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JANEIRO A JULHO DE 2017 

DANÇA SÊNIOR® 

HABILITAÇÃO A E AB, EM SERRA, ES 

 

 Habilitação realizada em 22 e 23 de 

julho de 2017, em Serra, ES. 

 Participaram da Habilitação em AB: 

Anelice Magalhães, e em A: Ilza Modenese, 

Magnólia Sylvestre, Ma. Benedita Morra, 

Ma. Tereza Mendonça, Mário Fraga, Mauro 

da Rocha, Odete de Souza, Tania da Silva e 

Therezinha Silva. 

 A DANÇA SÊNIOR deseja sucesso e 

parabeniza a todos os novos habilitados. 

Depoimentos na página 4. 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
De acordo com o que estabelece o Regimento da DANÇA SÊNIOR® 
em seu Art. 5º, convoco os(as) filiados(as) para a XVIIIª Convenção 
da DANÇA SÊNIOR®, a realizar-se no dia 11 de novembro de 2017, 
às 19:00 horas, na Sede da DANÇA SÊNIOR®, à Rua Conselheiro Pe-
dreira, 430, em Pirabeiraba/Joinville, SC, com a seguinte ordem do 
dia:  

 

1. Relatório de Atividades do Conselho Gestor 2017      
   2. Relatório das Regionais 2017       

3. Relatório Financeiro 2017    
4. Fixação da Anuidade 2018 
5. Aprovação do Regimento Interno de Eleição 
6. Eleição Conselho Gestor  
7. Eleição dos Membros das Regionais 
8. Aprovação do Plano de Ação 2018 
9. Diversos 

 

Pirabeiraba/Joinville, SC, em 12 de Julho de 2017. 
Regina Krause, Coordenadora Nacional 

HABILITAÇÃO A E AB, EM JOINVILLE, SC 

 Habilitação realizada em 05 e 06 de 

maio de 2017 em Pirabeiraba/Joinville, SC. 

 Participaram da Habilitação em AB: 

Darcy Daugs, Roseli Henkel, e em A: Fernan-

da Barbosa, Jeisibel Pauvels e Lia Beckhauser. 

 A DANÇA SÊNIOR deseja sucesso e 

parabeniza a todos os novos habilitados. 

Nesta Edição: 

Editorial 2 

Agenda de Cursos 3 

Depoimentos Habilitação 4 

Novos Filiados 4 

Regional 01 5 

Regional 02  6 

Regional 03 7 

Regional 04 8 

Regional 05 9 

Regional 06 12 

Regional 07 16 

Circuito Brasileiro de 
DANÇA SÊNIOR  

17 

Semana de Atividades 18 



SECRETARIA  INFORMA 
 

Horário de Atendimento 
A Secretaria da DS atende de segunda a 
sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas, 
pelos contatos:  
Telefone 47 3121-6262  
Fax 47 3121-6222   
e-mails:  
dancasenior@portalbethesda.org.br 
e dancasenior@hotmail.com 
Skype: dancaseniorsede 
Atendente Fernanda.  
Kits 
Os materiais que compõem os kits podem 
ser adquiridos separadamente, mas so-
mente pelos que já frequentaram o devi-
do curso.  
CD R$ 25,00 / DVD R$ 40,00. 
Materiais  
Bolsas R$ 25,00, camisetas diversas R$ 
20,00, camiseta amarela, roxa, bordô e 
azul-marinho R$ 30,00, nécessaires R$ 
15,00, sacolas Ecológicas R$ 10,00 e pas-
tas R$ 18,00, rolos com 10 plásticos para 
pasta R$ 2,00. 
Anuidade 2017 
A Anuidade 2017 é de R$ 80,00.  
Os boletos 2017 serão emitidos R$ 80,00 
com vencimento para 31 de dezembro, 
pagando antes de 31 de outubro, descon-
to de 5,00. 
A Anuidade também pode ser paga nas 
Regionais e ou depositada na conta cor-
rente da DS no Banco do Brasil.  
Nesse caso, a Sede deve ser comunicada. 

 
 
 

 
 
 
 

EDITORIAL 
 
 Já trilhamos um semestre do 
ano de 2017, no qual não faltaram 
eventos e realizações que nos impul-
sam a termos um olhar para frente. 
 Cada Regional teve cursos, tal-
vez menos em comparação com outro 
período, mas não houve parada.  
 Registramos nas Regionais 2 e 
3 com imensa satisfação que 2 turmas 
conseguiram realizar o exame de habi-

litação, tendo o diploma em suas mãos. 
Foram as habilitantes em Pirabeiraba/
Joinville SC e os de Serra ES. (Veja as fo-
tos e identificação na capa deste informati-
vo) 

 A DANÇA SÊNIOR® orgulha-se com os novos ha-
bilitados e deseja-lhes sucesso com mais responsabilida-
de na trajetória com a DS. Parabéns! 
 Além disso nas Regionais 2, 3 e 5 foi festejado o 
dia “Municipal da DANÇA SÊNIOR®” nos municípios de 
Blumenau SC, Vilhena RO e Serra ES. Outras tiveram ati-
vidades para um público maior - seja de festa, de encon-
tro, de jornada - essas são e é uma forma singular mas 
de um efeito amplo de divulgação. Motivo de alegria e de 
otimismo para o Conselho Gestor, para a Equipe das Re-
gionais, ministrantes, dirigentes, dançarinos e dançari-
nas. 
 Damos as boas-vindas com muita alegria aos 47 
novos filiados e a um grupo. 
 Frequentemente somos perguntados: o que eu 
ganho como filiado? A nossa resposta: A atividade lhe dá 
prazer, alegria, cria laços de amizade, tem convívio soci-
al,  faz exercícios, sai da solidão, tem oportunidade de 
viajar (conhecer outros lugares, pessoas), saúde, com 
isso obtém uma longevidade com qualidade, pois é uma 
atividade holística. Além destas contribui para a sustenta-
ção e avanço do trabalho. A Dança Sênior é pulsão de 
vida! 
 Portanto na leitura desse informativo terá uma 
visão do trabalho realizado com entusiasmo. 
 O Circuito Brasileiro de DANÇA SÊNIOR® está se 
preparando para receber você de braços abertos com 
carinho e muita dança. Que tenhamos horas e dias en-
cantadores para o fortalecimento mútuo sob a graça de 
Deus. 
 Desejo que todos possam continuar com os obje-
tivos traçados dentro de suas possibilidades e abrangên-
cias. 
Abraços 
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EXPEDIENTE:  
 
DANÇA SÊNIOR® - Unidade de Ação da Instituição Bethesda 

www.portalbethesda.org.br 

Rua: Conselheiro Pedreira, 430 – CEP 89239-200 Pirabeiraba 

Joinville – Santa Catarina – Caixa Postal 7101 CEP 89239-970 

Regina Krause – Coordenadora Nacional 

Fone: 47 31216262  Fax: 47 31216222 

CNPJ: 84.712.983/0001-89 

Utilidade Pública 
Lei Municipal 915/67 – Lei Estadual 4153/68 – Decreto Federal 
98619/89 

REGINA KRAUSE 
COORDENADORA 

NACIONAL 

AGENDE-SE, VEM AÍ ... 
 

 CIRCUITO BRASILEIRO  

DE DANÇA SÊNIOR  

Edição Espírito Santo 

25 a 27 de agosto de 2017  

em Praia Formosa, Aracruz, ES. 
 

 SEMANA DE ATIVIDADES  

DANÇA SÊNIOR 

11 a 14 de novembro de 2017  

em Joinville, SC 
 

 

Melhores informações nas  

páginas 17 e 18. 

mailto:dancasenior@portalbethesda.org.br


AGENDA DE CURSOS  
e pré-requisitos para se inscrever 

Página 3 

REGIONAL 01 - RS 
Contato: Bettina -  otsabender@hotmail.com 
 
BÁSICO 
28 e 29 setembro - Teutônia RS  
 
AVANÇADO A 
Pré-requisitos: Curso Progressivo A e filiação DS  
20 e 21 outubro - Pelotas RS   
 
 
REGIONAL 02 – SC/PR 
Contato: Sede -  dancasenior@portalbethesda.org.br 
 
MÓDULO I 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
07 e 08 outubro – Joinville SC 
 
ENCONTRO DE DIRIGENTES  
Pré-requisitos: Progressivo A e ser filiado DS  
16 e 17 setembro – Joinville SC 
Tema: Vamos Dançar Juntos I 
 
 
REGIONAL 03 – RJ/ES 
Contato: Rita - vidavilaisabel@yahoo.com.br 
  
BÁSICO 
20 e 21 outubro - Rio de Janeiro RJ 
 
PROGRESSIVO B 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
16 e 17 setembro - Macaé RJ 
 
AVANÇADO A 
Pré-requisitos: Curso Progressivo A e filiação DS  
28 e 29 outubro - Rio de Janeiro RJ 
 
AVANÇADO B 
Pré-requisitos: Curso Progressivo B e filiação DS  
23 e 24 setembro - Duas Barras RJ 
 
ENCONTRO DE DIRIGENTES A 
Pré-requisitos: Habilitação A e ser filiado DS  
07 e 08 outubro - Rio de Janeiro RJ 
Tema: Suíça  
 
 
REGIONAL 04 – MG/BA/CE 
Contato:  Rosângela - dutrarosangela@hotmail.com 
 
BÁSICO 
07 e 08 setembro – Fortaleza CE 
16 e 17 setembro - Belo Horizonte MG 
30 setembro e 01 outubro - Recife PE 
 
PROGRESSIVO B 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
21 e 22 outubro – Belo Horizonte MG 
 
MÓDULO III 
Pré-requisitos: Curso Progressivo B e filiação DS  
09 e 10 setembro – Fortaleza CE 
 
ENCONTRO DE DIRIGENTES 

Pré-requisitos: Habilitação e ser filiado DS  
02 e 03 setembro – Belo Horizonte MG 
Tema: a definir  

REGIONAL 05 – MT/MS/RO 
Contato: Ana Maria - ana-personal@hotmail.com 
 
PROGRESSIVO A 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
30 setembro e 01 outubro – Cuiabá MT 
 
AVANÇADO A 
Pré-requisitos: Curso Progressivo A e ser filiado DS  
07 e 08 outubro – Cuiabá MT  
 
 
REGIONAL 06 – SP 
Contato: Reinildo - seniordanca@gmail.com 
 
BÁSICO 
25 e 26 novembro – São Paulo SP 
 
PROGRESSIVO A 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
23 e 24 setembro – São Paulo SP 
 
AVANÇADO B 
Pré-requisitos: Curso Progressivo B e ser filiado DS  
28 e 29 outubro – São Paulo SP 
 
MÓDULO I 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
26 e 27 agosto – São Paulo SP  
 
 
REGIONAL 07 – DF/GO 
Contato: Ma. Terezinha - gamaterezinhamaria@gmail.com 
 
PROGRESSIVO A 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
23 e 24 setembro – Brasília DF 
 
AVANÇADO A 
Pré-requisitos: Curso Progressivo A e ser filiado DS  
25 e 26 novembro – Brasília DF  

OUTROS EVENTOS 
 
• II Circuito Brasileiro de DANÇA SÊNIOR – Ed. Espirito Santo 
25 a 27 agosto - Praia Formosa / Aracruz ES  
• Dia Sinodal de DS Sínodo Vale do Taquari 
30 agosto – Arroio do Meio RS 
• Seminário Regional para Habilitados 
02 setembro – Rio de Janeiro RJ 
• Seminário Regional para Habilitados 
06 setembro – Fortaleza CE 
• IX Encontro de Dança com Idosos 
20 setembro – Rio de Janeiro RJ 
• Seminário Regional para Habilitados 
21 outubro – Brasília DF 
• Seminário Regional para Habilitados 
23 Setembro – Pirabeiraba / Joinville SC 
• Encontro UNATI de Grupos de DANÇA SÊNIOR 
06 outubro – Vitória ES  
• Encontro de Grupos de DANÇA SÊNIOR de Curitiba PR 
26 outubro – Curitiba PR 
• Encontro de Grupos de DANÇA SÊNIOR com Idosos 
26 outubro – Aracruz ES 
• Semana de Atividades 2017 
11 a 14 novembro – Joinville SC 
• Encontro Municipal de Grupos de DANÇA SÊNIOR 
25 novembro – Aracruz ES 
• IX Vesperal de DS no CRPI Belo Horizonte MG 
01 dezembro – Belo Horizonte MG  

Acompanhe a atualização da agenda em nosso site: 
www.portalbethesda.org.br em AGENDA. 
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RAIO X ADMINISTRATIVO 

Cursos  
O primeiro curso é o Básico. Verifique que toda a se-
quência dos cursos está disponibilizada no nosso site 
no link CURSOS.  
Curso Contratado 
Os cursos de Dança Sênior podem ser contratados por 
entidades, empresas, prefeituras, e outras organiza-
ções interessadas em disponibilizar a Dança Sênior ao 
seu quadro de funcionários, colaboradores, voluntários 
e outros. Temos toda a documentação necessária para 
a contratação de serviços. O contato pode ser feito 
com as Regionais ou com a Sede. 
Material 
A aquisição de material é mediante a inscrição nos 
cursos. Não é adquirido sem a participação no devido 
curso. Em caso de extravio ou de problemas com as 
mídias, o cursista deve entrar em contato com sua 
Regional ou com a Sede. 
Marca Registrada  
A utilização da logomarca da DANÇA SÊNIOR® deve 
ser autorizada. Toda e qualquer exposição do nome 
em banner, folder, ofícios, confecção de camiseta do 
grupo e outros, deve ser solicitada autorização para a 
Sede através do nosso e-mail. Expedimos uma autori-
zação por escrito. A utilização indevida da logomarca 
da Dança Sênior acarreta em Notificação. Precisando 
de maiores detalhes, entre em contato com a Sede. 
Filiação 
Entre em contato com a Sede ou com a Regional para 
maiores informações. 
Agenda 
Para se inscrever num curso, visite nosso site e verifi-
que, no link AGENDA, os cursos que estão programa-
dos em todo o país. Para maiores detalhes como local, 
horários e preço, entre em contato com o organizador 
do curso ou com os ministrantes. Caso não conste na 
agenda um curso de seu agrado, deixe seu interesse 
registrado junto à Sede ou nas Regionais. 
DANÇA SÊNIOR nos Grupos 
Os grupos que praticam Dança Sênior também podem 
se filiar. Para tal, o dirigente de DS entra em contato 
com a Sede ou com a Regional. 

 

Agueda da Silva, Congonhas, MG 
Ana Carolina Moreira, Cuiabá, MT 
Annelore Bartz, Pelotas, RS 
Armindo Holler, Coron. Barros, RS 
Camilla Vilela, São Paulo, SP 
Carla Blumel, Itararé, SP 
Claudia Sardinha, Goiânia, GO 
Denise Franco, Belo Horizonte, MG 
Eliete da Silva, Cuiabá, MT 
Elisabete Dias, Joinville, SC 
Fabiana de Oliveira, Carapicuiba, SP 
Geni Soares, Chap. Guimarães, MT 
Ione Valença, Fortaleza, CE 
Izabella Rodrigues, Curitiba, PR 
Juliana Aires, São Paulo, SP 
Juliana da Silva, São Paulo, SP 
Karen Yoneda, São Paulo, SP 

Lais de Souza, Sorocaba, SP 
Leiza Bernardi, Torres, RS 
Leonice Ferreira, Gioânia, GO 
Lorrayne Henke, Afonso Cláudio, ES 
Lúcia Katayama, São Paulo, SP 
Luciana de Rezende, Vespasiano, MG 
Lygia Fontana, São Carlos, SP 
Marcia Matthies, Joinville, SC 
Marcio Matthies, Joinville, SC 
Margarida Dalcin, Joinville, SC 
Margarida Jorge, Fortaleza, CE 
Ma. de Pilar Fuente, São Paulo, SP 
Mariela Pacheco, Goiânia, GO 
Marilene Bobsin, Taquara, RS 
Mauro da Rocha, Aracruz, ES 
Mônica Ricchetti, São Paulo, SP 
Nádia Guimarães, Raposos, MG 

Neusa Zimmermann, Sobradinho, DF 
Patrícia Schimidt, São Paulo, SP 
Rosa Gonzalez, São Paulo, SP 
Rosangela Satas, São Paulo, SP 
Siomara Delgado, Belo Horizonte, MG 
Solange Cunha, São Paulo, SP 
Suélen Foesch, Afonso Cláudio, ES 
Tatiana Sousa, Fortaleza, CE 
Valéria Mourão, Belo Horizonte, MG 
Vanessa Xavier, São Paulo, SP 
Viviane França, Guará, DF 
Weber da Silva, Cuiabá, MT 
Zuleika Ferreira, Jerinu SP 

Grupo de DS Ana Maria Moreira,  
   Cuiabá, MT 

DEPOIMENTOS HABILITAÇÃO SERRA ES 
 

Eu fiquei muito feliz em participar. Pra mim, foi um aprendizado. 
Em todos os sentidos. Um lugar agradável, pessoas amigas que 
me receberam com tanto carinho!  
Pessoas simples, solidárias, parceiras e com grande vontade de 
conhecer sempre mais sobre a dança sênior. Cada um com seu 
jeito, cada um de uma forma, cada um com seu conhecimento, 
me fez crescer muito. Professoras carinhosas e q nos ajudaram 
tanto transmitindo-nos seus conhecimentos. Agradeço o apoio, 
carinho e atenção de todos que me acolheram e me  receberam 
tão bem.  
Um bj 
- Anelice Costa Diniz Magalhães 
 
No mês de Julho/2017, passei juntamente com colegas dirigen-
tes de dança  Sênior, por dois dias de muita emoção.  Submeti-
me  à prova de habilitação  profissional em Habilitação A de 
Dança Sênior. Foram provas teóricas e práticas. Tudo seguindo 
critérios e pré-requisitos. Uma banca de avaliação altamente 
capacitada. Tudo isso gerou apreensão, ansiedade, estresse e 
muita emoção. O tempo de espera do resultado propiciou mo-
mentos de alegria, amizade, união e entusiasmo entre os partici-
pantes.  
Foram momentos inesquecíveis que vivenciamos. 
Agora é esperar pela próxima habilitação. Foi lindo demais. 
-  Tânia Beatriz Rodrigues da Silva  
 
Ter realizado Habilitação em A significou um envolvimento e 
compromisso ainda maior com a DS. Foi possível através de 
todo processo realizado (seminário, elaboração do relatório, 
preparação e apresentação do plano de aula, apresentação das 
danças) compreender que enquanto Dirigente temos a respon-
sabilidade de buscar sempre o sentido e significado de cada 
Dança refletindo sobre o que queremos para o grupo e a resso-
nância que essa vivência terá para todo desenvolvimento e legi-
timação da Dança Sênior num contexto mais amplo. Enfim, Foi 
um momento especial de muito aprendizado, conduzido com 
bastante competência pelas Professoras Rita e Leonora. 
- Mário Sérgio Fraga 
 
Agradecemos a Deus pela oportunidade de podermos concluir a 
habilitação, apesar do nervosismo conseguimos atingir nosso 
objetivo. Sentimos muito a ausência da Regina Krause e agrade-
cemos as nossas coordenadoras Rita e Leonora por nos conduzir 
nessa nova etapa. 
Também a professora Inês que sempre nos incentivou e o apoio 
de nossas colegas. 
 
- Alunas: Maria Benedita, Maria Tereza, Therezinha e Ilza. 

NOVOS FILIADOS 



Página 5 

REGIONAL 01 - RS 

 Hoje, 27 de maio, foi um dia de muita 
alegria e dança sênior na cidade de Pelotas. On-
ze grupos de várias cidades do Sínodo Sul-Rio-
Grandense. Trinta e uma músicas e sete de in-
tegração. Viva a dança sênior. 

Este foi o Dia Sinodal da Igreja do Sínodo Sul 
Riograndense. 

Elisabete Storch 

DIA SINODAL DA DS DO SÍNODO SUL-
RIO-GRANDENSE 

GRUPO DE DANÇA SÊNIOR OASE IBIRUBÁ/RS PARTICIPA DO 27º MAIFEST 

 
 No dia 20 de maio de 2017, o Grupo de Dança Sênior 
da OASE de Ibirubá/RS participou de forma brilhante da 27ª 
edição do MAIFEST. O evento é uma festa típica alemã que é 
realizada todos os anos, no terceiro sábado do mês de maio.  
 
 A programação iniciou com um jantar típico, seguida de 
apresentações culturais com grupos de Dança Alemã. Já pelo 
quarto ano consecutivo, o Grupo de senhoras da OASE se 
apresentou como 
convidadas especi-
ais, tendo sido as-
sistidas por um pú-
blico de 750 pesso-
as.  

 Neste ano, a primeira dança apresentada foi a dan-
ça sentada “Passeio de Barco a Remo” onde as participan-
tes foram muito aplaudidas pela forma da apresentação, 
pela harmonia e coordenação. Como segunda dança, Mixer 
Sênior. 
 
 O sucesso nas apresentações enche de entusiasmo 
as participantes, tornando assim a atividade da Dança Sê-
nior algo muito importante na vida destas mulheres. 

 

DIA DA IGREJA - GRAMADO RS 

 Dirigentes habilitados do Sínodo Nordeste 
Gaúcho, assessoradas por Bettina Otsa Bender, 
dançando com cerca de 6.000 pessoas no dia da 
igreja em Gramado RS. Um programa de 45 mi-
nutos, com participação e alegria. 



Página 6 

 A Comunidade Evangélica em São José do 
Hortêncio organizou no dia 29/07, uma tarde es-
pecial para seus idosos. O objetivo do encontro foi 
reunir os idosos a partir de 80 anos de idade. Al-
guns vieram acompanhados de filhos/as ou netos/
as. A tarde foi repleta de alegria, comunhão, reen-
contro e muitos sorrisos. O P. Claudio Rösing con-
duziu cantos e compartilhou uma reflexão baseada 
em partes dos Salmos 127 e 128, ressaltando a 
importância da vida e da família. Como descontra-
ção e integração, a Dança Sênior não podia faltar. 
Os idosos foram exortados pela dirigente Elisa C. 
Jahnke Werlich a dançarem sentados diversos rit-
mos dentre eles: polca, valsa, samba, uma incrível 

viagem ao Rio de Janeiro e a colheita de laranjas para confeitar tortas. Após isso os idosos receberam 
uma mensagem de bênção seguida de oração. Para finalizar todos foram convidados a saborearem o 
delicioso café preparado com muito carinho pela comunidade. 

“Feliz aquele que teme a Deus, o SENHOR, e vive de acordo com a sua vontade.” Sl 128.1  
Elisa Werlich 

REGIONAL 02 - SC/PR 

Apresentação do Grupo Girassol no  
Festival de Inverno Gaspar. 

Apresentação de Dança Sênior do Grupo Master Penha 
(O Sem Vergonha, e Dança das Prendas)  

na Faculdade Dom Bosco. 

 

 O evento que a Regional 2 designou de Dias Dançantes se realizou na Praia de Palmas (Celso 
Ramos) SC nos dias 24/25 de junho. Com a presença de 23 dançarinos e mais alguns familiares. Fo-
ram dias com muita dança e confraternização, muito gostosa. Esperamos repetir no ano que vem no 
mês de maio. A experiencia valeu e da próxima vez queremos contar com mais Dirigentes. 
 
Eileadh Bilsland 

DIAS DANÇANTES 



REGIONAL 03 - RJ/ES 

Página 7 

Encontro de grupos em Dona Emma, promovido 
pela coordenadora Roseli Henkel, foi uma tarde 
muito animada, teve a presença de 12 grupos. - 
Rosita Prochnow 

16º ENCONTRO MÉDICO SOCIAL SOBRE  
DOENÇAS REUMÁTICAS  

 
 

 Realizado nos dias 13 e 14 de julho em 
Petrópolis RJ, o evento contou com a participação 
da Ministrante e Dirigente Rita de Souza. 

Grupo Praça Barão de Drumond em apresentação 
na Bauernfest em Petrópolis RJ. 

Reunião Conselho Gestor DANÇA SÊNIOR®, em  
Pirabeiraba/Joinville, SC, na data de 09 de junho 
de 2017. 
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REGIONAL 04 - MG/BA/CE 

ABCMI-Associação Brasileira de Clubes da Melhor Idade 
Este evento acontece alternando Portugal e Brasil!  
Reúne os "Clubes da Melhor Idade". 

 As dirigentes habilitadas Maira, Luzia, 
Dôra, Adriana e Janiele fizeram excelente divulga-
ção da DS no evento da ABCMI - Associação Bra-
sileira de Clubes da Melhor Idade!  
 Trata-se de um evento que reúne "Clubes 
da Melhor Idade" e acontece alternadamente em 
Portugal e Brasil!!! 
 
Muuuuitos aplausos para essas competentes diri-
gentes de Fortaleza!!! 
 
- Rosângela Dutra 

XVIII CONGRESSO BRASILEIRO DOS 
 CLUBES DA MELHOR IDADE 

 Neyse (BH), psicóloga e dirigente 
habilitada é referência técnica do Programa 
Viva a Vida da Associação dos Eletricitários 
Aposentados da CEMIG. Esse Progra-
ma oferece várias atividades, buscando pro-
mover a manutenção e a prevenção da qua-
lidade de vida dos associados. Graças ao 
trabalho de Neyse, hoje, a DS é a principal 
atividade oferecida. Neyse também criou o 
grande grupo (de DS) Coração de Minas 
que tem, além de uma unidade em BH, vá-
rias unidades espalhadas pelo interior mi-
neiro.  
 No dia 11 de julho, Neyse foi a Ipa-
tinga para a implantação do Viva a Vida. 
Para a prática da DS, contou com a colabo-
ração da mestra Therezinha (Ipatinga) e a 
dedicada dirigente Fátima (Governador Va-
ladares) que estão animadas a colaborar 
com Neyse também para a criação 
de unidades do Coração de Minas nas suas 
cidades. Agradecemos às colaboradoras e 
parabenizamos Neyse pelo grande empre-
endedorismo na DS!!!  

- Rosângela Dutra 

GRUPO CORAÇÃO DE MINAS 

 A festa junina/julina dos dirigentes de BH foi re-
alizada no dia 8 de julho. Na casa de Rosa, o que não 
faltou foi animação!  Dentre as crianças, lá estavam 
vestidas a caráter: Alice - neta de Rosa, e Giulia - filha 
de Meire Julieta (mãe e filha de trajes iguais). Dirigen-
tes e familiares se integraram por meio de danças da 
DS e caí-
ram na 
quadrilha 
puxada 
por Már-

cia Cristina! Juarez e Marleze - que sempre presti-
giam a DS - também marcaram presença! No ar-
raiá de Rosa tinha dança, comilança e animação 
dimais da conta!!!  
 

- Rosângela Dutra 
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No dia 27 de maio, foi realizada, em BH, 
mais uma Tarde Dançante que tem por 
objetivo principal promover a integração 
de dirigentes. Além de se integrarem por 
meio de variadas e alegres danças ex-
traídas do rico repertório da DS, os diri-
gentes compartilharam um delicio-
so  lanche! Considerando depoimentos 
dos participantes, no salão das Paulinas, 
em meio a uma decoração feita por uma 
equipe coordenada por Rosa, nos-
so objetivo foi, mais uma vez, atingido 
com sucesso!!! 

- Rosângela Dutra 

REGIONAL 05 - MT/MS/RO 

ENCONTRO DE REGIONAIS – CURSO COLETÂNEA 
REGIONAL 3, REGIONAL 5 E REGIONAL 7 

    
     Tivemos a grata satisfação de realizar o Curso Coletânea com a participação de dirigentes de 03 re-
gionais (Regional 3, Regional 5 e Regional 7) com as ministrantes Ana Maria e Rita de Cássia. O curso 
fluiu de maneira excelente tendo alcançado um ótimo resultado. As danças muito bonitas e de fácil 
aprendizado muito contribuiu para que o curso fosse um sucesso. Agradeço e cumprimento as nossas 
dirigentes pela participação e em especial as dirigentes de Brasília por somarem conosco nesta oportu-
nidade. Além do curso tivemos a felicidade de fazer um city tour em Chapada dos Guimarães, na praça 
central,  onde houve uma integração com o grupo Arco-íris e pessoas da cidade que por ali passavam e 
se encantavam com a Dança Sênior. No dia seguinte fomos para o Hotel Fazenda Mato Grosso, região 
do pantanal mato-grossense, onde tiveram um contato com a fauna e a flora, realizando um passeio de 
barco no Rio Piqueri, onde viram jacarés, gaviões e Tuiuiú - a ave símbolo do Pantanal, onde pratica-
mente interagiram  com os nossos visitantes, atendendo ao chamado do condutor e dando belos voos 
durante o passeio. Não podemos esquecer dos macacos pregos que vinham até a embarcação comer 
bananas. Enfim foi um belo passeio que com certeza ficará marcado para sempre.   - Ana Maria Moreira 



ICEMAT – Gratidão 
 

A Dança Sênior mais uma vez propor-
cionou aos dançarinos do ICEMAT 
uma experiência maravilhosa e enri-
quecedora, a “Comemoração do Dia 
Municipal de Dança Sênior” em Vilhe-
na/Rondônia (31/05),  mostrou que 
apreciar as oportunidades de integrar, 
agir, interagir com os outros grupos, 
com alunos dos diferentes cursos téc-
nicos e superiores de Vilhena, bem 
como a palestra de musicoterapia, 
mostrado no depoimento da Maria 
Aparecida, que deixou claro que a de-
ficiência não a impediu de seguir sua 
vida, que a Dança Sênior ajuda a se 

centrar melhor, e lhe oferece segurança para superar os obstáculos.  
Quando chegamos em Cuiabá logo no retorno, depois de concluir (1.500km), fomos recebidos com ale-
gria de pais, irmãos, filhos, netos, que não tiveram outro sentimento a não ser a gratidão de ver seu 
familiar retornar revitalizado, cheio de esperança e expectativa, isso que impulsiona nosso agir, que 
mostra que vale a pena todos os sacrifícios que antecederam o acontecimento.  
E por todos agradecimentos que recebi, quero colocar a minha gratidão a Rosângela R. Goebel, por fa-
zer a diferença, por facilitar de todas as maneiras possíveis (alojamento gratuito, refeições com valor 
acessível, até cortes de cabelos, etc) para que o Grupo ICEMAT – Instituto dos Cegos de Mato Grosso 
pudesse participar, pois com seu apoio retornaremos SEMPRE. Gratidão  

Josete Pinto – Regional 5  
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O DIA MUNICIPAL DE DANÇA SÊNIOR EM VILHENA RONDÔNIA 
   
 Motivos para celebrar 
temos muitos, a regional 5 é 
privilegiada pela diversidade de 
grupos, distâncias geográficas 
que nos separam e a Dança Sê-
nior que nos une e nos faz 
iguais.  
  No dia 31 de maio 05 
grupos se reuniram, o evento 
poderia ter sido como os tantos 
que realizamos, mas algo encan-
tador aconteceu, recebemos 

mais de 40 alunos do curso de Técnico em Enfermagem, aproximados 20 alunos do curso de cabeleireiro, ambos do 
Senac, que com maestria cuidaram dos cabelos dos integrantes do Grupo de Cegos (ICEMAT).  
  O evento ainda recepcionou o Hemocentro de Vilhena que vivenciando a Dança Sênior puderam levar co-
nhecimento a respeito de doação de sangue e cadastro de doadores de medula óssea, puderam ainda participar 
acadêmicos dos cursos de Educação Física da UNOPAR e membras da OASI,  a parceria da Igreja Católica nos aco-
lheu cedendo espaço para realização do evento que teve 03 momentos (manhã, tarde e noite) de oficinas ministra-
dos por Ana Maria e Josete Pinto ambas ministrantes de Dança Sênior e Palestra de musicoterapia ministrada pela 
professora Débora Romano. Aproximadamente 200 pessoas marcaram presença no evento.   
  Os Grupos Concórdia (Rosângela Goebel)  e Amazônia Top (Lucimar Ribeiro) de Vilhena aguardavam com 
alegria os grupos Felicidade Integração do Pantanal (Ana Maria da Costa Moreira) e ICEMAT (Josete Pinto) vieram 
de Cuiabá MT, Viva Feliz (Maisa Ferrari) de Sapezal MT deram exemplo de superação e entrega a atividade que  a 
cada dia tem conquistado mais espaço em nosso País.  
  “Agradeço o carinho 
e torcida de todos apaixona-
dos pela Dança Sênior, nos-
sos parceiros, imprensa sem-
pre contribuindo para divul-
gar nosso projeto, grupos, 
amigos e o Pastor Elieu Ra-
dins  (IELB) que nos dirigiu a 
Deus em oração para que Ele 
possa nos guardar e abenço-
ar neste trabalho”.   

             - Rosângela Goebel   
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   DIA MUNICIPAL DA DANÇA SÊNIOR DA CIDADE DE VILHENA 
 
     O Grupo Felicidade aproveitando a sua ida para 
participar do Dia Municipal de Vilhena/RO, teve a 
oportunidade de passar pela cidade de Vila Bela da 
Santíssima Trindade, primeira capital de Mato Gros-
so, cidade histórica cuja população é oriunda da 
África, tendo vinda como escravo para trabalhar no 
garimpo e lavoura. Deixou com seus descendentes 
a sua alegria e seu folclore, onde predomina a Dan-
ça do Congo (executada pelos homens) e o Chora-
do (pelas mulheres que dançavam com uma garra-
fa na cabeça para os senhores para que seus mari-
dos não fossem castigados e mesmo chorando elas 

sorriam e dançavam). Foi uma tarde maravilhosa e uma integração bastante enriquecedora com a 
Dança Sênior, o Congo e o Chorado. Seguimos viagem para Vilhena/RO para a confraternização do 
dia municipal. A atividade foi tudo de bom. Rever os grupos, o contato com os dirigentes e dançar em 
comunhão. Desde a integração só foi alegria, parabéns aos dirigentes e dançarinos. Cumprimento a 
Dirigente Rosângela por nos proporcionar este dia.         - Ana Maria Moreira 

Grupo Felicidade Integração do Pantanal Inte-
ragindo com grupo de idosos de Vila Bela da 

Santíssima Trindade-MT 

Festa junina Grupo de Sênior de Campo Novo dos 
Parecis, dirigente Claci Mohr Herklotz 

Grupo de Dança Sênior Figueirinha, de Várzea 
Grande 

Grupo felicidade Integração do Pantanal,  
em Vilhena-RO 

Grupo Prof. Ana Maria da Costa Moreira Ave símbolo do Pantanal 
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REGIONAL 06 - SP 

 "Segundo estimativas do IBGE para 2016, Gua-
rulhos tem uma população de 1.324.781 habitantes. É 
a 2ª cidade mais populosa do estado de São Paulo, a 
12ª mais populosa do Brasil (maior que dos estados 
do Acre, Amapá e Roraima) e a 51ª população do con-
tinente americano”. Diante desse quadro populacional e 
da constatação de que a população idosa no município 
atinge quase 12% desse montante, somado à necessi-
dade de ofertar atividades e atendimentos que visem a 
promoção de sua saúde e à prevenção de agravos, en-
tendemos ser necessário estimular e qualificar a oferta 
da Dança Sênior aos idosos munícipes. Para isso, em 
22 de novembro, 10 dirigentes e quatro colabora-
doras do Centro de Referência à Saúde do Idoso 
(CERESI), participaram do I Encontro de Dirigen-

tes de Dança Sênior de Guarulhos, sediado no CERESI, para discutir a abrangência da Dança Sênior no mu-
nicípio, trocar experiências e elaborar um plano de atividades para 2017. 
 Verificou-se que os dirigentes atuam em diferentes instituições, sendo que a Dança Sênior está sendo 
realizada em três Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI) conveniadas com a Prefeitura, um Cen-
tro de Atenção Psicossocial (CAPS), duas Unidades Básicas de Saúde (UBS), uma Academia da Saúde e um Cen-
tro de Referência para Idosos. Quanto ao tipo de contrato entre dirigente e instituição, cinco são funcionárias, 
três são voluntárias e duas não coordenam nenhum grupo no momento. 
 Definiu-se um calendário de dois encontros para o 2017 (fevereiro e março), em diferentes locais, de 
forma a que possamos ter conhecimentos das condições de prática da Dança Sênior dos dirigentes, para defini-
ção de estratégias de atuação, atualização sobre aspectos do envelhecimento, troca de experiências e demais 
ações necessárias à qualificação e ampliação da Dança Sênior no município. 
 O Encontro foi alegrado com danças sentadas e em pé e foi finalizado com um saboroso lanche e com a 
entrega de certificado de participação aos dirigentes presentes. Agradecemos a presença e participação das cola-
boradoras do CERESI: Angela S. Rezende (Cuidadora), Filomena C. C. Almeida e Neide  Paiva de Souza 
(Auxiliares de Enfermagem) e Regislaine Leôncio (Assistente Social). 
 Dirigentes participantes do Encontro: Alice Ayako Hori, Aparecida B. Silva Manzano, Arlete R. Stradioti, 
Bruna Pereira de Castro, Delfa Conceição N.dos Santos, Elizabete Araújo Costa, Gabriela da S. Galhardo, Silvana 
Aparecida Cava, Sirley Kiyomi S. Okuda, Virgínia Conceição Salvador."     - Alice Hori 

DANÇA SÊNIOR EM GUARULHOS SP 

 

GRUPO DE DS DE ARARAS SP 
   
  O grupo iniciou suas atividades dia 01 de abril 
de 2017, conta com a participação de 25 pessoas maio-
res de 50 anos, sendo a maioria já idosos. As aulas de 
Dança Sênior, são oferecidas gratuitas em forma de 
oficina, apoiada pela Secretaria Municipal de Cultura do 
município de Araras-SP. Para participar é necessário ter 
mais de 50 anos, fazer inscrição no próprio local ou na 
Secretaria de Cultura do município. Esta oficina termina 
no dia 30 de junho e a segunda oficina iniciará no mês 
de agosto desse ano.  

Dirigente Reisa Venancio. 

GRUPO JUNDIAÍ SP 

 
 

Dirigente: Carolina Hentz Leitão  
Grupo: Paróquia São Roque (Jundiaí - SP) 
Coreografia: Jogo das Cores  
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inauguração do Pronto Atendimento do Hospital Jarinu 
(cidade de Jarinu – SP) onde fui convidada para fazer uma 
palestra para os idosos. Músicas: Valsa Sentada – Casat-

shock - Dirigente Zuleika Oliveira 

Ritmo com Djacko 
Mostra de Talentos 04/Jul/2017 

CRI Norte  
Dirigentes Elena Cardozo e Maria Lúcia Lagonegro 

Mixer Sênior na Mostra de Talentos Cri Norte 04/07/2017 
Dirigentes Elena Cardozo e Maria Lúcia Lagonegro 

17/07 – Festa Julina do Centro de Referência do Idoso – CE-
RESI, de Guarulhos. Dirigente: Alice Hori e Delfa Nogueira.  

Grupo Harmonia, apresentação da dança Petronella 

AME IDOSO SUDESTE - Setembro2016 - maio de 2017 Diri-
gente Rosemeire Gradella 

Festival do Japão - Espaço da Terceira  Idade. Dirigentes 
responsáveis Sirley e Flora. Apresentação dia 07/07/17 no 

Centro de Convenções Imigrantes - São Paulo. 

Universidade aberta da terceira idade da Fundação Educaci-
onal São Carlos- semana de encerramento do primeiro se-

mestre - Dirigente Lygia Fontana UATI São Carlos 

Grupo de Dança Sênior São Cristovão saúde Mooca SP do 
Hospital São Cristovão. Dir: Luciane Criado de Oliveira e Erci-

lia Aparecida Pivoto. Festa junina de encerramento do pri-
meiro semestre 
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No dia 01/07/17 a dirigente Virginia e as ministrantes Eliza-
beth, Aparecida apresentaram a dança sênior na escola Na-
tasha na 12°Feira tecnológica com o tema :"Envelhecimento 
dificuldades propostas de soluções", na cidade de Guarulhos. 

29/06/2017 Fórum popular da pessoa idosa Guarulhos/Grupo 
união UBS Inocoop/Danças: Roda Alegre e Peixe Vivo.  

Dirigente - Delfa e Virgínia. 

DANÇA SÊNIOR EM PIRASSUNUNGA SP 

Unidade de Saúde da Família (USF) Centro II - Grupo 
Girassol 2015-2017 

Boas Vindas com bambolês em pé -  
Confraternização Carnavalesca 2017 

2ª Anos de Dança Sênior na Atenção Básica do Município 
de Pirassununga – Visita dos idosos do Asilo Nossa Senhora 

de Fátima/ Instituição de longa Permanência para idosos  
de Pirassununga/SP 10 04-2016 

Apresentação da Roda Alegre na Associação Pirassunun-
guense de Pirassununga/SP - APA - Grupo Girassol 

Apresentação da Roda Alegre na Associação Pirassu-
nunguense de Pirassununga/SP - APA -  

Grupo Girassol 

Boas Vindas com bambolês sentada -  
Confraternização Carnavalesca 2017 
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ATIVIDADES DE DANÇA SÊNIOR NA REGIÃO NOROESTE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO  REGIONAL 6 / SP – 2017 

 O grupo de Dança Sênior de 
Pereira Barreto iniciou as atividades em 
24 de fevereiro com uma visita ao Lar 
dos Idosos. O grupo apresentou algu-
mas coreografias e dançou com os mora-
dores do lar. Esta foi a primeira das cinco 
visitas que o grupo realiza, anualmente, 
ao Lar dos Idosos. 

 O curso de Modulo I foi reali-
zado nos dias 5 e 6 de maio com 12 parti-
cipantes dos três municípios, realizando o 
objetivo de fortalecer a autoconfiança dos 
dirigentes dos grupos. 

 A partir de 2016, o grupo de 
Dança Sênior visita entidades da tercei-
ra idade em outros municípios. Este ano, 
visitou a UNATI (Universidade Aberta a 
Terceira Idade), no dia 30 de março, em 
Santa Fé do Sul. O evento incluiu um 
city tour pelos pontos turísticos e o en-
contro com os idosos do grupo local, que 
apresentou uma coreografia. Em seguida, 
o grupo de Dança Sênior fez sua apresen-
tação, terminando com uma confraterni-
zação, na qual todos os presentes partici-
param da dança de integração.   

 Colaboração da Dança Sênior 
no Curso de Cuidadores e familiares 
de idosos. O município de Pereira Barre-
to sediou o segundo curso para  cuidado-
res de idosos, de 08 a 12 de maio de 
2017, em cuja abertura a ministrante 
Sachiko contribuiu  compartilhando, com 
mais de 50 participantes, suas experiên-

cias como cuidadora familiar e enfatizan-
do a importância de cuidar da  saúde dos 
cuidadores. 

 Este evento foi realizado pelo Conse-
lho Municipal do Idoso com a colaboração de 
muitos setores do Município, secretaria de 
Saúde, NASF, CREAS, secretaria de Cultura e 
FIU, que cedeu o local. 

 O grupo de Dança Sênior 
também colabora com o Projeto - Ami-
go do Idoso, que o Conselho Municipal 
do Idoso promove em parceria com a 
Secretaria de Educação, visitando as es-
colas para conscientização do respeito 
aos idosos. Este é o segundo ano do Pro-
jeto e a primeira visita foi realizada no dia 
30 de maio, no assentamento “Fazenda 
Esmeralda”. 
 Para 56 alunos de 5 classes do 
Ensino Fundamental, o grupo de Dança 
Sênior colaborou na abertura com a dan-
ça de integração, apresentou as danças e 
os setores da Secretaria de cultura e 
CREAS também enfatizaram a importância 
de respeito aos idosos. No final da visita, 
todos dançaram “Paprika Lady” e o even-
to foi encerrado com a dança de relaxa-
mento “Suspiro”. Todos ficaram felizes e 
satisfeitos.  

 As duas equipes do grupo de 
Dança Sênior se revezaram nas visitas   
que se seguiram a escolas municipal e 
particular (XI de Agosto), ao Centro de 
Convivência de adolescentes assim como 
na participação em  campanha do Creas 
pela não violência contra os idosos, no 
calçadão da cidade.  

 

Centro de Convivência de Crianças e Ado-
lescentes 

Escola Particular - Ensino Fundamental  

Escola Particular - Ensino Médio 

Escola Municipal Integral  

No mês de junho o grupo visitou as esco-
las durante duas semanas seguidas. No 
dia 07 de julho participou a apresentou as 
danças na Festa Julina da Associação 
Nipônica e entrou em férias.  

- Sachiko Tamaki 
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REGIONAL 07 - DF/GO 

GRUPO CST - 04 - Aniversariantes - março  
Dirigentes Claudia Denise e Terezinha  

Dança no Parque Águas Claras - Junho 
Grupo de Dirigentes 

Instituto Ânima Taguatinga - junho   
Dirigente: Terezinha  

Roda das Cores 15 anos - julho  
A primeira roda de DS do DF. Dirig: Dalair  

HOMENAGEM DA REGIONAL - 7 Á RODA DAS CORES  
  
Com a coreografia Passeio de Barco a Remo - Relembrando o caminho percorrido por esta Roda pelas cidades do 
DF, com a missão de trazer a Dança Sênior. 
Sonho realizado com sucesso. Parabéns!  
Nossa gratidão por nos mostrar a Dança Sênior e trazer “Mais alegria aos anos”. 

 A Roda de 15 anos atrás era pequena, hoje ela é grande, forte, independente, chegou até em Goias. 
 Graças á persistência e dedicação dessas pioneiras: Dalair a Coordenadora, Angelica, Glícia, Ilda, Julia,  
M. Helena, Rildee, Alexandrina e outras. 

- Maria Terezinha Mendes Gama 
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O Circuito Brasi-
leiro de DANÇA 
SÊNIOR está se 
preparando para 
receber você de 
braços abertos 
com carinho e 

muita dança. Que 
tenhamos horas e 
dias encantadores 
para o fortaleci-

mento mútuo sob 
a graça de Deus. 

- Regina Krause 

Não percam... 
Assim, como o  

anterior,  
será inesquecível! 



DANÇA SÊNIOR® 

promove 
Semana de Atividades - 11 a 14 Novembro 2017 

na Instituição Bethesda em Pirabeiraba / Joinville SC 
 

11 de Novembro (sábado) 
08:00 horas às 18:00 horas 

Encontro de Dirigentes A – Tema: Vamos Dançar Juntos V 
Convidados: Dirigentes Habilitados A 

Inscrição com material (Caderno, CD e DVD) R$ 300,00 

11 de Novembro (sábado) 
19:00 horas 

Convenção da DANÇA SÊNIOR® 
Convidados: Filiados à DANÇA SÊNIOR® 

12 de Novembro (domingo) 
08:00 horas às 12:30 horas 

Encontro de Dirigentes A – continuação 
Convidados: Dirigentes Habilitados A 

12 de Novembro (domingo) 
14:00 horas às 22:00 horas 

Seminário Para Dirigentes Habilitados e Ministrantes 
Convidados: Dirigentes Habilitados A e/ou B e/ou AB 

13 de Novembro (segunda) 
08:00 horas às 16:00 horas 

Encontro de Dirigentes B 
Tema: Vamos Dançar Juntos II – Dança Sentada Parte 2 

Convidados: Dirigentes Habilitados B 
Inscrição com material (Caderno, CD e DVD) R$ 200,00 

13 de Novembro (segunda) 
Início: 17:00 as 22:00 horas. 

Seminário Para Ministrantes 
Convidados: Ministrantes da DANÇA SÊNIOR 

14 de Novembro (terça) 
08:00 - 09:00 horas 

Reunião do Conselho 
Convidados: Membros do Conselho Gestor 

14 de Novembro (terça) 
09:00 - 18:00 horas 

Reunião do Conselho com as Regionais 
Convidados: Membros do Conselho Gestor e composição das Regionais 

Filiados podem se fazer presentes. 
 

A participação no encontro A e B tem desconto de R$ 50,00 
 

Hospedagem na Instituição para 72 vagas – membros do Conselho e  
Regionais já tem suas vagas reservadas. 

 
R$ 125,00 diária completa por pessoa (apto p/ 4 pessoas) 

Refeições sem hospedagem: Almoço e 2 lanches R$ 40,00/dia. 
Outras opções hotelaria: Hotel Ervin (47) 3424-0031 / Hotel Angler Hof (47) 3424-1359 /  

Hotel 10 (47) 3145-9510 
 

Pagamento: O valor da inscrição do Encontro de Habilitados pode ser pago em 1 ou 2X por depósito bancário 
identificado no Banco Do Brasil - Agencia: 3543-2 e Conta corrente: 5106-3. Favor enviar os  

comprovantes por e-mail ou Fax. 
 

Pirabeiraba/Joinville SC, 17 de agosto de 2017 
 

Regina Krause – Coordenadora Nacional DANÇA SÊNIOR®          


