
E MAIS:
Saiba como participar das comemorações
da SEMANA ESTADUAL DA DANÇA DE SALÃO
Encontro Carioca de Danças Americanas
trará ao Rio professores renomados de
lindy hop e weast coast swing
A dança de salão começa a se destacar
nos editais da SEC: saiba que projetos já
estão em fase de análise para financiamento
pela secretaria estadual de culltura

Falando de

Dança
Edição nº 56 - Ano V MAI / 2012

Jornal

Fundado em 12 de outubro de 2007 - www.jornalfalandodedanca.com.br

Jornal Falando de Dança é uma publicação mensal da Amaragão Produção de Periódicos - Preço deste - Número atrasado: R$ 5,00 (na sede do jornal) - Seja um patrocinador deste periódico: faça uma assinatura ou contrate um módulo publicitário
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Dança de salão tem painel de destaque na
exposição permanente a ser inaugurada dia
5 de maio no Centro Coreográfico do RJ, sob
coordenação da gerente de dança da SMC,
Diana De Rose (na foto, com Leonor Costa,
que atuou como pesquisadora da exposição).

Preparem-se para nova votação na Alerj
de interesse da comunidade da dança
de salão: projeto de lei autoriza o poder
executivo a criar o FESTDANÇA!9
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Valdeci de Souza
Conhecido por sua coreografia de
tango com chorinho, o promoter da
Gran Milonga do Fluminense
prepara uma programação
especial em junho,
para todos os gostos,
em comemoração ao
seu aniversário

Workshop de tango na pousada
A Marca do Faraó - 2 e 3/06

Gran Milonga no Fluminense F. C. - 10/06

Dobradinha no Helênico A. C.
Novos Tempos + Rio Balanço - 16/06

Valdeci de Souza
Conhecido por sua coreografia de
tango com chorinho, o promoter da
Gran Milonga do Fluminense
prepara uma programação
especial em junho,
para todos os gostos,
em comemoração ao
seu aniversário

ARTE
CO-PATROCÍNIO

Na seção Circulando,
fique por dentro dos
principais acontecimentos
da comunidade da dança
carioca, como o X Baile
dos Arianos, no qual o
JFD foi homenageado
(na foto, Aragão com os
promoters do evento,
Carlos Ariano e
Rosangela Brito



SEMANA DA
DANÇA DE SALÃO

Saiba mais sobre este assunto em:
http://semanadsrj.blogspot.com.br/

18 A 24 NOV 12
Lei  3400/2010

Esta conquista é sua, dançarino, lute para
mantê-la: participe, contribua, junte-se a nós!

Entre em contato e saiba como:
jaime-jose@ig.com.br

Inf.:

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

3714-2329 /9753-0260/ 9472-3873
Ingr. antecipado: R$ 15 (na hora, R$ 20) Fabiano
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Bernardo
Garçon

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

Programa Musical Classe A (22 às 23h)

equipe de dançarinos
(sistema fichas)

8117-5057 / 2252-3462

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

SALÃO NOBRE | AR COND. | ELEVADOR
apresenta

BANDA ESTAÇÃO RIO COM TUCO MAIA

R
E

A
L

IZ
A

Ç
Ã

O
M

A
R

L
E

N
E

O
L

IV
E

R

TER | 22 DE MAIO | 20H

TRAJE ESPORTE FINO

BAILE
DAS
ROSAS
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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 EM
HOMENAGEM
AO PADROEIRO
DA CIDADE DE
NITERÓI

traje esporte fino

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

BANDA
PINGOS & GOTAS

Grande baile em homenagem às
mães com conj. OS DEVANEIOSSáb | 05 MAI |
Baile dos sócios e convidados
com a banda CLAVE DE LUASáb | 19 MAI |
Monumental baile com a
banda SOL MAIORSáb | 26 MAI |

SÁB 23 JUN
20:30h

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

Av. Visconde do Rio Branco 701 - Centro - Niterói

CONHEÇA NOSSAS DOMINGUEIRAS (a partir das 19h)

03/6 - PINGOS E GOTAS
10/6 - AEROPORTO
17/6 - KARIBE
24/6 - 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
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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:

05/05 - Paratodos
12/05 - Os Devaneios
(35º aniversário do clube!)

19/05 - Rio Balanço
26/05 - Brasil Show

Casa Rua Alcina 107
(ao lado do ponto final do 779,

Bailes toda
quinta, 18h !

Ingresso R$ 10
mesa grátis !
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Elandre Madureira

Madureira x Pavuna)
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31 MAI - AEROPORTO

07 JUN - OS DEVAN OSEI

14 JU  - AER RTO
N OPO
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1 N - N VOS T O

JU ATU SH W I
28 N - ST S O R O

Casa de Festas convida

GRANDE ENCONTRO MENSAL

La Maison Sully

me a ts s grá is
05/06 - TE ÇAR
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O E
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Local: Rua das Camélias, 74 - V. Valqueire - 19 às 24h
tel. 2453-0957 / 7841-1569 / 9749-8137
Reservas: profª Rosangela Zaluar 9749-8137

A
rt

e

Direção u S a aS eli g mb to

AGORA SEMP E NAR

1ª TERÇA-FEIRA DO MÊS!
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BANDA CVPA 7
Recordações

M
A

IO NALDO
7894-6319

www.copa7.com.br
copa@uol.com.br

03 - CASCADURA T. C.
15 - TIJUCA T. C.
19 - ESTUDANTINA
20 - CANTO DO RIO F. C.
25 - CASA DOS POVEIROS
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SPORT CLUB MACKENZIE
R. DIAS DA CRUZ 561 - MÉIER - 2269-0082

A PARTIR DAS 17:30H
ENTRADA R$ 5 até 18:30 (R$ 7 após) MESAS GRÁTIS

APOIO: EDIL RIBEIRO (7675-5576) | JORNAL FALANDO DE DANÇA

REALIZAÇÃO: DORA (9952-5714)

SEG - 07 MAI - PAULINHO E ISMAELA
SEG - 14 MAI - FÁBIO ROBERTO E

 GRUPO PASSAPORTE
SEG - 21 MAI - BANDA ZUAN

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 - 01 JUN - BANDA PÉROLAS

SEXTA - 04 MAIO - HÉLIO SILVA
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VALDECI
DE SOUZA
Valdeci de Souza, conhecido promoter das 
noites cariocas, está organizando três gran-
des eventos dançantes para festejar seu 
aniversário, a começar por um passeio a 
Cachoeiras de Macacu.  “Já há alguns anos 
faço parte da organização dos workshops 
da Pousada A Marca do Faraó”, mas, desta 
vez, resolvi organizar um workshop só de 
tango, reunindo alguns dos profissionais 
que considero de destaque no cenário ca-
rioca”, explicou-nos.  Em seguida, haverá 
a Gran Milonga, que já promove há tem-
pos no salão nobre do Fluminense.  “Con-
sidero o local um dos melhores para bailes 
de tango, porque lembra muito as grandes 
milongas argentinas”.  Por fim, um bai-
le de todos os ritmos, no Helênico Club, 
com duas grandes bandas.  “Para ninguém 
reclamar que vai dançar pouco”, brinca o 
professor, encerrando esta pequena entre-
vista.

Serviço:
>>> Workshop de tango na Pousada A 
Marca do Faraó, em Cachoeiras de Ma-
cacu. Dias 2 e 3 de junho de 2012, incluin-

do transporte ida e volta, hospedagem e 
alimentação. Com Valdeci de Souza, Pau-
lo Araújo, Jorge Brinco, Aurora Lubiz e 
Luciano Bastos.

>>> Gran Milonga no Fluminense F. 
C., Laranjeiras. Dia 10 de junho de 2012, 
domingo, a partir das 20h. Sonorização de 
Valdeci de Souza.

>>> Grande baile de aniversário de Val-
deci de Souza. Dia 16 de junho de 2012, 
sábado, a partir das 16h, no Helênico A. 
C., Rio Comprido. Com bandas Novos 
Tempos e Rio Balanço.

>>> Bailes de tango: todas as terças, a 
partir das 19h, no Studio de Dança Valdeci 
de Souza, Rua Voluntários da Pátria, 341 
- 2º piso. Especial dia 1º/05, terça, feriado, 
na academia de Jimmy de Oliveira, na Rua 
do Catete 112.

>>> Informações e reservas:
9618-5176 / 7897-7969 / 8179-5710 / 
2574-9075.

Três grandes eventos para
comemorar seu aniversário

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

Valdeci de Souza e os professores que ministrarão oficinas de 
dança na pousada A Marca do Faraó, em Cachoeiras de Macacu, 
dias 2 e 3 de junho: do alto, Aurora Lubiz, Luciano Bastos, Paulo 
Araújo e Jorge Brinco - além do próprio Valdeci, claro.

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)

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

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



Com muita satisfação constatei esta semana, no site da Se-
cretaria Estadual de Cultura, que houve um aumento sig-
nificativo de projetos de dança, e em especial de dança de 
salão, inscritos na Chamada Pública 015/2011, de finan-
ciamento para microprojetos culturais de até R$ 35 mil.  
   Gosto de pensar que o Jornal Falando de Dança tem uma 
pontinha de participação nisso, ao incessantemente insistir 
para que os produtores de eventos de nossa comunidade 
procurem orientação e apresentem seus projetos. 
   Além de divulgarmos as aberturas de Chamadas Públicas 
e de editais no site e no jornal, muitas vezes chegamos a 
orientar pessoalmente, quando tomamos conhecimento de 
algum projeto potencialmente viável e à espera de patro-

cínio.  O número de telefo-
nemas pedindo informações 
também tem aumentado, o 
que demonstra um crescente interesse pelo assunto.
   Àqueles que conseguiram se credenciar para a fase eli-
minatória (não vou publicar quem são porque sou supers-
ticioso), nossos votos de boa sorte, e que, na próxima edi-
ção já possamos noticiar aqui os contemplados.
  Para os que estão com seus projetos prontos, mas enga-
vetados, um aviso: já estão abertas as inscrições para fi-
nanciamento de microprojetos culturais com pré-produção 
iniciando em outubro, novembro e dezembro, informem-
se no site da SEC ou no site do JFD.  

   Mas atenção: leiam a matéria da página 8 para terem 
uma ideia da razão pela qual muitos projetos são rejeita-
dos. E, sobretudo, procurem, daqui para frente, ter mais 
atenção no registro de suas atividades profissionais, em 
fotos, vídeos, flyers e, principalmente, recortes de jornais 
e revistas.  No futuro, você poderá precisar dessas infor-
mações.
___________________
Antônio Aragão é diretor do 
Jornal Falando de Dança

Sem querer usar um chavão bem batido, mas 
usando: o ano está voando! Já nesta edição 
se anunciam eventos para o segundo semes-
tre, inclusive o aniversário de cinco anos do 
Jornal Falando de Dança, em outubro.  Mas 

o destaque que quero dar aqui é para três efemérides im-
portantes, como plataforma de divulgação da dança de sa-
lão, e para qual desde já chamo a atenção de nossos profis-
sionais de dança, em especial, e de toda a comunidade de 
dança de salão em geral.  Estou falando do encerramento 
do período das comemorações do bicentenário do ensino 
de dança de salão no Brasil; da comemoração do Dia do 
Dançarino; e da Semana da Dança de Salão, objetos de 
comentários nesta edição.  
   Também nesta edição é dado um espaço especial para 
dois momentos políticos que têm a ver com a dança de sa-
lão, em matérias assinadas por Myriam Martinez e Juliana 
Prestes.
   E, no que diz respeito a legislação, publicamos na pá-

gina 7 excelente texto de Denise Acquarone, em que ela 
se aprofunda na defesa da Lei do Artista, num momento 
em que profissionais mal informados apregoam sua refor-
mulação, abrindo brecha que podem enfraquecer a classe 
artística.
   Na página 13, detalhes sobre a exposição Rio Dança, a 
ser inaugurada no início de maio no Centro Coreográfico 
do Rio de Janeiro, na qual a dança de salão está em pé de 
igualdade com as danças cê-
nicas, de rua e virtuais, o que 
era inédito até agora.
   E abrindo mais espaço para 
a informação, trazemos a 
partir desta edição uma série 
de matérias com base nos as-
suntos abordados nos Ciclos 
de Encontros do CCoRJ, 
assuntos esses importantes 
para quem está chegando 

agora no mercado de trabalho ou para quem está pensando 
em alçar voos mais altos.
   Esperamos com o conteúdo desta edição trazer não só 
opções de entretenimento, mas informação e orientação.
   Seja você um leitor atuante na área ou à procura de um 
bom programa dançante, desejamos uma boa leitura.
_____________
Leonor Costa é editora do JFD
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Leonor Costa

Fala Aragão

Antônio Aragão

Aumenta número de 
projetos de dança 
apresentados à SEC

Mensagem ao leitor

Já planejando para o segundo semestre

Todos que trabalham com bailes de 
dança já estão “carecas de saber” que 
a frequência dos mesmos é sempre 
uma grande surpresa. Há algum tem-
po atrás fui a um baile em que não 

tinha nem 20 pessoas pagantes. A proprietária, por si-
nal um doce de ser humano, ficou dando explicações 
para justificar a baixa frequência. Disse que naquele 
dia tinha espetáculo de fulano, baile de sicrano e, para 
piorar, estava chovendo.
   Ouvindo as suas palavras e lamúrias, me identifi-
quei imediatamente. Cometo este mesmo erro sem-
pre. Sinto-me na obrigação de justificar o motivo da 
baixa adesão a alguns bailes. Descobri neste evento 
que isto é um grande equívoco.  Sabe por quê? Quem 
disse que baile vazio é ruim para o aluno ou visitan-
te?
   O baile que eu fui, para mim, foi maravilhoso! 
Encontrei com pessoas encantadoras e mantivemos 

uma conversa agradabilíssima, dancei mais de quinze 
músicas e observei a alegria contagiante de casais na 
pista de dança. Ou seja, tive algumas horas de pura 
satisfação. Talvez, se o baile estivesse lotado, o meu 
prazer não seria o mesmo...
   A partir de hoje não farei nenhum tipo de comen-
tário sobre a ausência de pessoas em baile. Pelo con-
trário, direi que a felicidade pode estar em qualquer 
ambiente. Além do mais, as criaturas que não aderi-
ram ao evento é que com toda certeza estão perdendo 
momentos gloriosos de suas vidas.
   Sei que precisamos sobreviver e ganhar dinheiro 
com o nosso negócio, mas em nossa profissão temos 
o privilégio de encontrar prazer e sabedoria mesmo 
sem o retorno financeiro. E isto não tem preço!
______________
Elaine Reis é professora de danças de salão e proprie-
tária da Academia Pé de Valsa, em Belo Horizonte, 
MG (visite o site www.academiapedevalsa.com.br)

Por Elaine Reis

Mania de explicação

Pé de valsa



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 30/04 ( VÉSPERA DE FERIADO)
HAVERÁ BAILE NORMAL NO PASSEIO

Ingresso R$ 15,00 PREÇO ÚNICO
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Pequenas notas

Flash Mob de lindy hop foi sucesso em 
Ipanema
A ideia foi de Mariel Gastiarena, uma professora do 
workshop de lindy hop, organizado pelo grupo Rio Ho-
ppers, entre os dias 20 e 23/04, e que contou com a pre-
sença dos professores internacionais Gastón Fernández, 
Tina Rizza e Manuel Bicain, além de Mariel e dos inte-
grantes do Rio Hoppers e de convidados. “Foi dia 23/04, 
na Pedra do Arpoador, e conseguimos reunir trinta pesso-
as na performance, uma coreografia com guarda-chuva 
que combinou bem com a tarde chuvosa”, relatou-nos 
Luiz Cláudio, que dá aulas de lindy na Casa de Dança 
Carlinhos de Jesus, juntamente com a professora Denise 
Serpa. Luiz só lamentou a baixa adesão de profissionais 
de outras academias, que perderam a oportunidade de 
ter contato com renomados professores internacionais 
e de curtir a programação, que incluiu baile na praia, 
baile com banda de Mark Lambert e performance dos 
professores.  E aqui fica nosso puxão de orelha: “cadê” 
o comunicado com antecedência à imprensa especializa-
da? “cadê” um planejamento de marketing? A propósito, 
recomendamos a leitura da matéria da página 8, sobre o 
Ciclo de Encontros no CCoRj.

Falando em Lindy...
Weast Coast Swing e Lindy Hop são as novidades ofe-
recidas atualmente nas academias de dança.  A Casa de 
Dança Carlinhos de Jesus está com turma nova de lindy 
e a C. D. Marcelo Ferreira está promovendo workshop 
e abrindo turma regular.  Já o Espaço Improviso, que há 
anos oferece aulas de ritmos americanos, prepara-se para 
promover mais uma edição do evento Swing In Rio, um 
encontro carioca de danças americanas que, este ano, em 
comemoração aos 5 anos de evento, contará com a pre-
sença de professores internacionais.  A intenção é fazer o 
encontro em um centro cultural, onde se poderá realizar 
não só as oficinas de dança, mas também palestra, sho-
ws, bailes e espetáculo teatral. Os organizadores, Mauro 
Lima e Adriana Aguiar, por enquanto, escondem os de-
talhes.

Exposição Rio Dança
Esta  edição traz matéria especial sobre a exposição Rio 
Dança, que ficará em cartaz por dois meses no Centro 
Coreográfico, a partir do dia 06/05.  Esta editora foi con-
tratada como pesquisadora para a dança de salão e foi an-
gustiante ter que fazer triagem com base nos critérios da 
montagem, totalmente interativa e com base em eventos 
realizados em cada área (congressos, festivais, mostras, 
etc).  A experiência serviu para comprovar como nos-
sos profissionais de dança não dão a devida atenção ao 
registro de seus trabalhos, incluindo filmagem em alta 
resolução, portfólio de atividades e fotos, gente, fotos de 
qualidade e também em alta resolução! Fica a dica para 
o próximo trabalho, pois, segundo nos declarou a gerente 
de dança da Secretaria Municipal de Cultura, Diana De 
Rose, a intenção é formar um banco de dados que pas-
sará a ser alimentado com frequência daqui em diante, 
enriquecendo o acervo da midioteca do CCoRj, visando 
a torná-la uma referência para a pesquisa em dança.  Fa-
zemos votos que sim.

Semana da Dança de Salão 2012
A primeira reunião na sede da APDS-RJ, em Bangu, já 
aconteceu, e contou com a presença de Aragão, do Jor-
nal Falando de Dança, que frisou a importância da ampla 
divulgação de preparativos e cronograma de atividades, 
bem como uma campanha da APDS-RJ para que seus as-
sociados regularizem sua situação e sejam mais partici-
pativos.  O JFD prontificou-se a apoiar iniciativas nesse 
sentido.  Fica aqui, aliás, uma chamada para que a classe, 
principalmente diretores de academias, se interesse pelo 
assunto e procure a APDS para saber como pode partici-
par da SDS-2012.  As inscrições de eventos estão abertas 
a qualquer academia, mesmo as não filiadas.

Encerramento do bicentenário do ensino de 
dança de salão no Brasil
As comemorações, que começaram em julho/2011, com 
a inauguração da exposição dos 200 anos no Centro de 
Arte Calouste Gulbenkian, se encerrão oficialmente em 
julho deste ano, com baile em homenagem ao Dia do 
Dançarino.  A efeméride integra o calendário oficial de 
eventos da cidade do Rio de Janeiro, conforme lei origi-
nária de projeto de lei de autoria do vereador S. Ferraz.  
O baile será no próprio dia, 21/07, um sábado, no Helê-
nico A. C., e está sendo organizado por Valdeci de Souza, 
com os apoios do JFD e das entidades representativas da 
dança de salão (Sindicato, APDS e Andanças). Espera-se 
que, como aconteceu no Baile do Bicentenário, o evento 

seja um sucesso e conte com a presença de autoridades e 
grande mídia.  Lembrando que o Baile do Bicentenário 
foi tema de extensa matéria no portal UOL e a exposição 
dos 200 anos gerou matérias no SBT, na TV Brasil e no 
jornal Extra, além das mídias especializadas em dança 
(Dança em Pauta, Dance a Dois, Jornal Dance, Jornal 
Falando de Dança, Jornal Dance News e Revista Rio em 
Movimento). Promover eventos que atraiam a atenção de 
público não-praticante e de autoridades ligadas à cultura 
é uma forma eficiente de valorizar a dança de salão e 
seus profissionais.

Histórias de Antonio
Não, não é Antonio Aragão. Tampouco o “Antonio”, 
gato mascote de Zezé Magela, embora o professor co-
mente que achou engraçada a coincidência.  Para quem 
não sabe, Zezé, além de professor de dança, desenvolve 
carreira como ator. Pequenas Histórias de Antonio é um 
esquete teatral  cuja pré-estreia aconteceu no baile infan-
til promovido pelo projeto Kizueira de Xerém, dia 21/04, 
e estreou dia 24/04 na Casa da Gávea.  

Márcio Thadeu de volta à estrada com o show 
Negro Canto II
O cantor retorna aos trabalhos de divulgação de seu se-
gundo cd, com show em espaços culturais.  O próximo 
será dia 12/05, sábado, às 20h, no Centro Cultural Car-
tola, na Mangueira. Mais informações no site do cantor, 
www.marciothadeu.com.

Zona Oeste I
“Lá em Hollywood”. Este é o título do baile-show come-
morativo dos 4 anos da academia Lá Na Gafieira, com 
coreografias baseadas em musicais e animação de pis-
ta por conta da dj Viviane Chan.  A julgar pelos outros 
shows organizados pela diretora da academia Patricia 
Pizzolato, é diversão de qualidade garantida.  O evento 
será dia 02/06, no Clube da Aeronáutica da Barra e, cla-
ro, estaremos lá para registrar.

Zona Oeste II
Outro baile especial na mais sofisticada região da Zona 
Oeste será o dos 7 anos da Escola de Dança Fabiano e 
Juliana, que acontecerá dia 11/05, no amplo salão do 
Arouca Barra Clube.  Serão 5 horas de baile, animado, 
olha ela outra vez, pela dj Viviane Chan, e com apresen-
tações de alunos e professores.  Também estaremos lá 
para registrar.

Zona Oeste III
E já que o assunto é Zona Oeste, vale lembrar que a se-
gunda edição do JPA DANÇAS, congresso de danças de 
Jacarepaguá, acontecerá este mês, nos dias 19 e 20/05. 
Mais informações em http://jpadancas.blogspot.com.

Região dos Lagos
Nada menos que treze professores participarão do 
workshop promovido por Allan Lobato, em seu espaço 
de dança em Cabo Frio, entre os dias 24 e 27/05.  “Serão 
doze horas de aulas, mais dois bailes, um deles com a 
banda Paratodos, e um espetáculo de dança”, informou-
nos Allan, que reuniu os melhores professores da região, 
além dos professores convidados do Rio, Lídio Freitas e 
Monique Marculano. O evento é para comemorar seus 
dez anos como profissional de dança na cidade.

Excursões
Para quem gosta de conciliar dança com passeio, várias 
dicas desta coluna: o Encontro da Dança de Salão, em 
Angra dos Reis, este mês, organizado pela Charme Turis-
mo; o workshop de tango na Pousada Faraó (Cachoeiras 
de Macacu), em junho, organizado por Valdeci de Souza; 
o Baila Costão (Santa Catarita), em julho, organizado 
por Marcelo Ferreira, da academia de mesmo nome; a 
viagem a Buenos Aires (Argentina), em novembro, or-
ganizada por Marcelo Martins, da Escola Carioca. O in-
teressante nesses passeios organizados por academias de 
dança é que se viaja em companhia de gente que curte a 
mesma praia, digo, programação.

Novo patrocínio
Melhor seria dizer retorno de, já que o restaurante Esta-
ção República foi patrocinador do JFD em seus primei-
ros anos.  Sob nova direção, o restaurante volta a divul-
gar aqui sua gastronomia a quilo e seu rodízio de massas, 
um dos mais em conta da zona sul.  É lá, por sinal, que a 
equipe do JFD bate ponto todas as noites, antes ou após 
o circuito de visitação dos bailes da cidade.
__________________
Editado por Leonor Costa
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De janeiro a abril o Centro Coreográfico da Cidade do Rio 
de Janeiro fez jus à mais importante de suas atribuições: dis-
seminar a informação e promover a troca de experiências. 
Foram dois debates mensais que abordaram aspectos impor-
tantíssimos para a profissão e que mereceriam uma audiên-
cia maior do que a que alcançou. (E aqui nossa única crítica, 
a falta de planejamento de marketing)
   Por considerar de relevante conteúdo os temas abordados 
em suas edições, o Jornal Falando de Dança divulgará neste 
espaço um resumo dos assuntos tratados, aguardando para 
breve a prometida edição e divulgação das gravações das 
reuniões, no novo site do CCoRj (http://centrocoreografico.
wordpress.com). 

Como Fazemos?
Este foi o tema da primeira edição do encontro, realizada dia 
26/01. Com curadoria de Flávia Meireles e mediação de Mi-
cheline Torres, foram convidados à mesa Frederico Parede 
(Instituto TEAR), Isnard Manso (Centro Cultural Carioca) 
e Regina Levy (Dança em Foco | Festival Internacional de 
vídeo e dança).
   Iniciando os trabalhos, Micheline Torres introduziu o tema 
da noite, comentando sobre o lugar do artista e as múltiplas 
funções que tem que exercer para realizar a sua arte, já que é 
utópica a possibilidade de haver condições financeiras para 
se contratar pessoa qualificada para cada atividade de um 
projeto.  Se por um lado isso é positivo, ao fazer com que o 
artista forçosamente se insira na realidade, ao executar várias 
funções, por outro lado é negativo, porque o sobrecarrega 
e pode comprometer seu lado artístico.  Daí a provocação: 
como fazemos?
   Frederico Paredes deixou sua contribuição, ao discorrer 
sobre sua experiência pessoal, sua origem como músico, seu 
início de carreira na dança, na Escola Angel Vianna, suas 
atividades em companhia de dança que percorreu diversos 
espaços da dança no Brasil e no exterior, e seus trabalhos 
atuais, como bailarino, coreógrafo e professor em alguns 
projetos e instituições. Com destaque para o instituto TEAR, 
referência nacional em arte e educação desde 1980, e reco-
nhecido como Ponto de Cultura pelo MinC desde 2005.  So-
bre o tema, especificamente, observou que na maior parte do 
tempo está em contato com a dança enquanto expectador e 
considera um mito o artista-artista, aquele que não faz outra 
coisa senão criar. Para ele, hoje em dia, o artista tem que 
saber adequar seus projetos aos orçamentos disponibilizados 
pelos patrocinadores e pelos editais.
   Isnard Manso também se identificou como uma pessoa de 
múltiplas funções, dividindo-se entre os afazeres de empre-
sário e a rotina de bailarino de dança de salão, tendo con-

seguido conciliar os dois uni-
versos com a criação do Centro 
Cultural Carioca e da Cia de 
Dança CCC, dirigida e core-
ografada por ele desde 2004.  
Ressaltou que se aprende muito 
exercendo várias funções, mas 
o trabalho tem que ser dividido, 
para não sobrecarregar o profis-
sional da dança.  Também ressaltou que não dá para se con-
tar sempre com editais, pois estes não são constantes, nem 
garantidores de patrocínio ao seu projeto.  Então, há que se 
inventar formas de “como fazer”.  No seu caso, a forma en-
contrada foi propor uma contribuição mensal voluntária dos 
próprios alunos dos cursos de dança do CCC, com o que con-
segue manter a rotina de trabalho da cia de dança e arcar com 
as despesas de figurinos, pagamento aos profissionais, etc.
   Já Regina Levy frisou que trabalha há dez anos como di-
retora executiva e de produção do Dança em Foco, o que a 
levou a ter estreito contato com diversos artistas e a fazer de 
tudo em um projeto. Isso a ajudou a pensar o “como fazer”, 
principalmente no que diz respeito à preparação de projetos 
com no mínimo um ano de antecedência, pois a cada nova 
temporada recomeça-se do zero, à procura de patrocínios 
– isso tudo sem garantia de remuneração. Com essa experi-
ência pôde constatar que na maioria das vezes o artista não 
sabe pensar como vendedor de seu próprio trabalho, por não 
entender que um futuro patrocinador vai analisar suas pro-
postas com a cabeça de comprador. Então o trabalho artístico 
tem que ser apresentado como um produto a ser consumido 
para gerar lucros ao financiador. (E aqui entendemos que Re-
gina não esteja falando de lucros no sentido de dinheiro, mas 
sim de imagem, institucional, indireto, pois uma empresa es-
tará lidando com dinheiro de investidores e deve satisfação a 
eles, principalmente quando se trata de empresa ou entidade 
pública)
   Outro ponto levantado por Regina: deve-se sempre pensar 
no público.  Com base nisso, ela recomenda, a quem estiver 
interessado em apresentar um trabalho artístico para finan-
ciamento, que, primeiro, escreva muito bem, tenha clareza 
(e aqui vale procurar ajuda profissional).  Segundo, crie um 
documento-base do projeto, de forma que ele possa depois 
ser desenvolvido de acordo com o objetivo do edital ou de 
acordo com o perfil do patrocinador em potencial.  Seu Dan-
ça em Foco, por exemplo, ora é apresentado como projeto 
de vídeo, ora como projeto de dança, dependendo do finan-
ciador-alvo.
   Durante o debate houve comentário geral sobre a forma 
como são analisadas as propostas para financiamento por 

editais, em que o artista não fica sabendo porque seu projeto 
não foi contemplado, não há um diálogo com a banca, para 
ele saber em que ele necessitaria se adequar. Por exemplo, 
se o projeto era bom, mas não considerou o cronograma 
proposto.  A formalização do processo impede que haja esse 
espaço para arguição do texto do projeto.  Comentou-se tam-
bém sobre as dificuldades do artista em ter espaço para en-
saios, de ter que aceitar trabalhos fora do seu contexto, para 
poder se sustentar, e sobre as dificuldades de atrair público 
para os teatros e centros culturais, diante da competição com 
outros meios de entretenimento como a internet e a tv, dian-
te da resistência das pessoas em sair de casa, enfrentando 
trânsito, falta de estacionamento, flanelinhas e a insegurança 
das ruas.
   De tudo isso, restou algumas sugestões registradas no rela-
to da crítica do encontro, Cláudia Canarim, cuja íntegra está 
disponibilizada no site do CCoRj:
1.Aproveite cada oportunidade de trabalho, mesmo que não 
seja exatamente o que você mais gostaria de fazer, porque, 
mesmo nessas situações, é possível ao artista tentar se ver 
inserido nesse trabalho e contribuindo de alguma forma cria-
tiva com aquela proposta.
2.Aproveite o momento pelo qual a cidade está passando 
atualmente, que é a preparação para a Copa do Mundo/2014 
e os Jogos Olímpicos/2016, e desenvolva trabalhos que te-
nham algo a oferecer culturalmente dentro desse contexto.
3.Ocupe o CCoRj, que é um espaço para propostas e desen-
volvimento de trabalhos na área da dança, desenvolvendo e 
apresentando propostas para a utilização de sua infraestru-
tura. 
4.Procure ser criativo, fuja da padronização das produções, 
pense no público a atrair, de forma a fomentar a manutenção 
dos espaços culturais, abrir caminho para debates e criar no-
vos formatos de FAZER arte.
5.Ser artista e ganhar dinheiro não é conflitante, pelo contrá-
rio, deve-se procurar conciliar as duas “atividades”, para que 
o trabalho ganhe projeção e seja apreciado.

_______________
Resumido por Leonor Costa, com base em texto de Claudia 
Canarim divulgado no site do CCoRj
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Ciclo de encontros no Centro 
Coreográfico promove debates 
enriquecedores para os dançarinos

acervo CCoRj

Ao microfone, a curadora do projeto, Flávia Meireles, apresenta ao público os convida-
dos do dia 26/01: Isnard Manso, da Cia de Dança do Centro Cultural Carioca (direita da 
foto), Regina Levy (Dança em Foco), Frederico Paredes (TEAR) e, como mediadora, 
Micheline Torres (artista performer).
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Difícil falar em formalização/profissionalização, 
sem falar em formação. Com certeza a formação é 
um caminho que nem sempre resultará no marco da 
profissionalização, mas para aqueles que buscam 
este processo existem as variantes legais, as formas 
reconhecidas pelas estruturas que nos regem. E uma 
atividade artística, com toda a sua subjetividade, 
não poderia possuir um só caminho para se percor-
rer (ou pelo menos não o caminho tradicional) no 
que se refere ao processo de formação e, por conse-
quência, profissionalização. 

Nível médio x nível universitário
Podemos exemplificar a formação do artista com-
parando sua atividade com outra profissão, como 
um médico ou administrador. Diferentemente da 
artística, estas profissões necessitam, após a con-
clusão do nível médio de ensino, de curso de for-
mação universitária, superior, para que se adquira 
a capacitação profissional específica de cada área 
- e o diploma, que é o registro legal que regulariza a 
atividade profissional. 
   Com a dança, o processo de formação geralmente 
acontece cedo. O bailarino/dançarino inicia-se ain-
da criança ou bem jovem, e segue praticamente por 
toda a sua vida profissional trabalhando seu corpo 
e se aperfeiçoando.  Os locais onde esta formação 
acontece, em 99% dos casos, são as escolas de dan-
ça, que se tornaram a grande fonte de conhecimen-
to, onde ocorre, de fato, a qualificação dos nossos 
profissionais. 
   As escolas de dança podem ser escolas técnicas, 
profissionalizantes. Porém estas ainda são em nú-
mero extremamente reduzido. Atualmente existem 
dezoito cursos técnicos no Brasil, sendo absolu-
tamente insuficientes para a demanda existente, 
principalmente as públicas. Portanto, são as escolas 
enquadradas como cursos livres que suprem essa 
demanda.
   Quanto ao ensino superior, acredito na impor-
tância deste ensino para todas as áreas do conhe-
cimento, inclusive a cultural, para as artes, pois ele 
amplia o conhecimento, logicamente refletindo no 
conteúdo de informação que aquela pessoa recebe. 
Mas o bailarino/dançarino, coreógrafo, diretor de 
dança, e todas as outras funções relativas à ativida-
de dança, não têm necessariamente que possuir esta 
formação universitária para exercer a profissão de 
dança. Nem para dar aulas (exceção para concursos 
públicos, para a rede escolar e para as faculdades, 

onde se exige a Licenciatura em Dança). E muito 
menos para dançar. 
   Além disso, as faculdades de dança ainda são pou-
quíssimas, vinte sete unidades, ao todo, no país.  A 
maioria, pagas. E detalhe importante: não se for-
mam artistas, não se criam artistas! Estes nascem 
com o dom, que é esculpido, aperfeiçoado, elabo-
rado com a prática das aulas e com a orientação de 
professores/artistas – e, repito, em 99% dos casos 
nos cursos livres de dança. 
   Essa realidade é fácil de constatar, vendo o nú-
mero de registros profissionais (DRT) que já foram 
emitidos pelo Ministério do Trabalho. Mas se che-
gamos a este estágio, de registro profissional no Mi-
nistério do Trabalho, há que se reconhecer a luta de 
toda uma geração passada, pela regulamentação de 
nossa atividade profissional.

Um pouco de história
Antes da regulamentação da nossa profissão, em 
1978, o artista, de modo geral, e sob o ponto de 
vista legal, não era um profissional, um trabalha-
dor perante a lei. Então, na verdade, ser artista era 
um hobby, uma atividade não considerada trabalho! 
Então, qualquer valor, ou mesmo nenhum, era a ela 
atribuída. 
   Esta situação real, agregada à imagem conceitu-
al da sociedade sobre o artista como um ser aéreo, 
desligado da realidade, contribuiu, e muito, para o 
entendimento desta atividade como não séria, como 
não trabalho, como não FORMAL. Visão essa mui-
tas vezes encampada pelo próprio artista, sobre si 
mesmo.  
   Esse comportamento do artista foi, e continua 
sendo, um grande problema, pois o que se utiliza 
durante muito tempo acaba se tornando uma reali-
dade, e reverter esta visão do artista pela sociedade 
é difícil, leva tempo e requer muita perseverança. 
   A Lei do Artista veio para regularizar a “ativida-
de” e transformá-la em TRABALHO. Porém essa 
lei enfrentou, e continua enfrentando, o maior dos 
inimigos: o DESCONHECIMEMTO! Tanto pela 
da sociedade, incluindo os próprios artistas, quanto 
pelo poder público. 

A Lei do Artista
O registro profissional, vulgarmente chamado DRT 
(Delegacia Regional do Trabalho), representa o 
nosso MARCO LEGAL. É o registro que oficiali-
za o trabalho do artista da dança e que nos garante 

a legalidade do ofício, com base na Lei do Artista. 
Nossa lei, nº 6533/78, rege não só a atividade da 
dança, mas também a dos atores e circenses, sendo, 
então, a Lei do Artista de Dança, Teatro e Circo! 
   Por ser ampla e agregadora, é considerada uma lei 
inovadora, principalmente se levarmos em conta as 
novas concepções que a dança vem tomando, com 
a visão da arte como um todo, e a criação de uma 
dança que se soma às outras linguagens. 
   É também uma lei rara, no sentido de possuir 
grandes conquistas trabalhistas para a categoria, 
conquistas estas conseguidas com muita luta, por 
gerações anteriores à nossa. Dentre as conquistas 
mais relevantes, está a do direito autoral e conexo, 
um direito que só os artistas brasileiros possuem, 
sem paralelo nas legislações de outros países. 
   E, por reunir dança, teatro e circo, essa lei cria 
uma classe artística mais numerosa e, consequente-
mente, mais forte, para lutar por outras conquistas, 
importantes para as três categorias. Como a refor-
ma tributária e as alterações nos quadros de funções 
(incluindo-se ali as novas funções das profissões).  
São urgências comuns às três áreas artísticas, sen-
do importante que se mantenha essa união, pois a 
união faz a força. Daí porque venho aqui defender 
essa lei e chamar a atenção dos dançarinos para sua 
importância.

A Lei valorizando o artista
Então, resumindo, é justamente a Lei do Artista que 
valoriza sua profissão e o distingue dos amadores. E 
como o artista, vindo de uma formação dita “infor-
mal”, poderá se profissionalizar? 
   O órgão que nos regulariza é o Ministério do Tra-
balho, ele emite o registro profissional. Mas que 
base ele tem para avaliar quem pode receber o re-
gistro? Para isso a classe artística dispõe dos Sin-
dicatos de Artistas, para os atores e circenses (Sa-
teds) e dos Sindicatos de Dança, para os bailarinos 
e dançarinos.  Os sindicatos, por lei, dentre outras 
tarefas, realizam provas e emitem o atestado de ca-
pacitação profissional, que é enviado ao Ministério 
do Trabalho. É desta forma que o artista começa sua 
vida profissional, adquirindo o documento que vai 
viabilizar seu trabalho artístico. E o apresentar à so-
ciedade e ao mercado de trabalho, como um traba-
lhador da cultura.
____________
Denise Acquarone é diretora do SPDRJ, membro do Colegiado 
Setorial de Dança e Coordenadora Geral dos CQIDs.

Opinião

Em defesa da Lei do Artista

Denise
Acquarone

É a Lei do 
Artista que 
valoriza sua 
profissão e o 
distingue dos 
amadores. 
E como o 
artista, vindo 
de uma 
formação 
informal, 
poderá se 
tornar um 
profissional?



Reservas: (21) 2295-6892 / 8212-2969

Dançe muuuito na
boate do Olympico

Música ao vivo nas festas temáticas,
informe-se

convida:

Baile de dança de salão
todas as quartas - 20h
com dj Murilo

R. Pompeu Loureiro 116 - 3º - Copacabana
(metrô Cantagalo - estacionamento - salão regrigerado)

8 ANO 5 - Nº 56
MAIO/2012

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

No próximo dia 3 de maio, 
o deputado federal Alessan-
dro Molon será homenage-
ado com o título Personali-
dade Cidadania 2012. Além 
dele, outras nove persona-
lidades e três instituições 

foram escolhidas por meio de uma vota-
ção direta e espontânea, por um colégio 
eleitoral que contou com a participação 
de 5.381 pessoas de diversos segmentos 
da sociedade. A iniciativa do jornal Folha 
Dirigida, da Associação Brasileira de Im-
prensa (ABI) e da Academia Brasileira de 
Filosofia (ABF) é um reconhecimento da 
comunidade ao trabalho e ao exemplo da-
queles que oferecem sua contribuição para 
a valorização da Cidadania. 
   “Honrarias como essa são importantes 
para a construção da consciência de que 
conquistar a cidadania é tarefa de todos 

nós, exerçamos cargos públicos ou não. 
Em um país como o Brasil, marcado por 
ditaduras e períodos de exceção, a plena 
cidadania ainda é uma promessa de nossa 
jovem democracia e, por isso, sua plenitu-
de depende de nossa ação cotidiana. Além 
disso, servem como uma confirmação de 
que estamos no caminho certo. Recebê-la 
nos estimula a seguir em frente, com co-
ragem e determinação”, declarou o depu-
tado.
   Convém lembrar que Alessandro Molon, 
então à frente da comissão de cultura da 
Alerj, convocou uma audiência pública 
para a dança de salão, na qual resultou a 
formação de um grupo de trabalho para 
elaboração de um plano de trabalho para 
a Semana da Dança de Salão do Estado 
do RJ (Lei 3400/2000) e o projeto de lei 
de sua autoria que originou a Lei Estadu-
al 5828/2010, declarando a dança de sa-

lão patrimônio cultural imaterial 
do estado. O plano de trabalho e a 
solicitação de regulamentação da 
SDS-RJ foram entregues em 2009 
à Secretaria Estadual de Cultural, 
que até hoje não se manifestou a 
respeito. A luta, portanto, conti-
nua.
_______________
Juliana Prestes é jornalista 
e dançarina

Encontra-se em tramitação 
na Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
– ALERJ, o projeto de lei de 
nº 2922/2010, que institui o 
Festival Estadual de Dança 
de Salão – FESTDANÇA, 

de autoria do ex-deputado Wilson Cabral.
   A proposta do projeto é a realização de 
um grande festival de dança de salão, se-
parado por estilo/ritmo de dança e por fai-
xa etária, com premiações em dinheiro e, 
para o primeiro colocado, o troféu “Pé de 
Valsa”, criado no contexto do projeto de 
lei. Além disso, determina a forma do con-
curso, sendo a primeira fase eliminatória 
nas sete regiões do Estado, que classificará 
os vencedores para a 2ª fase final, quando 
uma região disputará com outra região. Os 
classificados concorrerão na grande final, 
que ocorrerá na capital.
   Segundo o texto da proposta, o Poder 
Executivo será o responsável pela organi-
zação do evento, podendo admitir patro-
cínios e apoios. Será admitida também a 
parceria do Estado com a iniciativa priva-
da para a realização do FESTDANÇA.
   Por último, o projeto de lei destaca que 
só será admitida a inscrição de participan-
te através de uma instituição de ensino de 
dança, não cabendo inscrição de dançarino 
autônomo.
   O referido projeto de lei ainda não está 
na pauta para votação em plenário, caben-
do, no momento, apresentar emendas ao 
texto original, que necessita da aprimora-
mento em alguns aspectos.  Eu, enquanto 
assessora jurídica nesta Casa Legislativa, 
e também na qualidade de conselheira da 
Associação dos Profissionais de Dança de 
Salão – APDS/RJ, estarei trabalhando nas 

emendas para adequação e melhoramento 
do  PL  nº 2922/2010.
   Importante lembrar do sucesso alcançado 
pela mobilização da categoria quando da 
votação e aprovação da Lei 5828/2010, de 
autoria do Deputado Molon, que declarou 
a dança de salão patrimônio cultural ima-
terial do Estado do RJ.
   É fundamental que no dia da votação os 
profissionais compareçam em massa, para 
pressionar a aprovação deste evento ofi-
cial, que muito contribuirá para a divulga-
ção da dança e para a atividade cultural  e 
turística do nosso Estado.

__________________
Myriam Martinez é membro do Conselho 
Diretor da APDS-RJ (Associação dos Pro-
fissionais e Dançarinos de Salão do RJ) e 
assessora jurídica na ALERJ

Política

Myriam Martinez Juliana Prestes

Autor da lei que declarou a dança 
de salão patrimônio cultural 
do Rio de Janeiro, Alessandro 
Molon receberá o título de 
Personalidade Cidadania 2012

Dançarinos, preparem-
se para uma votação 
importante na Alerj: a 
criação de um festival 
estadual de dança de salão

O jornal Falando de Dança acompanhou a vo-
tação do projeto de lei de Alessandro Molon, 
transformado na Lei 5828/2010, e registrou 
a mobilização dos dançarinos de salão, que 
compareceram à votação na Alerj e impres-
sionaram os deputados estaduais. Para rever 
esta e outras mobilizações da classe, clique 
na tag “políticas públicas para a dança” ou 
“Alessandro Molon”, no site do JFD.

foto Leonor Costa

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



SÁB
23
JUN
2012
DAS 20 ÀS 4H

INAUGURAÇÃO DO
NOVO ESPAÇO DO

STUDIO DE DANÇA
HENRIIQUE

NASCIMENTO

ARTE
CO-PATROCÍNIO:

REALIZAÇÃO:

VENHA CONHECER
O MAIS NOVO POINT

DA ZONA NORTE
INGR. R$ 12 ATÉ 22H

(APÓS, R$ 15)

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

Fique por dentro de todos os eventos em
www.henriquenascimento.com.br

Av. Dom Helder Câmara
nº 6076 - em frente ao

Arena Condomínios,
próximo ao McDonald’s

B A I L E
COM A BANDA

E DJ’S CONVIDADOS
EM 2 AMBIENTES

P A R A T O D O S

:oãçerid

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

S

NOVIDADE ÀS SEXTA

P A G O F O R R Ó !!!

H E L Ê N I C O A T L É T I C O C L U B

DIA DO DANÇARINO DE SALÃO

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

Convida a comunidade da dança de salão para a comemoração do

(Lei Municipal 5146/2010)

CO-PATROCÍNIO

A
P

O
IO

:

SÁB - 21 JUL 2012 - 16h
BANDA NOVOS TEMPOS

Encerrando as comemorações do bicentenário 
do ensino de dança de salão no Brasil

REALIZAÇÃO

e Ddo ai nd çut a

S

Abertura do salão às 14h com dj Élcio - traje: esporte fino
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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, RIO

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

D A N Ç A   D E   S A L Ã O
RIO DE JANEIRO: INÍCIO DAS AULAS 05  DE MAIO
FRIBURGO: INSCRIÇÕES ABERTAS, INFORME-SE

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
RIO DE JANEIRO: LISTA ABERTA PARA PRÓXIMA TURMA, INFORME-SE
FRIBURGO: INSCRIÇÕES ABERTAS, INÍCIO 20 DE MARIO

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
INÍCIO DAS AULAS: DIA 28 DE ABRIL, NA ANDEF



A você,
que nos
acompanhou
nesta jornada,
convidamos a
celebrar conosco
mais um ano de conquistas

ENTREGA DO TROFÉU JFD AOS PATROCINADORES QUE ANUNCIARAM EM TODAS AS EDIÇÕES!

Anote já na sua agenda!
DOMINGO - 21 OUT 2012 - 21H

BAILE COMEMORATIVO
DOS 5 ANOS DE FUNDAÇÃO DO

JORNAL FALANDO DE DANÇA

Olympico Club - R. Pompeu Loureiro 116
Organização: Glorinha Telles

DOMINGOS DANÇANTES

Ve a
o

r o g

nh m c memora c mi o

m

á
eu anivers rio!

m b
r

Co
anda Pé olas e dj Murilo

rGlo inhaDia 3 de junho - 20:00h

Reservas: 2547-0028 / 7154-7239

Olympico Club
R. Pompeu Loureiro 116 - 3º andar - Copacabana

opcional dançarinos da equipe RV produções
desconto para grupos, informe-se

By Glorinha Telles e Regina Vasconcellos

8117-5057

co-patrocínio

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
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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

Madalena

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

Bolos

NOITE DANÇANTE
COM MARCO VIVAN !
O MELHOR DA DANÇA DE SALÃO E DO FORRÓ !
COM DANÇARINOS CONTRATADOS

Local:
Barraco Recreio

Av. das Américas 14.691
3418-0724
9667-5597
9726-7589

A PARTIR DO

DIA 26 MAR
TODA

SEGUNDA-FEIRA

INÍCIO 20H

DIREÇÃO: LEANDRO ARAGÃO E KÁTIA QUEIROZ
www.studiobarra.com.br
apoio: JORNAL FALANDO DE DANÇA

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



Face: Allan Lobato Cabo Frio

R$ 150 em 5x no cartão (até dia 10 de junho)

CLUBE
COSTA
AZUL

HITCH DEEJAY

Allan Lobato - Zouk (Cabo Frio)
Cacau Mendes - Samba (Rio das Ostras)
Carolina Secca - Forró (Cabo Frio)
Denise Trotti - Samba (Macaé)
Fábio Jr - Forró (Cabo Frio)
Flávio Alves - Samba (Cabo Frio)
Luiz Vieira - Bolero (Rio das Ostras)
Márcio Valente - Bolero (Cabo Frio)
Mairon Demarchi - Soltinho (Cabo Frio)
Rodrigo Mota - Salsa (Araruama)
Khristian Giovanney - Zouk (Araruama)

Lídio Freitas e Monique Marculano (RJ)
Participação Especial:

PATROCÍNIO:

clínica
sant’anna
cirurgia
plástica

(21) 2553-5545

(22) 2643-4155

(22) 2645-5496

(22) 2645-1909

w

rw b.w m.j oo c.r an ca nl afa al deodn d

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 MAIO: dias 03-10-17-24-31

Sexta Dançante
das 18h às 23h
Em MAIO: dia 25

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!

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

/MAI 2012

TO E A!DA S XT

BANDA EMOÇÕES, DAS 17:30 ÀS 19:15H,
COM GAÚCHO E HELTON, E DAS 19:35 ÀS 21:45H:

04 MAI - AEROPORTO

11 MAI - STATUS

18 MAI - BRASIL SHOW

25 MAI - KARIBE

Dia 11 de Maio
Baile em homenagem

às mães
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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



Curso para instrutores

TURMAS DE SAMBA às 3ªs e 4ªs - 20 às 21h

TURMA DE TANGO às 3ªs - 17 às 18h

PROFESSORES: SÉRGIO E ANA CASTRO

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

CONVÊNIO COM APPAI E ASSIST

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

A ORI E S

V L
Z

EU

C RU RICULUM

INFORMAÇÕES: (21) 3 3 9 0 - 9 6 5 0 / 8 6 2 6 - 5 3 4 0
c a s a d e d a n c a s e r g i o c a s t r o @ y a h o o . c o m . b r

ARTE

“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

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!



STUDIO DE DANÇA HENRIQUE NASCIMENTO

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

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

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

www.studiohenriquenascimento.com.br

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

TURMVAS
AS

Nextel: 7706-0217 ID:124*19127

Studio 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

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
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Exposição

Dança de Salão em 
destaque na exposição 
RIO DANÇA, no 
Centro Coreográfico
A Secretaria Municipal de Cultura da Cidade do Rio 
de Janeiro inaugurará dia 5 de maio a exposição Rio 
Dança – Os passos da dança carioca, com entrada 
franqueada ao público a partir do dia 06 de maio.  
A dança de salão, que teve como pesquisadora Le-
onor Costa, editora do Jornal Falando de Dança, 
terá destaque especial, pois ocupará sozinha um dos 
quatro paineis gráficos (os demais serão destinados 
às danças cênicas, populares e virtuais, respectiva-
mente), cujas fotos foram cedidas pelo JFD. Mais um 
grande marco para a dança de salão carioca, 
razão pela qual a comunidade de amantes 
e praticantes dessa arte não deve deixar de 
conferir esta programação!

Com curadoria de Beatriz Cerbino e Leonel Brum, 
professores e pesquisadores de dança, a exposição 
oferecerá ao público um amplo panorama, a partir 
de instalações, vídeos e projeções, de quatro ter-
ritórios de circulação da dança no Rio de Janeiro: 
Rua, com as danças populares; Salão, com as dan-
ças de salão; Palco, com as danças cênicas; e Vir-
tual, com as videodanças e novas tecnologias in-
corporadas à dança. “Não caberia aqui um recorte 
tradicional”, explicam os curadores. “Fugindo da 
simplificação redutiva de uma linha do tempo, 
trabalhamos com quatro grandes áreas. Este é um 
caminho, dentre os muitos possíveis, para tratar 
de um universo tão vasto e rico quanto este”.
   A exposição levará o público a percorrer os três pavi-
mentos do Centro Coreográfico do Rio, complexo de qua-
tro mil metros quadrados, instalado em uma antiga fábrica 
de cerveja, e tombado pelo patrimônio histórico. Desde 
janeiro de 2012, o Centro Coreográfico oferece uma pro-
gramação diversificada, gratuita ou com ingresso a R$1, 
que abrange espetáculos, atividades para crianças, ofici-
nas, exibição de vídeos e palestras. 
   Um painel na entrada explica e sinaliza todo o percurso 

da exposição. No foyer, o visitante já visualiza a insta-
lação “Labiritinto dos movimentos”, que ocupa os nove 
metros de altura do vão que percorre os três pavimentos do 
prédio. Nela, tecidos de voal que recebem uma iluminação 
especial e são impulsionados por ventiladores, de acordo 
com uma programação eletrônica, “dançam” no espaço. 
A leveza e transparência dos tecidos, associadas às luzes 
coloridas e ao vento, ganham volume e reproduzem mo-
vimentos que remetem aos gêneros de dança apresentados 
na exposição. 
   Na galeria principal, estão duas instalações. “Constela-

ções” e “Áreas da Dança”. 
   “Constelações” é uma instalação multimídia interativa, 
que disponibilizará 200 verbetes inter-relacionados, mos-
trando criadores, eventos e momentos marcantes da dança 
no Rio. Assim, estarão interligados pessoas, manifestações 
e eventos importantes do mundo da dança como Ana Bota-
fogo, Angel Vianna – que dá nome ao teatro do Centro Co-
reográfico – Tatiana Leskova, Deborah Colker, Carlinhos 
de Jesus, Lia Rodrigues, Mestre Dionísio, Mestre Darcy 
Monteiro, do Jongo da Serrinha, Delegado da Mangueira, 
Paulo Caldas, criador do Dança em Foco – Festival Inter-

nacional de Vídeo e Dança, Rio Charme, danças de salão, 
funk dentre outros. À medida que o espectador escolher 
na mesa digital, com tela multitoque (touch screen), uma 
página com um verbete, ela será projetada em uma grande 
tela na sala, onde todo o público poderá compartilhar as 
mesmas informações. 
   “Áreas da Dança” trará um painel com fotos e textos, e 
uma sequência de vídeos curtos mostrando os quatro tipos 
de dança (populares, de salão, cênicas e virtual). 
   A exposição terá um programa educacional, coordenado 
por Suely Avellar, e capacitará jovens monitores, selecio-

nados entre moradores nas comunidades vizinhas. 
   Beatriz Cerbino e Leonel Brum reuniram uma 
equipe de pesquisadores para trabalhar o conteúdo 
de cada área, ficando eles próprios responsáveis 
pela dança cênica. Leonor Costa ficou a cargo da 
pesquisa sobre danças de salão; Eleonora Gabriel, 
de danças populares; e Luciana Ponso de dança e 
novas mídias. 
   A cenografia é de Marcelo Pontes (MPDM Arqui-
tetura), as instalações digitais interativas realizadas 
pela SuperUber, a sinalização e programação visual 
da PVDI Design e a produção executiva de Roberto 
Padilla/Artepadilla. A realização é do projeto Mu-
sica Brasilis, e a coordenação do Rio Dança é de 
Diana De Rose, Gerente de Dança da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura. 

Serviço: 
Exposição Rio Dança – Os passos da dança carioca 
Abertura: 05 de maio de 2012, às 17h 
Visitação pública: a partir de 06 de maio de 2012 
Terça-feira a domingo, das 10h às 18h 
Entrada franca 
Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro 
Rua José Higino, 115 – Tijuca 
(ao lado do supermercado Extra) 
Tel: 21.3238-0357 / 3238-0601 
www.riodanca.com.br 
www.centrocoreografico.wordpress.com 

Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro: único centro no país dedicado exclusi-
vamente à dança.  Se você ainda não o conhece, esta é uma oportunidade de conhecê-lo e 
deixar registrada sua presença na exposição (que tal escrever “dança de salão” ao lado do 
seu nome, no livro de visitas?).                                                                       foto: divulgação
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Circulando pelos eventos dos patrocinadores e apoiadores

fotos: Leonor e Aragão, exceto as creditadas nas legendas

Da esquerda para a direira, começamos pelo registro da amiga Angela Abreu, pelos bailes da zona norte.  Na foto 1, Angela ao lado da dançarina Lúcia, 
que comemorou seu aniversário no Baile da Bel, no Jacarepaguá T. C., dia 28/03.  Na sequência, fotos 2 a 5, grupos de aniversariantes e convidados, come-
morando a data no Baile da Graça da Churrascaria Gaúcha.  Na foto 6, happy hour da Ac. Luciana Santos, dia 29/03, no aniv. da aluna Sidyneia Ribeiro.

Da esquerda para a direira: (1) nosso colaborador Jorge Rodrigues (distribuidor do JFD na Barra e Recreio) ladeado por Jimmy de Oliveira e partner, em registro feito no workshop de samba funkeado que Jimmy ministrou em São Luiz 
do Maranhão; (2 e 3) registro de Angela Abreu, do baile no clube S. José, em Magalhães Bastos, organizado por José Bigode e Bete (nesse dia, 30/05, foram comemorados os aniversários de Bete e Rosana); (4) Regina Vasconcellos e a 
equipe da RV Produções, no baile de aniversário de Flávio e Lincoln, na Casa da Vila da Feira, dia 31/03; (5) no mesmo baile, Evando Santos com amigas e bolsistas de sua academia Multiritmos; e (6) o aniversariante Flávio com convi-
dados.

Casa da Vila da Feira, 31/03, (1) Solange Paes em boa companhia; (2) Fabiano Brasil com o aniversariante Flávio; (3) Flávio e esposa; (4) o 
aniversariante Lincoln e sua dama predileta; (5) o aniversariante Luiz Augusto e convidados; (6) Os anfitriões Lincoln e Flávio com os demais 
aniversariantes da noite.

Do alto, da esquerda para a direita em sentido horário: do acervo de Angela Abreu, os aniversários das dançarinas Aline (1) e Eliane Sena (2), comemorados no baile Encontro dos Amigos, na Churrascaria Marlene, dia 10/04, e (3) 
aniversário da dançarina  Bete, comemorado no Baile do Bruno, dia 13/04, no Irajá A. C.;  (4) da fotógrafa Aidmar, promoter Lourdes e Sandra (ao centro) e Aragão, com os aniversariantes do almoço dançante do Monte Sinai, dia 13/04; 
(5) Glorinha Telles, do baile Domingos Dançantes, do Olympico Club, com as aniversariantes da noite e a confeiteira dos respectivos bolos, Madalena (ao centro), no baile do dia 08/04, temático de Páscoa; (6) Glorinha e a aniversarian-
te Valéria Mariano, crooner da Banda Pérolas, ao lado de integrantes da banda e de Aragão, no mesmo baile do dia 08/04.  Mais fotos no site do JFD.

A partir da foto ao lado, em sentido horário: (1) registro da edição do dia 05/04, do Ciclo de Encontros 
promovidos no Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro, tema da matéria da página 8; (2) reu-
nião no Espaço Improviso, com Aragão, Leonor, Adriana Aguiar e Mauro Lima, traçando metas para o 
Swing In Rio de setembro, aguardem novidades; (3) dia 04/04, aniversário do dançarino Rafael (todo 
de branco, ao centro da foto), no baile semanal das quartas no Olympico Club, promovido por Carli-
nhos Maciel; (4 e 5) dia 07/04, na Academia de Dança Mackenzie, no aniversário do prof. Genilson (na 
foto 4, com Aragão, Angela Abreu e Leonor e, na foto 5, com alunos e convidados).
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Na sequência, nosso registro do baile do dia 13/04  na academia de dança de Marcelo 
Ferreira (na foto 1, com Leonor e Aragão, e, nas demais, com alunos e convidados), 
onde o professor comemorou seu aniversário. Lembrando que Marcelo está formando 
um grupo para excursionar com ele a Costão do Santinho (SC), onde acontecerá o 
Baila Costão 2012, em julho.

Dia 13/04 fomos conferir um baile que pouca gente conhece, num lugar que mais parece uma cidadela do interior, de tão tranquilo, com suas casas térreas e ruas tranquilas. Trata-se do baile do Centro Social dos Suboficiais e Sargentos 
da Aeronáutica - o CSSGAF, no Campo dos Afonsos, Vila Militar. Lá a equipe do JFD foi recebida com toda a atenção, pela diretoria da casa: os suboficiais Pinheiro, Ernandi e Da Silva e os sargentos Veloso, Barreto e Leite. Segundo 
o diretor social do clube, sargento Veloso, a ideia é começar atraindo os moradores e familiares para a prática da dança a dois, promovendo o convívio social e familiar. Para isso, além dos bailes com música ao vivo, como este, anima-
do pela banda Status Show do Rio, o CSSGAF está oferecendo aulas de dança de salão. Por enquanto, os bailes não será regulares, mas em função de eventos temáticos. Este do dia 13/04 foi o Baile do Graduado, em homenagem ao dia 
do especialista de aeronáutica. Na foto da esquerda, aparecem os membros da diretoria e familiares, com Valéria Barbosa (conjunto Aeroporto) e Aragão (JFD). Na foto da direita, grupo de assíduos frequentadores do local. Mais fotos 
desta cobertura no site do JFD, www.jornalfalandodedanca.com.br.

Às vésperas do fechamento desta edição, recebemos as últimas coberturas da amiga Angela Abreu, colaboradora do JFD nas zonas norte e oeste. Da esquerda para a direita, (1) Angela e a promoter Bel, que comemorou seu aniversário 
dia 18/04, no baile que promove no Jacarepaguá T. C.; (2) Angela e a aniversariante Conceição, que comemorou sua data no baile da Casa Elandre, dia 19/04; (3) no mesmo baile, os promoters da Elandre, Celso Roberto de Souza e 
Aparecida Cardoso de Souza, comemorando os dez anos de bailes, com dobradinha dos conjuntos Aeroporto (4) e Devaneios (5).

Nas três fotos acima, nosso registro do baile de aniversário do Machado, marido da professora Nice Machado, que aconteceu dia 15/05, 
no Clube Vera Cruz, com banda Brasil Show.  Na foto 1, Machado com a família; na foto 2, o aniversariante e a professora Nice, e, na 
foto 3, Aragão com a neta do casal.  Mais fotos desta e outras coberturas em www.jornalfalandodedanca.com.br.

Sequência de fotos de nossa cobertura do X Baile dos Arianos, que aconteceu dia 14/04, com animação da banda Brasil Show, canja do cantor Leo Santiago e homenagens a personalidade da dança de salão carioca, dentre as quais Leo-
nor e Aragão, do JFD (v. destaque de capa). Da esquerda para a direita, (1) os prometors do evento, Carlos Ariano e Rosangela Brito, ao lado de familiares e de Aragão; (2) Aragão com uma leitura do JFD; (4) alguns dos homenageados 
da noite, dentre os quais Jaime José (APDS-RJ), Aragão (JFD), Sueli e Gilbier (Maison Sully); (5) Carlos Brito e familiares; (6) o cantor Leo Santiago, que comemorará seu aniversário em baile no Mackenzie, dia 16/05.

Na sequência acima, nossa cobertura do baile de aniversário de Jaime Arôxa, dia 15/04, na Casa d’Espagna, que incluiu show do cantor Bebeto Barbosa. Na foto 1, vista do salão superlotado, abrindo espaço para a apresentação do 
aniversariante, cujos clipes podem ser assistidos no álbum do JFD no Picasa (link pelo site www.jornalfalandodedanca.com.br).  Nas demais fotos, Jaime com a esposa Rosa (foto 2); Aragão com Adriana Gronow e Allan (Boutique Arte 
para Bailar) e Marcella (Escola de Dança Fabiano e Juliana, Barra da Tijuca); Aragão com Denise Palha, da secretaria municipal de educação, e amigo (foto 3); e Evando Santos (Multiritmos) com Gustavo Loivos (Amazonas Dance).
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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 Mu-
rilo, no Olympico Club, Copacaba-
na. 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 Aero-
porto. 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. V. anúncio na 
pág. 10.

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 PRIMEIRA 
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 primeira.  
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 Studio de 
Dança Valdeci de Souza
Todas as terças, a partir das 19h. 
Especial dia 1º/05: na academia de 
dança de Jimmy de Oliveira, no 
Catete. Inf. 7897-7969.
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 da profª 
Rosangela Zaluar
Dia 08/05, 19h, na Churrascaria 
Marlene, com Banda Pérolas.  Inf. 
9749-8137.
Baile de aniversário de Sueli 
Sgambato
Dia 15/05, 19h, na Maison Sully, 
com Os Devaneios (v. anúncio na 
pág. 2).  Inf. 7841-1569.

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 dj Dom Wilson
Dia 16/05, 18h, Confeitaria L’Ame, 
Méier. V. anúncio na pág. 19. Inf. 
8834-2194/2464-7785.
Bailes dj Dom Wilson
Dia 30/05, 18h, Jacarepaguá T. C., 
Praça Seca. V. anúncio 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.
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, 
agora com forró e pagode (pago-
forró), 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 no Barra Square
Toda terceira sexta-feira do mês, no 
espaço cultural do Shopping Barra 
Square, B. Tijuca, com dançarinos 
da equipe do Studio Barra.  Inf. 
3418-0724 / 9667-5567.
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.
Bailes dj Dom Wilson
Dia 11/05, 19h, Cl. Sargentos da 
Ilha. V. anúncio na pág. 19. Inf. 
8834-2194/2464-7785.
Bailes dj Dom Wilson
Dia 18/05, 18:30h, Sítio Nova Era, 
Taquara. V. anúncio na pág. 19. Inf. 
8834-2194/2464-7785.
Baile das Flores
Dia 25/05, 19:30h, com banda No-
vos Tempos, no Clube S. José, em 
Magalhães Bastos, org. José Bigode 
e Bete. V. anúncio na pág. 10.  Inf. 
7692-3781 / 7525-3109.
Bailes dj Dom Wilson
Dia 01/06, 18h, Cantinho da Dan-
ça, Méier (baile ficha opcional). 
V. anúncio na pág. 19. Inf. 8834-
2194/2464-7785.
Baile do Amigo
Dia 20/07, 19:30h, com banda No-
vos Tempos, no Irajá A. C., org. An-
gela Abreu (v. anúncio pág. 10). Inf. 
9973-1408/7679-4093/3017-0953.
Baile dos Pais
Dia 17/08, 19:30h, com conjunto 
Os Devaneios, no Irajá A. C., org. 
Angela Abreu (v. anúncio pág. 10). 
Inf. 9973-1408/7679-4093/3017-
0953.

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 Dan-
ça Ivan Sanna, em Copaca-
bana
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 dos Inconfidentes no Cl. 
Humaitá / Niteroi
Dia 28/04, 20:30h, com banda Kari-
be.  Inf. 8787-0088.
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. 
Bailes do Núcleo Renata 
Peçanha Niterói
Dia 05/05, 23h, ZKZ Niterói, 23h, 
v. anúncio na pág. 20. Inf. 3617-
3323 / 8787-3276.
Bailes dj Dom Wilson
Dias 05/05 e 11/05, 17h, Univ. Dan-
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ça de Salão, Vaz Lobo. V. anúncio 
na pág. 19. Inf. 8834-2194/2464-
7785.
35º aniversário do Helênico
Dia 12/05, com Os Devaneios (v. 
programação completa do clube na 
página 2). Inf. 2502-1694.
Bailes do Núcleo Renata 
Peçanha Niterói
Dia 12/05, 20h, MAIOMIX, 20h, v. 
anúncio na pág. 20. Inf. 3617-3323 
/ 8787-3276.
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.
Bailes dj Dom Wilson
Dia 19/05, 18h, Studio Celebrare, 
Eng. Novo (baile ficha). V. anúncio 
na pág. 19. Inf. 8834-2194/2464-
7785.
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 ban-
da Paratodos.  V. destaque na capa.  
Inf. 7865-2053 / 9956-0725.
Baile de aniversário do Kiko
Dia 02/06, 22h, na Casa de España, 
com Os Devaneios. V. destaque na 
capa.  Inf. 9974-3721.
Baile “Lá em Hollywood!”
Dia 02/06, das 21 às 3h, baile-show 
temático comemorativo da acade-
mia Lá Na Gafieira, v. anúncio na 
pág. 11.  Inf. 2494-6790.
Bailes do Núcleo Renata 
Peçanha Niterói
Dia 02/06, 20h, baile de aniversário 
de Tiago Lemos, em 5 ambientes, 
até 8h da manhã!, v. anúncio na pág. 
20. Inf. 3617-3323 / 8787-3276.
Baile de aniversário de 
Valdeci de Souza no Helênico
Dia 16/06, com bandas Novos Tem-
pos e Rio Balanço, a partir das 16h 
(v. matéria na página 3). Inf. 7897-
7969. 
Baile de Inauguração
Dia 23/06, com banda Paratodos e 
djs convidados, baile de inaugura-
ção do novo espaço do Studio de 
Dança Henrique Nascimento, no 
próprio local, das 20 às 4h (v. anún-
cio na pág. 9). Inf. 9752-2207. 
Baile de encerramento do ano 
do bicentenário de ensino de 
dança de salão no Brasil
Dia 21/07, com banda Novos Tem-
pos a partir das 16h, comemorando 
o Dia do Dançarino de Salão (Lei 
Municipal 5146/2010). Organização 
de Valdeci de Souza.  Apoio Jornal 
Falando de Dança. V. anúncio na 
página 9). Inf. 9202-6073 (Aragão).

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. anúncio 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 progra-
mação 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 Pauli-
nha 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.
Bailes da Amazonas Dance
Dia 06/05, 11h, Baile na Praça Vito-
rino, Ponta da Areia, Niterói, GRÁ-
TIS (v. anúncio na pág. 20). Inf. 
2613-3276/9307-2736.
Bailes dj Dom Wilson
Dia 06/05, 18h, California Dream, 
Nova Iguaçu. V. anúncio na pág. 19. 
Inf. 8834-2194/2464-7785.
Bailes da Amazonas Dance
Dia 20/05, 19:30h, Baile no res-
taurante Belle Ville, comemorando 
o aniv. do prof. Gustavo Loivos 
(v. anúncio na pág. 20). Inf. 2613-
3276/9307-2736.
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.
Bailes da Amazonas Dance
Dia 2705, 11h, Baile no Horto 
do Fonseca, Niterói, GRÁTIS (v. 
anúncio na pág. 20). Inf. 2613-
3276/9307-2736.
Aniversário de Glorinha 
Telles
Dia 03/06, com banda Pérolas e dj 
Murilo, no “Domingos Dançantes” 
do Olympico Club, a partir das 
20:30h. Inf. 7154-7239. V. anúncio 
na pág. 10. 
Gran Milonga no Fluminense
Dia 10/06, 20h, comemorando o 
aniversário de Valdeci de Souza (v. 
matéria da página 3). 
Baile dos 5 anos do Jornal 
Falando de Dança
Dia 21/10, 21h, no Olympico Club, 
Copacabana, com banda Pérolas e 
dj Murilo. Organização: Glorinha 
Telles. Dançarinos (opcional ficha): 
RV Produções.  Inf. 9202-6073.

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 nesta edi-
ção. 
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
Show de lançamento do novo cd 
“Negro Canto II”. Próximo dia 
12/05, sábado, às 20 h, no Centro 
Cultural Cartola, na Mangueira 
(Rua Visconde de Niterói). Inf. 
9149-9819 .
Workshops de dança da 
Pousada A Marca do Faraó
Em Cachoeiras de Macacu.  Infor-
me-se sobre a próxima programa-
ção: dias 2 e 3/06, workshop de 
tango (v. matéria na página 3). Inf. 
9399-6284 / 7897-7969.
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 dedicado 
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.char-
meturismo.com.br. Condições espe-
ciais para grupos.
Workshop em Cabo Frio
Dias 24 a 27/05, comemorando os 
10 anos de Allan Lobato em Cabo 
Frio, o prof. organiza programação 
com aulas, espetáculo de dança, bai-
le de zouk e baile com banda Para-
todos.  Veja a programação comple-
ta no anúncio da pág. 11.  Inf. (22) 
9948-5180 / 2644-3233.
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 semana
DUQUE DE CAXIAS
Baile-aula toda sexta, no Itaperuna 

(v. roteiro das sextas). 
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. 11.  
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 acade-
mia, 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 maio: (01) Castelo da Pavuna; 
(02) Casa dos Poveiros; (03) Centro 
Conv. Marcelino de Almeida (P. Mi-
guel); (04) Rio Sampa (Nova Igua-
çu); (05) Elandre (9º Baile da Turma 
da 3ª Idade do PAM de Madureira); 
(06) Democráticos; (11) Mauá (São 
Gonçalo); (12) Aniv. Condomínio 
Prev. de Inhaúma; (13) cl. Munici-
pal; (18) CEPE do Fundão (a con-
firmar); (19) 46º Aniv. Churrascaria 
Marlene (flash backs); (24) A. A. V. 
Isabel; (25) Casa de Viseu; (26) Cl. 
Militar da Rio Branco (particular); 
(27) Riviera Country Club, Barra 
(particular); (28) Aniversariantes do 
mês do Cl. Mackenzie; (31) Elandre 
(aniversariantes do mês); (01/06) 
Rio Sampa; (02/06) CSSA da Ilha 
(Encontro de casais da Igreja S. 
José); (03/06) Cl. Municipal.
Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 / 2201-
9446. Já agendado para maio: (01) 
Country Clube Jacarepaguá; (04) 
Fundão Ilha do Gov.; (10) Vila da 
Feira; (12) Cl. Itaperuna (D. Ca-
xias); (13) CBSM Marinha; (20) 
Cl. Bombeiros; (21) Cl. Municipal 
da Tijuca; (22) Tijuca T. C.; (25) 
Cl. São José; (26) Estudantina; (27) 
Helênico. 
Banda Paratodos 
Inf. Toninho Moreira, tels. 3477-

4308 / 2464-1190 /  3359-6753 / 
7862-0558 id:83* 67257. Agenda já 
confirmada para maio:  (01) Gaú-
cha; (04) West Show; (05) Helênico; 
(08) Cl. Aeronáutica (Pça 15); (11) 
Casa de Viseu; (12) Juiz de Fora (a 
confirmer); (15) Gaúcha; (18) West 
Show; (19) Casa da Vila da Feira; 
(22) Gaúcha; (23) Casa dos Povei-
ros; (25) Belo Horizonte (MG); (26) 
Cabo Frio (RJ); (27) Sesc de Nova 
Iguaçu; (29) Gaúcha; (01/06) West 
Show; (02/06) Festa do Henrique 
Nascimento; (03/06) Democráticos.
Banda Status Show do Rio 
Inf. Ilza, tels. 3762-6535 / 9242-
2242. Já agendado para maio:   (03) 
Cl. Militar (Centro do Rio); (05) Es-
tudantina; (07) Cl. Municipal; (09) 
Casa dos Poveiros; (11) Rio Sampa; 
(12) Riviera Del Fiore (Barra); (17) 
Elandre; (19) A. A. V. Isabel; (26) 
Casa dos Poveiros; (27) Bombeiros 
de Madureira.
Banda Brasil Show
Inf.: 2691-7294 / 9667-1814 (João) 
/ bugatty@uol.com.br. Agenda já 
confirmada para maio: (01) Canto 
do Rio (Niterói); (06) Cl. Bombei-
ros; (10) Elandre; (11) Rancho das 
Morangas; (12) Castelo da Pavuna; 
(17) Centro de Convivência Padre 
Miguel; (18) Rio Sampa (N. Igua-
çu); (19) Cl. Itaperuna (D. Caxias); 
(25) West Show; (26) Helênico; 
(27) CBSM Marinha.
Conjunto Os Devaneios
Inf. 9365-4362 (Jorge) / 2762-0069 
(Luiz) / os_devaneios@hotmail.
com. Já agendado para maio:  (01) 
Castelo da Pavuna; (03) Elandre; 
(05) Humaitá (Niterói); (06) CBSM 
Marinha; (09) Irajá; (11) Irajá; (12) 
Helênico; (13) Clube dos Bombei-
ros; (15) Maison Sully; (18) Casa 
dos Poveiros; (19) Clube Nilopoli-
tano. (27) Canto do Rio (Niterói); 
(28) Cl. Municipal da Tijuca.
Conjunto Copa 7
Inf. 7894-6319 / copa@uol.com.br 
/ www.copa7.com.br.  Já agendado 
para maio: (03) Cascadura T. C.; 
(15) Tijuca T. C.; (19) Estudantina; 
(20) Canto do Rio (Niterói); (25) 
Casa dos Poveiros.
Banda Absoluto
Inf. (21) 9528-7306 / 6856-4403 
(Carlos Antonio). Já agendado para 
maio: (05) Nona Casa de Forró (Pia-
betá); (12) Forró da Tia (Imbariê)
_______________
Programação sujeita a alterações, 
ligue para confirmar o evento.  Ao 
fazê-lo, informe ao promotor onde 
viu a dica, ajudando-nos a com-
provar a utilidade desta seção.
________________
Seja um de nossos patrocinado-
res e tenha seu roteiro inserido 
aqui. Informe-se: (21) 2551-3334 

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

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

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

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

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)
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Marco Antonio
Perna

“Causos de Dansa”

Era um dia chuvoso, por sorte as ruas não estavam ala-
gadas, dava para sair sem problemas. Cheguei no baile 
cedo, como de costume. Peguei a mesa habitual perto 
da pista e esperei por minhas amigas.
   O baile era com DJ (música “mecânica”), fazia al-
gum tempo que eu não ia em bailes com orquestra pois 
prefiro uma boa seleção de 
músicas com seus intérpretes 
originais. É muito melhor.
   As horas iam passando, 
minhas amigas dançando, a 
água com gás, que o garçon 
trouxe, esquentando, e eu me 
sentindo uma heroína das his-
tórias em quadrinhos. A Mu-
lher Invisível. O baile estava 
chegando ao fim e ninguém 
me tirava. A seleção musical 
de final de baile não ajudava, 
eram bolerões românticos e 
sambas obscenos. Dava von-
tade de chorar.
   O que havia de errado? É 
verdade que quase não me 
tiravam nos bailes, mas eu nunca havia passado um 
baile inteiro tomando chá de cadeira. Olha que vou a 
bailes de dança de salão toda semana.
   Voltei para casa triste e estava com tanta dificulda-
de para dormir que acabei pegando para ler um livro 
daqueles de auto-ajuda que eu havia comprado alguns 
meses atrás. Dormi muito tempo após o término da lei-
tura, a insônia era grande. No dia seguinte enxerguei 
com clareza que eu poderia ter evitado a situação do 
baile, pois várias de minhas colegas de baile já ha-
viam passado por isso. Eu não quis enxergar a tragédia 
anunciada já que a diminuição das vezes que me tira-
vam para dançar foi gradual. Já fazia alguns anos que 
eu não dançava o baile inteiro.

   Eu não sou mais jovem e a beleza já se foi com 
a crueldade dos anos. Como nos bailes atuais faltam 
cavalheiros, esses poucos preferem as moças jovens 
e bonitas ou as dançarinas experientes. Não era o meu 
caso, apesar de eu ser bastante simpática e ter ami-
gos que me tiravam pela amizade. Mas, esses também 

acabavam, sem má intenção, 
não se lembrando de me ti-
rar, já que tinham outras 
“prioridades”. 
   Carlos era um desses ami-
gos, adorávamos conversar, 
ele me falava da filha, das 
“ex”, do trabalho como en-
genheiro. O papo era ótimo 
e ele me tirava pelo menos 
uma vez em cada baile. Eu 
adorava, apesar dele dançar 
muito mal. Só que ele de vez 
em quando começava um na-
moro e, ou sumia ou parava 
de tirar as amigas. Passados 
alguns meses ou semanas, 
estava lá ele de volta tiran-

do-me e falando da nova “ex”.
   Namorados na dança eu também nunca tive, acho 
que passei da idade e não tenho perspectivas mais. Já 
que o mundo era assim resolvi adaptar-me ao invés de 
ficar chorando as mágoas. O próximo baile que irei 
será de ficha. E, quem sabe um dia, eu tome coragem e 
vá aos bailes com dançarinos “alugados”.

_______________________________
Marco Antonio Perna é editor do site Agenda da 
Dança de Salão Brasileira (www.pluhma.com/blog 
- www.dancadesalao.com/agenda).  
O presente texto integra livro de crônicas do autor, 
em fase de finalização.

A Heroína

Como nos 
bailes atuais 
faltam 
cavalheiros, 
esses 
poucos 
preferem 
as moças 
jovens e 
bonitas 
ou as 
dançarinas 
experientes

Parabéns, cada dia vocês se superam, amei 
receber o JFD por email! Sucesso sempre!
Luciana Santos, por email.
................................
Obrigado novamente pela publicação de 
um artigo meu, muito me lisonjeia, estou 
bastante feliz! Ah, sim, só uma obs: já sou 
também bicampeão brasileiro (2008/2010), 
além de bicampeão paulista (2008/2009) de 
forró!
Bruno Franchi, por email.
................................
Como faço para ser assinante do JFD e rece-
bê-lo em minha casa, em Niterói?
João Baptista Guedes e Silva, por email.
NR: Caro Guedes, mande-nos por email 
seu endereço que lhe encaminharemos um 
exemplar com as informações sobre o paga-
mento da assinatura (R$ 42 por ano).
................................
Agradeço a divulgação, muitíssimo obriga-
da.
Cristina Rohr, por email (sobre o lançamen-
to de seu livro, noticiado no Pequenas Notas 
da ed. 55).
................................
Quero lhe parabenizar pelo excelente artigo 
que você escreveu sobre o Circo Voador, 
palco de excelentes bailes naqueles tempos, 
os quais tive a oportunidade de frequentar.  

Muito bem elaborada a matéria, parabéns 
pelo feito.
Angela Abreu, por email (sobre a matéria 
“Desmistificando as Domingueiras Voado-
res”, ed. 54).
................................
Li o artigo do digno diretor do JFD, Aragão. 
Pela Lei 12485/11 de setembro do ano pas-
sado as tvs pagas serão obrigadas a trans-
mitir programas culturais brasileiros.  Aí, 
quem sabe, poderia ser transmitido pelo me-
nos dez minutinhos, quem sabe? (ANCINE 
3h30 semanais).
Haroldo José Pereira, por email (sobre a ma-
téria do Fala Aragão da ed. 54 “A dança de 
salão necessita urgentemente de uma cam-
panha institucional”).
................................
Quero continuar recebendo o JFD através 
deste email.
Safira M. S. Salim, por email, cadastrando-
se para receber nossas Newsletters.
................................
O Grupo Oásis Danças não recebe seu jor-
nal.
Jaqueline Barreto, por email.
NR: As academias podem pegar exemplares 
para distribuição a seus alunos com nossos 
colaboradores Parcifal (área de Niterói/São 
Gonçalo), Angela Abreu (zona norte), Ste-

linha Cardoso (Centro do Rio), Jaime José 
(zona oeste), boutique Amazonas Dance 
(Niterói / região litorânea fluminense) ou 
nos jornaleiros listados no expediente des-
te jornal. Também podem entrar em contato 
com Aragão (9202-6073) e marcar para pe-
gar exemplares na sede do JFD (Lapa).
................................
Cartas para esta seção: via fax (2535-
2377), email (contato@jornalfalandodedan-
ca.com.br), mensagem no livro de visitas 
do site (www.jornalfalandodedanca.com.br) 
ou, ainda, para o endereço do escritório do 
jornal (v. expediente na página 18). O Jor-
nal Falando de Dança acolhe opiniões sobre 
todos os temas da dança. Porém reserva-se 
o direito de rejeitar insultos, acusações e 
denúncias desacompanhadas de documenta-
ção e sem identificação correta do remetente 
(nome completo, CPF, identidade, endereço 
e telefone de contato). 
   Devido à limitação de espaço, será feita 
uma seleção das cartas e, quando não forem 
suficientemente concisas, serão publicados 
os trechos mais relevantes.  
   Importante: não serão publicadas men-
sagens de conteúdo publicitário. Para isso 
indicamos nosso espaço publicitário, com 
o qual mantemos a impressão deste perió-
dico.

Mensagens dos leitores



DJ DOM WILSON BAILES DE DANÇA DE SALÃO

(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

RARIDADES - NOVIDADES - EXCLUSIVIDADES

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

05 MAI - SÁB - 17h - Univ. de Dança de Salão
 Av. Min. Edgar Romero 955 - Lgo. Vaz Lobo
(baile do prof. Max, com dançarinos grátis e
ficha opcional)

06 MAI - DOM - 18h - Salão de Eventos California
Dream - R. Nilton Lima de Santan, 85
(antiga R. Cabedelo) - California - N. Iguaçu
(ambiente climatizado)

11 MAI - SEX - 19h - Cl. Sarg. da Aeronáutica
Praia Belo Jardim 619 - Galeão - Ilha do Gov.
(Baile da Alice Paixão)

12 MAI - SÁB - 17h - Univ. de Dança de Salão
Av. Min. Edgar Romero 955 - Lgo. Vaz Lobo
(baile do prof. Max, com dançarinos grátis e
ficha opcional)

16 MAI - QUA - 18h - Confeitaria L’Ame
R. Lucidio Lago 33 - Méier
(baile ficha)

18 MAI - SEX - 18:30h - Sítio Nova Era
 Av. dos Mananciais 1736 - Taquara

19 MAI - SÁB - 18h - Studio Celebrare
Rua Martins Lage, 32 - Engº Novo
(baile ficha)

30 MAI - QUA - 18h - Jacarepaguá Tênis Clube
R. Cândido Benício 1198 - Praça Seca
(em frente ao supermercado Mundial)

01 JUN - SEX - 18h - Cantinho da Dança
R. Santos Titara 168 - Méier
(aniversário do prof. Diogo Ribas)
baile ficha opcional
ambiente climatizado

22 MAI - TER - 18h - Centro Cívico Leopoldinense
R. Macapuri, 67 - esquina com R. Quito, Penha
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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

contato@jornalfalandodedanca.com.br

Não se esconda
Divulgue sua marca!

Inf. (21) 2551-3334
            9202-6073
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No seu aniversário traga um grupo
de 20 pessoas e ganhe uma torta.
Cadastre sua empresa e ganhe
desconto. Consulte nosso gerente.
Aceitamos cartões e tickets.

2º andar com escada rolante.
Transporte gratuito para grupos acima de dez pessoas.

Rua do Catete,104 - tel. 2128-5650

Estação República, o mais tradicional restaurante do Catete,
oferece um completo churrasco e os melhores e mais saborosos pratos

da cozinha brasileira e internacional.
E, após as 18h, rodízio de pizza, crepes, massas

e frango a passarinho!
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Rua Barão do Amazonas, 263 - Centro - Niterói

LOJA DE PRODUTOS PARA DANÇA
2ª a 6ª feira - 9h às 20h

Sáb. 9h às 13h

t e l . 2 6 1 3 - 3 2 7 6

AULAS PARTICULARES / GRUPOS
COREOGRAFIAS PARA
NOIVOS/DEBUTANTES

CONTRATO PARA BAILES
LIGUE: 2613-3276

9307-2736 / 9306-7274
GUSTAVO LOIVOS
ALETHEIA HOPPE

A G E N D A

06 MAI - DOM (11h às 14h)
BAILE NA PRAÇA VITORINO

Ponta da Areia - Niterói - GRÁTIS

20 MAI - DOM (19:30h às 23:30h)
BAILE NO RESTAURANTE BELLE VILLE

Aniversário Profº Gustavo Loivos
R. Quintino Bocaiúva, 725 - Charitas - Niterói

Convite R$12,00

27 MAI - DOM (das 11h às 14h)
BAILE NO HORTO

Fonseca - Niterói - GRÁTIS

05 MAI

ZkZ NITERÓI
ZOUK COM CORTINAS DE

SAMBA & FORRÓ
ATÉ MEIA-NOITE R$ 10

APÓS, R$ 15

12 MAI

MAIO MIX
SAMBA AO VIVO, DANÇA DE SALÃO

ZOUK E TANGO EM 3 AMBIENTES
ANTECIPADO R$ 10
LISTA AMIGA R$ 12

NA HORA R$ 15

23H

20H ÀS 4H

02 JUN
ANIV TIAGO LEMOS

5 AMBIENTES COM SAMBA AO VIVO - TRIO DE FORRÓ
4 DJs DE ZOUK - 2 DJs DE DANÇA DE SALÃO

SERTANEJO AO VIVO - PAULO MAC

20H ÀS 8H

12 HORAS
DE FESTA!

1º lote R$ 20 - 2º lote R$ 25 - 3º lote R$ 30
Camarote com Open Bar R$ 140 (apenas 30 disponíveis)

Tel.: 3617-3323 - 8787-3276

Apoio:

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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