. 8787-0068

Administração Roberto Maurício Miranda

Toda 4ª f. | 20h | Baile com música ao vivo

Toda 6ª f. | 21h | Sarau Seresteiro
Aos domingos | 20h | Seresta com Os Trovadores

IMPERDÍVEL
BAILE DOS
INCONFIDENTES

20:30h
SÁB 28 ABR

traje esporte fino

Aos sábados, 20:30h, os melhores bailes
de Niterói e São Gonçalo!

BANDA
KARIBE

Sábado de Aleluia com seresta
carnavalesca com os conjuntos
Os Trovadores e Céu de Estrelas
Traje: esporte fino ou fantasia

Sáb | 07 ABR |

Grande baile em homenagem às
mães com conj. OS DEVANEIOSSáb | 05 MAI |

(ao lado do ponto final do 779, Madureira x Pavuna)

QUI - 05/04 - NÃO HAVERÁ BAILE (SEMANA SANTA)
QUI - 12/04 - BANDA STATUS SHOW RIO

Imperdivel

Casa Elandre
Rua Alcina 107, Madureira - Inf. 9362-0190

QUI - 26/04 - BANDA HOLLIDAY
QUI - 03/05 - OS DEVANEIOS
QUI - 10/05 - BRASIL SHOW

QUI - 19/04 -
CONJUNTOS AEROPORTO + DEVANEIOS
COMEMORAÇÃO DE 10 ANOS DO BAILE

MESAS GRÁTIS!

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

Av. Visconde do Rio Branco 701 - Centro - Niterói

CONHEÇA NOSSAS DOMINGUEIRAS (a partir das 19h)

01/04 - PINGOS & GOTAS
08/04 - AEROPORTO
15/04 - RIO BALANÇO
22/04 - HOLLIDAY
29/04 - OS DEVANEIOS

CASSINO DA DANÇA:
PROFISSIONAIS A R$ 2,00/ MÚSICA
APOIO VÂNIA LIMA & BIRA NITEROI

06/05 - PINGOS & GOTAS
13/05 - RESUMO
20/05 - COPA 7
27/05 - OS DEVANEIOS

ARTE

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

BAILE DO TRABALHADOR
TERÇA - 1º MAIO - BRASIL SHOW

A PARTIR DAS 18H

Casa de Festas convida

GR NDE ENCO TRO MENSAL
A N

La Maison Sully

ÚLTI A E DO ÊSM T RÇA M
sas grátme is

24/04 - E ÇAT R

BALAN O
RIO Ç

29/05 - TE ÇAR

N VOS TEMPOS
O

ESP CIAL A 15/
E DI 05V RS RIO UE I

ANI E Á S LCO S D VANE OS
NJ. O E I

Local: Rua das Camélias, 74 - V. Valqueire - 19 às 24h
tel. 2453-0957 / 7841-1569 / 9749-8137
Reservas: profª Rosangela Zaluar 9749-8137
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MULHER,
seu melhor
presente:
dance e
viva essa
emoção!

Fabiano Brasil (8837-4971 / 2570-0336)
Face/email: fabianobrasil10@ig.com.br
Bernardo Garçon (9399-0646 / 2771-1622)

Fabiano
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Bernardo
Garçon

Casa da Vila da Feira
R. Haddock Lobo, 195
Tijuca - t. 2293-1542
apresenta

Ingresso
R$ 10*

*antecipado até
25 ABR (após, R$ 15)

Salão nobre
Ar condicionado

Elevador ativo
Início: 16:30h

Atenção:
TRAJE

ESPORTE
FINO

equipe de dançarinos
(sistema fichas)
Informações e vendas:
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Sandra & Lourdes convidam
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C.C.E.R. Monte Sinai
R. Francisco Xavier 104 - Tijuca

Inf. 2208-0030 / 8764-4960 (Sandra)
2201-1371 / 9619-2460 (Lourdes)
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ALMOÇO DANÇANTE NO
CLUBE MONTE SINAI

SEXTA - 13 ABR - BANDA PÉROLAS

SEXTA - 04 MAIO - HÉLIO SILVA
SPORT CLUB MACKENZIE

R. DIAS DA CRUZ 561 - MÉIER - 2269-0082
A PARTIR DAS 17:30H - APOIO: EDIL RIBEIRO (7675-5576) 

ENTRADA R$ 5 até 18:30 (R$ 7 após) MESAS GRÁTIS
OPCIONAL: DANÇARINOS POR SISTEMA DE FICHAS

TODA SEGUNDA-FEIRA*
*EXCETO A ÚLTIMA
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MARQUINHOS DO FORRÓ

Baiano de nascimento, carioca de coração, 
ex-militar, ex-lutador de boxe e luta livre, 
Marquinhos ganhou seu nome artístico ao 
se destacar em campeonatos de forró e na 
organização de eventos do ritmo.  Atual-
mente, além dar aulas regulares em diver-
sas academias do Rio, e viajar para minis-
trar oficinas de dança em outros estados, 
Marquinhos produz dois eventos de peso 
por ano: o workshop de forró universitá-
rio, em agosto, e o workshop de forró pé 
de serra, em abril.  
   “O workshop de agosto é de um dia, 
com aulas ministradas por mim, e está na 
sexta edição. Já o workshop deste mês de 
abril será o segundo em que trago outros 
profissionais, do Rio e de outros estados, 
com dois dias de aulas. É uma oportuni-
dade dos amantes do ritmo conhecerem, 
num mesmo local, vários profissionais e 
suas metodologias e tomar ciência do que 
se está ensinando fora do Rio”, explica 
Marquinhos.  Para a edição deste ano, os 
professores serão: Jota Junior e Jussara 
Andrade (SP), Cesar Neves de Almeida 
(MG), Bruno e Luciana (PE), Luiz Forró 
do Rio (RJ), Gilberto Paixão (RJ), Bruno 
Vieira do Prado (RJ) e, claro, Marquinnhos 

do Forró (RJ).  
   Como nas edições anteriores, Marqui-
nhos limitou as vagas no workshop. “Para 
o baile, a previsão é um público de 250 a 
300 pessoas, mas para as aulas só abrire-
mos 100 vagas, para evitar a superlotação 
que dificulta o aprendizado”, avisa o pro-
fessor, que este ano já tem registrados dois 
momentos marcantes em sua carreira: foi 
destaque em carro alegórico da Portela, 
dançando forró, e brevemente será pai da 
futura forrozeira Ana Sophia.  Aliás, Mar-
quinhos e Cynthia já marcaram o primeiro 
forró para a menina: será o Forró de Fral-
da, dia 16 de junho, na academia de Jimmy 
de Oliveira.

Serviço:
2º Workshop de Forró Pé de Serra
Dias 21 e 22 de abril de 2012
Local: Rua do Catete 112
Programação: 14 horas de aulas em dois 
dias + baile de forró com trio nordestino 
ao vivo
Investimento: R$ 120,00
Informações: (21)9251-3248 | 3565-7822 | 
8201-4609 | cynthiaccsantos@gmail.com | 
www.marquinhosdoforro.com.br

Em abril ele realizará a 
segunda edição de seu evento 
interestadual de forró

ISRAEL
COMPRAMOS SEU AUTOMÓVEL

QUALQUER ANO E MODELO
NACIONAL OU IMPORTADO

OFERECEMOS O
MELHOR PREÇO DA PRAÇA

PAGAMOS À VISTA
VAMOS NO LOCAL AVALIAR

INFORMAÇÕES PELOS TELS.

7827-9858 / 9954-4048
email israeljmatos2011@hotmail.com

COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEIS

Aulas particulares
Todos os ritmos

Preparação para cenas
teatro, tv, cinema

Coreografias para eventos
casamentos, aniversários etc

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

Magela
José

Danças
de Salão e
Consciência Corporal

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!

Le
on

or
 C

os
ta

Marquinhos do Forró com a esposa, Cynthia: eventos anuais em abril e em 
agosto - e Forró de Fralda em junho.
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Através de Marco Antonio Perna, co-
lunista deste periódico e editor do site 
Agenda da Dança de Salão Brasileira, 
tomamos conhecimento da intenção da 

prefeitura de inaugurar uma estátua feminina na cidade, 
após votação pública pela internet (leiam mais detalhes 
em postagem no site do JFD).
   De imediato, Leonor Costa lembrou que o local ideal se-
ria na Praça Tiradentes, próximo à Estudantina, onde por 
décadas a falecida mestra dera aulas, ia aos bailes sema-
nais dos sábados e emprestara seu nome à pista de dança.
   Conversando com Paulo Roberto, diretor artístico da ga-
fieira, soubemos que essa ideia não era original: no projeto 
de revitalização da Praça Tiradentes constava duas home-
nagens à Maria Antonietta: (1) a mudança do nome da rua 
em frente à Estudantina (onde antes estacionávamos os 
carros e que agora é de pedestre) para Rua Maria Anto-

nietta Guaycurus de Souza; (2) colocação de estátua 
da Maria Antonietta no início da rua.
   O problema é que as obras na praça iniciaram, 
terminaram, a praça foi reinaugurada... E o pro-
jeto para mudança do nome da rua e confecção 
da estátua deve estar perdido em alguma mesa 
da subsecretaria municipal de patrimônio cul-
tural, intervenção urbana, arquitetura e design.
   Então, concluo que a possibilidade 
de Antonietta vir a ser estátua na 
Praça Tiradentes está nas mãos 
da comunidade da dança de sa-
lão.  De que forma?  Primei-
ro: se houver a votação pela 
internet, nos mobilizarmos 
para uma votação maciça 
em seu nome.  Segundo, 

e mais importante: localizar o processo de 
mudança de nome de rua e inauguração de 
estátua, sobre o qual falou Paulo Roberto, 
e nos mobilizar para pressionar pelo seu 
trâmite, de forma a inaugurarmos a estátua 
até 2014, aniversário de cinco anos de fale-

cimento da mestra. 
   Estamos fazendo contatos com pessoas pú-
blicas que possam nos ajudar a localizar o 

processo e esperamos que algum de nos-
sos leitores ou entidades representativas 
também possa nos auxiliar nesta em-

preitada. 

___________________
Antônio Aragão é diretor do 
Jornal Falando de Dança

Todo periódico cultural que 
não dispõe de grandes pa-
trocinadores deve enfrentar 
o mesmo dilema: se sobram 
páginas para se publicar ma-

térias, é sinal de que faltam anunciantes 
para ocupá-las; se o número de anúncios 
aumenta, o espaço para notícias tende a di-
minuir e haja capacidade de concisão para 
transmitir a maior quantidade possível de 
informações. O mesmo acontece com o 
espaço reservado às coberturas fotográ-
ficas dos eventos sociais da comunidade 
da dança.  O Circulando é a seção mais 
procurada em nossas edições e recebemos 
constantes cobranças quanto à amplitude 
de seu alcance. Poderíamos, como já fize-
mos muitas vezes nesses quase cinco anos 
de jornal, aumentar a paginação, mas justa-

mente o número de páginas é a parte mais 
onerosa da impressão gráfica, comprome-
tendo o resultado financeiro do jornal, com 
o qual são pagas as despesas administra-
tivas, o aluguel da sede, a manutenção e 
gasolina do carro que faz a distribução dos 
jornais e leve e traz a equipe, dentre tantas 
despesas miúdas e constantes que só não 
inviabilizam a manutenção do JFD porque 
contamos com colaboradores que doam 
seu tempo e trabalho para garantir que a 
comunidade de dança de salão carioca te-
nha um jornal com periodicidade e distri-
buição garantidos.
   Com tudo isso, fazemos chegar às mãos 
dos leitores esta edição de abril contendo 
artigos assinados e um pout-pourri de notí-
cias de interesse dos profissionais da dan-
ça de salão e amantes dessa modalidade 

de dança. Em formato compacto, que per-
mite ao leitor manusear o jornal entre um 
intervalo ou outro de sua dança, tomando 
conhecimento de notícias que poderão ser 
acessadas com mais detalhes em nossa 
página eletrônica, caso haja interesse. Na 
coluninha social, uma pequena mostra das 
coberturas fotográficas que também pode-
rão ser inteiramente acessadas na internet. 
E permeando a edição, as chamadas para 
os eventos dançantes e os serviços presta-
dos por nossos anunciantes, mantenedores 
deste informativo juntamente com os leito-
res que efetuam assinaturas anuais.
   São vinte páginas bem enxutas, cum-
prindo a função de deixar registrado para 
a posteridade as atividades de nosso meio, 
visto que os exemplares são remetidos pe-
riodicamente para arquivo e consulta na 

Biblioteca Nacional.  Nossas edições tam-
bém servem a diversos propósitos junto a 
nossos profissionais de dança, como com-
provam os constantes telefonemas que re-
cebemos de pessoas interessadas em exem-
plares antigos para clipping de imprensa de 
seus eventos e comprovação junto a patro-
cinadores culturais. E até para finalidades 
impensadas, como comprovação de ativi-
dade cultural para fins de obtenção de visto 
de trabalho em outros países!
   Isso muita satisfação nos traz, saber que 
estamos construindo um futuro, através do 
registro dos acontecimentos presentes. Sa-
ber que quem ou o que aqui aparece fica 
registrado na história. Que tal pensar sob 
esse ângulo, ao desfolhar esta edição?
_____________
Leonor Costa é editora do JFD

Leonor Costa

Fala Aragão

Antônio Aragão

Antonietta pode virar estátua de bronze na Praça Tiradentes

Mensagem ao leitor

Construindo um futuro, através do registro do presente

Na minha coluna da edição passada falei 
que este seria o tema do próximo número, 
então, começo contando uma das minhas 
historinhas.
   Sempre tive a preocupação de me ar-

rumar com capricho para aniversários de academias, pois 
sei da importância para a empresa e o trabalho exaustivo 
que este tipo de evento representa para os anfitriões.  Pois 
bem: há uns cinco anos atrás fui em um desses bailes (de 
concorrentes leais e batalhadores, por sinal).  Quando che-
guei, um dos donos recebia os convidados calçando o tênis 
de dança. Fiquei encabulada e achei que realmente estava 
produzida demais.
   Mas, analisando a situação, pensei: até o grupo Corpo, 
quando quis enfatizar a dança a dois, em seu espetáculo 
Lecuona, colocou as dançarinas de salto alto, e o mesmo 
acontece com qualquer dança esportiva, de ballroom dan-
ce... Portanto, não estou tão doida assim, não é mesmo? 
Então, de onde vem essa confusão?
   Desde quando as apresentações de dança de salão passa-
ram para palcos, e as coreografias começaram a ter mais 
influência de acrobacias, balé clássico e circo, admitiu-se 
como natural e viável para a saúde do corpo que os en-
saios fossem com um calçado que diminuísse o impacto 

no chão e é óbvio que, nesse caso, seja necessário usar o 
tênis.  Concordo também que dançarinos fazendo serviço 
de personal dancer precisam estar com calçados mais con-
fortáveis e esses horríveis e pavorosos tênis cumprem seu 
papel, pois seus usuários dançarão com mulheres pesadas 
ou não, em média de três a quatro horas seguidas. Mas um 
homem, trajando uma calça social preta, até disfarça essa 
discrepância, agora, uma mulher, usando esses medíocres 
calçados em eventos sociais, é tudo de péssimo! 
   Pode ser preconceito meu, mas somos formadores de 
opinião, enquanto professores, e assim imitados, então, 
se usamos tênis em sala de aula, pelo conforto em usar 
esse tipo de calçado durante horas de trabalho, temos que 
explicar para as mulheres que, principalmente em um bai-
le, isso é desleixo! A dança de salão prima pela postura, 
elegância, e isso também está ligado à forma de se vestir 
e calçar.  
   Sei perfeitamente que a maioria dos calçados de salto 
não é apropriada para dançar. Mas penso que tenho uma 
solução: pegue aquela sandália maravilhosa, entre no baile 
triunfante, depois de alguns minutos troque por aquele sa-
pato confortável e terrível de dança.  Pelo menos é de salto 
alto e não parece que você está indo para uma academia 
de fitness.

   Toda evolução traz m u d a n -
ças para o bem ou 
para o mal, sei que 
sou da safra antiga, 
mas sempre estive e estou 
com a gaveta aberta.  Porém a 
tradição é cultura, vinda de nos-
sos antepassados, não é tudo que 
pode morrer. E fica aqui o ques-
tionamento: será que é por causa 
do tênis que jovens pavões ma-
chos e fêmeas dançam pare-
cendo que estão “possuídos” 
nos bailes, desrespeitando to-
dos os que estão a sua volta?
______________
Elaine Reis é professora 
de danças de salão e pro-
prietária da Academia Pé de 
Valsa, em Belo Horizonte, MG 
(visite o site 
www.academiape-
devalsa.com.br)

Por Elaine Reis

A explosão do tênis

Pé de valsa
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Pequenas notas

PATROCÍNIO CULTURAL À DANÇA 
Os organizadores do Prêmio Desterro/Festival de Dan-
ça de Florianópolis e da mostra infantil A Noite é uma 
Criança estão de parabéns: pelo segundo ano consegui-
ram enquadrar ambos os projetos nas leis de incentivo 
cultural do município de Florianópolis e, consequente-
mente, obtiveram a renovação do patrocínio da Unimed 
de Santa Catarina, num total de R$ 150 mil reais.  O 
primeiro evento, com premiação em dinheiro a bailari-
nos adultos, ocorrerá de 10 a 12 de agosto. O segundo, 
que reunirá crianças e adolescentes até 14 anos, ocorrerá 
de 17 a 21 de outubro. Segundo Carlos Eduardo de An-
drade, diretor dos dois eventos, o montante não chega à 
metade dos custos finais estimados, mas já dá suporte 
para a execução mínima dos projetos enquanto procuram 
por apoios complementares.  A Unimed Rio também está 
credenciada como patrocinadora pela Lei de Incentivo 
Municipal (ISS-RJ) e a relação dos projetos aprovados 
pela prefeitura do RJ para receberem o certificado de en-
quadramento foi publicada dia 12/03 no site www.rio.
rj.gov.br.

CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE OS 
TANGUEIROS DE SÃO PAULO E RIO
Aparecida Belotti, Patrícia Aguiar e Valdeci de Souza 
recebem dia 21/04, na Casa do Minho, uma caravana de 
tangueiros vindos de Sampa.  Dia 30/06 será a vez dos 
tangueiros do Rio irem à milonga organizada pela Con-
fraria do Tango, no Club Homs.  Os organizadores de 
ambos os lados pretendem reativar o circuito de eventos 
de tango no eixo Rio-São Paulo, que acontecia há alguns 
anos atrás.

CONVOCATÓRIA DE OCUPAÇÃO DAS SALAS 
DO CENTRO COREOGRÁFICO
Vai até 07/04 o prazo para inscrições de projetos de re-
sidências e ocupação do Centro Coreográfico da Cidade 
do Rio de Janeiro, com divulgação dos resultados pre-
vista para dia 13/04. Informações e inscrições no novo 
site do CCO, http://centrocoreografico.wordpress.com/
convocatoria.

DIA INTERNACIONAL DA DANÇA 
A data, 29/04, instituída pela Unesco, é comemorada 
com vários eventos pelo mundo.  No estado do Rio de 
Janeiro, já temos confirmados eventos em Paraty (I Pa-
raty em Movimento, dia 05/05) e em Angra (dias 28 e 
29/04).  Já na cidade do Rio está prevista a inauguração, 
dia 25/04, de uma exposição no Centro Coreográfico, so-
bre a história da dança carioca. 

PROJETO SOCIAL KI-ZUEIRA, DE XERÉM, 
COMEMORA ANIVERSÁRIO COM GRANDE 
BAILE
O projeto de inclusão social de crianças, através da dança 
de salão, comemora mais um ano de sucesso com grande 
baile no Miragem Clube, em Santa Cruz da Serra, Xe-
rém, numa organização de seus diretores, Márcia Rocha 
e Rico Rocha.  A professora Márcia, aliás, também estará 
comemorando seu aniversário na mesma data.  É espe-
rada a presença dos profissionais que apoiam o projeto, 
dentre os quais Alvaro Reys, Sheila Aquino, Marcelo 
Chocolate e integrantes do projeto Alvinhos Dance, ten-
do a profª Rachel Mesquita como mestre de cerimônia. 
O evento será dia 21/04, feriado, às 20h, e quem quiser 
participar ou contribuir pode fazer contato com Márcia 
Rocha, no tel. 8415-8681.

ESPETÁCULO ISTO É BRASIL, DE CARLINHOS 
DE JESUS, REESTREIA DIA 04/04
O espetáculo com a cia de dança Carlinhos de Jesus e 
participação especial da bailarina clássica Ana Botafogo 
está de volta aos palcos: no Teatro Net Rio, Sala Teresa 
Raquel (2º piso do Shopping da Siqueira Campos 143, 
em Copacabana), todas as quartas e quintas do mês de 
abril.  

REPRESENTANTE DA DANÇA DE SALÃO 
RECEBE MEDALHA DO PRÍNCIPE HARRY
Lincoln Pereira, professor de dança de salão há 16 anos, 
recebeu medalha do príncipe Harry, neto da rainha da In-
glaterra, em evento promovido no Aterro do Flamengo, 
dia 11/03.  “A dança social brasileira, que teve origem na 
nobreza europeia, teve seu momento de glória”, decla-
rou-nos o professor Lincoln, agraciado por seu trabalho 
na única escola de samba do mundo para portadores de 

necessidades especiais, o G. R. E. S. Embaixadores da 
Alegria, onde ocupa o posto de primeiro mestre-sala. A 
visita do príncipe faz parte do trabalho de marketing do 
Reino Unido, promovendo o jubileu de diamante da rai-
nha Elizabeth II, que comemora 60 anos no trono, e os 
jogos olímpicos e paraolímpicos de Londres.

APDS/RJ DECIDE REALIZAR AS 
COMEMORAÇÕES DA SDS-2012
Em reunião do dia 11/03, os membros da Associação dos 
Profissionais e Dançarinos de Salão do Estado do Rio de 
Janeiro decidiram retomar as comemorações da Semana 
da Dança de Salão do RJ, que cairá este ano entre os dias 
19 e 25/11, já estando agendada a primeira reunião com 
os coordenadores.  O JFD parabeniza a APDS pela ini-
ciativa, pois só a atuação de uma entidade representativa 
de classe poderá fortalecer o movimento pela regulamen-
tação da Lei 3400/2010 que incluiu o evento no calen-
dário oficial do estado. Os interessados em fazer parte 
deste movimento devem procurar o presidente da APDS, 
Jaime José (contatos na página 20).

DIVULGADA A RELAÇÃO DAS 
COREOGRAFIAS SELECIONADAS PARA O 
BAILA FLORIPA 2012
Foram avaliados 56 trabalhos provenientes das regiões 
Centro-Oeste, Sudeste, Sul e também dos Estados Uni-
dos, tendo sido aprovados 33 espetáculos de ritmos di-
versos, mais as participações especiais de uma academia 
americana e de um grupo de idosos de Florianópolis.  Do 
Rio de Janeiro foi selecionada a coreografia de samba de 
Leandro Ferreira, a ser executada pela Cia de Dança Le-
andro Ferreira e Espaço de Dança Cristiano Salgado.  E 
de Volta Redonda foi selecionada a coreografia de bolero 
de Rafael Mendes e Lissiana Schlick, da República do 
Movimento. O Baila Floripa ocorrerá de 28 de abril a 1º 
de maio, no Teatro Governador Pedro Ivo (apresentações 
selecionadas) e no Majestic Palace Hotel (workshops, 
bailes e concurso de duplas).  Mais informações em 
www.bailafloripa.com.br.

LANÇAMENTO DE LIVRO DE DANÇA 
A profª Cristina Rohr, da UERJ, lançou dia 14/03, na sala 
de dança do IEFD, seu segundo livro, intitulado “Dança 
na Educação Física”.  Este e o livro anterior, “Ensaios da 
Dança”, podem ser adquiridos pelo site www.universo-
doautor.com.br.

FINANCIAMENTOS DE PROJETOS CULTURAIS 
DIVULGADOS NO SITE DO JFD
>>>Você tem um projeto a realizar no estado do RJ no 
valor máximo de R$ 8 mil? A SEC-RJ está com inscri-
ções abertas até 11/06 para projetos que prevejam gastos 
até esse limite, podendo participar produtores culturais 
pessoas físicas ou jurídicas.  
>>>A SEC-RJ também reabriu as inscrições para a 
chamada pública de difusão e intercâmbios culturais, 
cobrindo passagens aéreas ou rodoviárias e reservas de 
hospedagem para grupos, artistas e técnicos convidados 
a participar de eventos culturais, no mês de julho.  Prazo 
até 11/04.
>>>E para quem perdeu o prazo de inscrição da SEC-
RJ para financiamento de projetos até R$ 35 mil, com 
pré-produção entre julho e setembro, uma boa notícia: 
as inscrições foram reabertas dia 21/03 e se encerrarão 
dia 02/04.
>>>Termina dia 25/04 o prazo para inscrição de projetos 
no Circuito Estadual das Artes, em módulos de financia-
mento que vão de R$ 15 a 45 mil reais.
>>>Também se encerram dia 25/04 as inscrições de pro-
jetos para financiamento pelo Fundo de Apoio à Dança 
– FADA, da secretaria municipal de cultura.

DESTAQUE DE NOSSA PÁGINA ELETRÔNICA
No site do JFD (www.jornalfalandodedanca.com.br) 
nossos leitores poderão ler mais detalhes dos assuntos 
desta seção, bem como nossa matéria sobre Laurinda 
Santos Lobo e o Centro Cultural que leva seu nome, em 
Santa Tereza.  Laurinda foi uma mulher à frente de seu 
tempo, conhecida por seu mecenato,que incluía ajuda a 
artistas mal vistos pela sociedade do Rio de Janeiro.  De 
seu palacete, famoso no início do século passado, por 
seus bailes e saraus literários, só restou o que é hoje o 
“Parque das Ruínas”.  
______
Editado por Leonor Costa

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

2549-9472
9135-9019
9674-1414

EMAIL:
bailedagraca@terra.com.br

BLOG:
bailedagraca.blogspot.com

TWITTER: twitter.com/BaileGraca
FACEBOOK:

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 PREÇO ÚNICO

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

COMEMORE SEU ANIVERSÁRIO CONOSCO

SEM CONSUMAÇÃO MÍNIMA
AMBIENTES ALEGRES E SEGUROS
PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO

Música AO Vivo

Banda PÉROLA

Graça & Regina Vasconcellos / Toda 5ª Feira na Gaúcha
Com excelente equipe de dançarinos

OPCIONAL BAILE DE FICHA

DIA 05/04 ( VÉSPERA DE FERIADO)
HAVERÁ BAILE NORMAL

Ingresso R$ 15,00 PREÇO ÚNICO



A invenção do cinematógra-
fo, ou cinema, como o nome 
foi abreviado, foi um marco 
no entretenimento público 
– e acabou com o reinado 
absoluto dos bailes!

Em 1895, quando os irmãos 
Lumière apresentaram ao público de Paris 
sua invenção, o cinematógrafo, não po-
diam imaginar o impacto que tal aparelho 
causaria nos costumes e comportamento 
das sociedades.     

   Até então, as opções de 
entretenimento nas grandes 
cidades eram os bailes, o 
teatro, o circo, os musicais 
e as apresentações burles-
cas (que dariam origem ao 
teatro de revista) – todas 
obrigando à presença de 
artistas em “carne e osso”.  
Desses, os bailes é que me-
lhor cumpriam a função so-
cial de aproximar os casais 
para futuros compromissos, 
digamos, mais sérios (ou, 
dependendo do ambiente, 
mais lascivos), daí porque 
por décadas reinaram ab-

solutos na preferência geral. Os cinemas 
foram aos poucos se apresentando como 
uma outra alternativa para alcançar o mes-
mo objetivo. “Agora é a febre, a mania, a 
epidemia contagiosa dos cinematógrafos”, 
publicou a revista Fon-Fon em 1909”.
   No início, a programação não era muito 
variada e a cidade não dispunha de locais 
apropriados para as exibições, nem de for-
necimento regular de energia elétrica. As 
condições precárias afastavam as famílias 

e o público era majoritariamente masculi-
no. Os bailes, portanto, continuaram como 
preferência das grandes massas até a se-
gunda década do século 20.
   No Rio de Janeiro, a maré mudou quando 
os primeiros cinemas instalados na Aveni-
da Central (atual Rio Branco) começaram 
a dar lugar a amplas salas de projeção com 
sistema de renovação de ar, banheiros e 
salas de espera suntuosas, animadas por 
orquestras, que também tocavam durante 
as projeções (afinal, o cinema sonorizado 
só surgiria em 1928 e muitos chamavam a 
nova atração de “teatro para surdos”).  
   A partir daí, os cinemas começaram a 
ser frequentados por família, senhoras... 
e senhoritas, que aproveitavam a progra-
mação para desfilar pelos ruas do Centro, 
tomar chá ou se deliciar com os doces das 
leiterias.  
   As salas de cinema lotavam, mas não só 
por causa da novidade tecnológica: mais 
do que nos bailes, o ambiente possibilitava 
uma nova forma de contato entre “estra-
nhos”, e de maneira mais excitante.  Na 
revista Selecta, em 1916, um cronista des-
crevia o movimento em frente às salas de 
cinema como um verdadeiro mostruário de 
encantos femininos.  “É aí que se iniciam 
os ‘flirts’ deliciosos, que se prolongam na 
sala de espera e terminam no escuro do sa-
lão de projeções”. 
   Era o início da perda de prestígio dos 
grandes bailes, que mais tarde enfrenta-
riam a concorrência do rádio, da televisão 
e do rock-and-roll.  
__________
Leonor Costa é editora do JFD e curadora 
da exposição “200 anos de ensino de dan-
ça de salão no Brasil”

A pedido da RioFilme, a subsecretaria de 
patrimônio cultural da secretaria munici-
pal de cultura está em fase de estudo de 
viabilidade econômica para reativação de 
sete cinemas de rua, em Ramos, Madurei-
ra, Rocha Miranda, Engenho Novo, Méier, 
Cachambi e Vaz Lobo

A iniciativa, noticiada no 
jornal O Dia do dia 04/03, 
vem ao encontro da mobili-
zação de grupos representa-
tivos da população, como o 
Movimento Cultural 
Pró-Cine Guaraci, de 

Rocha Miranda, com Amauri, An-
tonio, Edil, Júlio, Márcia, Pimen-
ta, enfim, a juventude, moradores 
e amigos do Rocha que se mobi-
lizaram em prol da reativação do 
imóvel do cinema, que se encontra 
ocioso e em estado de abandono.  
O grupo de jovens apresentou-nos 
um filme produzido por eles, nota 
dez, que traz depoimentos de mo-
radores do bairro sobre a impor-
tância do Cine Guaraci, e circula 
também um abaixo-assinado pela 
preservação desse patrimônio cul-
tural carioca, tombado através do 
decreto 26644/2006.
   A luta pela preservação do Cine Gua-
raci é antiga, datando de 1991, quando o 
cinema fechou as portas. E não é para me-
nos: o projeto, de Alcides Torres da Rocha 
Miranda, filho de Luiz da Rocha Miranda 
Sobrinho, o Barão de Bananal, é um exem-
plar representante da arquitetura do início 
da década de 1950 (ele foi inaugurado em 
1954), combinando elementos art nouveau 
e art déco, com escadaria de mármore car-

rara, colunas gregas e 1.379 poltronas.  
   Reconstruir, revitalizar, retomar, recupe-
rar o Cine Guaraci através de um projeto 
que pense a dinamização do bairro, sua 
vida cultural-educacional, e socioeconô-
mica interessa não só aos moradores, mas 
também à cidade.  Pensar o que pode sig-
nificar para o entorno, a movimentação 
trazida por um centro de artes no endere-
ço que abrigou o cinema, é pensar o enri-
quecimento e desenvolvimento da cidade. 
Por entender que os cinemas oportunizam 

acesso a novos meios de comunicação, 
acesso à cultura e à formação do cidadão, o 
mandato do vereador Reimont tem apoia-
do os moradores e discutido a reabertura 
do cinema desde longa data.  Portanto, é 
tarefa de todos nós e da prefeitura.  Esta-
mos juntos!
_____________
Suelyemma Franco é assessora cultural do 
Mandato do Vereador Reimont
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Ponto de vista

(21) 2280-2356 / 9994-5580

Sport Club Mackenzie (R. Dias da Cruz, 561 - Méier) apresenta

O mais animado baile dos aniversariantes
Toda última 2ª f. do mês, a partir das 18h

Informações com Valéria Barbosa nos tels.

VENHA COMEMORAR SUA DATA CONOSCO
E TRAGA OS AMIGOS!

CONJUNTO AEROPORTO
R$ 10 (MESAS GRÁTIS)
DANÇARINOS PELO SISTEMA DE FICHAS (OPCIONAL)

BOLO E SORTEIO DE BRINDES

B A I L E D A V A L

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-feira do mês, das 17 às 21h (com dançarinos)

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

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

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

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

No Escurinho do cinema

Suelyemma 
Franco

Foto: recorte de jornal da inauguração do cinema
(postado em http://blogcineguaraci.blogspot.com.br)

Leonor Costa

Um pouco de história

Ouviu falar em cinematógrafo?
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OS DEVANEIOS
Inf.: 9365-4362 (Jorge) ou

  2762-0069 (Luiz)
os_devaneios@hotmail.com

CONJUNTO

Inf. 3762-6535
9242-2242 (Ilsa)

Banda
Status

Show
Rio

AEROPORTO
O MELHOR SHOW DO MOMENTO

CONJUNTO

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

www.conjuntoaeroporto.mus.br

STUDIO DE DANÇA HENRIQUE NASCIMENTO

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

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

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

www.studiohenriquenascimento.com.br

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

TURMVAS
AS

Nextel: 7706-0217 ID:124*19127

Banda Novos Tempos: (21) 9641-5474 / 9727-2195 / 2201-9446

BRASIL SHOW
Informações:
2691-7294 | 9667-1814 (João)
bugatty@uol.com.br (Robinson)

Qualificação profissional

Em março tive o prazer de estar mais uma 
vez na deliciosa cidade de Paraty para parti-
cipar da inauguração do novo espaço da As-
sociação Cia. Dança e Arte Paraty. Esta Cia 
tem um maravilhoso projeto que leva educa-
ção e cidadania, através da dança, a inúmeras 
crianças e adolescentes da cidade de Paraty, 

tendo à frente o coordenador Eduardo Fares, incansável 
guerreiro na busca da melhoria e desenvolvimento do pro-
jeto. Edu, como é conhecido na cidade, faz parte do Con-
selho Municipal da Criança e do Adolescente de Paraty,  
trabalho este que exerce de forma integrada com o projeto 
“Educar pela Dança”, classificado como de Utilidade Pú-
blica, e está sempre buscando parcerias e apoios. 
   A Prefeitura de Paraty, através da Secretaria Municipal 
de Cultura, cedeu um prédio para que o projeto pudesse 
nele se instalar e atender à demanda enorme de crianças e 
jovens, provenientes de bairros de maior carência do mu-
nicípio, vindos da rede municipal e estadual pública de 
ensino,  que procuram o projeto atraídos pelas atividades 
artísticas e educacionais oferecidas. 
   Rapidamente as vagas aos cursos foram sendo preen-
chidas, pudemos presenciar a enorme procura, crianças 
chegando com as os pais, em um movimento contínuo de 
preenchimento de fichas. Mais de 300 crianças e jovens 
foram distribuídos de segunda à sábado, em aulas de bal-
let, jazz, street dance, dança de salão, e folclóricas. Breve 
serão abertos cursos de corte e costura, onde as mães em-
penham-se em organizar uma cooperativa para a fabrica-
ção de bonecas bailarinas, quilombolas e caiçaras. Para 
isso realizam uma pesquisa de campo com a intenção de 
retratar com autenticidade as raízes da cultura local. 
   Embora carente de melhorias, como banheiros, adap-
tações para a sala de aula de dança, biblioteca e outros 
espaços, a nova sede anima a todos e já se espera iniciar, 
daqui a alguns meses, as atividades de música, inglês e 
reforço escolar de 1ª a 5ª série, e estrear a biblioteca, onde 

acontecerá o trabalho de 
mediação de leitura para as 
crianças.  
   Agradecemos muitíssimo 
a sensibilidade da Prefeitu-
ra e da Secretaria de Cul-
tura de Paraty, pois, sem o 
seu apoio, nada disso seria 
possível.
   Em vista de tudo isso, 
e me sentindo um pouco 
madrinha deste valoroso 
projeto, só podemos pensar no que fazer para auxiliá-los, 
para que iniciativas como esta sirvam de exemplo de que 
é possível, e necessário, que ações como esta aconteçam 
pelo nosso Estado.
   O CQID, Curso de Qualificação para Instrutores de 
Dança, através do IBAC, Instituto Brasileiro de Aprimora-
mento Cultural, em parceria com o projeto, destina bolsas 
de estudo para seus instrutores, em cada turma de CQID. 
Já temos instrutores do projeto formados em ballet clássi-
co nível básico, e que agora frequentam o nível médio, e 
instrutores cursando o CQID de Jazz. Em breve também 
estarão no de Dança de Salão e Contemporâneo.
   A Cia Dança e Arte Paraty possui um grupo de dan-
ça formado pelo elenco adulto, todos alunos do projeto 
e moradores da cidade, que se apresentam em eventos e 
festivais pelo Estado do Rio de Janeiro. Inclusive , a nosso 
convite, já vieram se apresentar no Interdanças do Forte 
Copacabana, em 2011 , representando a cidade de Paraty. 
Através de uma parceria com a FIRJAN/SESI - RJ, con-
seguem o apoio durante o ano para o transporte do grupo 
a esses festivais.
   Devemos ressaltar também a participação e o despreen-
dimento com que alguns profissionais da dança se doam, 
de maneira voluntária, abraçando o projeto, e a ele acres-
centando seu conhecimento e valor. Flávia Burlini, reco-

nhecida profissional de dança do Rio de Janeiro, viaja até 
Paraty para dar aulas no projeto e ao grupo e leva desta-
ques da dança para se apresentar em espetáculos da Cia, 
ajudando de forma ímpar no processo de formação desses 
jovens. E como ela, outros profissionais se somam, auxi-
liando a este e a outros projetos, pelo amor à dança e a sua 
profissão.
   Contando com o apoio de Hugo Leonardo, de Angra 
dos Reis, mais um desses abnegados profissionais, esta-
mos organizando o Dia da Dança em Paraty, que intitula-
mos, Paraty em Movimento: dia 5 de maio realizaremos 
um belo espetáculo, na Casa da Cultura, em Paraty, com 
artistas do Rio que, voluntariamente, se apresentarão com 
a intenção de juntos comemorarmos a dança da nossa ma-
neira - dançando! Convidamos a todos a estarem conosco 
neste dia.  Será uma linda festa, em uma linda cidade, com 
amigos e dança.
_____________
Denise Acquarone é diretora-secretária do Sindicato 
dos Profissionais da Dança do RJ - SPDRJ, membro do 
Colegiado Setorial de Dança e coordenadora geral do 
CQID

88 Mais fotos em www.jornalfalandodedanca.com.br 
(tag CQID).

Em Paraty, projeto oferece 
inclusão social pela dança

Denise Acquarone

divulgação



CURSO DE
S AM BA

TRADICIONAL&
FUNKEADO

Se você tem
medo ou dificuldade

com samba,
venha aprender

com quem entende!

SEG & QUA
17:30h

turma especial da
melhor idadeinício

Informações:
www.henriquenascimento.com.br

9752-2207 / 3899-7767
7706-0217 id: 124*19127

:oãçazilaer

07 MAIO
21:30h

nível intermediário

SEXTAS
19h - iniciados

Vagas limitadas
Ligue e garanta a sua!

SÁBADOS
15h - intermediário

Av. Dom Helder Câmara
nº 5759 - sobrado

(próx. Norte Shopping)

espacox@stelinhacardoso.com.br
2223-4066

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

Stelinha Cardoso - REG.MTB: 15.414

Escolha um baile e comemore
o seu aniversário conosco

Baile na Hora do Almoço
toda 5ª feira - 12h às 15h
Em abril: dias 05-12-19-26

Sexta Dançante
das 18h às 23h
Em abril: dia 27

Venha fazer uma aula conosco
Turmas: manhã, tarde e noite

Temos vários convênios

Sonorização:

MÁRCIA CARDOSO

Contato: 8119-9200

A dj mais
romântica
do Rio!
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RIO SAMPA
RODOVIA PRES. DUTRA KM 177 - N. IGUAÇU

INF. 2667-4662

ESTACIONAMENTO - AMPLA PISTA DE DANÇA - SALÃO REFRIGERADO
BAILE DOS ANIVERSARIANTES NA

ÚLTIMA SEXTA DO MÊS COM BOLO E BRINDES
BAILE AULA INCLUÍDO NO INGRESSO DAS 16h às 17:30h

BR /A 2012

TO E A!DA S XT

INICIANDO COM BANDA EMOÇÕES
COM GAÚCHO E HELTON E DEPOIS...

13 ABR - KARIBE

20 ABR - BRASIL SHOW

27 ABR - AEROPORTO
ATENÇÃO: DIA 06 ABR (SEXTA-FEIRA SANTA)

N Ã O H A V E R Á B A I L E

ABR

AQU

25

ÀS 20H

ANIVERSÁRIO
CARLINHOS

MACIEL
MÚSICA AO VIVO

& DJ  MURILO

OLYMPICO CLUB, COPACABANA
R POMPEU LOUREIRO 116 - 3º ANDAR

INF. 2295-6892 - 8212-2969
REALIZAÇÃO: CARLINHOS MACIEL

APOIO: DOMINGOS DANÇANTES - JORNAL FALANDO DE DANÇA



02 & 03 JUN
TANGO

POUSADA A MARCA DO FARAÓ

C U R S O   D E T A  N G O

Inf.: (21)
7897-7969
2574-9075
8179-5710

Em Cachoeiras de Macacu, 
excelente sítio de lazer no meio da mata atlântica,
com os professores

AURORA LUBIZ | LUCIANO BASTOS
PAULO ARAÚJO | VALDECI DE SOUZA
JORGE BRINCO

Saída 02/06 - sáb - 7h
Retorno 03/06 - dom - 16h

turismo

Grande Encontro da
Dança de Salão
em Angra dos Reis
25 a 27 de maio de 2012

Transporte saindo de Niterói
(Av. Amaral Peixoto) às 13:30h
e do Rio de Janeiro (Portão 18 
do Maracanã) às 14:30h

Duas noites no Serenar Resort
com café da manhã, 2 jantares
e 1 almoço

Passeio de barco pelas ilhas de
Angra com tempo para banho
de mar

Dois bailes (sexta e sábado)

Guia acompanhante

6 x R$ 98 no cartão*
* apto duplo ou triplo

Professores: formem seus grupos e entrem
                   em contato conosco!

tel. (24) 3342-1218
charme@charmeturismo.com.br

www.charmeturismo.com.br
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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
fale conosco: gaucha114@hotmail.com

TERÇA
ROMÂNTICA

QUARTA
FORRÓ E

SERTANEJO
UNIVERSITÁRIO

QUINTA
BAILE DA
CIDADE

SEXTA
CARIOCA

SÁBADO
ESPECIAL

DOMINGO
FORRÓMANIA

72
anos de
tradiçãoAGOR OD  TER A

A T A Ç

BAN A PA ATO OS!
D R D

Face: Allan Lobato Cabo Frio



R$ 60 R$ 50

apoio Dir. Social Lelo e Pres. Eugenio Bastos - Dir. Prof. Genilson

20
20

Dir. prof. Genilson: (21) 9157-4658

NÚCLEO JACONÉ

VENDEM-SE COTAS DE ADESÃO
PROPRIETÁRIO INVESTIDOR

COM PARTICIPAÇÃO DIRETA NO IMÓVEL E RENDIMENTO

>>> alojamentos (masculino e feminino)
>>> área de piscina para hidroginástica
>>> duas churrasqueiras (associados e aluguel)
>>> dois salões para eventos diversos
>>> sala para projeções e palestra (100 pessoas)
>>> sala para realização de oficinas
>>> cantinas próximas às salas de atividades
>>> quadra poliesportiva disponível para

parcerias e projetos sociais
>>> valor de cada cota: R$ 2 mil
>>> resp. pelo projeto: prof. Genilson (9157-4658)

PROJETO SOCIAL CULTURAL ESPORTIVO
APOIO: JUSCELINO DE JACONÉ

PREVISÃO PARA CONSTRUÇÃO DE

PROPORCIONAL AO Nº DE COTAS ADQUIRIDAS

ARTE
CO-PATROCÍNIO

Est. General Canrobert da Costa, Nº 1369 - Magalhães Bastos
Linhas de ônibus: 918 / 777 / 391 / 786 / 923 / Caxias x Itaguai
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equipe de dançarinos
(sistema fichas)

CASA DA VILA DA FEIRA
R. Haddock Lobo 195 - Tijuca - tel. 2293-1542

SALÃO NOBRE | AR COND. | ELEVADOR
apresenta

BANDA PÉROLAS

R
E

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
M

A
R

L
E

N
E

O
L

IV
E

R

TER | 17 DE ABRIL | 20H

TRAJE ESPORTE FINO

BAILE
DAS
ROSAS

Ouça Marlene Oliver na Rádio Band 1360AM
toda sexta no quadro “Um toque de classe”

Programa Musical Classe A (22 às 23h)

Inf.:

Reservas: Fabiano Brasil (8837-4971)
Bernardo Garçon (9399-0646 / 2771-1622)

3714-2329 /9753-0260/ 9472-3873
Ingr. antecipado até 07/04: R$ 15 (após, R$ 20) Fabiano

Brasil

A
P

O
IO

:

C
o

-p
a

tr
o

c
ín

io

Bernardo
Garçon

Sport Club Mackenzie
Rua Dias da Cruz, 561 - Méier
apresenta

Q
U

A
R

T
A16

MAI
18h

DANÇARINOS (FICHA OPCIONAL)
CONVITE INDIVIDUAL R$ 10

MESA GRÁTIS

LÉO SANTIAGO
& BANDA
AURORA
CARIOCA

COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO
DE MÁRCIA E PÂMELLA BITTENCOURT

INF.: 9343-1298 (MÁRCIA BITTENCOURT)

2269-0082 (REGINA, SECRETARIA DO CLUB)
CO PATROCINADORES:

Quiosque Méier Flores
PLANTAS | VASOS | TERRA | FLORES | OBJETOS PARA JARDINS

R. Carolina Santos esq. com R. Dias da Cruz - t e l. 3 9 0 2 - 2 9 4 6

MÉIER
DIAS DA CRUZ

2592-0092 | 2592-0302

ATACADO E VAREJO

AV AMARO CAVALCANTI, nº 1893 / 1899
ENGENHO DE DENTRO

2594-3160 | 3271-0494
www.pointdosdescartaveis.com.br email: comercial@pointdosdescartaveis.com.br

R. Magalhães Couto, 150 - Méier
t e l . 3 2 8 1 - 7 4 9 5
contato@rafaeltransfer.com.br

AGORA EM CAXIAS!
Av. Brigº Lima e Silva, 1939 s/401

25 de Agosto - Caxias
Inf.: 3186-0718 / 7849-9153

FISIOTERAPIA | ESTÉTICA | ESPAÇO ZEN

TORNANDO SUA FESTA UMA REALIDADE!
TUDO PARA DECORAR SUA FESTA: DOCES - BRINQUEDOS

DESCARTÁVEIS - CURSOS DIVERSOS - MATERIAL P/BOLEIRAS/DOCEIRAS

Av Amaro Cavalcanti, 77 - Méier - tel. 3274-1606 / 3274-1623www.festsonho.com.br R. Magalhães Couto, 183 - Méier

A R T F I C I U S D O B R A S I L
COPIADORA GRÁFICA RÁPIDA

t. 2596-1179 / 9388-7882

A VIDA TEM MUITAS PROVAS,
NOSSA ESCOLA PREPARA
VOCÊ PARA TODAS ELAS

ESCOLA PARQUE SÃO JOSÉ
R. ADRIANO 67 - MÉIER
tel. 2597-1940 | 7728-7783

centro popular de saúde e bem-estar

R. Adolfo Bergamini 385
Eng. Dentro
t. 2597-1021

Quem não é visto, não é lembrado: divulgue sua marca
( 2 1 )   9 2 0 2 - 6 0 7 3

Adriano’s Cestas
Torne qualquer ocasião especial!

Lindas e deliciosas cestas de
café da manhã, chá da tarde,

aniversário, times e muito mais...
Adriano’s Cestas

E-mail: adriano-lucas@hotmail.com

7864-9099 id 10*7778 | 7657-6460



Pa
rte

 in
te

gr
an

te
 d

o 
Jo

rn
al

 F
al

an
do

 d
e 

D
an

ça
 - 

 p
ág

. 1
1 

- e
d.

 5
5 

- A
B

R
IL

/2
01

2 
- P

ar
a 

an
un

ci
ar

 a
qu

i, 
lig

ue
 (2

1)
 9

20
2-

60
73

 / 
25

51
-3

33
4

R. Engenheiro Adel, 15 - Tijuca

(ao lado do n. 313 da R. Haddock Lobo - A uma quadra do Metrô Afonso Pena)

atendimento@cdmarceloferreira.com.br

Informações: 2565-7330 / 8436-1313

2ª a 6ª, das 15h30 às 22h | sáb, das 14h30 às 19h30

www.cdmarceloferreira.com.br

P R O G R A M A Ç Ã O

B A I L E S
13 ABRIL | SEXTA | 19 às 23h30

Aniversário de 40 anos do Prof. Marcelo Ferreira

AMBIENTE 1: FORRÓ e pitadas de Salsa e Zouk
AMBIENTE 2: Samba, Bolero, Tango e Soltinho.

Venha ao baile e participe gratuitamente do aulão de West Coast Swing 
 Das 18h30 às 19h30, com Ananda Muller e Thiago Jully

 | Entrada: R$ 15,00

27 ABRIL | SEXTA |19 às 23h | Entrada: R$ 12,00
Comemoração dos aniversariantes do mês de abril.

1 ambiente com as melhores músicas para se dançar 
forró, samba, bolero, salsa, zouk, tango e soltinho.

Venha ao baile e participe gratuitamente do aulão de Lindy Hop 
Das 18h30 às 19h30, com Ananda Muller e Thiago Jully

E X C U R S Ã O

Baila Costão 2012 | 26 a 29 de Julho
Costão do Santinho | Florianópolis | SC

F O R R Ó  2  D A M A S
Venha aprender como dançar forró com 2 damas
Workshop com prof. Marcelo Ferreira

Dicas e técnicas essenciais para damas e cavalheiros!
Pré-Requisito: Ser aluna(o) avançada(o) de forró.

Sexta | 20 de abril | 19 às 21h
Investimento: R$ 35 (cavalheiro) | R$ 25 (dama)
Incluindo entrada para baile de forró, das 21 às 22h
Desconto para pagamento antecipado, informe-sePacote Completo:

Hospedagem em qto. duplo no apto Standard com refeição completa
(+bebidas e lanches = Vip inclusive), Transfer (aeroporto / hotel / aeroporto),

Aéreo (Rio / Florianópolis / Rio), taxa de embarque, todos os impostos e
toda a programação do evento Baila Costão (aulas, bailes e shows)

R$ 1.738,71 (valor individual)
(Sinal 347,76 + 9x R$ 154,55 em cheques ou nos cartões mastercard ou visa)

Promoção exclusiva - Centro de Danças Marcelo Ferreira:
Compre seu pacote completo até 20/04 e ganhe R$ 25,00 de desconto no sinal do

pacote completo, 1 entrada do nosso baile no dia 20/07 (Na semana anterior ao Baila
Costão) e 1 Camisa (nova camisa do C. Danças Marcelo Ferreira a ser entregue em julho)

Mais informações: atendimento@cdmarceloferreira.com.br

Um programa para toda a família.
Toda a estrutura do melhor resort de praia do Brasil

E um mega evento de dança com muitos dos melhores professores do país

DANÇA DE SALÃO

B O L S I S T A S
Inscrições abertas p/ bolsas 100% gratuitas nos cursos de dança de salão

Requisitos: Vontade de Aprender; Simpatia, Cordialidade e Educação;
Ter entre 16 e 25 anos; Disponibilidade nas noites de 2ª a 5ª e sábados de tarde;
Frequência mínima semanal de 12 horas/aula e nos bailes; 

Inscreva-se até 20/04 enviando por e-mail: Nome; Dt. nascimento; Endereço;
E seus horários livres de 2ª a 5ª das 18h às 22h e sábado das 14h30 às 19h30;

 4 dias no paraíso!

Desconto de 50% na 1ª mensalidade
(Promoção não acumulativa)

Válido somente para novos alunos que tragam este anúncio e que
se matriculem até 20/abril nas turmas novas de maio ou junho.

Acesse nosso site e veja a relação completa de turmas novas

D E S C O N T O S

TURMAS NOVAS
Lindy Hop - 3ªs - 20h às 21h - Início: 08/05

West Coast Swing - 3ªs - 21h às 22h - Início: 08/05

R I TMO S A MER I CA N O S

TURMA DE INICIADOS
West Coast Swing (turma c/5 meses) - 3ªs - 22h às 23h - Início: 08/05

Profs. Ananda Muller e Thiago Jully
Investimento: R$ 70,00 (1 turma) | R$ 125,00 (2 turmas)

Desconto para pagamento antecipado e para alunos do CDMF

e D
a r

Centro d anças M rcelo Fe reira

Dive s o écnic !
r ão c m t a!

SALSA    |    ZOUK

FORRÓ    | TANGO

SAMBA DE GAFIEIRA

BOLERO & SOLTINHO

BALLET
(Adulto e Infantil)

JAZZ ADULTO

SAPATEADO
(Adulto e Infantil)

HIP HOP
DANÇA DO VENTRE
DANÇA FLAMENCA

ARTE
CO-PATROCÍNIO



“E que seja perdido o único dia em que não se dançou”

D A V I D T H E O D O R
Certificado pelo Sindicato dos Profissionais de Dança do Rio de Janeiro (1º CQID)

MANHÃ | TARDE | NOITE - AULAS INDIVIDUAIS OU EM GRUPO
FREGUESIA | ANIL | IPANEMA | RECREIO DOS BANDEIRANTES

COREOGRAFIAS PARA CASAMENTOS E 15 ANOS

9299-4078 | 8263-7696 | 7272-6211 | david_tsc@hotmail.com
w w w . d a v i d t h e o d  o r . c o m 

Dança de salão

ORKUT/EMAIL: wfffabiano@hotmail.com

F a b i a n o S i l v a
(21) 8746-6127

7723-0745 id 645*15492

Itaguaí / Costa Verde e Z. Oeste
aula particular - aula em grupo - personal dancer

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

Pole Dance

Av das Américas 15.000 - Shopping San Francisco Top Town - Recreio

TURMAS:
* MANHÃ
* TARDE
* NOITE

3418-0724 / 9667-5597

NO RECREIO:
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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

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

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

Curso para instrutores

PRÉ REQUISITO: SABER DANÇAR

RITMOS FOCADOS: BOLERO - SAMBA - SOLTINHO

MINISTRANTE: PROF. SÉRGIO CASTRO
REGISTROS CONFEF,  CREFRJ (Nº 4558) E APDSRJ (Nº 047)
HABILITADO PARA MINISTRAR CURSOS LIVRES

DURAÇÃO: 11 MESES

Para aqueles interessados em adquirir
ou aperfeiçoar didática de ensino
teórica e prática e obter certificação
como instrutor de dança de salão 

Z
U

VALORI E SE

RCU RICULUM

INFORMAÇÕES: (21) 3 3 9 0 - 9 6 5 0 / 8 6 2 6 - 5 3 4 0
casadedancasergiocastro@yahoo.com.br

ARTE

NOVA TURMA

2012
FEVEREIRO

Escola de Dança Reinaldo Gonçalves
NOVAS TURMAS - DANÇA DE SALÃO - INSCRIÇÕES ABERTAS

UNIDADE NITERÓI: 2ª & 4ª f. a partir das 17h - sábado a partir das 13h

Niterói & São Gonçalo

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

Inf. (21) 3186-3151 / 9741-8373

www.reinaldogoncalves.xpg.com.br

reinaldo.goncalves2004@ig.com.br

BOLERO - SAMBA - FORRÓ - SOLTINHO (FOXTROT NACIONAL) - TANGO - LAMBADA - ZOUK - SALSA

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

Forró - samba - dança do ventre / toda 2ª f.
EM ABRIL DANÇA DE SALÃO GRÁTIS

Parcelados - Solicite nossa programação
PASSEIOS E VIAGENS

AGUARDEM: TARDE DANÇANTE!



ARTE
CO-PATROCÍNIO:

H E N R I Q U E
NÃO É BAILE-FICHA

UM NOVO CONCEITO EM
BAILES PARA DAMAS!

AMBIENTE COM
AR CONDICIONADO

TODO SÁBADO
DAS 18 ÀS 22H

CAVALHEIROS A
NOITE TODA

SEM CHÁ DE 
CADEIRA

ESTREIA DIA
05 DE MAIO B A I L E D O

DESCONTO PARA
INGRESSOS ADQUIRIDOS

NO MÊS DE ABRIL:
R$ 15

REALIZAÇÃO:

STUDIO DE DANÇA
HENRIQUE NASCIMENTO

(em frente ao Norte Shopping)

Av. Dom Helder Câmara
nº 5759 - sobrado

Informações: (21)
3899-7767 | 9752-2207 
7706-0217 id: 124*19127
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IRAJÁ ATLÉTICO CLUBE

NOVOS TEMPOS

3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093

BANDA

Traje esporte fino

R. Monsenhor Felix 366
apresenta

SEX - 20 JUL
INÍCIO 19:30h

Realização Angela Abreu

BRASIL

2
0

1
2

Informações

Amiga Angela convida

IRAJÁ A. C.
R. Monsenhor Felix 366

Inf.:

3017-0953
9973-1408 / 7679-4093

Traje
Esporte fino

SEX - 19:30
OS DEVANEIOS

BAILE EM HOMENAGEM
ÀS MÃES

11 MAI

SORTEIO DA MÃE DO ANO

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

Madalena

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

Bolos

CHURRASCARIA MARLENE
apresenta

COM BANDA PÉROLAS E CONVIDADOS:
Valéria Mariano, Tuca Maia, Edu Case, Mário Chagas, Neide...

E DJ DUDU NOS INTERVALOS
TODA TERÇA-FEIRA

(EXCETO A ÚLTIMA TERÇA DO MÊS)
A PARTIR DAS 19H

ESTACIONAMENTO E MESA GRÁTIS

Encontro
dos Amigos

Estrada Intendente Magalhães 1290
Campo dos Afonsos - Vila Valqueire

Reservas: 9749-8137

Apoio:

Direção:
Rosângela Zaluar

E
C

 DIA

SPE IAL

A O

0 8 M
I

A
ER

RIO D  P

NIV
SÁ

A ROFª

OS
E A

AR

R
ÂNG L  ZALU

Av. das Américas 14.691
Inf. 3418-0724 | 9667-5597 | 9726-7589
www.studiobarra.com.br

APRESENTA A NOITE MAIS
ANIMADA DA ZONA OESTE!

O MELHOR DA
DANÇA DE SALÃO
E DO FORRÓ COM

E A EQUIPE DE
DANÇARINOS DO
STUDIO BARRA

MARCO VIVAN

Dança de salão das 20 às 23h
Forró ao vivo das 23 às 2h

ARTE
CO-PATROCÍNIO:
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Circulando especial

Da esquerda para a direita: fotos 1 e 2, comemoração de aniversariantes no Domingos Dançantes do Olympico Club, dia 26/02; foto 3, aniversário do dançarino Adalberto Marinho, comemorado dia 28/02 no Country Clube de Jacarepa-
guá (foto de Conceição Palmares); foto 4, Aragão em tour pelo bailes cariocas, encontrando o aniversariante Nazareno e amigas em frente ao Passeio Público Café, no Baile da Graça do dia 27/02; fotos 5 e 6, Baile da Graça no Passeio 
Público Café, dia 27/02; foto 7, Baile da Val no clube Mackenzie, com Valéria Barbosa e prof. Genilson ladeados pelos aniversariantes do mês de fevereiro.

fotos: Leonor e Aragão, exceto as creditadas nas legendas

Da esquerda para a direita: fotos 1 e 2, comemoração de aniversariantes no Domingos Dançantes do Olympico Club, dia 26/02; foto 3, aniversário do dançarino Adalberto Marinho, comemorado dia 28/02 no Country Clube de Jacarepa-
guá (foto de Conceição Palmares); foto 4, Aragão em tour pelo bailes cariocas, encontrando o aniversariante Nazareno e amigas em frente ao Passeio Público Café, no Baile da Graça do dia 27/02; fotos 5 e 6, Baile da Graça no Passeio 
Público Café, dia 27/02; foto 7, Baile da Val no clube Mackenzie, com Valéria Barbosa e prof. Genilson ladeados pelos aniversariantes do mês de fevereiro.

Da esq. para a dir.: foto 1, da fotógrafa Aidmar, almoço dançante de Lourdes e Sandra no Monte Sinai, dia 02/03 (San-
dra, à direita, com as aniversariantes do mês); foto 2, Aragão com os profs. Rodrigo Mayrink e Jimmy de Oliveira, no 
aniversário deste, comemorado dia 04/03 em sua academia no Catete; foto 3, comemoração dos aniversários de Marci 
e Maria (as duas em pé à direita) com amigos, no Baile da Graça da Churrascaria Gaúcha, dia 01/03; foto 4, registro de 
um dos Ciclos de Encontro, promovido pelo Centro Coreográfico visando à troca de conhecimento entre profissionais 
da dança (este foi dia 08/03, acompanhe a programação no site do JFD, tag Centro Coreográfico). 

Da esquerda para a direita: fotos 1, Fabiano Brasil e Bernardo Garçon só sorrisos, com o sucesso de público da primeira edição do Baile dos “Dezconto”, realizado dia 08/03, na Casa da Vila da Feira; fotos 2, 3 e 4, Fabiano com algumas 
das damas que prestigiaram seu baile, em homenagem ao dia internacional da mulher; foto 5, Bob Cunha com Aurya Pires, que comemorou o primeiro ano de sua boutique, Amoratango, no baile quinzenal que ambos realizam no salão 
de eventos do restaurante Gambino, no Largo do Machado; foto 6, no mesmo baile do dia 11/03, Aurya homenageia sua equipe feminina, que a ajudou na montagem do desfile da Amoratango, uma das atrações do evento.

Em sentido horário, começando da esquerda: foto 1, parte dos mais de cem alunos e amigos do prof. Rodriguinho Barcelos, que foram prestigiá-lo na Estudantina, dia 14/03, no Baile ao Cair da Tarde; foto 2, Rodriguinho exibindo as 
homenagens recebidas na Estudantina, ao lado de Regina Vasconcelos (que comanda a equipe de dançarinos do baile), do diretor artístico da casa, Paulo Roberto, e da dj Viviane Chan (em mãos, o troféu 83 anos de Estudantina e o 
diploma dos 200 anos de dança de salão); foto 3, Rodriguinho com Paulo Roberto e Bernardo Garçon, promoter do baile; foto 4, Glorinha Teles com as aniversariantes Carmem e Maria Auxiliadora, em seu Domingos Dançantes do dia 
11/03; foto 5, Luciana Santos (ao microfone) com frequentadores assíduos de seu happy hour mensal da quarta-feira, dia 14/03; foto 6, Marquinhos do Forró com um dos trios que animaram seu baile de anivérsário, dia 17/03, na acade-
mia de Jimmy de Oliveira, onde promove seu Forró do Catete; foto 7, registro de Angela Abreu da comemoração dos aniversários das dançarinas Edna e Célia, no baile Encontro dos Amigos, na Churrascaria Marlene, dia 20/03; foto 8, 
no mesmo baile, outra aniversariante, Marcinha. Lembrando que as coberturas fotográficas de Angela Abreu estão postadas em seu orkut e, as do JFD, em nossa página eletrônica, www.jornalfalandodedanca.com.br.

Nosso registro fotográfico da primeira comemoração do aniversário da promoter Graça Reis, dia 19/03, no Baile da Graça do Passeio Público Dance, com muita distribuição de bolo e prosecco.  A segunda comemoração foi no baile dos 
aniversariantes do mês do Baile da Graça na Churrascaria Gaúcha, dia 29/03, mas esse registro ficará para a edição de abril do JFD.  A postagem das fotos no site do JFD, no entanto, deverá acontecer na mesma semana do evento.

Em sentido horário, começando ao alto, à esquerda, algumas fotos de nossa cobertura do baile 
de aniversário de Álvaro Reys, comemorado dia 23/03 no Olympico Club, com dj Pedrada, 
apresentações de dança (do aniversariante, da cia Alvaro Reys, da Alvinhos Dance e de cias con-
vidadas) e esquetes teatrais. Na foto 1, Alvaro com Carlinhos de Niterói e esposa; na foto 2, o 
aniversariante com integrantes de sua cia de dança; na foto 3, Alvaro homenageando a secretária 
da academia; na foto 4, homenagem à sua primeira professora; na foto 5, galerinha jovem (com 
Aragão à esquerda) prestigiando o baile do Alvaro; foto 6, Aragão e nossa assinante da Ilha, a 
Bete; foto 7, Aragão com Álvaro e cia de dança. Mais fotos no site do JFD.
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Da esquerda para a direita: fotos 1, a aniversariante Renata (centro da foto), esposa do amigo Robson, da banda Novos Tempos, comemorou sua data ao lado de familiares e amigos que lotaram o salão do Helênico Clube, dia 23/03; foto 
2, Robson com Renata e as aniversariantes do mês; foto 3, Marquinhos Copacabana e Karla Bogo super elegantes, recebendo centenas de convidados para a comemoração dos 17 anos do Studio de Dança Marquinhos Copacabana, em 
baile realizado dia 23/03, no Olympico Club; foto 4, Karla com sua equipe do baile (Regina Vasconcelos, que coordenou a equipe de dançarinos, Bete, secretária executiva, e Cássia, que ficou na bilheteria); foto 5, o anfitrião e familia-
res; foto 6, Bete exibindo a placa com a qual foi homenageada; foto 7, Marquinhos Copacabana homenageando filha, sogra, esposa e mãe (da esquerda para a direita).

Mais fotos tiradas no baile de aniversário do Studio de Dança Marquinhos Copacabana: foto 1, Marquinhos recebe placa comemorativa das mãos da esposa Karla Bogo; fotos 2 e 3, o anfitrião passeia entre as mesas dos convidados, para 
registro do JFD (mais fotos no site do jornal, www.jornalfalandodedanca.com.br); foto 4, Aragão e Glorinha na mesa dos parabéns; foto 5, Flávio Marques e dama, curtindo a pista de dança animada pela banda Paratodos; foto 6, Mário 
Jorge e esposa Iris prestigiando o evento.

Baile da Val, dia 26/03, no Mackenzie, onde a própria, 
Valéria Barbosa, comemorou seu aniversário, ao lado dos 
aniversariantes do mês.  Nas fotos, Valéria com a filha e 
a neta (acima), com o marido, Zé Barbosa, do conjunto 
Aeroporto (ao lado) e muitos amigos, que lotaram o salão.

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

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)
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:

Encerramos esta seção com dois registros (ao lado) da inauguração de um 
novo point da dança de salão na zona oeste: as segundas dançantes do bar e 
restaurante Barraco, no Recreio dos Bandeirantes. O evento, agora sob dire-
ção de Leandro Aragão e Kátia Queiroz, conta com Marcos Vivan tocando 
e cantando o melhor da dança de salão, das 20 às 23h, e, após, o quarteto de 
forrozeiros comandados por ele, tocando os maiores sucessos do rastapé, até 
as duas da manhã seguinte.  Isso tudo em ambiente super bem refrigerado e 
com o apoio da equipe de dançarinos do Studio Barra.
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SEGUNDAS
Baile da Graça
Todas as segundas-feiras, a partir 
das 18h, no Passeio Público Café, 
Centro do Rio. Desconto no ingres-
so com o recorte do anúncio da pág. 
5. Inf. 2549-9472 / 9135-9019.
Segundas dançantes no 
Olympico
Todas as segundas, 20h, com dj 
Murilo, no Olympico Club, Copa-
cabana. Org. Fátima e Maria Luiza.  
Inf. 2541-8205 / 9194-6748.
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 da Val no Clube 
Mackenzie
Toda a última segunda-feira do 
mês, 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 (v. pág 3). Inf. 
9952-5714. 
Segundas dançantes no 
restaurante Barraco do 
Recreio
Todas as segundas, com dança de 
salão das 20 às 23h com Marco 
Vivan e forró ao vivo das 23 às 2h, 
com a equipe de dançarinos do Stu-
dio Barra.  Inf. 3418-0724 / 9667-
5567 / 9726-7589.

TERÇAS
Baile em S.Gonçalo
Organizado pela Ac. de Dança Rei-
naldo Gonçalves, toda primeira ter-
ça-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.  
Baile Encontro dos Amigos 
na casa de festas La Maison 
Sully
Atenção: agora toda última terça-
feira do mês, a partir das 19h.  Org. 
Sueli Sgambato. Inf. 7841-1569. V. 
anúncio na pág.2.
Baile Encontro dos Amigos 
na Churrascaria Marlene
Todas as terças, exceto a última.  
Com banda Pérolas.  direção 
Rosangela Zaluar.  Inf. 9749-8137.
Baile da Conceição da Bahia
Baile mensal (última terça) dos ani-
versariantes do mês, na Ac. de Dan-
ça Conceição da Bahia, na Tijuca, 
a partir das 18h. Inf. 2288-2087 / 
9679-3628.

Tijuca Tênis Clube
Toda terça, baile de dança de salão 
com início às 16h, sempre com ban-
da ao vivo.  Inf. (21) 3294-9300.
Baile Romântico da 
Churrascaria Gaúcha
Todas as terças, a partir das 20h, 
música ao vivo. Agora com a ban-
da Paratodos. Veja programação da 
Churrascaria Gaúcha no anúncio 
desta edição. Inf. 2558-2558.
Baile de tango no Buzin, em 
Niterói
Uma terça por mês, 20h, org. 
Solange Dantas.  Inf. 8873-4453.
Baile das Rosas by Marlene 
Oliver
Dia 17/04, na Casa da Vila da Feira, 
às 20h, com banda Pérolas e dan-
çarinos de ficha.  V. anúncio nesta 
edição. Inf. 3714-2329 / 9753-0260 
/ 9472-3873.
Bailes com dom Wilson
Dia 30/04, 18h, no Mackenzie. (v. 
anúncio com a programação com-
pleta do dj dom Wilson na pág 19). 
Inf. 8834-2194 / 2464-7785.
Baile do Trabalhador no 
Canto do Rio
Dia 01/05, 18h, com Brasil Show 
(v. anúncio na pág. 2).
Baile de aniversário de Sueli 
Sgambato
Dia 15/05, 19h, na Maison Sully, 
com Os Devaneios (v. anúncio na 
pág. 2).  Inf. 7841-1569.
Baile de aniversário da profª 
Rosangela Zaluar
Dia 08/05, 19h, na Churrascaria 
Marlene, com Banda Pérolas.  Inf. 
9749-8137.

QUARTAS
Baile do Carlinhos Maciel
Todas as quartas, no Olympico 
Clube, em Copacabana, a partir das 
20h. Inf.:  2295-6892 / 8212-2969.
Happy Hour na Ac. Luciana 
Santos
Na segunda quarta-feira do mês, de 
18 às 22h, no Centro do Rio, com 
dançarinos. Inf.:  2257-0867 / 9986-
7749.
Baile da Gafieira Estudantina
Toda quarta, 18h. Promoter Bernar-
do Garçon. Diretor artístico: Paulo 
Roberto. Inf. 2771-1622 / 9399-
0646 / 2232-1149 / 2507-5131. 
Forró sertanejo e universitário 
na Churrascaria Gaúcha
Todas as quartas, a partir das 20h. 
Veja anúncio nesta edição. Inf. 
2558-2558.
Baile do almoço
Todas as quartas, de 12 às 15h, na 
Ac. de Caio Monatte, no Estácio. 
Inf. 2273-4346.
Dançando na quarta
Casa dos Poveiros, Tijuca, a partir 

das 16:30h.  Programação do mês 
não remetida, ligue para confirmar. 
Org. Jorge Leite. Inf. 2578-4361 / 
7830-3009.
Bailes do Humaitá Atlético 
Clube, Barreto, Niterói
Toda quarta, 20h, baile com música 
ao vivo. Veja a programação com-
pleta no anúncio da pág. 2.  Inf. 
8787-0068.
Baile do Beijo
Dia 16/05, 18h, no Mackenzie, com 
Leo Santiago e Banda Aurora. V. 
anúncio na pág. 10. Inf. 9343-1298.
Bailes com dom Wilson
Dias 11/04 e 25/04, 18h, no Jaca-
repaguá T. C. (v. anúncio com a 
programação completa do dj dom 
Wilson na pág 19). Inf. 8834-2194 
/ 2464-7785.

QUINTAS
Tango Gala
Toda última quinta do mês, na Aca-
demia Alvaro’s Dance, em Copaca-
bana, a partir das 22h.  Inf. 2547-
0861.  
Baile da Graça
Todas as quintas, a partir das 20h, 
na Churrascaria Gaúcha, com opção 
de dançarinos de ficha. Inf. 2549-
9472 / 9135-9019.
Baile na hora do almoço
Das 12 às 15h, no Espaço X de Ste-
linha 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.
Baile com dj Dom Wilson
Todas as quintas, na casa de shows 
RW, em Vila Valqueire (v. anúncio 
de dom Wilson na página ao lado).  
Inf. 2464-7785 / 8834-2194.
Baile da Casa Elandre
Em Madureira, todas as quintas, a 
partir das 18h, com banda ao vivo.  
V. programação no anúncio na 
pág.2. Inf. 9362-0190.
Dez anos de bailes na Elan-
dre
Baile especial dia 19/04, com Aero-
porto + Os Devaneios. V. anúncio 
na pág. 2.
Baile de aniversário de 
Carlinhos Maciel
Dia 25/04, 20h, no Olympico club, 
com música ao vivo e dj Murilo.  V. 
anúncio na pág. 8.  Inf. 2295-6892 
/ 8212-2969.
Baile dos “Dezconto” do Dia 
das Mães
Dia 10/05, com bd Novos Tempos, 
a partir das 16:30h (v. anúncio na 
pág. 2). Inf. 8837-4971.

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.
Forró na Chinela
Na Escola Carioca, Tijuca, com trio 
de forró, geralmente na terceira sex-
ta do mês. Inf.  2288-1173.
Baile do Espaço X de Stelinha 
Cardoso, Centro do Rio
Toda última sexta do mês, 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 bandas no 
anúncio nesta edição). Inf. 2667-
4662.
Baile da C. D. Carlinhos de 
Jesus
Em Botafogo, baile todas as sextas, 
a partir das 21h. Inf. 2541-6186. 
Baile da Cachanga do 
Malandro (Carlos Bolacha)
Toda sexta-feira, das 20:30 às 3h, 
na Lapa.  Inf. 7862-7012.
Baile da Ac. Cristiano Pereira
Todas as sextas, em Bonsucesso, a 
partir das 19h. Inf. 3868-4522. 
Bailes do Humaitá Atlético 
Clube, Barreto, Niterói
Toda sexta, 21h, Sarau Seresteiro 
com música ao vivo para dançar.  V. 
anúncio na pág 2.  Inf. 8787-0068.
Casa dos Poveiros
Baile todas as sextas, com banda, a 
partir das 16:30h.  Org. Jorge Leite. 
Inf. 2578-4361 / 7830-3009.
Casa de Viseu
Baile todas as sextas com banda, a 
partir das 18:30h. Inf. 3391-6730.
Sexta Carioca na 
Churrascaria Gaúcha
Todas as sextas, a partir das 20h, o 
melhor de todos os ritmos, veja o 
anúncio na pág 9. Inf. 2558-2558.
Milonga Xangô
Toda sexta, no Espaço de Dança Vi-
raLapa, na Lapa.  Inf. 3970-2457. 
Baile da ac. Caio Monatte
Todas as sextas, de 18 às 22h, no 
Estácio. Inf.2273-4346.
Prática de dança na academia 
Jimmy de Oliveira
Toda sexta, das 17 às 23h.  Inf. 
2285-6920.
Baile de zouk na Ac. Jimmy
Toda sexta, após 23h. Inf. 2285-
6920.
Baile de tango e chorinho na 
Barra da Tijuca
Baile mensal, na primeira sexta-
feira do mês, organizado por Ney 
Homero e Cristina Rita, no Barra 
Square Shopping Center, às 20h.  
Inf. 8151-8406. 
Almoço dançante de Lourdes 

e Sandra no Clube Monte 
Sinai
Baile mensal com buffet, bebidas e 
equipe de dançarinos. Veja a progra-
mação completa no anúncio da pág. 
3.   Inf. 2572-6716 / 9619-2460.
Baile dos Piscianos
Dia 30/03, com Brasil Show, no 
Clube São José, Magalhães Bastos, 
org. José Bigode. V. anúncio na pág. 
11. Inf. 7692-3781.
Bailes com dom Wilson
Dia 13/04 na Aspom e dia 20/04 no 
Sítio Nova Era (v. anúncio com a 
programação completa do dj dom 
Wilson na pág 19). Inf. 8834-2194 
/ 2464-7785.
Festa Só Forró, em 
Jacarepaguá
Dia 13/04, no Espaço F, Est. Jacare-
paguá 7578 (em frente ao Mundial), 
Freguesia,  com as bandas Os Ca-
bras e o Trio Estopim e com dj Edu 
Rio. Inf. 8702-0078.
Baile de aniversário de 
Marcelo Ferreira
Dia 13/04, 19h, em 2 ambientes, 
com aulão grátis de west coast 
swing às 18:30h, no Centro de Dan-
ça Marcelo Ferriera.  Veja detalhes 
no anúncio da pág. 11. Inf. 8436-
1313. 
Baile da Liberdade
Dia 27/04, com Os Devaneios, no 
Clube S. José, em Magalhães Bas-
tos, org. José Bigode e Bete. V. 
anúncio na pág. 10.  Inf. 7692-3781 
/ 7525-3109.
Baile do C. D. Marcelo 
Ferreira
Dia 27/04, baile de todos os ritmos 
em 2 ambientes, às 19h, com aulão 
grátis de lindy hop às 18:30h. Veja 
detalhes no anúncio da pág. 11. Inf. 
8436-1313. 
Baile das Mães no Irajá A.C
Dia 11/05, com Os Devaneios. Re-
alização: amiga Angela Abreu.Inf. 
9973-1408 / 7679-4093.
Baile de 7 anos da Esc. de 
dança Fabiano e Juliana
Dia 11/05, 21h, no Arouca Barra 
Clube (v. destaque de capa desta 
edição). Inf. 3576-0459.
Baile Parabéns Mamãe
Dia 11/05, 20h, no Cl. Mauá de São 
Gonçalo, com conj. Aeroporto (v. 
anúncio na pág. 20). Inf. 2606-8793 
/ 9471-9551.
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.
Baile da Ac. Jimmy de 
Oliveira
Todos os sábados, a partir das 21h, 

com apoio dos bolsistas da casa. 
Inf.:  2285-6920 / 7834-5469. Aten-
çao: último sábado, após meia-noi-
te, baile de salsa e samba org. por 
Fernando Schelenberg e Nayara 
Melo.
Bailes de tango Escola 
Carioca de Dança
No primeiro sábado do mês, Conec-
tango, a partir das 21h.  E prática de 
neotango, de 18 às 20h, no terceiro 
sábado do mês. Inf.:  2288-1173.
Tarde Dançante Helênico 
Atlético Clube
Todo sábado almoço dançante das 
13 às 16h, seguida de tarde dançan-
te com banda ao vivo (veja progra-
mação das bandas no anúncio desta 
edição). Inf. 2502-1694. 
Baile da Gafieira Estudantina
Todos os sábados, abrindo com dj 
Jorginho, das 20 às 22:30h, seguido 
de banda ao vivo.  Promoter Bernar-
do Garçon. Diretor artístico: Paulo 
Roberto. Inf. 2771-1622 / 9399-
0646 / 2232-1149 / 2507-5131. 
Bailes do Humaitá Atlético 
Clube, Barreto, Niterói
Aos sábados, 20:30h, os melhores 
bailes de Niterói e São Gonaçlo. 
Veja a programação completa no 
anúncio da pág 2.  Inf. 8787-0068.
Baile da Associação Atlética 
Vila Isabel
Todo sábado, com banda ao vivo, 
das 18:30 às 22:30.  Inf. 9979-9397 
/ 2204-1640.
Sábado Especial na Gaúcha
Todos os sábados, a partir das 20h, 
na Churrascaria Gaúcha. Veja anún-
cio da Gaúcha nesta edição. Inf. 
2558-2558.
Bailinho  do Estúdio de 
Dança Ivan Sanna, em Copa-
cabana
No 2º sábado do mês (ligar para 
confirmar antes), das 18 às 22h.  
Inf. 8442-2178. 
Bailes do Núcleo de Dança 
Renata Peçanha
No Centro do Rio, a cada sábado 
uma programação diferente. Inf. 
2221-1011 / 9879-1502. 
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.  
Vagas limitadas, ligar antes. Inf. 
2595-8053 / 8142-5371 (Cláudio 
Almeida). 
Baile de prática da Ac 
Mackenzie de Dança de Salão
Todo sábado às 18h (veja anúncio 
nesta edição). Inf. 9157-4658.
Baile de aniversário de Flávio 
Marques e Lincoln

Roteiro dos patrocinadores e apoiadores

Seja nosso
assinante!

Assim você não corre o risco de perder
nenhuma edição do jornal de dança de

maior circulação do Rio,
colecionará matérias de excelente qualidade,

ficará por dentro dos melhores programas
e nos ajudará a manter

este informativo cultural!

Conheça nosso trabalho em
www.jornalfalandodedanca.com.br

Assinatura anual: R$ 42,00 (12 edições)
Números avulsos atrasados: R$ 5,00*

*não inclui despesa de remessa

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

contato@jornalfalandodedanca.com.br

AMORAIRATAP
AS

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

MÁXIMA PERFEIÇÃO

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

SOC TREONS

Retiramos doações

TEL. (21) 3879-9600
EXÉRCITO DA SALVAÇÃO



17ANO 5 - Nº 55
ABRIL/2012

www.jornalfalandodedanca.com.br
ISSN 2237-468X

Dia 31/03, na Casa da Vila da Feira, 
com bd Rio Balanço, a partir das 
20h. V. destaque de capa desta edi-
ção. Inf. 9745-2305.
Baile com dj dom Wilson
Dia 31/03, no Centro Cívico Le-
opoldinense. Inf. 8834-2194. V. 
anúncio na página ao lado.
Baile no CSSEERJ de Niterói
Dia 14/04, com banda Rio Balan-
ço, numa realização do Studio S (v. 
anúncio pág. 2). Inf. 3989-3949 / 
3091-8391 / 3714-0765.
10º Baile dos Arianos
Dia 14/04, com bd Brasil Show, na 
Aspom, a partir das 19h. V. anúncio 
na pág. 10. Inf. 7712-9752 / 7815-
0214 / 9238-3350.
Bailes com dom Wilson
Dia 14/04, 18h, no Studio Celebra-
re (v. anúncio com a programação 
completa do dj dom Wilson na pág 
19). Inf. 8834-2194 / 2464-7785.
Abril Mix em Niterói
Dia 14/04, das 20 às 4h, baile de 
dança de salão, zouk e trio de forró 
(em dois ambientes), no Núcleo de 
Dança Renata Peçanha Niterói. V. 
anúncio na pág. 20. Inf. 8787-3276.
Baile Pré-lançamento do Con-
gresso JPA Danças
Dia 21/04, 22h, no Espaço F, Fre-
guesia, Jacarepaguá, com muito 
samba, forró, salsa e zouk e come-
morando o aniversário do realiza-
dor do congresso, Fábio Pires (v. 
destaque de capa desta edição).
Baile dos Inconfidentes no Cl. 
Humaitá / Niteroi
Dia 28/04, 20:30h, com banda 
Karibe.  V. anúncio na pág. 2. Inf. 
8787-0088.
Zouk All Night em Niterói
Dia 20/04, das 20 às 4h, baile de 
zouk na boate e no segundo andar 
do Núcleo de Dança Renata Peça-
nha Niterói. V. anúncio na pág. 20. 
Inf. 8787-3276.
Baile do Henrique
Estreia dia 05/05, 18h, baile 
semanal dirigido especialmente às 
damas, com equipe de dançarinos, 
no Studio de Dança Henrique 
Nascimento, em Todos os Santos. 
V. anúncio na pág. 13. Inf. 3899-
7767 / 9752-2207. 
Baile do Congresso JPA 
Danças
Dia 19/05, no Espaço F, Freguesia, 
Jacarepaguá, com muito samba, 
forró, salsa e zouk, a partir das 20h.  
V. anúncio nesta edição.  Inf. 8702-
0078.
Baile de aniversário do 
prof. Rodrigo Mayrink e da 
dançarina Sheila Magda
Dia 19/05, na Casa da Vila da Feira, 
Tijuca, a partir das 21h, com banda 
Paratodos.  V. anúncio na pág. 10.  
Inf. 7865-2053 / 9956-0725.

Baile de aniversário do Kiko
Dia 02/06, 22h, na Casa de España, 
com Os Devaneios. V. anúncio na 
pág. 10.  Inf. 9974-3721.

DOMINGOS
Baile no Rest. Gambino
2º Domingo do mês, de 19 às 23h, 
no salão de eventos do Gambino, 
Largo do Machado, org. Bob Cunha 
e Aurya Pires. Inf. 2556-7765 / 
9629-3072.
Domingos Dançantes by 
Glorinha, no Olympico Clube
Todos os domingos a partir das 
20:30h, com banda Pérolas e dj Mu-
rilo. Opção de dançarinos de ficha. 
Recorte o anúncio publicado nesta 
edição e obtenha desconto no in-
gresso. Inf. 7154-7239 / 2547-0028 
(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. 
Noite de Seresta no Humaitá 
Atlético Clube, Niterói
Todos os domingos, a partir das 
20h, com Os Trovadores.  V. anún-
cio na pág. 2.  Inf. 8787-0068. 
Domingueiras do Club 
Municipal
Todos os domingos, na Tijuca, al-
moço 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.  Ligue para confirmar a pro-
gramação do mês. Inf. 9623-8985.
FORRÓMANIA na 
Churrascaria Gaúcha
Todos os domingos, a partir das 
20h, o forró mais quente da cidade 
com duas bandas. Veja anúncio nes-
ta edição. Inf. 2558-2558.
Domingueira J. Arôxa Tijuca
Segundo e último domingo do mês, 
a partir das 18h.  Inf. 7856-5288 / 
2565-6253.
Gafieira Elite
Conheça a mais antiga gafiera do 
Rio ainda em atividade.  Baile de 
dança de salão todo primeiro e ter-
ceiro domingo do mês com dj Pau-
linha Leal. Inf. 2232-3217.
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 Car-
reiro.
Domingos Dançantes
Baile do Lécio e da Carminha 
no Museu Militar 
Geralmente no último domingo do 
mês, 18h, em São Cristóvão, con-
firme antes por telefone.  Inf. 9998-
0677.
Baile no Retiro dos Artistas
No último domingo do mês, organi-
zado por Rodriguinho Barcelos. Inf. 
7892-2845.
Baile de aniversário do 
Machado
Dia 15/04, com bd Brasil Show, às 
19h, no Cl. Vera Cruz, numa reali-
zação da profª Nice Machado.  V. 
anúncio na pág. 10. Inf. 2229-1023 
/ 9152-9468 / 9457-7027.
Pic Nic Show na Fazenda 
Sonho Meu, em Xerém
Dia 22/04, passeio de dia intei-
ro com bailes em 3 ambientes (v. 
anúncio nesta edição). Inf. 9573-
8191 (Luiz Batalha).
Bailes com dom Wilson
Dia 22/04, no Salão Shangrilla. (v. 
anúncio com a programação com-
pleta do dj dom Wilson na pág 19). 
Inf. 8834-2194 / 2464-7785.
Baile de aniversário de 
Alexandre Silva
Dia 27/05, com banda Novos Tem-
pos, no Helênico A. C., a partir 
das 16h (v. anúncio na pág. 2). Inf. 
8114-8647 / 9753-7553.

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

Curso de Qualificação para 
Instrutor de Dança
Certificado pelo Instituto Brasileiro 
de Aprimoramento Cultural, várias 
modalidades, v. anúncio na pág. 20. 
Curso de Qualificação para 
Instrutor de dança de salão, 
prof. Sérgio Castro
Inf. 3390-9650 / 8626-5340.  V. 
anúncio na pág.12.
Shows de Márcio Thadeu
Lançamento do novo cd “Negro 
Canto II”.  Inf. 9149-9819 .
Oficina de tango para 
profissionais, com Junior 
Cervila
Dias 27/3, 29/03 e 01/04, na Casa 
do Tango, Espaço Improviso, em 
Botafogo. V. Matéria na pág.4.
Forró com 2 damas
Dia 20/04, oficina de forró com di-
cas e técnicas para se dançar forró 
com 2 damas. Para damas e ca-
valheiros.  Org. Centro de Dança 

Marcelo Ferriera.  Veja detalhes no 
anúncio da pág. 11. Inf. 8436-1313. 
Pic Nic Show na Fazenda 
Sonho Meu, em Xerém
Dia 22/04, passeio de dia intei-
ro com bailes em 3 ambientes (v. 
anúncio nesta edição). Inf. 9573-
8191 (Luiz Batalha).
Workshop interestadual de 
forró pé de serra
Dias 21 e 22/04, na ac. Jimmy de 
Oliveira, no Catete, numa reali-
zação de Marquinhos do Forró (v. 
destaque de capa desta edição). Inf. 
9251-3248 / 3565-7822.
Workshops de dança da 
Pousada A Marca do Faraó
Em Cachoeiras de Macacu.  Infor-
me-se sobre a próxima programa-
ção. Inf. 9399-6284.
Show de dança do ventre e 
comidas típicas em Niterói
Dia 28/04, segunda-feira, às 20h, 
espetáculo LUNA, numa realiza-
ção de Hanan Kamel, no Núcleo de 
Dança Renata Peçanha Niterói. V. 
anúncio na pág. 20. Inf. 8787-3276.
Curso especial de samba do 
Studio Henrique Nascimento
Início 07/05, em vários níveis (v. 
anúncio na página 8).  Inf. 9752-
2207 / 3899-7767.
Grande Encontro de Dança 
de Salão do Serenar Resort, 
em Angra dos Reis
De 25 a 27/05, um roteiro dedica-
do aos amantes da dança de salão, 
que concilia as atividades do resort 
com passeios e bailes. V. anúncio 
nesta edição e saiba mais em www.
charmeturismo.com.br. Condições 
especiais para grupos.
Curso de tango em 
Cachoeiras de Macacu
Dias 02 e 03/06, na pousada A Mar-
ca do Faraó. V. anúncio na pág. 9.  
Organização Valdeci de Souza. Inf. 
7897-7969 / 2574-9075.
Excursão ao Baila Costão, 
no resort Costão do Santinho 
(SC)
Dia 26 a 29/07, numa organização  
do Centro de Dança Marcelo Ferrie-
ra.  Veja detalhes no anúncio da pág. 
11. Inf. 8436-1313. 
Programa Rio Dança
Programação do Centro Coreográ-
fico da Cidade do Rio de Janeiro, 
com diversas atividades gratuitas 
(mostras, projeções, oficinas, etc.). 
Acesse a programação no site www.
riodanca.com.br.

EVENTOS EM OUTRAS 
CIDADES E ESTADOS
(consulte também a 
programação das bandas e 
djs)

NITERÓI / SÃO GONÇALO

Ver programação por dia da sema-
na
DUQUE DE CAXIAS
Baile-aula toda sexta, no Itaperuna 
(v. roteiro das sextas). 
XERÉM
Baile com Os Devaneios, na Fa-
zenda Sonho Meu (v. anúncio nesta 
edição).  Inf. 9573-8191.
MARICÁ
Bailes Moreira Studio de Dança.  
Inf. 8744-6884. 
CABO FRIO
Eventos comemorativos de dez anos 
de Allan Lobato em Cabo Frio: ofi-
cinas de dança (24 a 26/05); espe-
táculo de dança (25/05); baile com 
banda Paratodos (26/05) e baile de 
zouk (27/05). V. anúncio na pág. 9.  
Inf. (22) 2644-3233 / 9948-5180.
NOVA IGUAÇU
Toda sexta, baile na Rio Sampa (v. 
anúncio nesta edição).
BELO HORIZONTE
Bailes às sextas, da Academia Pé 
de Valsa, na rua Teixeira de Freitas 
478 s/01. Inf.: veja anúncio da aca-
demia, nesta edição.

PROGRAMAÇÃO 
DAS BANDAS  E DJ’S 
PATROCINADORES:

Agenda DJ Renato Ritmus
Programação não chegou a tempo 
de entrar nesta edição. Inf. 9692-
1752.
Agenda DJ Dom Wilson
Veja a agenda no anúncio da página 
ao lado. Inf. 8834-2194.
Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580, Sr. 
José – ou www.conjunto aeroporto.
mus.br. Programação já agendada 
para ABRIL: (1) Cl. Municipal; (3) 
Tijuca T. C.; (4) Poveiros; (7) Chur. 
Marlene (flash back); (8) Canto do 
Rio; (13) Aniv. Cl. Comerciários de 
Volta Redonda; (14) Poveiros (par-
ticular); (15) Social Clube Meriti; 
(19) Elandre (aniv. do baile); (20) 
Casa de Viseu; (21) Sport Club São 
Pedro d’Aldeia; (22) Sítio Bume-
rangue de Itaguaí; (26) Portuguesa 
da Ilha; (27) Rio Sampa; (28) Costa 
Azul de Cabo Frio (a confirmar); 
(29) CSSA da Ilha (Baile da Alice); 
(30) Cl. Vila Militar (particular); 
(01/05) Castelo da Pavuna; (02/05) 
Poveiros; (03/05) Centro de Convi-
vência de Padre Miguel.
Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 / 2201-
9446. Já agendado para ABRIL: 
(01) Vera Cruz; (02) Castelo da 
Pavuna; (05) Vila da Feira; (05) 
Paratodos da Pavuna; (06) Tijuca 
T. C.; (07) Clube Nilopolitano; (09) 
Cl. Municpal; (13) C. Convivência 
P. Miguel; (14) Helênico; (15) Cl. 

Bombeiros; (16) Castelo da Pavu-
na; (20) Prefeitura; (21) Aspom; 
(22) A. Rocha Miranda; (23) Vera 
Cruz (Baile de S. Jorge); (28) Estu-
dantina; (29) Vera Cruz; (30) Caste-
lo da Pavuna. 
Banda Paratodos 
Inf. Toninho Moreira, tels. 3477-
4308 / 2464-1190 /  3359-6753 / 
7862-0558 id:83* 67257. Agenda 
já confirmada para ABRIL:  (2) 
Cl. Municipal; (3) Gaúcha; (6) West 
Show; (10) Gaúcha; (14) Helênico; 
(17) Gaúcha; (18) Jacarepaguá T. 
C.; (20) West Show; (21) Estudanti-
na;  (22) Bombeiros de Madureira; 
(24) Gaúcha; (25) Poveiros; (27) 
Cl. Militar (particular); (28) Centro 
de Convivência de Padre Miguel.
Banda Status Show do Rio 
Inf. Ilza, tels. 3762-6535 / 9242-
2242. Já agendado para ABRIL:   
(1) Democráticos; (12) Elandre; 
(13) Cl. Funcionários da Pref. RJ; 
(14) Cl. Funcionários de Volta Re-
donda; (17) Tijuca T. C.; (19) A. 
A. Portuguesa da Ilha; (21) Bangu 
A. C. (flash back); (22) Marinha da 
V. Penha; (23) Castelo da Pavuna; 
(26) CSSEx do Rocha; (27) Casa 
dos Poveiros; (29) Bombeiros de 
Madureira.
Banda Brasil Show
Inf.: 2691-7294 / 9667-1814 (João) 
/ bugatty@uol.com.br. Agenda 
já confirmada para ABRIL: (01) 
Cl. Bombeiros; (05) Vila da Feira; 
(07) Via Ambai; (08) Cl. Olariense; 
(09) Castelo da Pavuna; (13) West 
Show; (14) Aspom; (15) Vera Cruz; 
(16) Cl. Municipal; (20) Rio Sampa; 
(21) Aspom; (22) A. rocha Miranda; 
(22) Cl. Democráticos; (23) Castelo 
da Pavuna; (27) West Show; (28) A. 
Moradores de Acari; (29) C. B. S. 
Marinha; (30) Castelo da Pavuna.
Conjunto Os Devaneios
Inf. Inf. 9365-4362 (Jorge) / 2762-
0069 (Luiz) / os_devaneios@
hotmail.com. Já agendado para 
ABRIL:  (01) C.B.S.M. Marinha; 
(5) C. Conv. P. Miguel; (08) Cl. 
Bombeiros; (14) Castelo da Pavu-
na; (19) Elandre; (21) Santíssimo 
Esportista Clube; (22) Fazenda 
Sonho Meu; (23) Mackenzie; (24) 
Tijuca T. C.; (27) Cl. S. José; (29) 
Canto do Rio; (30) Cl. Municipal.
_______________
Programação sujeita a alterações, 
ligue para confirmar o evento.  
Ao fazê-lo, informe ao promotor 
onde viu a dica, ajudando-nos a 
comprovar a utilidade desta se-
ção.
________________
Seja um de nossos patrocinado-
res e tenha seu roteiro inserido 
aqui. Informe-se: (21) 2551-3334 
/ 9202-6073 / 2535-2377.

FOTÓGRAFA AIDMAR GONÇALVES*
CONTATO: (21) 2410-0312

*FOTÓGRAFA DOS EVENTOS DO MONTE SINAI

SAPATOS PARA DANÇA DE SALÃO
(verniz, camurça, pelica, etc)

Amaro
R. Pereira da Silva, 800 - Laranjeira - RJ

tel. (21) 2205-0095 / 9485-7911

Início 19:30h

Irajá Atlético Clube
R. Monsenhor Felix 366 - Irajá

Realização: Amiga Angela Abreu

Traje Esporte fino
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Informações
3017-0953 / 9973-1408 / 7679-4093

Grande baile em ho agem aomen

DIA DOS PAIS
com a banda

OS DEVANEIOSOS DEVANEIOS

DIA DOS PAIS
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Ponto de vista

Bruno Franchi
Três estórias rápidas para começar.
   Primeira: uma mulher maravilhosa carregando duas malas 
enormes numa escadaria (não rolante) num metrô de Sampa. 
Ninguém ajudou. Para retificar o “ninguém”, quando ela já 
quase chegava ao final uma senhora se prontificou...
   Segunda: sexta feira e eu atrasado para pegar um material 
de divulgação da Casa. Cheguei à gráfica, aquela fila para 
impressões de última hora. Estacionei e desci, quando notei 
a belíssima morena também chegando. Precipitei-me para lhe 
abrir a porta da loja e ganhar um sorriso, gosto de colecioná-los 
assim; não um número de telefone ou um olhar sensual; apenas 
etiqueta. E não é que a danada lançou-me um olhar competiti-
vo, correu, bateu a porta do carro e entrou antes, ensandecida, 
postando-se como um raio na fila?
   Mais outra: uma amiga (cabelos esvoaçantes e longos, do-
tes equiparáveis de chamativa beleza física e aquele glamour 
pessoal típico que acompanha as belas mulheres) queixando-se 
de que não gosta mais de ir a lugar nenhum desacompanhada. 
“- Porquê, flor?” E ela me arrola os “elogios” que uma mulher 
sozinha ouve andando na rua – um mais tosco que o outro. E 
nenhuma relação entre educação – ou a falta dela – com o nível 
econômico dos poetas em questão. “- Com um homem junto 
não acontece, não? Pelo menos nunca presenciei... e com uma 
amiga, ou parenta?” Juntas, pelo menos dividem a vergonha.
   Normal. Capitães-caverna de celular, notebook e carrão úl-
timo modelo. Não evoluímos nas relações humanas um milio-
nésimo do que em tecnologia. Não vou escrever de lugar para 
idosos, parar para alguém atravessar a rua e afins, ficaremos na 
relação homem-mulher.
   A primeira beldade não esperava ajuda com as malas, tentas-
sem e talvez ela até pensasse tratar-se de roubo. A outra moça 
jamais esperaria que eu apenas por educação fosse abrir-lhe 
a porta. Ninguém abre? Eu era o inimigo que ia roubar seu 
lugar na fila... E a terceira, como tirar-lhe a razão? “Gostosa”, 
ou aquele ruído da sugada de saliva entre os dentes, e daí para 
baixo – será que não conseguimos ser mais criativos e polidos? 
Homens e mulheres estão sobremaneira concorrentes. Homens 
e homens, mulheres e mulheres, todos contra todos pelo que 
é seu de direito, não? E veremos quem chega à fila primeiro! 
“Mesmo inimigos podem se respeitar” (Heródoto), e nem ini-
migos somos!
   E antes que eu perca o encadeamento, onde entra a dança de 
salão mesmo???... Ah sim! Vejo uma enorme dificuldade das 
damas em deixarem-se ser conduzidas pelos cavalheiros. Nos 
cavalheiros uma enorme dificuldade em conduzi-las. Além dos 
problemas técnicos do aprendizado. E acho que por que se per-
deu em algum lugar entre o feminismo, o machismo, o merca-
do e o politicamente correto, algo chamado de cavalheirismo; 
de gentileza.
   Na dança de salão o homem não manda nada, como gostam 
de dizer alguns. “Fica ‘molinha’ que te levo” – Urgh! Porque 
condução, que é o cerne da dança a dois, nada mais é que uma 
linguagem – apenas diferente das que estamos acostumados. 
Ao dançar a dois devemos buscar essa comunicação, baseada 

nas falas do corpo e nos sentimentos, absolutamente não ver-
bal, improvisada como o fogo – chamado de presente – que 
queima a linha do tempo a cada instante dos movimentos, 
transformando possibilidades de conexões e ritmos em sensa-
ções e memórias.
   O homem, o condutor, é gentil e atencioso: sugere caminhos. 
Com força, sem forçar. Com estabilidade, mas nada inflexível. 
A dama por sua vez, passa longe da passividade. Ser conduzida 
é uma arte, é reconhecer a própria superioridade como merece-
dora de toda atenção e dedicação especiais aquele momento. É 
impossível conduzir uma dama que não o queira.
   Constantemente vejo nas pistas cavalheiros forçando passos 
com damas despreparadas. Ou cavalheiros despreparados com 
conduções bruscas e abruptas de técnica mal dominada, sem 
sentir a fluidez de energia e movimento do par. Damas total-
mente dependentes da visão, pouco afeitas ao tato e à sensibi-
lidade de notar as nuances de velocidade e força que deveriam 
existir. Casais preocupados em encadear o maior número pos-
sível de passos sem atenção à qualidade, música ou harmonia, 
procurando cursos intensivos onde possam “adquirir” o maior 
número de figuras. Ainda não entenderam o que é dançar a 
dois...
   Uma mulher não necessita que lhe abram qualquer porta. 
Não necessita que um alguém a movimente. Que lhe segurem 
numa escada. Mulheres hoje estão cada vez mais fortes e inde-
pendentes, o que nos mostra que gestos de etiqueta não pressu-
põem necessidade, a não ser aquela de nos tratarmos todos de 
um modo melhor.
   Achar uma mulher bela, querer elogiá-la ou a paquerar? 
Apoiadíssimo! Mas será que não podemos fazê-lo com respeito 
e criatividade? A “gostosa” já sabe disso, você não acha que ela 
merece mais? Dançar por prazer com uma bela mulher? Claro. 
Mas apertá-la; qualquer um teria essa capacidade... E fazê-la 
sentir-se flutuar na pista, protegida e cuidada?
   Querer dançar com o cavalheiro excelente e a dama incrível, 
sempre dispostos e cheirosos? É obvio, comum, e todos quere-
mos... e tornarmo-nos essa fonte de desejo de dança?
   Qual o problema de dançar com alguém idoso, ou feio? To-
dos, se você não entendeu que a dança a dois parte do abraço, 
é um abraço que se move e se desenvolve numa música, e até 
hoje não tenho notícia de alguém que “abraça mal” – beijar mal 
já ouvi bastante... Na dança no salão o “bom” é o funcional, é 
o prazeroso, é a qualidade. Quem julga ou escolhe seu par pela 
aparência também não entendeu o que é dançar a dois.
   Vamos dançar a dois. Mas vamos fazê-lo entendendo o que 
é etiqueta, a “pequena ética”, e aplicá-la em nós mesmos ao 
dançarmos. E quem sabe levamos alguma classe e refino de 
existência ao resto de nossa vida?

_______________________________
Bruno Franchi é proprietário da academia Casa da Dança, em 
Campinas, São Paulo, campeão nacional de forró-pé-de-serra 
2010 e bicampeão paulista de forró pé-de-serra salão. Site: 
www.casadadanca.com
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Assim mesmo?

Assim você não corre o risco de perder
nenhuma edição do jornal de dança de

maior circulação do Rio,
colecionará matérias de excelente qualidade,

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

Conheça nosso trabalho em
www.jornalfalandodedanca.com.br

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

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

contato@jornalfalandodedanca.com.br

Seja nosso assinante!



RARIDADES
NOVIDADES

EXCLUSIVIDADES

DJ DOM WILSON TODAS AS QUINTAS (19h) - RW Casa de Festas
R. Vidal Ramos 362 - V. Valqueire
(rua ao lado do supermercado Guanabara)

11 ABR - QUA - 18h - Jacarepaguá T. C.
R. Cândido Benício 1198 - Praça Seca
(em frente ao supermercado Mundial)

13 ABR - SEX - 18:30h - Aspom
 Av. Dom Hélder Câmara 8484 - Piedade

14 ABR - SÁB - 18h - Studio Celebrare
R. Martins Lage 32 - Engenho Novo
(baile ficha)

20 ABR - SEX - 18:30h - Sítio Nova Era
 Av. dos Mananciais 1736 - Taquara
(dançarinos grátis)

22 ABR - DOM - 17h - Salão Shangrilla
R. Souza Barros 233 - Engenho Novo
(baile ficha)

25 ABR - QUA - 18h - Jacarepaguá T. C.
R. Cândido Benício 1198 - Praça Seca
(em frente ao supermercado Mundial)

30 ABR - SEG - 18h - Sport Club Mackenzie
R. Dias da Cruz 561 - Méier

BAILES DE DANÇA DE SALÃO

contatos: (21)
8 8 3 4 - 2 1 9 4
2 4 6 4 - 7 7 8 5

orkut: djdomwilson57@hotmail.com
email e face: wbywill@gmail.com
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Av. Brigadeiro Faria Lima, 1795, loja 35, JD Paulistano (dentro do Shopping Vitrine)
Escola de Dança Paulo Aguiar: Rua Clodomiro Amazonas, 743, sala 3, Itaim Bibi
São Paulo - SP - tel. (11) 3034-1704 | 3486-8152 - site: www.pauloaguiar.com
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Sapatos personalizados by Áurya Pires
Conheça a loja virtual www.amoratango.com.br

Tel. (21) 3235-7321 / 9629-3072 / loja@amoratango.com.br

Rua das Laranjeiras 21 - Lj 17 - Hollywood Center (galeria)

www.sapatosadrianagronow.blogspot.com

Venha conhecer !
A mais nova loja em artigos para dançar

Sapatos importados
Vestidos para apresentação

Dvds Didáticos
Esperamos sua visita!

Horário: 12:30 às 21:30

Tel: 21 2286-4171 Cel: 8632-1307
End: R. S. Clemente 155 - térreo
Botafogo (dentro do Clube do ASA)

4141-3469

Aprenda a dançar em casa

JAIME ARÔXAcom

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

Tel. (21) 2247-3458 / 9641-3499

ZIPPONTO AUTO PEÇAS LTDA
www.realezapontozip.com.br

autopecas@realezapontozip.com.br

Renault - Peugeot - Citroen - peças em geral para carros importados
Acesse nossa página na internet e faça sua busca!

Rua Arnaldo Quintela 11 - Botafogo - RJ - tel (0xx21) 2541-6715 / 3209-1025



INSTITUIÇÃO CERTIFICADORA: INSTITUTO BRASILEIRO DE APRIMORAMENTO CULTURAL - IBAC

Informações:
Ibacrj@gmail.com | cqid.rj@gmail.com | deniseacquarone@gmail.com
INSCRIÇÕES PELO SITE: www.cqid.com.br

(21) 2210-2133

CURSO DE QUALIFICAÇÃO PARA
INSTRUTORES DE DANÇA

B A L L E T
NÍVEL BÁSICO

NÍVEL MÉDIO



RESENDE: INSCRIÇÕES ABERTAS

INSCRIÇÕES ABERTAS

TUMA DE DOMINGO - RIO:  INSCRIÇÕES ABERTAS
BARRA DE SÃO JOÃO: INÍCIO 21 DE ABRIL

D A N Ç A   D E   S A L Ã O
INÍCIO DAS AULAS: 05  DE MAIO

C A  L  E  N  D  Á  R  I  O     2  0  1  2

D A N Ç A   D O   V E N T R E
INÍCIO DAS AULAS: 25 DE MARÇO

P R E V E N Ç Ã O   D E   L E S Õ E S   N A   D A N Ç A
INÍCIO DAS AULAS: DIA 14 DE ABRIL

J A Z Z
2 TURMAS LOTADAS | INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 2º SEMESTRE

D A N Ç A   M O D E R N A
1 TURMA LOTADA | INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 2º SEMESTRE

D A N Ç A   C O N T E M P O R Â N E A
INÍCIO 2º SEMESTRE | INSCRIÇÕES ABERTAS

C Q I D  -  D A N Ç A   I N C L U S I V A
AULA INAUGURAL DIA 07 DE ABRIL

Apoio:

Rua Barão do Amazonas, 263 - Centro - Niterói

Aulas Particulares ou emGrupo

Coreografia para Noivos & Debutantes
Aulas fixas no Núcleo de Dança

Renata Peçanha Niterói

Aletheia Hoppe & Gustavo Loivos

2ª a 6ª feira - 10h às 20h - Sáb. 9h às 13h

LOJA DE PRODUTOS PARA DANÇA

DANÇA DE SALÃO
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TEATRO E INTERPRETAÇÃO

BALLET
Sáb (14 às 18h)
3.ª (18 às19h)

Sábado (9:00 às 13h)

ZOUK
6.ª (17 às 18h)

DANÇA DO VENTRE
6.ª (18 às 20h)

JAZZ

TANGO ARGENTINO
3.ª  (19:30 às 21h, com
30 minutos de prática)

COREOGRAFIAS

APRESENTAÇÕES

Bangu A. C. - Av. Cônego Vasconcelos, 549- S/3
estacionamento (terceirizado) pela R. Silva Cardoso

Studio de Danças e Artes Bangu
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TODOS OS CURSOS GRÁTIS para menores da Rede Pública Estadual e Municipal

2ª e 4ª
09:00 às 11:00
14:00 às 21:00

3ª e 5ª 
14:00 às 17:00

DANÇAS URBANAS
5ª (19 às 21h)

tel. (21) 2 4 0 1 - 0 4 1 8
email: jaime-jose@ig.com.br
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