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SÁBADO - 16h
21 JUL 2012
BANDA NOVOS TEMPOS

BAILE DO DIA DO

(Lei Municipal 5146/2010)
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Venha comemorar conosco
esta grande data!

Informações / reservas:
(21) 7897-7969 / 9202-6073

Falando de
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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

BAILE ARTISTAS
ANIVERSÁRIO

RODRIGUINHO BARCELOS
RETIRO
ARTISTAS

DOS

R. Retiro dos Artistas 571
Pechincha - Jacarepaguá

DOM - 17 ÀS 22h
J U N H O
Dia 24

BANDA
PARATODOS

CIA DE DJs PEDRADA
PARATODOSInf. e vendas: (21)

7892-2845 / id.:8*27392

REALIZAÇÃO

APOIO

JÔ
CAVALCANTI

BUTIKIM DAS
ESTRELAS

Edição especial
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Mesa c/ 4 lugares
(limitadíssima): R$ 80
Individual na hora: R$ 25

ARTE
CO-PATROCÍNIO

ARADEY
DESIGN

Nesta edição:
 Kuduro é a dança do momento

 Professores cariocas de volta à Dança dos Famosos
 Lançada chapa de oposição para as
 eleições no SPDRJ
 Inscrições abertas para edital da Caixa Cultural
 Mais chamadas públicas da SEC-Rio para
 financiamento de microprojetos culturais
 Secretaria Municipal de Cultura apoiará a
 Semana da Dança de Salão do RJ
 Aprovada a Lei do Artista de Rua
 Lançado livro com a história do Baila Floripa
 Roteiro dos bailes e Seção Circulando













9
7
7
2
2
3
7
4
6
8
0
0
7

6
5

0
0

0

IS
S

N
22

37
-4

68
X

9
7
7
2
2
3
7
4
6
8
0
0
7

7
5

0
0

0

E
d.

57
ju

nh
o/

20
12



01/07 - Pingos & Gotas
08/07- Resumo
15/07 - Aeroporto
22/07- Karibe
29/07- Os Devaneios

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

Brasil
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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)

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

SALÃO COM AR REFRIGERADO
apresenta

BANDA PÉROLAS COM TUCA MAIA
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TER | 26 DE JUN | 19H

TRAJE ESPORTE FINO

BAILE
DAS
ROSAS

A
P

O
IO

:

SO PONI RR FA IÇ C

N H

A A

D

ORG. LURDINHA

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

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

07/06 - NÃO HAVERÁ BAILE
14/06 - AEROPORTO
21/06 - STATUS SHOW RIO
28/06 - NOVOS TEMPOS
05/07 - OS DEVANEIOS

TODA 5ª FEIRA - R$ 10 - MESAS GRÁTIS!

COMEMORANDO ANIV SANDRA LOPES E STUDIO S
traje esporte fino

Helênico Atlético Clube

TODO SÁBADO 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

APOIO

09/06 RIO BALANÇO

02/06 PARATODOS & NOVOS TEMPOS
Ping-pong musical: 6 horas de baile sem intervalo!!!

16/06 NOVOS TEMPOS & RIO BALANÇO
Tarde especial: 7 horas de baile

23/06 BANDA STATUS SHOW DO RIO

30/06 BANDA BRASIL SHOW

Casa de Festas convida
La Maison Sully

mes s gráta is

Baile mensal

03 JUL - Brasil Show
05 JUN - Novos Tempos

Agora toda primeira terça-feira do mês

Agradeço aos amigos que
abrilhantaram meu baile de
aniversário, dia 15/05.
Sueli

Local: Rua das Camélias, 74 - V. Valqueire - 19 às 24h
tel. 2453-0957 / 7841-1569 / 9749-8137
Reservas: profª Rosangela Zaluar 9749-8137
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aSueli Sgamb toDireção

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

Fabiano
Brasil
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Garçon

Casa da Vila da Feira
R. Haddock Lobo, 195

Tijuca - t. 2293-1542

Informações e vendas:

Salão nobre
Ar condicionado

Elevador ativo

70
NJU HO
INTA

QU
: 016 3

BAILE DO FERIADO
BANDA PARATODOS

Ingresso antecipado R$ 15 (no dia, R$ 20)
Atenção: traje esporte fino
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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

traje esporte fino

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

BANDA
PINGOS & GOTAS

Baile dos Namorados
Banda LUA NOVASáb | 09 JUN |
Festa do Padroeiro e Baile Encontro
de Seresteiros - MÚSICA AO VIVOSáb | 23 JUN |
Baile dos Sócios e convidados
Banda CLAVE DE LUASáb | 30 JUN |

SÁB 07 JUL
20:30h

Baile
da
Cascata



Dj´s Viviane Chan Vs Henrique Nascimento

SEMANA DA
DANÇA DE SALÃO

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

18 A 24 NOV 12
Lei  3440/2000

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
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B

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 - 04 JUN - PAULINHO E ISMAELA
SEG - 11 JUN - ALMA GÊMEA
SEG - 18 JUN - CONJ. OS DEVANEIOS
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Rodriguinho Barcelos
No dia 24 de junho de 2012, das 17 às 22h, acontecerá o 
baile de aniversário do professor Rodriguinho Barcelos, 
animado pela banda Paratodos e cia de djs Pedrada. Serão 
5 horas de evento em função das apresentações de alguns 
casais e cias convidadas.  “É mais um espaço aberto para 
casais e cias jovens e veteranas apresentarem seus traba-
lhos, além de ser um momento para os convidados apre-
ciarem um show e descansarem os pés para curtir a pista 
na segunda metade do baile”, brinca Rodriguinho.
   Desde 2005 Rodriguinho ministra aulas de dança de 
salão no Retiro dos Artistas e desde janeiro de 2010 pro-
move mensalmente o “Baile dos Artistas”, onde vários 
profissionais e cias de dança já se apresentaram. Sempre 
com a Cia de Djs Pedrada comandando a festa e com mú-
sica ao vivo em edições es-
peciais. Esta é a quarta vez 
que faz baile com banda e 
as atrações da noite serão: 
Diogo Carvallho e Bruna 
Estellita, Jimmy de Olivei-
ra, Lídio Freitas e Monique 
Marculano, Val Clemente e 
cias Cleber Guimarães e Marinho Braz.
   Encerradas as comemorações de aniversário, será hora 
de planejar o workshop de samba que ministrará no evento 
Oficina do Samba Edição Global, que acontecerá de 2 a 5 
de agosto no Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Ja-
neiro (“já fui professor e integrante da Cia Jimmy e ele me 
convidou para dar aulas no seu evento, o maior evento de 
samba do mundo, ao lado de grandes profissionais como 
Carlinhos de Jesus, Jaime Arôxa e João Carlos Ramos”).
   Vale ressaltar que, além dos bailes no Retiro dos Ar-
tistas, Rodriguinho também promove baile mensal em 
sua academia, localizada em Rio das Pedras.  “Por isso 

batizei o baile de Baile in Rio... das Pedras”, diverte-se 
o professor. “Há também um baile de prática às quintas 
e a atração é a mesa de salgadinhos, 
doces e refrigerantes montada pelos 
alunos.  “Nessa hora ninguém se lem-
bra que dançarino come como 
passarinho pra poder flutuar bem 
na pista”, completa Rodriguinho, 
finalizando esta entrevista com seu 
usual sorriso.
   

Serviço:

8Academia de Dança Rodriguinho Barcelos - Estrada de 
Jacarepaguá 3693, Pinheiro, Rio das Pedras

8Baile de prática toda última quinta-feira, na academia, 
das 19 às 23:30h - Entrada: R$ 5 + prato de salgado e/ou 
doce (damas) ou refrigerante 2 litros (cavalheiros).

8Baile mensal com dj residente Leonardo Sant’Anna e 
convidados - Todo terceiro sábado do mês, com dança de 

salão (21 à 0h) e ritmos latinos (até 3h) 
Entrada R$ 10 

8Baile dos Artistas - Todo último domingo do 
mês, no Retiro dos Artistas, das 17 às 22h, com Cia 
de Djs Pedrada (especial dia 24/06: aniversário do 
professor Rodriguinho Barcelos, com banda Para-
todos) - Rua Retiro dos Artistas, 571 - Pechincha 
– Jacarepaguá

8Workshop de Samba com Rodriguinho Barcelos
No evento “Oficina do Samba edição Global”, no
Centro Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro
R. José Higino, 115 – Tijuca.

8Informações: (21) 7892-2845 / id: 8*27392

Professor da zona oeste prepara grande baile-show no Retiro dos Artista para comemorar seu aniversário

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



Estava viajando no início de maio, quan-
do foi inaugurada a exposição Rio Dança, 
no Centro Coreográfico da Cidade do Rio 
de Janeiro, na Tijuca, conforme divulga-

do em ampla matéria na edição anterior deste periódico.   
Não pude, portanto, presenciar o sucesso de público que 
foi a solenidade de abertura do evento. Nem ser uns dos 
primeiros a constatar o destaque inédito dado à dança de 
salão e a se emocionar com isso. Mas o primeiro programa 
cultural que fiz quando retornei foi comparecer ao CCoRJ 
para visitar a exposição e deixar registrada minha presen-
ça no livro de visita.  A curiosidade me levou a desfolhar 
o livro em busca de assinaturas de profissionais de dança 
de salão conhecidos que tivessem comparecido ao local 
após a inauguração.  Não encontrei nenhum.  E olha que 
eu conheço um bocado de gente. 
   Embora mereçam nossos agradecimentos os profissio-
nais que nos encaminharam material para alimentar o ban-

co de dados da exposição (a editora do JFD foi pesquisa-
dora para dança de salão e eu a ajudei nesses contatos), 
fica aqui minha crítica. A todos que não se interessaram 
em comparecer a esse espaço dedicado à dança, que é o 
CCoRJ, um espaço que não encontra similar no resto do 
país.  
   Certo é que muitos sequer saibam da existência do 
CCoRJ, e de quanto é importante sua frequência para que 
o espaço não se torne subutilizado e venha a ser pleitea-
do por outro segmento cultural ou até ter outra destinação 
(toc, toc, na madeira). Àqueles que nos encaminharam 
mensagem perguntando se por acaso tinham sido incluí-
dos no banco de dados da exposição, só posso, com todo 
respeito, responder: vá lá ver! Deixe lá sua assinatura, de 
preferência se identificando como da dança de salão.
   Aproveito para elogiar aqui o interesse e a dedicação 
da Gerente de Dança da Secretaria Municipal de Cultura, 
Diana De Rose, que analisou com presteza o dossiê apre-

sentado pela APDS-RJ e pelo JFD e abriu pauta no Teatro 
Angel Vianna e nas dependências do Centro Coreográfico 
para, dia 17 de novembro, ser ali realizada a cerimônia 
de pré-lançamento da Semana da Dança de Salão do Es-
tado do Rio de Janeiro (SDS-RJ) que, pela Lei Estadual 
3440/2000, de autoria do ex-deputado Ernani Boldrim, é 
comemorada em novembro.
   Chovendo no molhado, desde já apelo para a mobiliza-
ção da comunidade, no sentido de estar presente à cerimô-
nia. E, no caso dos profissionais da dança de salão, sugiro 
procurar a APDS-RJ para se informar como podem con-
tribuir para o fortalecimento dessa efeméride.  Vale, por 
oportuno, a leitura da matéria nesta edição sobre a criação 
da Acads e do Baila Floripa.

___________________
Antônio Aragão é diretor do Jornal Falando de Dança
contato@jornalfalandodedanca.com.br

Nesta edição, na seção Mensagens dos Lei-
tores, reunimos as últimas correspondências 
recebidas por email ou em mensagens dei-
xadas em nossa página eletrônica e nos or-

gulhamos de constatar que, sim, o conteúdo do jornal é 
lido com atenção, e não somente os anúncios de nossos 
patrocinadores. 
   Destacamos, particularmente, a correspondência rece-
bida de David Theodor, jovem professor preocupado com 
sua qualificação profissional, com a valorização da cultura 
da dança e, pelo menos por enquanto, com “gás” para que-
rer contribuir para seu engrandecimento.  
   Digo com “gás” porque compreendo que a rotina diária 
de trabalho e os compromissos profissionais e familiares 
que vão se acumulando com o passar dos anos nos leva 
muitas vezes a uma posição cômoda de ficar só no nosso 
pequeno círculo de amizades (e/ou de clientes) e a resis-
tir quando convocados a sair da inércia e tomar alguma 
atitude. Seria tão bom se só pudéssemos nos queixar e ter 
alguém para ouvir e tomar providências...
   Mas a realidade não é essa.  Se pararmos um pouco para 
pensar no assunto, constataremos que as grandes conquis-
tas sociais só foram alcançadas quando grupos interessa-

dos se uniram e atuaram para atingir uma meta.  Com a 
cultura não é diferente.  É pior.  Apesar de ser uma ativi-
dade que pode dar grande visibilidade aos patrocinadores 
públicos ou privados, estes também têm lá seu comodis-
mo, com tendência a optar por atrações que possam obter 
resultados rápidos, atingir grande público e/ou demandar 
pouco investimento.  
   Cabe aos artistas estar atentos às oportunidades que se 
avizinham e, também, prontos a lutar pela manutenção de 
suas conquistas, como fizeram os artistas de rua do Rio, 
nos dando um exemplo do poder dos grupos organizados, 
que sabem discutir suas ideias, reinvidicar seus direitos, 
utilizar corretamente os canais para isso e esquecer dife-
renças pessoais em prol da categoria, como bem demons-
tra a assessora cultural Suelyemma em artigo da seção 
Política. 
   O mesmo também pode ser constatado com a leitura da 
matéria sobre o lançamento do livro de Alexandre Melo: 
como uma associação estadual de dança de salão conse-
guiu transformar um festival de dança regional em um 
evento nacional e até internacionalmente conhecido.
   No caso do Rio, podemos perceber que alguma coisa 
nesse caminho, da mobilização, está acontecendo, a julgar 

pela movimentação inédita de profissionais de dança em 
torno da criação de uma chapa de oposição para as pró-
ximas eleições do SPDRJ.  Como disse Lourdes Braga, 
presidente da entidade, em declaração à seção Pequenas 
Notas desta edição, estamos numa democracia e é louvá-
vel que haja provocação, discussão, diretrizes dentro das 
comunidades e de suas entidades representativas.
   Outra boa novidade é o “gás” que parece ter sido injeta-
do na APDS-RJ, que decidiu entrar novamente em campo 
para fazer acontecer a Semana da Dança de Salão, ten-
do conseguido apoio da Secretaria Municipal de Cultura, 
como noticiado na página 8. Quiçá nossa comunidade, po-
liticamente organizada, consiga correr atrás do prejuízo e 
alcançar o nível de outros estados, tendo também aqui um 
festival de dança renomado, a nível internacional, e des-
vinculado de academia A ou B.  Afinal, vivemos na cidade 
berço da dança de salão brasileira e nada mais compre-
ensível termos nessa cultura a mesma projeção alcançada 
aqui por outros segmentos culturais. Vamos torcer para 
que existam mais pessoas empenhadas como o leitor que 
originou o tema desta mensagem.
____________________
Leonor Costa é editora do JFD
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Leonor Costa

Fala Aragão

Antônio Aragão

Chovendo no molhado

Mensagem ao leitor

Alô, alô, na escuta!

“Trabalho antigo que alguns leigos 
acham que é novidade.”...
“Serviço árduo que muitos acham gla-
moroso.”...

Como qualquer tipo de trabalho, ser personal dancer tem 
suas vantagens e desvantagens. 
   Há vários anos presto serviço para várias empresas, aju-
dando-as a diminuir a escassez de cavalheiros dançantes e, 
portanto, penso que já tenho bagagem suficiente para pas-
sar adiante alguns conselhos para aqueles que pretendem 
ingressar nessa atividade (ou para provocar uma reflexão 
naqueles que já estão no mercado):
1- Não aborde uma mulher acompanhada, a não ser que o 
acompanhante desta venha lher pedir o seu serviço;
2- Unhas limpas, um perfume suave, um lenço no bolso, 
um bom hálito (use balas, se necessário - mas chicletes, 
nunca);

3- Traje adequado ao evento;
4- Sapatos confortáveis e adequados com o traje;
5- Execução de passos simples, lembrando que sempre 
menos é mais;
6- Preocupação com as senhoras da melhor idade na exe-
cução de passos, principalmente com os movimentos dos 
membros superiores;
7- Dentro do evento, saber se posicionar com classe para 
as senhoras que pedem telefones particulares (neste caso, 
a melhor opção é passar o cartão da empresa em que tra-
balha);
8- Não ingerir bebida alcoólica, mas sempre estar hidrata-
do com outros tipos de bebidas;
9- Fazer alongamento antes de começar a jornada de tra-
balho;
10- Ser agradável, sempre com um sorriso;
11- Ter em mente que baile é um lugar para dançar e não 
para ensinar passos (o processo de aprendizado é dentro 

de um lugar destinado para este fim).
   Agora, para as mulheres que se dispõem a fazer este 
serviço, um alerta: se preparem, pois nós, mulheres, temos 
que ter muito jogo de cintura. 
   Para falar a verdade, eu não gosto deste serviço. In-
felizmente, 95% dos cavalheiros são desagradáveis, com 
considerações esdrúxulas e, para piorar a nossa situação, 
do meio para o final do baile, já estão semi-bêbados ou bê-
bados. Portanto, não desejo este trabalho nem para minha 
inimiga. Mas serviço é serviço e, como diz o filme “Pagan-
do bem que mal tem”, há aquelas que não se importam... 
Mas adianto que você tem ser “muito mulher” para fazer 
este serviço e se defender das palhaçadas masculinas.

______________
Elaine Reis é professora de danças de salão e proprietária 
da Academia Pé de Valsa, em Belo Horizonte, MG (visite 
o site www.academiapedevalsa.com.br)

Por Elaine Reis

Personal dancer

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 07/06 (FERIADO - 5ª FEIRA)
HAVERÁ BAILE NORMAL

Ingresso R$ 15,00 PREÇO ÚNICO
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Eduardo Paes havia alegado ser atribuição 
da prefeitura disciplinar o uso dos espaços 
públicos, mas depois admitiu em público 
que a decisão fora equivocada 

Você sabe o que é um artis-
ta de rua?  É, por exemplo, 
aquele rapaz que faz malaba-
rismo na frente do seu carro, 
enquanto você aguarda o sinal 
de trânsito abrir.  Ou aquele 

grupo de bolivianos tocando flauta o dia 
inteiro debaixo da janela do seu escritório. 
Ou aquele músico tocando (literalmente) 
um acordeão sofrível na entrada do metrô. 
Mas é também aquele virtuose do violão que toca 
na praça perto do seu restaurante favorito, que te 
encanta e convence a comprar-lhe seu cd.  Ou os 
casais de dançarinos que formam rodas de turistas 
em torno de si nas ruas de Buenos Aires. Ou trupes 
já nacionalmente conhecidas pelo nível técnico 
com que fazem as intervenções urbanas, como os 
grupos Tá na Rua (32 anos de atividade), Off-Sina 
(25 anos de atividade), Teatro de Cordel , Cia Bra-
sileira de Mystérios e Novidades, Teatro do Opri-
mido e Rede Brasileira de Teatro de Rua (presente 
em 23 estados). Resumindo, é a livre manifesta-
ção da arte em sua forma mais embrionária, sem 
cobrança de ingressos, sujeita a intempéries e ao 
julgamento direto do público, que determina se o 
boné vai voltar para casa com ou sem moedinhas.

Garantia constitucional
A constituição brasileira protege a livre expressão 
de qualquer atividade artística, intelectual, científi-
ca e de comunicação e, teoricamente, aí se incluem 
as manifestações artísticas de rua exemplificadas 
no parágrafo anterior.  Mas nem todas as admi-
nistrações municipais interpretam assim.  Muitas 
vezes os artistas de rua são molestados por agentes 
de segurança, têm seus instrumentos e produtos de 
trabalho apreendidos e dificilmente devolvidos.  
Vinícius Leal, em seu blog Artistas de rua de Ma-
naus, resume bem essa situação: “Em praças e lo-
cais considerados patrimônio público em Manaus, 
há impedimento de seu uso para a prática artística 
cultural. Segundo a Prefeitura, os artistas, assim 
como vendedores ambulantes e bancas de revis-
ta, precisam receber autorização da Secretaria de 
Turismo para utilizar esses lugares.  Para os espa-
ços públicos da cidade, coordenados pelo Governo 
do Estado, também é necessária uma autorização.  
Assim, o Executivo coloca a prática artística no 
mesmo pacote que as atividades comerciais. O de-
sinteresse com o assunto é demonstrado pela total 
ausência de propostas, tanto na Prefeitura de Ma-
naus quanto na Câmara Municipal, em criar nor-
mas e regras para organizar a cidade e, ao mesmo 
tempo, garantir que manifestações artísticas sejam 
feitas”.

Projeto de Lei Municipal
Foi para atender a reivindicações dos artistas da 
cidade do Rio de Janeiro, como circenses, canto-
res, repentistas e artesãos, que o vereador Reimont 
apresentou o Projeto de Lei 931/2011 dispondo 
sobre a apresentação de artistas de rua nos logra-
douros públicos do município (veja a íntegra do 
projeto de lei no site do JFD).  Para o vereador, a 
exigência de prévio consentimento do Executivo 

cerceia a livre manifestação cultural tão inata ao 
carioca e à cidade, que “perde identidade, carac-
terísticas e hábitos tão indispensáveis à humaniza-
ção das relações urbanas”.
   No projeto estipulam-se regras para as apresenta-
ções dos artistas, como a não utilização de patrocí-
nios privados; a duração máxima de quatro horas e 
o informe prévio da intervenção artística à Região 
Administrativa sobre o dia e hora de sua realiza-
ção, “a fim de compatibilizar o compartilhamento 
de espaço, se for o caso, com outra atividade da 
mesma natureza no mesmo dia e local”.
   O projeto recebeu parecer favorável de todas as 
comissões na Câmara (de Justica e Redação, de 
Assuntos Urbanos e de Educação e Cultura) e foi 
aprovado por unanimidade pela CMRJ em mar-
ço.  O prefeito do Rio, porém, vetou totalmente o 
projeto, alegando, em seu ofício ao presidente da 
CMRJ, tratar-se de matéria de competência exclu-
siva do Executivo, que tem de zelar pela utilização 
dos espaços públicos de forma oportuna e conve-
niente à Administração, com vistas a harmonizar 
os diversos interesses da sociedade.

Vitória da sociedade civil organizada
O veto do prefeito repercutiu nas redes sociais, 
sites e blogs culturais, que receberam incontáveis 
manifestações de apoio aos artistas de rua. Compa-
recendo à sede do grupo artístico Tá Na Rua, onde 
artistas de rua e grupos o aguardavam para tratar 
do assunto, o prefeito Eduardo Paes manifestou-se 
favorável ao projeto de lei, alegou que o veto fora 
equivocado e garantiu que toda a base do gover-
no na Câmara votaria pela derrubada do veto.  De 
fato, no dia 22/05, pela primeira vez na história da 
Câmara Municipal do RJ, o veto do prefeito foi 
rejeitado e os artistas de rua, que ocupavam as ga-
lerias, festejaram a vitória da sociedade civil orga-
nizada, cantando o hino “Cidade Maravilhosa”.  
   Agora é aguardar a promulgação da lei e sua 
regulamentação. E celebrar a vitória da arte públi-
ca, que segue reconhecida, justa, legal e garantida 
pelas ruas do Rio.  O Rio versado por João do Rio, 
em meados do século passado: “Esta cidade é es-
sencialmente musical; era impossível passar sem 
os músicos ambulantes.  A música preside a nossa 
vida, a música auxilia até a gestação...”.  É o Rio 
de todos nós, capital irradiadora de inovação, para 
todo o Brasil.
   É uma grande emoção presenciar a força do povo 
organizado.  Neste caso, organizado com arte, cria-
tividade, música, dança, poesia e muita energia po-
sitiva.  Juntos somos mais, juntos somos fortes.
_____________
Suelyemma Franco é assessora cultural do 
Mandato do Vereador Reimont

Política

Veto de prefeito à Lei dos Artistas de 
Rua é derrubado na Câmara Municipal

Suelyemma 
Franco
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B A I L E D A V A L

A edição independente traz parte da história do evento cria-
do em 2002 com o intuito de oferecer espaço para os artis-
tas locais apresentarem seus trabalhos e que, agora, recebe 
dançarinos de todo o país e exterior. “A ideia [de escrever 
o livro] surgiu em 2009, mas, com o aparecimento de cada 
vez mais informações, a pesquisa se alongou e concluí em 
novembro de 2011”, diz o autor.
   Formado em educação física e professor de dança de 
salão desde 1990, Alexandre é um dos 23 fundadores da 
Associação Catarinense de Dança de Salão (Acads), enti-
dade instituída em 2000 e da qual foi o primeiro presidente, 
permanecendo por três gestões consecutivas, de 2002 até 
2006. “Havia necessidade de ampliar a divulgação da dança 
de salão em Santa Catarina. Com o Baila Floripa, que veio 
logo depois, atingimos o grande público. Estima-se que, na 
época, havia cerca de seis escolas na Grande Florianópolis. 
Hoje, são 12 ou 15”.
   A investigação sobre os bastidores, desenvolvimento e 
projeção que a mostra alcançou envolveu depoimentos, in-
formações veiculadas pela imprensa e documentos da Aca-
ds. Mas iniciou pela própria memória do autor, que relem-
bra fatos curiosos, como o episódio do mexicano radicado 
em Los Angeles Luis Vasquez, convidado para dar aulas 
de salsa em 2004. Pautado para uma entrevista ao vivo a 
uma emissora local de TV, precisou ser levado para o chu-
veiro, pois não conseguia acordar. “Tranquei o banheiro e 
o coloquei debaixo da água fria. E a entrevista depois foi 
excelente”, diverte-se Alexandre.
   No mesmo ano, Jomar Mesquita, de Belo Horizonte, mi-
nutos antes de entrar em cena como convidado, machucou-
se na passagem da coreografia. Vaivém entre hospital e tea-
tro, dançou um bolero com um dos braços apoiado na tipoia 
devido a uma luxação na clavícula. Era a primeira vez que 
um incidente deste lhe acontecia à beira do espetáculo. Sua 
parceira era Juliana Macedo e o palco dividido com seu pai, 
João Baptista Mesquita, já falecido, que dançou em perfeita 
sincronia com outra integrante da Mimulus Cia. de Dança. 
Foi um momento histórico para o mineiro e para o Baila 
Floripa.

Do erudito ao popular
As fontes da pesquisa também tiveram origem acadêmica. 
Para nortear a tarefa, o autor partiu da leitura de dois ar-
tigos: um dele próprio, sobre a democratização da dança, 
escrito no curso de pós-graduação em ciências políticas 
e gestão, e outro assinado pelo também educador físico e 

professor Ricardo Vasques, seu colega em Florianópolis, 
que apresentou o texto na pós-graduação em dança de salão 
pela Faculdade Metropolitana de Curitiba (Famec), a única 
no Brasil que oferece este o curso. Com base nisso, ele ex-
plica todo o processo para operacionalizar o Baila Floripa e 
a sua pretensão social.
   É ainda no ambiente universitário que Alexandre encontra 
o primeiro registro sobre o ensino deste gênero de dança 
com técnica profissional em Florianópolis. Por meio do 
Departamento Artístico Cultural, em 1988, a Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) trouxe do Rio de Janei-
ro o professor Silmar Sidnei da Silva, o conhecido Silmar 
Pé-de-Vento, para um curso de dez dias. “Naquele tempo, 
era praticamente inimaginável alguém vir de tão longe para 
dar aula aqui”, conta o pesquisador. Os primeiros inscritos 
foram um casal de professores da própria instituição, Mi-
riam e Afonso Alles. Ela comentara sobre o autodidatismo 
da época: “dança de salão não se ensina, se aprende”.
   No ano seguinte, este mesmo casal convida para se es-
tabelecer na cidade o professor carioca Silvio Luna, que 
inaugurou aqui a gafieira Vai Quem Quer, no antigo Clube 
Penhasco. O evento era itinerante até se fixar no extinto 
Clube Quinze de Outubro, na Rua Conselheiro Mafra. Já no 
início da década de 1990, o local se transformou na primei-
ra lambateria da Capital. O ritmo caribenho da lambada era 
febre nos grandes centros e havia se espalhado com força 
pelo Brasil, intensificado pela trilha de abertura da novela 
“Rainha da Sucata”, da Rede Globo. Foi Luna quem persu-
adiu para vir a Florianópolis o conterrâneo Edson Nunes, 
que formou uma grande geração de dançarinos em cerca de 
17 anos. Hoje, muitos de seus ex-alunos também são pro-
fessores e apresentam trabalhos no Baila Floripa.
   Sobre o ingresso de Santa Catarina no ensino qualificado 
e profissional da dança de salão, há quase 25 anos, Alexan-
dre considera que “entramos pela porta da frente. Tínhamos 
juntos o meio científico da Universidade, o apoio da im-
prensa, o interesse da alta sociedade e um ritmo explodindo 
na mídia”. Este conjunto de fatores levou muitos univer-
sitários às escolas de dança, bem como as pessoas que a 
praticavam nos bailes de outrora, nas décadas de 1940, 50 e 
60. O que se constata hoje é uma inversão: grande parte dos 
alunos são jovens, até mesmo adolescentes, muitos com de-
sejo de se profissionalizar nesta arte.

Sobre o autor
Alexandre Melo, 46 anos, é natural de Jaguaruna, no Litoral 

Sul do Estado, de onde 
saiu para estudar edu-
cação física na Univer-
sidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC), na Ca-
pital. Formado em 1988, 
no ano seguinte iniciou 
os estudos na dança de 
salão com o professor 
Silvio Luna, carioca en-
tão radicado em Floria-
nópolis, ocasião em que 
conheceu a mulher, hoje 
também professora, Ro-
sita Gevaerd Lino. Em 
1990, passou a dar aulas 
de diversos ritmos, ao mesmo tempo em que frequentava 
cursos de aperfeiçoamento. É palestrante sobre o tema e 
já participou de diversas bancas de seleção e avaliação de 
dançarinos de salão. Pós-graduado em ciências políticas 
e gestão pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali), é 
funcionário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa 
Catarina. Presidiu a Associação Catarinense de Dança de 
Salão (Acads) entre 2002 e 2006 e coordenou as cinco pri-
meiras edições do Baila Floripa.

Serviço
“Baila Floripa – No Cenário da Dança de Salão Brasileira” 
é uma edição independente, com 162 páginas de conteúdo, 
no formato 16,5cm x 23cm, papel 90g, impresso na gráfica 
Copiart, em Tubarão. Com capa dura e lombada quadrada, 
a primeira tiragem tem mil exemplares. A publicação traz 
dezenas de fotografias e reproduções coloridas e em preto 
e branco de documentos e jornais do Rio de Janeiro, San-
ta Catarina e São Paulo. A capa é uma montagem sobre a 
fotografia feita pelo autor da Livraria Ateneo, de Buenos 
Aires, com projeto gráfico de Álvaro Pacheco de Souza. 
Na contracapa, sobre a silhueta de um casal de bailarinos 
estampa-se uma chuva de nomes de pessoas que fizeram 
parte da história do Baila Floripa. 
   O livro foi lançado no Baila Floripa deste ano e será 
comercializado em eventos de dança e livrarias de Santa 
Catarina e de outros estados.
______________
Conteúdo fornecido por Marcos Reichardt, jornalista e as-
sessor de imprensa em SC
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Um pouco de história
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A obra é de autoria de Alexandre Melo, ex-presidente da Acads (Associação Catarinense de 
Dança de Salão), que conta não só a história de um dos maiores eventos dedicados à divulgação 
da dança de salão, mas um pouco da própria história dessa dança em Santa Catarina
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Já ouvi alguns relatos de que basta escutar aquele “oi oi 
oi” na abertura da novela que o corpo começa a se mexer 
involuntariamente. Esse é o kuduro, ritmo contagiante que 
veio de Angola e invadiu o Brasil, sob influência de outros 
ritmos africanos como a kizomba e o semba (assim mes-
mo, com “e”). 
   Algumas semelhanças entre as nações – povo anima-
do, que gosta de dançar e letras das músicas em português 
– fizeram com que essa dança se espalhasse rapidamente 
pelo país, ganhando popularidade e lotando as pistas de 
dança. Mas quem acha que é uma novidade está enganado: 
essa é uma dança que surgiu em Angola há quase 20 anos 
e na língua “kimbundu”, falada no país africano, significa 
“bumbum parado”.
   E nem precisa ser um expert para dançar o kuduro. A 
letra de maior sucesso no momento é auto-explicativa: 
“Mão para cima / cintura solta / Dá meia volta / dança 
kuduro / mexe a cabeça / dança kuduro”.
   Mas quem quiser se especializar e, de quebra, queimar 
muitas calorias (cerca de 300 a 500 kcal em uma prática 
moderada de meia hora!), pode fazer uma das muitas au-
las de kuduro que estão sendo oferecidas nas academias 
cariocas. O professor Dudu Neves, autor da coreografia da 
abertura da novela “Avenida Brasil”, está com suas turmas 
cheias. Ele destaca alguns benefícios de se fazer as aulas 
desse ritmo, como melhoria da capacidade cardiovascular, 
ajuda na coordenação motora e fortalecimento dos mem-
bros. 
_______________
Juliana Prestes é jornalista e dançarina

A dança na mídia

Kuduro, a dança do 
momento, ganha mais 
adeptos com a abertura da 
novela Avenida Brasil

Começou no último domingo, 20 de 
maio, a edição 2012 da “Dança dos Fa-
mosos”, quadro já consagrado do pro-
grama “Domingão do Faustão”. Depois 
de algumas edições sem a presença de 
professores cariocas, Leandro Azevedo, 
Marcelo Chocolate e Patrick Carvalho 
vieram com tudo desta vez. Vale lembrar 

que Leandro Azevedo foi o campeão, ao 
lado da atriz Juliana Didone, na segunda 
edição deste quadro, realizada em 2006.
Vejam quem são as duplas da Dança dos 

Famosos 2012: a atriz Cláudia Ohana 

e Patrick Carvalho; a modelo Fernanda 
Motta e Fábio Carvalho; a atriz Bárbara 
Paz e Marcelo Chocolate; a atriz Sthe-
fany Brito e Leandro Azevedo; a cantora 
Gaby Amarantos e Bruno Galhardo; e a 
atriz Monique Alfradique e Jotta Júnior.
Na estréia, o ritmo apresentado foi o “Ba-
ladão”. Embora ninguém soubesse muito 
o que esperar desse ritmo, no Blog do 
quadro a produção do programa explica 

que “Baladão é uma espécie 
de música eletrônica que 
rola em baladas. A intenção 
da produção foi fazer algo 
nos moldes da disco, porém 
com músicas mais atuais.” 
Nesta primeira etapa, o ca-
sal Fernanda Motta e Fábio 
Carvalho foi o primeiro a ir 
para a repescagem.
Agora é só continuar acom-
panhando e torcendo para 
os professores cariocas!

J.P.

Juliana Prestes

Basta 
escutar 
aquele 
“oi,oi,oi” 
da abertura 
da novela 
que o 
corpo 
começa a 
se mexer

Professores cariocas de volta à 
“Dança dos Famosos”
Leandro Azevedo, Marcelo Chocolate e Patrick Carvalho 
integram o elenco de professores desta edição

Aulão de Kuduro e Zumba Fitness comandada 
pelo profe. Dudu Neves, na praia do Recreio: 
queimando muitas calorias. 
Crédito: Soraia Benits

Professores cariocas de volta à competição: do 
alto, da direita para esquerda, Patrick Carvalho 
e Cláudia Ohana; Marcelo Chocolate e Barbara 
Paz; e Leandro Azevedo com Sthefany Brito.
Crédito: divulgação / Tv Globo
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Pequenas notas

Eleições no SPDRJ
Não haverá chapa única nas próximas eleições do Sin-
dicato dos Profissionais de Dança do Estado do Rio 
de Janeiro (SPDRJ).  Encabeçada pela atual diretora-
secretária Denise Acquarone, a chapa Mudanças traz 
consigo nomes de peso no cenário da dança carioca e 
prega uma reformulação na entidade. A primeira reu-
nião do grupo está marcada para dia 05/06, 11h, na 
Fundição Progresso, e estará aberta a todos os profis-
sionais da dança que desejarem conhecer a proposta 
da chapa de oposição.  Contatada por esta editoria 
para se pronunciar a respeito, a presidente do SPDRJ, 
Lourdes Braga, reagiu com naturalidade: “Por estar-
mos em uma democracia, graças a Deus, qualquer pro-
fissional de dança qualificado pode compor e registrar 
uma chapa para concorrer às eleições do SPDRJ, que 
ocorrerão no mês de agosto de 2012. Devemos res-
saltar que, no exercício da cidadania, as eleições de-
vem acontecer de forma limpa e transparente, tendo 
os eleitores o direito e dever de conhecerem todas as 
propostas das chapas concorrentes.  O SPDRJ sempre 
esteve e continuará representando, perente as autori-
dades administrativas e judiciárias, os interesses ge-
rais de sua categoria ou os interesses individuais de 
seus associados.  Estamos de portas abertas”.

Dia Municipal do Dançarino de Salão
O vereador S. Ferraz aceitou o convite dos organiza-
dores do Baile do Dia do Dançarino, copatrocinado 
pelo Jornal Falando de Dança, e será o grande home-
nageado do dia 21/07, no Helênico Atlético Clube.  
S. Ferraz foi o autor da lei que inseriu essa comemo-
ração no calendário de eventos da cidade do Rio de 
Janeiro, em 2003, e desde então promove um grande 
baile anual em praça pública em comemoração à data. 
No Helênico, o vereador homenageará vários profis-
sionais de dança com entrega de moções.

Secretaria Municipal de Cultura apoiará a 
Semana da Dança de Salão do Estado
do Rio de Janeiro
O evento, que acontecerá este ano entre os dias 18 e 
24/11, terá coordenação geral da Associação dos Pro-
fissionais e Dançarinos de Salão do Estado do Rio de 
Janeiro (APDS-RJ), que solicitou e obteve da SMC, 
através da Gerência de Dança, a cessão do Centro 
Coreográfico da Cidade do Rio de Janeiro para a ce-
rimônia de pré-lançamento, que compreenderá a pro-
jeção de um documentário sobre a SDS, uma mesa de 
debate com representantes das entidades classistas da 
dança e um coquetel de boas-vindas.  Os convidados 
também poderão assistir ao espetáculo “Faces”, da 
Cia de Dança Renata Peçanha, que estará em curta-
temporada no teatro Angel Vianna no mesmo fim de 
semana.

Cruzeiro Tango & Milonga
Para quem ainda não se ligou, já estão sendo vendidos 
os pacotes para a sexta edição do cruzeiro temático, 
que sairá de Santos dia 22/01/13, chegará ao Rio dia 
23/01, e seguirá em direção a Buenos Aires e Punta 
del Este, retornando dia 1º de fevereiro ao Rio.

CQID de Dança de Salão
A professora Stelinha Cardoso anuncia a abertura de 
mais uma turma do Curso de Qualificação para Instru-
tores de Dança, regulamentado pela Lei Federal LDB 
9394/96. O curso tem duração de dez meses, abor-
dando análise didática, educação musical, prevenção 
de lesões e história da dança, dentre outros aspectos. 

Mais informações em www.cqid.com.br.

Caixa Cultural com editais abertos 
até 15 de junho
São dois editais: um para ocupação de seus espaços 
culturais e outro para a realização de festivais de teatro 
e dança! No caso do Rio de Janeiro, estão à disposição 
os espaços nas unidades da Rua Almirante Barroso e 
da Av. Chile.  No site do JFD há um slide show com 
fotos dos ambientes disponibilizados aos empreende-
dores culturais (cinemas, galerias de exposição, salas 
para oficinas de dança, um teatro de arena e um teatro 
com palco italiano), além dos links para acessar o site 
de informações e de inscrições.

Chamadas Públicas da Secretaria Estadual 
de Cultura do Rio de Janeiro
Encontram-se abertas as inscrições para: financia-
mento de passagens e hospedagens para cias artísticas 
participarem de eventos culturais no Brasil e no exte-
rior; financiamento de até R$ 35 mil para microproje-
tos culturais com pré-produção outubro, novembro ou 
dezembro; e financiamento de até R$ 8 mil a projetos 
de fortalecimento e estímulo às cadeias produtivas de 
cultura.  Todos com datas de encerramento na primei-
ra quinzena de junho.  Os interessados podem obter 
mais informações através dos links publicados no site 
do JFD ou diretamente no site da SEC-RJ. 

Cantor Oswaldo Montenegro lança concurso 
de dança com premiação em dinheiro
As inscrições se encerram dia 31/01/13 e o resultado 
será divulgado dia 06/03/13. O concurso, cujo prêmio 
leva o nome de Ana Botafogo em homenagem à bai-
larina, oferece um total de R$ 30 mil reais em pre-
miações, para coreografias baseadas na trilha sonora 
do último CD do cantor, valendo qualquer estilo de 
dança.  Leia mais na página eletrônica do JFD.

Prêmio Desterro 2012
Termina dia 15/06 o prazo de inscrições para o 3º Fes-
tival de Dança de Florianópolis, que acontecerá de 10 
a 12 de agosto.  A novidade este ano é a divisão da 
dança de salão em dois gêneros distintos: clássica e 
contemporânea.  Enquanto na dança de salão clássica 
serão avaliadas coreografias que se mantenham fiéis 
às técnicas e movimentos tradicionais durante toda a 
coreografia, na dança de salão contemporânea serão 
permitidas técnicas e movimentos de outros gêneros 
de dança.  Explica Daniel Pozzobon, um dos orga-
nizadores do evento: “O salão tem sofrido, há algum 
tempo, influências de outras danças, como balé, jazz, 
contemporâneo, e isso vem originando uma linha di-
ferente. O problema é que, quando chegam a um fes-
tival, esses estilos se misturam, o que nem sempre é 
compreendido pelos jurados e pelos próprios bailari-
nos.  Assim, para que não haja desconforto entre pen-
samentos coreográficos diferentes e ao mesmo tempo 
promover essa vertente, resolvemos criar o novo gê-
nero”. O festival foi enquadrado na Lei Municipal de 
Incentivo à Cultura e tem na Unimed Grande Floria-
nópolis seu maior patrocinador, através desse meca-
nismo de renúncia fiscal.

19º Festival de Dança de Nova Iguaçu
Já estão abertas as inscrições para as oficinas de ballet 
e contemporâneo da Escola do Teatro Bolshoi Brasil, 
que serão oferecidas dentro do Festival de Dança de 
Nova Iguaçu, que acontecerá entre 29 de agosto e 2 de 
setembro, assim como já se encontram abertas as ins-

crição para o festival, em si.  Informações em www.
terezapetsold.com.br.

1º Entreatos Internacional de Dança
Alice Arja é curadora e organizadora técnica do pri-
meiro festival de dança da cidade de Porto Real, ci-
dade emancipada de Resende em 1995. O festival in-
cluirá mostra competitiva, oficinas de dança, palestras 
e outras atividades, no período de 04 a 09/09, com 
seleção para mostra competitiva até 25/06, através de 
dvds. O Entreatos oferecerá alojamento às 20 primei-
ras Instituições inscritas. Mais informações no site do 
JFD.

9ª edição do festival Dança Paraty
Espetáculos de dança, palestras e cursos serão a gran-
de atração da cidade histórica, entre os dias 14 e 17/06, 
numa realização da Prefeitura Municipal de Paraty e 
organização da Allegro Studio e Produções.

Dança Esportiva
A Escola Superior de Educação Física de Jundiaí (SP) 
realizará dia 16/06 a quinta edição de seu torneio de 
dança esportiva (V Copa ESEF de Dança Esportiva 
2012).  O torneio é do tipo convite, para atletas estre-
antes, com o objetivo de oferecer oportunidade aos 
pares para mostrar suas habilidades.  Os critérios de 
avaliação e vestimenta serão os vigentes para compe-
tições internacionais sancionadas pela WDSF (World 
Dancesport Federation).  Informações pelo email 
bried@esef.br ou www.esef.br.

Congresso de danças brasileiras em 
Moscou
De 29/06 a 01/07 acontecerá o primeiro congresso 
internacional de zouk e samba em Moscou, organiza-
do por Marcelo Bal e Irina Dance School. Estarão lá 
Mafie Zouker, Marcelo Chocolate e Sheila Aquino e 
Renata Peçanha e Jorge Peres, dentre outros profissio-
nais estabelecidos no exterior.  Mais uma fronteira al-
cançada pelas danças brasileiras, embora, infelizmen-
te, no caso do zouk, haja muito profissional de dança 
mencionando em suas redes sociais e sites que se trata 
de dança originária do Caribe (alguns até dizem que a 
origem é francesa!).  Então, vale a pena frisar: a mú-
sica é caribenha, mas a dança ministrada por nossos 
profissionais de dança tem origem na velha conheci-
da, e muitas vezes rejeitada, lambada.

Vencedores do Baila Duo 2012, do Baila 
Floripa
Fernanda Silva e Ricardo Koscialkowski, repre-
sentando Florianópolis, venceram o VII Baila Duo 
– Concurso de Duplas de Dança de Salão, realizado 
dia 1º de maio no Majestic Palace Hotel. A disputa, 
programada dentro da XI Mostra de Dança de Salão 
de Florianópolis – Baila Floripa 2012, ocorreu antes 
da festa de encerramento do evento, que reuniu cente-
nas de participantes para uma agenda de workshops, 
espetáculos em teatro e bailes. Cerca de 400 pessoas 
assistiram à apresentação de sete casais concorrentes: 
um de Curitiba, um de Florianópolis e cinco de São 
Paulo. Os vencedores foram: Fernanda Silva e Ricar-
do Koscialkowski (Florianópolis) – 1º lugar; Carolina 
Parpinelli e Edgar Fernandes (São Paulo) – 2º lugar; e 
Melina Passarelli e Matheus Barros (São Paulo) – 3º 
lugar.

_________________
Editado por Leonor Costa



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
BARRA DE SÃO JOÃO: INÍCIO 16 DE JUNHO 

D A N Ç A   D E   S A L Ã O
RIO DE JANEIRO: INSCRIÇÕES ABERTAS

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
FRIBURGO: INSCRIÇÕES ABERTAS

D A N Ç A CRIATIVA
RESENDE: INSCRIÇÕES ABERTAS

J A Z Z
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 2º SEMESTRE

D A N Ç A   M O D E R N A
INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O 2º SEMESTRE

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

C Q I D  -  D A N Ç A   I N C L U S I V A
INCRIÇÕES ABERTAS

SÁBADO - 16h
21 JUL 2012
BANDA NOVOS TEMPOS DANÇARINO

BAILE DO DIA DO

(Lei Municipal 5146/2010)

Venha comemorar conosco
esta grande data!
Informações / reservas:
(21) 7897-7969 / 9202-60732574-9075 / 
Ingresso antecipado: R$ 18 (no dia, R$ 25)
Desconto especial para grupos, informe-se

HELÊNICO ATLÉTICO CLUBE
R. Itapiru 1305 - Rio Comprido - t. 2502-1694
convida

REALIZAÇÃO:

VALDECI
DE SOUZA

PATROCÍNIO APOIO:

ed Do ai nd çut aS

Atenção: traje esporte fino

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

Abertura do salão às 14h com dj Elcio
Exposição, sorteios e brindes

Stands de vestuário, calçados e mídias de dança
Homenagem ao vereador Sebastião Ferraz

autor do projeto de lei do dia municipal do dançarino de salão

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!
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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

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

Madalena

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

Bolos

Início 19:30h

Irajá Atlético Clube
R. Monsenhor Felix 366 - Irajá

Realização: Amiga Angela Abreu

Traje Esporte fino
S

E
X

T
A

17
AGOSTO

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

Grande baile em ho agem aomen

DIA DOS PAIS
com a banda

OS DEVANEIOSOS DEVANEIOS

DIA DOS PAIS

Não leve
gato por lebre!

Quando você precisa de um dentista, 
você procura qualquer um?

Quando você precisa de um mecânico, 
você procura qualquer um?

Então por que contratar qualquer um para lhe ensinar a dançar?

Uma campanha da Associação dos Profissionais e Dançarinos de Salão
Apoio: Jornal Falando de Dança

Quando você precisa de um advogado, 
você procura qualquer um?

Quando você precisa de aprender 
uma língua estrangeira, 

você procura qualquer um?

As atividades do profissional de dança são regulamentadas pela Lei 6533/78
Procure uma academia ou um profissional qualificado



Recordações
CONTATO: 7894-6319 NALDO

copa@uol.com.br

www.copa7.com.br

BANDA 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 Junho: dias 14-21-28

Sexta Dançante
das 18h às 23h
Em Junho: dia 29

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!

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

RIO SAMPA
RODOVIA PRES. DUTRA KM 177 - N. IGUAÇU

INF. 2667-4662

UN 2012J /

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:

01 JUN - AEROPORTO

08 JUN - BRASIL SHOW

15 JUN - KARIBE

22 JUN - STATUS

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

29 JUN - AEROPORTO

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
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ARRAIÁ

J NU

AQU

20

À
20S

H

COMIDAS TÍPICAS
MÚSICA AO VIVO

& DJ  MURILO

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

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

APOIO: DOMINGOS DANÇANTES - JORNAL FALANDO DE DANÇA



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

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

Academia de Dança Conceição da Bahia

EM JUNHO AULAS GRÁTIS, VENHA NOS CONHECER!

“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 | 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 

EXPERIMENTE UMA AULA GRÁTIS!

IPANEMA: TURMA NOVA DE ZOUK | INÍCIO 04 JUN | SEG | 20 H | INICIANTE
FREGUESIA: TURMA INICIANTE DE SALSA | QUA | 20 H
RECREIO: TURMA INICIANTE DE SAMBA | QUI | 21H

TURMA NOVA DE BACHATA E SALSA CASSINO NÍVEL INICIANTE
                   INÍCIO 01/06 | TODA SEXTA ÀS 19 H

EM JULHO: W O R K S H O P   D E  SAMBA

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

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



Botafogo
R. São Clemente 41

tel. (21) 3563-4695
email: contato@jaimearoxa.com.br

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

Studio de Dança Marquinhos Copacabana

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

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

Sábados: baile de ficha, início 19:00h

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

Aulas em grupo ou particular com os melhores professores do mercado

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

13ANO 5 - Nº 57
JUNHO/2012

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

Zona Oeste

Aulas - shows - eventos
Bailes às sextas

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

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

Foram 23 professores envolvidos, a maio-
ria da zona oeste, ministrando 24 oficinas 
de dança, além de se apresentarem nos bai-
les do evento.  O resultado pode ser avalia-
do pelas mensagens de e-mails e recados 
postados no Facebook.  “Foi um dos me-
lhores finais de semana que já passei!!!”, 
registrou em seu Face a aluna Ana Sorriso. 
   Fábio Pires, professor de educação física, 
produtor do evento e administrador do Es-
paço F, conta que mais de 400 pessoas par-
ticiparam das aulas e dos bailes, como se 
pode constatar pela ampla cobertura foto-
gráfica do evento feita por ele e por Pedro 
Fragoso, e que ilustram esta página.  “Nos 
concentramos nos quatro ritmos mais pro-
curados pelos dançarinos, que são o forró, 
o samba, a salsa e o zouk, e procuramos 
focar na musicalidade e condução, promo-
vendo a consciência corporal e a integração 
social dos participantes, como fizemos na 
primeira edição do JPA Danças. Acho que 
foi isso que garantiu o retorno dos partici-
pantes da primeira edição, que trouxeram 
os amigos”, conclui Fábio, que também 
destacou a preocupação da organização em 
respeitar o horário das aulas, o empenho 
dos professores em agradar ao máximo os 
participantes, atendendo aos seus anseios, 
e a dedicação e simpatia da equipe de bol-
sistas.
   O sucesso das duas edições do congresso 

firmou Fábio Pires como nome promissor 
no meio da dança. (Nesta segunda edição, 
aliás, o evento contou com o patrocínio da 
Capézio.) E enquanto planeja um evento 
ainda maior para um futuro próximo, ele 
segue realizando os bailes mensais Only 
Zouk e Só Forró, no Espaço F.

Sobre o II JPA DANÇAS
O evento foi realizado nos dias 19 e 20 de 
maio de 2012 no Espaço F, na Estrada de 
Jacarepaguá 7578, Freguesia, numa produ-
ção de Fábio Pires.  Foram aulas de ma-
nhã e à tarde, mais um baile de lançamento 
(dia 21/04), um baile durante o evento (dia 
19/05), ambos no Espaço F, e um baile de 
encerramento, na Ilha dos Pescadores (dia 
20/05).  Ministraram as oficinas de forró, 
samba, salsa e zouk os professores: An-
dré Alexandre, Fábio Marques, Fernando 
Marques & Vanessa Flores, Gilberto Pai-
xão, Jorge Peres & Renata Peçanha, Kiko 
Campolim, Leandro Aragão, Leo Fontes & 
Dani Escudero, Leonardo Bonilla, Marcus 
Viana, Plínio Costa & Roberta Appratti, 
Rodrigo Porto, Rodrigo Ramalho & Ra-
quel Ramalho, Renato Dias, Rodriguinho 
Barcelos, Vladimir Fernandes, Walter Ne-
grão e Wanderson Augusto. 
   Mais informações e fotos em http://jpa-
dancas.blogspot.com.br ou no Facebook 
– CongressoJPA Danças.

II Congresso 
JPA Danças
Realizado dias 19 e 20/05 no Espaço F, na Freguesia, o 
evento se consolida como um dos maiores da zona oeste



14 ANO 5- Nº 57
JUNHO/2012

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

Circulando pelos eventos dos patrocinadores e apoiadores

fotos: Leonor e Aragão, exceto as creditadas nas legendas

(1) No Olympico Club, dia 25/04, o promoter Carlinhos Maciel fazendo pose à frente do bolo do seu aniversário, comemorado em seu baile das quartas-feiras; (2) Baile da Graça no Passeio Público Café, dia 30/04, com 
a promoter ladeada pelo grupo Trinidance, que anima as segundas dançantes da casa; (3) ainda no mesmo baile, Graça com alguns dos frequentadores da casa; (4) a promoter Dora ao lado de amiga, em seu baile semanal 
das segundas-feiras no Mackenzie (este foi dia 23/04, com o conjunto Os Devaneios); (5) milonga da integração Rio-São Paulo, realizada dia 21/04 na Casa do Minho (na foto, Valdeci de Souza, Aparecida Belotti;, Milton 
Saldanha do Jornal Dance, Neuza Abbes, Patrícia Aguiar e Aragão do JFD.

Em sentido horário: (1) Márcio e Rico Rocha (centro) no baile-show do Projeto Kizueira de Xerém, dia 21/04, recebendo Aragão, Mara, João Batista e Caio: (2) do acervo de Angela Abreu, aniversário da dançarina 
Scheila, comemorado dia 28/04; (3) em registro de Angela Abreu, aniversário do promoter Nelson, na domingueira deste, no Clube dos Bombeiros (na foto, o aniversariante ladeado pelos promoters da Casa Elandre, Celso 
e Aparecida, e com a mãe desta); (4) nosso registro de Marquinhos do Forró e esposa com a equipe de apoio de seu workshop Forró Pé de Serra, do dia 22/04; (5) no mesmo dia, à noite, registro do aniversário da dançarina 
Ivone (ao centro, abraçada à promoter Glorinha), comemorado no Domingos Dançantes do Olympico Club

Sequência do registro fotográfico de André Lima (completo no site do JFD) da inauguração da exposição RioDança, dia 05/05, no Centro Coreográfico, onde a dança de salão teve destaque especial. Da esquerda para a di-
reita, (1) Marco Antonio Perna, Leonor Costa, Jaime José (APDS), Angela Machado e Maeli Costa (Appai); (2) a equipe da exposição, Leonel Brum e Bia Cerbino, curadores, Diana De Rose (Gerente de Dança da SMC) e 
Leonor Costa (pesquisadora para dança de salão); (3) Leonor Costa e equipe do Centro Coreográfico; (4) Leonor, Isnard Manso, Steven Harper e Adriana Salomão; Leonor com José e Olga Costa, da Ponto Zip Autopeças.

(1) Inauguração do baile só para damas do Studio de Dança Henrique Nascimento, dia 06/05; (2) Henrique no mesmo baile, com duas damas; (3) Profª Rosangela Zaluar (de echarpe), em seu baile Encontro dos Amigos, na 
Churrascaria Marlene, dia 08/05, comemorando seu aniversário em companhia de outros aniversariantes do mês, em registro de Angela Abreu; (4) do acervo de Angela Abreu, registro dos aniversários da dançarina Marize-
te... (5)... e da dançarina Ilza, ambos comemorados no Irajá A. C., dia 09/05.

(1) Bernardo e a neta recepcionando Aragão no baile em homenagem às mães, organizado por ele e Fabiano Brasil na Casa da Vila da Feira, dia 10/05. Na sequência, no mesmo evento, (2) Fabiano Brasil (ao centro) com 
Waldomiro, Leonor, a neta do Bernardo e os diretores da Casa da Vila da Feira, Pedro e Sérgio; (3) Fabiano com Célia, diretora do clube Canto do Rio; (4) Fabiano com amigas; (5) e fãs do JFD.
Na sexta-feira dia 11/05 a equipe 
do JFD foi de um canto ao outro 
da cidade e ainda atravessou 
oceano para dar conta da agenda: 
primeiro, no baile das mães de An-
gela Abreu, no Irajá A. C., depois, 
no baile das mães de Parcifal, 
no Clube Mauá de S. Gonçalo e 
finalizando no aniversário de 7 
anos da Escola de Dança Fabiano 
e Juliana, no Arouca Barra Club.  
Se descrevendo assim já é chão, 
imagina com o congestionamento 
das sextas.  Na seleção ao lado, 
nossa cobertura do baile de Fabia-
no e Juliana (o casal na primeira 
foto ao alto).
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Acima, algumas fotos pinçadas de nossa cobertura fotográfica do Baile das Mães, organizado pela amiga Angela Abreu, dia 11/05, no Irajá A.C., destacando (1) a anfitriã com o prof. Fabiano de Itaguaí; (2) com Myriam 
Martinez, conselheira da APDS; (3) e com o prof. Rodrigo Mayrink, Aragão e Alice Mayrink. Na sequência, Aurea e dj Guisner e sua mãe (4) e a homenagem a todas as mães presentes ao baile da Angela.

Mostra de nossa cobertura fotográfica do Baile das Mães no clube Mauá de São Gonçalo, dia 11/05, organizado por Parcifal, Vânia (na foto 1, com Aragão) e Augusta (2), que comemorou seu aniversário na ocasião. Na 
sequência, registro da presença do Studio S (na foto 3, Cleide, Sandra Lopes e Ademir), da Academia Reinaldo Gonçalves (foto 4, Ana Paula e Reinaldo com Parcifal) e do clube Canto do Rio (diretores Célia e Parcifal).

(1) Diretoria do Helênico Atlético Clube, em cerimônia de homenagens, no baile do sábado, dia 12/05, festejando os 35 anos do clube. (2) Na mesma ocasião, Aragão e o diretor social do Helênico. (3) Graça Reis com 
convidados, em seu Baile da Graça da Churrascaria Gaúcha; (5) Banda Os Devaneios, no baile da Angela Abreu, no Irajá.

Algumas das fotos tiradas pela equipe do JFD no baile de aniversário de Sueli Sgambato, da Maison Sully.  A comemoração foi com baile especial dia 15/05, com Os Devaneios.  Na sequência, Sueli com familiares (1), 
com Rosangela Zaluar e Gilbier (2), com Robson da Novos Tempos (3), com dj dom Wilson (4) e com João Medeiros, Gilbier, Valdeci de Souza e um amigo.  Mais fotos no site do JFD.

Dia 16/05 o cantor Leo Santiago e Márcia Bittencourt realizaram o Baile do Beijo, no clube Mackenzie, Méier, em comemoração aos aniversários de Márcia e de sua filha Pâmella.  Na seguência, Leo à frente da banda 
Aurora Carioca (1), Márcia com a filha Pâmella (2), com Valéria Barbosa (3), com Dora (4) e com o vereador Ferraz, Angela Abreu, Aragão e Leo Santiago.  Mais fotos no site do JFD.

A partir da foto ao lado, em sentido horário: Marlene 
Oliver e convidadas, no retorno de seu Baile das Ro-
sas, dia 17/04, na Casa da Vila da Feira (fotos 1 e 2); 
(3) Luciana Santos e Antonio Aragão, dia 10/05, na 
churrascaria Gaúcha; (4) Jorge Rodrigues com Carli-
nhos de Jesus, durante visita deste a São Luís do Ma-
ranhão, dia 17/05, para se apresentar com sua cia de 
dança; (5) em registro de Angela Abreu, aniversário 
da dançarina Rosana, comemorado com os filhos na 
Casa Elandre, dia 18/05; (6) aniversário do dançarino 
Carlos, que aparecesse aqui ladeado por sua esposa e 
por Angela Abreu. (acervo de Angela Abreu).

AVISO: DEVIDO AO FECHAMENTO ANTECIPADO DESTA EDIÇÃO, AS COBER-
TURAS FOTOGRÁFICAS DOS EVENTOS APÓS O DIA 18/05 SERÃO REGISTRA-
DAS NA PRÓXIMA EDIÇÃO DO JFD, MAS JÁ ESTÃO POSTADAS NO SITE.
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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 in-
gresso com o recorte do anúncio 
da pág. 5. Inf. 2549-9472 / 9135-
9019.
Segundas dançantes no 
Olympico
Todas as segundas, 20h, com dj 
Murilo, no Olympico Club, Copa-
cabana. Org. Fátima e Maria Lui-
za.  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 con-
junto Aeroporto. Inf. 2280-2356 / 
2269-0082.
Baile da Amizade
Todas as segundas-feiras, exceto a 
última do mês, a partir das 17:30, 
com música ao vivo (v. pág 3). Inf. 
9952-5714. 
Segundas dançantes no 
restaurante Barraco do 
Recreio
Todas as segundas, com dança de 
salão das 20 às 23h com Marco 
Vivan e forró ao vivo das 23 às 
2h, com a equipe de dançarinos 
do Studio Barra.  Inf. 3418-0724 
/ 9667-5567 / 9726-7589. V. anún-
cio na pág. 10.
Baile da Amizade especial
Dia 18/06, 17:30h, com conjunto 
Os Devaneios.  V. anúncio na pág. 
3.

TERÇAS
Baile em S.Gonçalo
Organizado pela Ac. de Dança 
Reinaldo Gonçalves, toda primei-
ra terça-feira do mês, bailinho no 
Abrigo Cristo Redentor, Centro de 
São Gonçalo (em frente ao Sesc), 
de 19 às 22h. Inf. 9741-8373.
Baile-ficha  na Praça Seca
Todas as terças a partir das 14h, 
com os instrutores do Projeto Dan-
ça 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 
aniversariantes do mês, na Ac. 
de Dança Conceição da Bahia, na 
Tijuca, a partir das 18h. Inf. 2288-
2087 / 9679-3628.
Tijuca Tênis Clube
Toda terça, baile de dança de sa-
lão com início às 16h, sempre com 
banda ao vivo.  Inf. (21) 3294-
9300.
Baile Romântico da 
Churrascaria Gaúcha
Todas as terças, a partir das 20h, 
música ao vivo. Agora com a ban-
da Paratodos. Veja programação 
da Churrascaria Gaúcha no anún-
cio 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.
Baile das Rosas
Dia 26/06, 19h, na Casa da Vila da 
Feira, com banda Pérolas. V. anún-
cio na pág. 2. Inf. 8837-4971.

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 Ber-
nardo Garçon. Diretor artístico: 
Paulo Roberto. Inf. 2771-1622 / 
9399-0646 / 2232-1149 / 2507-
5131. 
Forró sertanejo e universitá-
rio 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 confir-
mar. Org. Jorge Leite. Inf. 2578-

4361 / 7830-3009.
Bailes do Humaitá Atlético 
Clube, Barreto, Niterói
Toda quarta, 20h, baile com mú-
sica ao vivo. Veja a programação 
completa no anúncio da pág. 2.  
Inf. 8787-0068.
Arraiá do Carlinhos Maciel
Dia 20/06, 20h, no Olympico 
Club, com música ao vivo, dj Mu-
rilo e comidas típicas (v. anúncio 
na pág. 11). Inf. 8212-2969.
Bailes dj Dom Wilson
Dia 20/06, 18:30h, Confeitaria 
L’Amê. Inf. 8834-2194/2464-
7785.

QUINTAS
Tango Gala
Toda última quinta do mês, na 
Academia Alvaro’s Dance, em 
Copacabana, a partir das 22h.  Inf. 
2547-0861.  
Baile da Graça
Todas as quintas, a partir das 20h, 
na Churrascaria Gaúcha, com op-
ção de dançarinos de ficha. Inf. 
2549-9472 / 9135-9019.
Baile na hora do almoço
Das 12 às 15h, no Espaço X de 
Stelinha Cardoso (v. anúncio nes-
ta edição). 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.
Especial Canto do Rio
Dia 07/06, a partir das 19h, baile 
do feriado com a orquestra Com-
mander. V. anúncio na pág. 2. Inf. 
2717-5023.
Baile do Feriado
Dia 07/07, a partir das 16:30h, 
com banda Paratodos e dançarinos 
por ficha (opcional). V. anúncio na 
pág. 2. Org. Fabiano Brasil (8837-
4971) e Bernardo Garçon (9399-
0646).

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 tercei-
ra sexta do mês. Inf.  2288-1173.
Baile do Espaço X de 
Stelinha Cardoso, Centro 
do Rio
Toda última sexta do mês, a par-
tir das 18h. V. anúncio nesta edi-
ção. Inf. 8166-0404 / 2223-4066 / 
8778-4066.
Baile de dança de salão na 
casa de shows Rio Sampa, 
Nova Iguaçu 
Todas as sextas, das 17:30 às 
21:45 (veja programação das ban-
das no anúncio nesta edição). Inf. 
2667-4662.
Baile da C. D. Carlinhos de 
Jesus
Em Botafogo, baile todas as sex-
tas, a partir das 21h. Inf. 2541-
6186. 
Baile da Cachanga do 
Malandro (Carlos Bolacha)
Toda sexta-feira, das 20:30 às 3h, 
na Lapa.  Inf. 7862-7012.
Baile 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 Lei-
te. 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 
ViraLapa, 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 acade-
mia 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 
programação completa no anún-
cio 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 dan-
çarinos da equipe do Studio Barra.  
Inf. 3418-0724 / 9667-5567.
Bailes dj Dom Wilson
Dia 01/06, 18h, Cantinho da Dan-
ça, Méier (baile ficha opcional).; 
dia 08/06, 18:30h, Sítio Nova Era; 
dia 22/06, 18:30h, Confeitaria 
L’Amê (baile-ficha). V. anúncio 
na pág. 19. Inf. 8834-2194/2464-
7785.
Sexta Caliente na Ilha do 
Governador
Dia 08/06, 19h, com conj. Aero-
porto e dia 22/06, 19h, com djs 
Viviane Chan e Henrique Nasci-
mento, no cl. dos Sub. e Sargentos 
da Aeronáutica. Org. Alice Paixão 
e João Ricardo. V. anúncio na pág. 
3.
Baile no Clube São José
Dia 22/06, a partir das 19:30h, 
com banda Rio Balanço. Org. José 
Bigode e Bete.  Inf. 7692-3781. V. 
anúncio na pág. 11.
Baile do Amigo
Dia 20/07, 19:30h, com banda 
Novos Tempos, no Irajá A. C., 
org. Angela 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. 
Atençao: último sábado, após 
meia-noite, baile de salsa e samba 
org. por Fernando Schelenberg e 
Nayara Melo.
Bailes de tango Escola 
Carioca de Dança

No primeiro sábado do mês, Co-
nectango, a partir das 21h.  E prá-
tica 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 dan-
çante com banda ao vivo (veja 
programação das bandas no anún-
cio desta edição). Inf. 2502-1694. 
Baile da Gafieira 
Estudantina
Todos os sábados, abrindo com dj 
Jorginho, das 20 às 22:30h, segui-
do de banda ao vivo.  Promoter 
Bernardo Garçon. Diretor artísti-
co: 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 
anúncio da Gaúcha nesta edição. 
Inf. 2558-2558.
Bailinho  do Estúdio de 
Dança Ivan Sanna, em Copa-
cabana
No 2º sábado do mês (ligar para 
confirmar antes), das 18 às 22h.  
Inf. 8442-2178. 
Bailes do Núcleo de Dança 
Renata Peçanha
No Centro do Rio, a cada sábado 
uma programação diferente. Inf. 
2221-1011 / 9879-1502. 
Zouk Explosion na academia 
Lídio Freitas
Baile mensal.  Inf. 7856-5288 / 
2565-6253.
Baile de forró e ritmos 
quentes no Universo da 
Dança
Sempre no segundo sábado do 
mês.  Vagas limitadas, ligar an-
tes. 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.
Bailes do Núcleo Renata 
Peçanha Niterói
Dia 05/05, 23h, ZKZ Niterói, 23h, 
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v. anúncio na pág. 20. Inf. 3617-
3323 / 8787-3276.
Bailes dj Dom Wilson
Dias 05/05 e 11/05, 17h, Univ. 
Dança de Salão, Vaz Lobo. V. 
anúncio na pág. 19. Inf. 8834-
2194/2464-7785.
Baile de aniversário do Kiko
Dia 02/06, 22h, na Casa de Es-
paña, com Os Devaneios. V. des-
taque na capa.  Inf. 9974-3721.
Baile “Lá em Hollywood!”
Dia 02/06, das 21 às 3h, baile-
show temático comemorativo da 
academia Lá Na Gafieira, v. anún-
cio na pág. 11.  Inf. 2494-6790.
Bailes do Núcleo Renata 
Peçanha Niterói
Dia 02/06, 20h, baile de aniversá-
rio de Tiago Lemos, em 5 ambien-
tes, até 8h da manhã!, v. anúncio 
na pág. 20. Inf. 3617-3323 / 8787-
3276.
Bailes dj Dom Wilson
Dia 09/06, 18h, Studio Celebra-
re (baile-ficha); dia 16/06, 17h, 
Univ. de Dança de Salão (ficha 
opciona).  V. anúncio na pág. 19. 
Inf. 8834-2194/2464-7785.
Baile de aniversário de 
Valdeci de Souza no 
Helênico
Dia 16/06, com bandas Novos 
Tempos 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 inau-
guração do novo espaço do Studio 
de Dança Henrique Nascimento, 
no próprio local, das 20 às 4h (v. 
anúncio na pág. 9). Inf. 9752-
2207. 
Baile da Alice Paixão
No Clube dos Sub. e Sargentos da 
Aeronáutica na Ilha do Governa-
dor, a partir das 19h. Dia 07/07, 
com banda Novos Tempos, come-
morando os aniversários de Alice 
Paixão e Sueli Medeiros.  Inf. 
3988-3681 / 9896-7632.
Baile da Cascata no Humaitá 
de Niterói
Dia 07/07, a partir das 20:30h, com 
banda Pingos e Gotas, v. anúncio 
na pág. 2. Inf. 8787-0068.
Baile de encerramento do 
ano do bicentenário de 
ensino de dança de salão no 
Brasil
Dia 21/07, com banda Novos 
Tempos a partir das 16h, come-
morando 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).
Baile de aniversário da profª 
Aline Ferreira
Dia 21/07, a partir das 19:30h, 
na Aspom, com banda Paratodos.  
Inf.  3390-1018 / 8604-7430.
Baile no CSSEERJ Niterói
Dia 21/07, a partir das 21h, com 
banda Resumo, comemorando o 
aniversário da profª Sandra Lopes 
e de seu Studio S. V. anúncio na 
pág. 2.  Inf. 3714-0765.

DOMINGOS
Baile no Rest. Gambino
2º Domingo do mês, de 19 às 23h, 
no salão de eventos do Gambi-
no, 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 
Murilo. Opção de dançarinos de 
ficha. Recorte o anúncio publica-
do nesta edição e obtenha descon-
to no ingresso. Inf. 7154-7239 / 
2547-0028 (Glorinha Telles).
Domingueira Democrática
Todos os domingos, a partir das 
20h, no Clube dos Democráticos, 
no Centro do Rio, com banda ao 
vivo.  Inf. 2252-4611.
Domingueira do Clube 
Canto do Rio, Niterói
Todos os domingos, a partir das 
19h, com banda ao vivo (veja pro-
gramação na pág. 2).  Inf. 2620-
8018 / 2717-5023. 
Noite de Seresta no Humaitá 
Atlético Clube, Niterói
Todos os domingos, a partir das 
20h, com Os Trovadores.  V. anún-
cio na pág. 2.  Inf. 8787-0068. 
Domingueiras do Club 
Municipal
Todos os domingos, na Tijuca, al-
moço dançante, das 13 às 19h, com 
banda ao vivo. Inf.: 2569-4822 ou 
www.club municipal. com.br.
Domingueira do Clube dos 
Bombeiros (Baile do Nelson 
e Delfina)
Todos os domingos, a partir das 
18h.  Ligue para confirmar a 
programação do mês. Inf. 9623-
8985.
FORRÓMANIA na 
Churrascaria Gaúcha
Todos os domingos, a partir das 
20h, o forró mais quente da cida-
de com duas bandas. Veja anúncio 
nesta edição. Inf. 2558-2558.
Domingueira J. Arôxa Tijuca
Segundo e último domingo do 
mês, a partir das 18h.  Inf. 7856-

5288 / 2565-6253.
Gafieira Elite
Conheça a mais antiga gafiera do 
Rio ainda em atividade.  Baile de 
dança de salão todo primeiro e 
terceiro domingo do mês com dj 
Paulinha 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 
Carreiro.
Domingos Dançantes
Baile do Lécio e da Carminha 
no Museu Militar 
Geralmente no último domingo 
do mês, 18h, em São Cristóvão, 
confirme antes por telefone.  Inf. 
9998-0677.
Baile no Retiro dos Artistas
No último domingo do mês, orga-
nizado por Rodriguinho Barcelos. 
Inf. 7892-2845.
Aniversário de Glorinha 
Telles
Dia 03/06, com banda Pérolas e dj 
Murilo, no “Domingos Dançan-
tes” 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). 
Bailes dj Dom Wilson
Dia 10/06, 18h, Salão de Even-
tos Califórnia Dream. Inf. 8834-
2194/2464-7785.
Baile dos Artistas edição 
especial
Dia 24/06, a partir das 17h, co-
memorando o aniversário de Ro-
driguinho Barcelos, com banda 
Paratodos (v. destaque de capa). 
Inf. 7892-2845.
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 (op-
cional 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 Brasi-
leiro de Aprimoramento Cultural, 
várias modalidades, v. anúncio 

nesta edição. 
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”. 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 de tango em 
Cachoeiras de Macacu
Dias 02 e 03/06, na pousada A 
Marca 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 Fer-
riera.  Inf. 8436-1313. 
Programa Rio Dança
Programação do Centro Coreográ-
fico da Cidade do Rio de Janeiro, 
com diversas atividades gratui-
tas (mostras, projeções, oficinas, 
etc.). Acesse a programação no 
site www.riodanca.com.br.
Semana da Dança de Salão
De 18 a 24/11, eventos por todo o 
estado do RJ celebrando a cultu-
ra da dança de salão.  Inscrições 
abertas para participar da grade 
de eventos da APDS, pelo email 
jaime-jose@ig.com.br. Pré-lança-
mento sábado, dia 17/11, 16h, no 
Centro Coreográfico da Cidade 
do RJ.

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

NITERÓI / SÃO GONÇALO
Ver programação por dia da se-
mana
DUQUE DE CAXIAS
Baile-aula toda sexta, no Itaperu-
na (v. roteiro das sextas). 
MARICÁ
Bailes Moreira Studio de Dança.  
Inf. 8744-6884. 
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 Frei-
tas 478 s/01. Inf.: veja anúncio da 
academia, 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 pági-
na ao lado. Inf. 8834-2194.
Conjunto Aeroporto
Inf. 2280-2356 / 9994-5580, Sr. 
José – ou www.conjunto aeropor-
to.mus.br. Programação já agen-
dada para junho: (01) Riosampa; 
(02) CSSA da Ilha (Encontro de 
Casais da Igreja São José Operá-
rio); (03) Clube Municipal; (06) 
Country Clube Nova Iguaçu (Par-
ticular); (08) CSSA da Ilha (Baile 
da Alice Paixão); (09) Santíssimo 
Esporte Clube; (10) Canto do Rio; 
(13) Casa dos Poveiros; (14) Casa 
de Elandre; (15) Casa de Viseu; 
(16) Churrascaria Marlene Flash 
Back; (20) Olaria A. C. (Entrada 
franca); (22) Casa de Show Estilo 
Music, Olaria; (23) Assoc. Renas-
cer da 3ª Idade, Rio das Ostras; 
(24) Recreativo Caxiense, Noite 
do Flash Back; (25) Baile da VAL 
no Mackenzie (aniversariantes do 
mês); (28) Assoc. Atlética Portu-
guesa da Ilha; (29) Riosampa; (30) 
Casa de Viseu, Encontro de Casais 
da Igreja do Bom Jesus.
Banda Novos Tempos
Inf. 9641-5474 / 9727-2195 / 
2201-9446. Já agendado para ju-
nho: (02) Helênico (pingo-pong 
com Paratodos); (05) Maison 
Sully; (07) Castelo da Pavuna, 
com Brasil Show; (09) Estudan-
tina; (10) Democráticos; (11) 
Castelo da Pavuna; (15) SINTO-
FERJ, UERJ, Fundão; (16) He-
lênico; (17) Cl. Dos Bombeiros; 
(18) Cl. Municipal; (22) Cl. Sarg. 
Cascadura; (23) Estudantina; (24) 
CBSM Marinha; (25) Castelo da 
Pavuna; (28) Elandre; (29) Casa 
dos Poveiros; (30) Particular. 
Banda Paratodos 
Inf. Toninho Moreira, tels. 3477-
4308 / 2464-1190 /  3359-6753 / 
7862-0558 id:83* 67257. Agenda 
já confirmada para junho:  (01)  
West Show; (02) – Helênico; (03) 
Democráticos; (04) Cl. Municipal; 
(05) Gaúcha; (07) Vila da Feira; 
(09) Jacarepaguá T. C.; (12) Gaú-
cha; (15) West Show; (16) Ribalta; 
(19) Gaúcha; (21) Vila da Feira; 

(22) Casa dos Poveiros; (22) Ma-
ckenzie; (23) Inauguração do novo 
espaço do prof. H. Nascimento; 
(24) Retiro dos Artistas (aniv. Ro-
driguinho Barcelos); (26) Gaúcha; 
(29) West Show; (30) Estudantina.
Banda Status Show do Rio 
Inf. Ilza, tels. 3762-6535 / 9242-
2242. Já agendado para junho: 
(07) Associação Atlética Portu-
guesa da Ilha; (10) Grande Rio, 
Caxias; (13) Irajá A. C.; (16) Estu-
dantina. (17) Bar da Amendoeira, 
Estr. do Quitungo; (21) Elandre; 
(22) Rio Sampa; (23) Helênico; 
(24) Clube Dom Pedro, Petrópo-
lis; (27) Casa dos Poveiros; (28) 
Centro de Convivência Marcelino 
de Almeida, P. Miguel; (29) Casa 
de Viseu.  
Banda Brasil Show
Inf.: 2691-7294 / 9667-1814 
(João) / bugatty@uol.com.br. 
Agenda já confirmada para ju-
nho: (01) Casa de Viseu; (03) 
Cl. Dos Bombeiros; (04) Castelo 
da Pavuna; (07) Castelo da Pavu-
na, com Novos Tempos; (08) Rio 
Sampa; (09) Aspom; (10) CBSM 
Marinha; (12) Refúgio Carioca; 
(17) CIEP 186 – Nilópolis; (18) 
Castelo da Pavuna; (21) Centro 
Convivência Padre Miguel; (22) 
West Show; (23) Aliado Campes-
tre; (24) Vera Cruz; (29) Sesc S. J. 
Meriti; (30) Helênico.
Conjunto Os Devaneios
Inf. 9365-4362 (Jorge) / 2762-
0069 (Luiz) / os_devaneios@hot-
mail.com. Já agendado para ju-
nho:  (02) Casa de Espanha; (03) 
CBSM Marinha; (07) Country Cl. 
Jacarepaguá; (08) Casa dos Povei-
ros; (10) Cl. dos Bombeiros; (15) 
Casa de Show; (16) Paróquia N. 
S. Carmo; (18) E. C. Mackenzie; 
(24) Canto do Rio; (25) Cl. Muni-
cipal; (26) Tijuca T. C
Conjunto Copa 7
Inf. 7894-6319 / copa@uol.com.
br / www.copa7.com.br.  Já agen-
dado para junho: programação 
não disponibilizada a tempo no 
fechamento desta edição.
Banda Absoluto
Inf. (21) 9528-7306 / 6856-4403 
(Carlos Antonio). 
_______________
Programação sujeita a altera-
ções, ligue para confirmar o 
evento.  Ao fazê-lo, informe ao 
promotor onde viu a dica, aju-
dando-nos a comprovar a utili-
dade desta seção.
________________
Seja um de nossos patrocinado-
res e tenha seu roteiro inserido 
aqui. Informe-se: (21) 2551-3334 
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Parabéns pelo belo trabalho de curadoria. 
Bom gosto e cuidado permearam todo o 
trabalho.
Isnard Manso, por email (referindo-se 
ao trabalho de Leonor Costa como pes-
quisadora da parte de dança de salão 
da exposição Rio Dança – os passos da 
dança carioca, em cartaz no Centro Co-
reográfico do RJ, conforme noticiado na 
ed. 56 do JFD, com curadoria de Leonel 
Brum e Bia Cerbino).
..........
Primeira vez que vejo o blog [Falando 
de Dança]. O jornal é muito bem feito, 
parabéns! Sou da academia Rodriguinho 
Barcellos! Mais uma vez parabéns 
pelo trabalho, é muito bom saber 
que existem pessoas que divulgam 
a arte da dança com muita seriedade 
e profissionalismo, além de carinho 
e amor!
Andrea Rodrigues, em mensagem 
na página eletrônica do JFD.
..........
É muito bom poder contar com esse 
blog, excelente para aqueles que 
gostam de dançar.
Arnaldo Pereira de Lima, em mensa-
gem na página eletrônica do JFD.
..........
Não tenho muito o que falar. Excelente, 
mesmo, obrigado.
Haroldo J. Pereira, em mensagem na 
página eletrônica do JFD.
..........
Gostei muito da entrevista com o Pro-
fs. Mauro Lima e Adriana Aguiar [post 
“ritmos americanos”, no blog Falando de 
Dança]. Quando entrei no mundo da Dan-
ça de Salão, em 1995, o estilo com o qual 
imediatamente me identifiquei foi o Sol-
tinho. No final da década de setenta, ain-
da criança, lembro dos bailes (“festinhas 
americanas”) no subúrbio carioca, onde 
se dançava a dois de forma parecida com 
o “Soltinho”, inclusive com concur-
sos de dança e premiação, com cer-
teza por influência do filme “Os Em-
balos de Sábado à Noite”, com John 
Travolta. Desde então, sempre quis 
aprender aquela forma de dançar a 
dois. Na década de 90, conheci e 
aprendi o “Soltinho”. Aprendi outros 
estilos da dança a dois, que também 
me conquistaram, como o Bolero, o 
Samba de Gafieira, a Salsa, o Zouk, 
o Forró, mas o meu preferido, aquele 
que sempre acelera o meu coração, 
é o “Soltinho”. Gostaria de aprender 
a dançar os legítimos ritmos ameri-
canos, mas ainda não tive oportuni-
dade, pois atualmente moro em Boa 
Vista - Roraima. 
Giovani, em mensagem na página 
eletrônica do JFD.
..........
Com o jornal em minhas mãos [ed. 
56], e depois de ler todo, gostaria de 
comentar sobre sua reportagem na 
página 4 e sobre as pequenas notas 
na página seguinte. 
   Esta edição, pelo que notei, veio fa-
lando mais na área política da dança 
de salão, e sobre eventos importantes 
para nosso meio, mas gostaria de re-
latar a falta de divulgação da parte 
dos responsáveis pelos eventos. A 
mesma reclamação que vi em algu-
mas matérias ao decorrer do jornal! 
   Vejo muitos dizendo que a classe 
precisa se unir, fazer mais pela dan-

ça, eu pelo menos gostaria, mas não sei 
como! Li que já estão se organizando so-
bre a “Semana de Dança de Salão 2012”, 
mas se não fosse por vocês do jornal, não 
teria ideia disso, pois não existe nenhum 
outro meio de comunicação que fale so-
bre, nem na internet.
   Se colocar APDS-RJ no Google (que 
hoje em dia é o que todos fazem) não se 
vê nada além do que algumas matérias 
sobre o mesmo evento, mas referente a 
2010 ou 2009. Não existe um site onde 
eu possa me informar como participar e 
somar ao evento. Hoje em dia um Face-
book é uma coisa tão simples de se fazer 

e uma maneira rápida de se espalhar algo 
na internet. 
   A ANDANÇAS tem um site que en-
trei e não tem nada do que reclamar, mas 
nada onde possa acrescentar.
   A pouco tempo o Sindicato de Dança 
vem se atualizando no site e nas redes 
sociais e informando mais, mas parece 
que faz de tudo para dificultar a entrada 
de novos associados, virou uma entidade 
elitizada, que não aceita novas maneiras 
de crescer com os CQIDs. 
   Mais uma vez, só posso parabenizar ao 
jornal, que hoje em dia, pelo menos no 
Rio de Janeiro, onde tento me informar, 
vejo que é o que faz mais pela dança da 
melhor maneira, e não posso esquecer de 
dar os parabéns à Denise Acquarone, que 

com a iniciativa e coordenando o CQID, 
fez uma evolução na dança nunca visto 
antes! Graças a ela tive a oportunidade 
de subir mais um degrau na dança, e es-
pero cada vez mais que apareçam oportu-
nidades como essas para a profissionali-
zação de muitos e assim crescendo nosso 
meio...
   Quero ajudar, fazer crescer, melhorar 
e divulgar, mas gostaria de pedir a aju-
da das entidades que se mostrem para 
que possamos repassar e espalhar mais 
as informações aos não dançantes, para 
que vejam que somos muitos e podemos 
crescer, tudo depende de divulgação!

   Fora isso, parabéns por informar 
tão bem e claramente nosso povo 
dançante!
David Theodor, por email.
NR: Obrigada, David, é sempre 
bom saber o que nossos leitores 
estão pensando! Quando à SDS-
2011, realmente não houve a edição 
2011, por isso você nada encontrou, 
e razão pela qual o JFD está dando 
apoio para que haja a edição 2012! 
Sobre a SDS-2009 e 2010, eu mes-

ma me voluntariei e fiz um blog a res-
peito, reunindo o material de que o JFD 
dispunha, está em http://semanadsrj.blo-
gspot.com.  Dê uma olhada lá e nos deixe 
seus comentários. Leonor, editora.
..........
Foi um sucesso, a galera amou, mui-
to obrigado pelo apoio que vocês têm 
dado.
Henrique Nascimento, por email, co-
mentando o retorno do anúncio de seu 
novo baile dos sábados, com equipe de 
dançarinos.
..........
O segredo da perfeição é a prática cons-
tante e isso trouxe o carisma que nossa 
amiga Angela tem.  Essa mineira trabalha 
em silencia pra fazer o barulho que todos 

nós gostamos.  O baile do dia das 
mães bombou! Agora é conferir o 
Baile do Amigo, dia 20 de julho no 
Irajá!
Edson Bouças, por email, comen-
tando o baile do dia 11/05 organi-
zado por Angela Abreu.
..........
Cartas para esta seção: 
via fax (2535-2377), email (con-
tato@jornalfalandodedanca.com.
br), mensagem no livro de visitas 
do site (www.jornalfalandodedan-
ca.com.br) ou, ainda, para o en-
dereço do escritório do jornal (v. 
expediente na página 18). 
   O Jornal Falando de Dança aco-
lhe opiniões sobre todos os temas 
da dança. Porém reserva-se o di-
reito de rejeitar insultos, acusações 
e denúncias desacompanhadas de 
documentação e sem identificação 
correta do remetente (nome com-
pleto, 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 tre-
chos mais relevantes.  
   Importante: não serão publica-
das mensagens de conteúdo publi-
citário. Para isso indicamos nosso 
espaço publicitário, com o qual 
mantemos a impressão deste peri-
ódico.

Mensagens dos leitores

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

Inspirado no filme
e inspirando o perfume de mulher

Por Penha Maria

Tão bom se fosse assim...
Se a dança voltasse a ter cheiro, 
nascida do perfume de mulher.

Se o olfato se desdobrasse, 
nos lindos passos da dança.
Tão bom se fosse assim...

Se a dança voltasse a ser emoção,
E dançando brotasse sensações.

Tão bom se fosse assim...
Se do olfato surgisse os ritmos,

E o corpo obedecesse aos acordes,
Inspirados nas batidas do coração.

Tão bom se fosse assim...
Se a dança continuasse sendo 

a grande estimuladora dos nossos sentidos.
Se a dança fosse a mediadora, 

entre os sentidos e o movimento do corpo.
Tomara que os movimentos da dança, 

deixem de ser mecânico,
Para ter um cadenciamento, 

que brotando dos nossos sentidos,
Traga prazer e alegria de viver.

E plageando o nosso poeta Vinícius: 
ai, quem me dera.....

__________
Penha Maria é leitora do JFD

Por email

“Quero ajudar, fazer crescer, melhorar e di-
vulgar, mas gostaria de pedir a ajuda das 
entidades que se mostrem para que possa-
mos repassar e espalhar mais as informa-
ções aos não dançantes, para que vejam 
que somos muitos e podemos crescer, tudo 
depende de divulgação!” (David Theodor)



DJ DOM WILSON BAILES DE DANÇA DE SALÃO

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

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

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

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

10 JUN - DOM - 18h - Salão de Eventos California
Dream - R. Nilton Lima de Santana, 85
(antiga R. Cabedelo) - California - N. Iguaçu
(ambiente climatizado)

16 JUN - 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)

20 JUN - QUA - 18h - Confeitaria L’Amê
R. Lucidio Lago 33 - Méier
(baile ficha)

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

Sapatos personalizados by Áurya Pires
Conheça a loja virtual www.amoratango.com.br

Tel. (21) 3235-7321 / 9629-3072 / amoratango@hotmail.com
Rua das Laranjeiras 21 - Lj 17 - Hollywood Center (galeria)

Lançamento sandália de verniz: R$ 89
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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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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

ZIPPONTO AUTO PEÇAS LTDA
www.realezapontozip.com.br

autopecas@realezapontozip.com.br

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

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

Aprenda a dançar em casa

JAIME ARÔXAcom

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

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



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
16 JUN - SÁB (das 18h à meia-noite)

BAILE AMZ DOSE DUPLA
1º andar: tango | 2º andar: gafieira

Convite antecipado R$ 10 (na hora, R$ 15)

24 JUN - DOM (das 11h às 14h)
BAILE NO HORTO - Fonseca - Niterói - GRÁTIS

1º DE JULHO - DOM (11h às 14h)
BAILE NA PRAÇA VITORINO - Ponta da Areia - Niterói - GRÁTIS

Rua Barão do Amazonas, 263 - Centro - Niterói

ESTAMOS DE VOLTA COM A
QUALIDADE E SERIEDADE QUE

VOCÊS JÁ CONHECEM!

Homenagem do
JORNAL FALANDO DE DANÇA
aos patrocinadores presentes
em todas as edições do jornal,

do primeiro ao quinto ano

ENTREGA DIA 21 DE OUTUBRO DE 2012
NO BAILE “DOMINGOS DANÇANTES”

OLYMPICO CLUB - COPACABANA

TROFÉU FIDELIDADE

5-- N
O

A

Anote já na sua agenda!

DOMINGO - 21 OUT 2012 - 20H
Comemoração dos 5 anos de fundação
do Jornal Falando de Dança com
banda Pérolas e dj Murilo
organização: Glorinha Telles
OLYMPICO CLUB
R. Pompeu Loureiro 116 - 3º andar
(TRAJE ESPORTE FINO)
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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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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

Pa
rte

 in
te

gr
an

te
 d

o 
Jo

rn
al

 F
al

an
do

 d
e 

D
an

ça
 - 

 p
ág

. 2
0 

- e
d.

 5
7 

- J
U

N
H

O
/2

01
2 

- P
ar

a 
an

un
ci

ar
 a

qu
i, 

lig
ue

 (2
1)

 9
20

2-
60

73
 / 

25
51

-3
33

4


