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Edital de Convocação 

De acordo com o que estabelece o Regimento da DANÇA SÊNIOR em seu Art. 5º, convo-
co os(as) filiados(as) para a XVIIª Convenção da DANÇA SÊNIOR, a realizar-se no dia 13 
de novembro de 2016 às 19:00 horas, na Sede da DANÇA SÊNIOR, à Rua Conselheiro 
Pedreira, 430 em Pirabeiraba/Joinville SC, com a seguinte ordem do dia:  
 
 Relatório de Atividades 2016 

 Relatório das Regionais 2016 

 Relatório Financeiro 2016 

 Anuidade 2017 

 Diversos 
 
Pirabeiraba/ Joinville SC, em 20 de Junho de 2016. 
Regina Krause, Diretora - Coordenadora Nacional 

AGENDE - SE: 

DANÇA SÊNIOR® promove a SEMANA DE ATIVIDADES 2016! 

Dias 11 a 15 de Novembro de 2016 
Na Instituição Bethesda em Pirabeiraba / Joinville SC 

 

Convite na integra na página 08 
 

 Dirigentes Habilitados Inscrevam-se!  
 Contatos: dancasenior@portalbethesda.org.br 
 Fone: 47 3121 6262  Fax: 47 3121 6222 

 www.portalbethesda.org.br 

AGENDE - SE:  



 

Secretária Informa 
Horário de Atendimento - Atendente Fernanda.  
A Secretaria da DS atende de segunda a sexta-feira das 
08:45 às 18:00 horas pelos contatos:  
Tel 47 3121 6262  /  Fax 47 3121 6222   
e-mails:dancasenior@portalbethesda.org.br 
dancasenior@hotmail.com         

Skype: dancaseniorsede  
Kits 
Os materiais que compõem os kits podem ser adquiri-
dos separadamente, mas somente por quem já fre-
qüentou o devido curso.  

CD R$ 20,00 / DVD R$ 40,00. 
Materiais  
Bolsas R$ 25,00, canetas R$ 3,00, camisetas diversas  
R$ 20,00, camiseta bordo R$ 30,00, nécessaires  

R$ 15,00, sacolas Ecológicas R$ 10,00 e pastas  
R$ 18,00, rolos com 10 plásticos para pasta R$ 2,00. 
Anuidade 2016 
A Anuidade 2016 é de R$ 70,00. Os boletos 2016 serão 
emitidos R$ 75,00 com vencimento para 31 de outubro, 
pagamento até julho tem o desconto de R$ 5,00. 
A Anuidade também pode ser paga nas Regionais e ou 
depositada na conta corrente da DS no Banco do Brasil.  
Neste caso a Sede deve ser comunicada. 

Expediente: 
 

DANÇA SÊNIOR® 

Unidade de Ação da Instituição Bethesda 
www.portalbethesda.org.br 
Rua: Conselheiro Pedreira, 430 – CEP 89239-200 Pirabeira-
ba 
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 

Raio X Administrativo 

Cursos  

O primeiro curso é o Básico. Verifique toda a sequência 
dos cursos está disponibilizada no nosso site no link CUR-
SOS.  

Curso Contratado 

Os cursos de Dança Sênior podem ser contratados por en-
tidades, empresas, prefeituras, e outras organizações inte-
ressadas em disponibilizar a Dança Sênior ao seu quadro 
de funcionários, colaboradores, voluntários e outros. Te-
mos 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 au-
torizada. 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 nos-
so e-mail. Expedimos uma autorização por escrito. A utili-
zação indevida da logomarca da Dança Sênior acarreta em 
Notificação. Precisando de maiores detalhes, entre em con-
tato com a Sede. 

Filiação 

Entre em contato com a Sede ou com a Regional para mai-
ores informações. 

Agenda 

Para se inscrever num curso, visite nosso site e verifique, 
no link AGENDA, os cursos que estão programados 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 
do 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. 

 Está online o seu infor-

mativo nº 2 do corrente exercício. 
Recebemos alguns ecos sobre a 

introdução de usarmos a técnica 

digital para o nosso informativo, 
veja na pág. 05. Do além-mar a 

Sra. Christel Weber - presidente 
honorária acolheu essa iniciativa como 

um passo positivo, desejando-nos su-
cesso. 

Na passagem do tempo tivemos um 
verão cheio de luz e calor, em parte 

também do outono, na maior parte do país. Todavia 
estamos no outono, festejamos a Páscoa, promessa de 

uma vida nova, é tempo de acreditar que a morte não 

tem a última palavra sobre a nossa vida e a vida do 
mundo, é tempo de preparar eventos, celebrações... 

 Registramos com alegria 27 novos filiados e 3 

grupos, contamos com a sua participação ativa. 

 Teremos no 2º semestre 2 Exames de Habilita-

ção, precisamente julho em São Paulo SP e outubro 
em Fortaleza CE. Almejamos que os candidatos bus-

cam o preparo e tenham sucesso. 

 O meu ensejo é que ações e atividades especí-

ficas iniciadas possam ser feitas e conduzidas com 
bons propósitos e alegria; pois tudo neste mundo tem 

o seu tempo; que possamos usufruir o presente, recor-

dar com carinho do passado com um olhar esperanço-
so para o futuro.  

 Saudações 

EDITORIAL 
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REGINA KRAUSE 
COORDENADORA 

NACIONAL 

mailto:dancasenior@portalbethesda.org.br
http://www.portalbethesda.org.br


 

AGENDA DE CURSOS  
e pré-requisitos para se inscrever 
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REGIONAL 01 - RS 
 

BÁSICO 

Outubro - Sínodo Vale do Taquari RS 

08 e 09 Outubro - São Leopoldo RS 

 

PROGRESSIVO B  

Pré-requisitos: Curso Básico e filiação à DS  

19 e 20 Outubro - Vale do Taquari RS 
 

 

REGIONAL 02 – SC/PR 
 

BÁSICO 

13 e 14 Agosto - Joinville SC 

 

PROGRESSIVO A  

Pré-requisitos: Curso Básico e filiação à DS  

06 e 07 de Agosto - Joinville SC 

07 a 09 Outubro - Blumenau SC 

 

PROGRESSIVO B  

Pré-requisitos: Curso Básico e filiação à DS  

08 e 09 Julho - Curitiba PR 

 

AVANÇADO A  

Pré-requisitos: Curso Progressivo A e ser filiado à DS  

09 a 11 Setembro - Joinville SC 
 

 

REGIONAL 03 – RJ/ES 
 

PROGRESSIVO A  

Pré-requisitos: Curso Básico e filiação à DS  

16 a 18 Setembro - Afonso Cláudio ES 

 

PROGRESSIVO B  

Pré-requisitos: Curso Básico e filiação à DS  

03 e 04 Dezembro - Afonso Cláudio ES 
 

 

REGIONAL 04 – MG/BA/CE 
 

PROGRESSIVO B  

Pré-requisitos: Curso Básico e filiação à DS  

03 e 04 Outubro - Fortaleza CE 

 

HABILITAÇÃO  

01 e 02 Outubro - Fortaleza CE 
 

 

REGIONAL 05 – MT/MS/RO 
 

AVANÇADO A  

Pré-requisitos: Curso Progressivo A e ser filiado à DS  

15 a 17 Julho - Cuiabá MT 

 

MÓDULO II  

Pré-requisitos: Curso Avançado B e filiação à DS  

23 e 24 Julho - Cuiabá MT 

REGIONAL 06 – SP 
 

BÁSICO 

30 e 31 Julho - São Paulo SP 

26 e 27 Novembro - São Paulo SP 

 

AVANÇADO A  

Pré-requisitos: Curso Progressivo A e ser filiado à DS  

26 a 28 Agosto - São Paulo SP 

 

ENCONTRO DE DIRIGENTES  

Pré-requisitos: Habilitado A  

24 e 25 Setembro - São Paulo SP 

Tema: Vamos Dançar Juntos II 

 

ENCONTRO DE DIRIGENTES  

Pré-requisitos: Habilitado B  

22 e 23 Outubro - São Paulo SP 

Tema: Dinamarca - Dança Sentada 
 

 

REGIONAL 07 – DF/GO 
 

BÁSICO 

29 e 30 Julho - Goiânia GO 

 

PROGRESSIVO B  

Pré-requisitos: Curso Básico e filiação à DS  

20 e 21 Agosto - Brasília DF 

 

AVANÇADO A  

Pré-requisitos: Curso Progressivo A e ser filiado à DS  

23 a 25 Setembro - Brasília DF 

 

AVANÇADO B  

Pré-requisitos: Curso Progressivo B e ser filiado à DS  

29 e 30 Outubro - Brasília DF 

 

ENCONTRO DE DIRIGENTES  

Pré-requisitos: Curso Avançado A e filiado à DS  

01 e 02 Outubro - Brasília DF 

Tema: Coletânea  

 

ENCONTRO DE DIRIGENTES  

Pré-requisitos: Habilitado A  

08 e 09 Outubro - Brasília DF 

Tema: Marianne Dietz 

CRONOGRAMA DO CONSELHO DS:  
16 Setembro - Reunião Conselho Gestor 
11 Novembro - Reunião Conselho Gestor 
11 Novembro - Reunião Conselho Gestor com as Regionais 
 
 

OUTROS EVENTOS:  
Encontro Dias Dançantes de DANÇA SÊNIOR 
- 06 e 07 Agosto - São Bento do Sul SC 
Circuito Brasileiro de DANÇA SÊNIOR 
- 26 a 28 de Agosto - Tauá Resort Caeté - MG 
Encontro de Dança 
- 11 Setembro - Pato Bragado PR 
Festival de DANÇA SÊNIOR 
- 30 Setembro - Fortaleza CE 

Acompanhe a atualização da agenda em nosso site: 
www.portalbethesda.org.br em AGENDA. 
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REGIONAL 02 - SC/PR 
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IDOSO FELIZ 
 Diva de Assis e Rita de Cássia 

Versão: Diva de Assis 
Você nos chama de velhos 

Somos idosos mas velhos não 

Mesmo que tenha artrite 

Vem pular neste cordão 

 Bom vinho e abacate 

 Fazem bem ao coração 

 Idoso gosta de uma polca 

 Da valsa e também sambão 

A Dança Sênior mantem viva  

A nossa imaginação 

Nos movimenta e nos traz coragem 

Alegria e Satisfação 

Versão: Rita de Cássia 
Você pensa que idoso é bobo 

Idoso não é bobo não 

O idoso cuida da cabeça  

Do corpo e do coração 

 Pode nos sobrar idade 

 Amor pra dar também 

 Pode nos faltar destreza 

 Saúde que nem todos tem 

Pode nos faltar beleza 

Disso até achamos graça 

Só não queremos que nos falte 

O sorriso que é de graça 

QUINZE ANOS DO GRUPO  

SAGRADOS CORAÇÕES 
Ao formar este grupo, em 07/03/2001, 
após os cursos Básico e Básico Comple-
mentar, em dez/2000 e jan/2001, respecti-
vamente, pensei mais nos meus interesses 
do que propriamente nos benefícios que a 
Dança Sênior proporcionaria ao grupo. Eu 
necessitava com urgência me desenvolver 
como Dirigente de Dança Sênior e apren-
der a comandar as danças com precisão. 
O início desse processo foi na Praça Barão 

de Drummond, território da Rita Souza e meu 1º campo de atuação, frequenta-
do também por colegas da turma de habilitadas em 2003. 
Antes de formar este grupo, dancei muito, à noite, com “fantasmas” na sala do 
apartamento onde resido. Por sugestão de uma colega, tentei substituí-los por 
anjos, mas as asas deles eram tão grandes que me atrapalhavam durante a 
execução das correntes!!! 
Das 10 primeiras pessoas que formaram o grupo uma delas continua até hoje 
e, com muito entusiasmo, divulga a dança como ninguém. Seguramente, já 
trouxe para o grupo mais de 20 pessoas, das quais algumas continuam dançan-
do até hoje. 

O grupo se reúne às quartas-feiras, às 16:00, no salão paroquial da Igreja dos 
Sagrados Corações, na Rua Conde de Bonfim, 474, Tijuca – Rio de Janeiro. Faz 
doações mensais de óleo para a Obra Social Padre Damião, totalizando 400 
litros em 2015. Eventualmente, se apresenta nos encontros cariocas e na citada 
obra social, mantida pela paróquia, que distribui cestas básicas e presta assis-
tência médica, odontológica e psicológica a crianças e idosos.  
É importante ressaltar que, desde a formação do grupo, a colega Elzira Reis 
(Zizi) sempre esteve presente, interagindo com todos os componentes. Por isso, 
há 5 anos, vem dividindo comigo a direção do grupo. 

Para comemorar esta data, participaremos de uma Missa em Ação de Graças a 
Deus e, posteriormente, faremos um passeio fora do Rio, organizado pela Zizi. 

 

Maria José dos S. Filha 
Rio de Janeiro – RJ 

REGIONAL 03 - RJ/ES 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
DANÇA SÊNIOR 

 

Apeguei-me à Dança Sênior 

Onde ela está, lá estou 

Grupo alegre, dedicado 

Tem vovó e tem vovô 

Estimulante, atraente 

Mexe corpo, mexe a mente 
 

Aprendizado constante 

Variados os movimentos 

Facilitam, favorecem 

Alegram nossos momentos 

Dança fácil, dá energia 

Valoriza nosso dia 
 

Tem seu valor terapêutico 

Pra qualidade de vida 

Para o idoso ser feliz 

Nos é ela oferecida 

Pra o corpo melhora funções 

Até de nossos corações 
 

Idoso Mexa-se 

Com a Dança Sênior 

Encante-se ! 
 

Dona Martha 
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Depois do curso Blumenau 99, um conto que nasce das danças. 
 

Agora lembro: foi lá em Blumenau.....Quando? Em ’99! 

Era o primeiro Natal fora de casa. Foram dias divertidos naquela cidade linda! Eu andava na rua e o povo  

de lá, que ama a dança, dizia: ”Sejam bem-vindos!” 

Um colhedor de algodão que vivia outrora no campo, à luz de um vaga-lume tentava sozinho um  

salto ponta, enquanto um grupo de criança, brincando com o lobo enchia de gritos a praça. 

Do outro lado havia um grupinho, empenhado numa ciranda holandesa e outros na dança da renda  

e no circulo em tip. 

Não fiquei de fora, fui também dançar no moinho dos seis e depois na valsa da Erika , na polka da  
Margareta e muita gente me convidou no blues em fileiras......... 

O clima de  Natal era maravilhoso; a minha alma sussurrava: "os anjos cantam!” 
Escuta! Os anjos do arauto cantam! 

Parei. Era sonho ou realidade? Contemplei uma flor e naquele instante me embalou uma melodia 

Oh,....... Noite Feliz! 
- Em homenagem às Ministrantes Rosângela e Sônia como agradecimento pelo carinho com que desempenha-

ram seu trabalho, Laura Marchi Mendes. 

ANIVERSÁRIO DO GRUPO MULHERES NOTA MIL  
FORTALEZA/CE 

Em 27/jan, comemoramos dois anos de existência.  

A DS foi adotada aqui no IFCE, no Programa Mulheres Mil para 

facilitar o acolhimento, integração, socialização, descontração e 
motivação das turmas recém chegadas, servia como uma opção de 

lazer, mas com caráter educativo. A prática é utilizada para esti-
mular a mente, exercitar a parte física e oportunizar o convívio 

social.  

Esperamos que daqui para frente, possamos gozar de bastante 

saúde, e que possamos levar a todos a alegria que a Dança Sênior 

 
DIA DANÇANTE- 21/04 - RETIRO DAS ROSAS  

(OURO PRETO) / MG 
Com repertório variado, o Dia Dançante reuniu 30 dirigentes, vin-

dos de BH e de cidades do interior de Minas. O evento contou 
também com a importante participação de Cibele e Isabel 

(dirigentes de Brasília / Regional 7) - Isabel nos presenteou com 
uma interessante dinâmica na abertura. Tratou-se de uma exce-

lente oportunidade de integração entre dirigentes, que, além de 

poder praticar muita DS, puderam usufruir da beleza paradisíaca 
do local e de deliciosas refeições.  

 

REGIONAL 04 - MG/BA/CE 

REGIONAL 05 - MT/MS/RO 

Grupo Flor do Cerrado de Canarana MT 
Dirigente: Noeli Dalostro 

Número 2 - Janeiro a Abril de 2016 

ECOS INFORMATIVO ONLINE 
Gostei muito do formato digital, acho que além de reduzir custos fica mais 

atual e ecológico. - Karen Saviotti, Belo Horizonte MG 

 
Obrigada pelo envio do novo formato do informativo, gostei bastante. 

Vocês estão de parabéns pela modernização digital. - Malu, São Paulo SP 

 
Que presente gostoso, recebi a revista e estou degustando como sobreme-

sa. Parabéns, amei o formato e o estilo clin (limpo) agradável aos olhos. 
Sempre bom nos sentir motivados com essa alegria que se espalha em nos-
sas diversas rodas. Abraço fraterno e as mais ricas bênçãos de Deus. - 

Rosângela Goebel, Vilhena RO 

 
Que ótima decisão vocês tomaram. Realmente, não necessitamos de papel. 
Agora, tenho certeza que os informativos serão mais tempestivos. Um 

abraço. - Isabel Zago, Brasília DF 



 

Grupo ICEMAT – O sorriso volta a brilhar no rosto! 
Tive a grata satisfação de visitar o Instituto dos Cegos do Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. Na ocasião estava um 

grupo de professoras que vieram entrevistar nossa Colega e Ministrante de Dança Sênior Josete R. Pinto.  Gravei alguns 
trechos e quero compartilhar com vocês.  
D. Maria o que a Dança Sênior proporciona para senhora? (Maria faz parte do grupo Icemat) 
“Para mim muitas coisas boas, pelo menos o sorriso volta a brilhar no rosto, é bom para a mente, pro coração, pro corpo 
físico, eu gosto muito, quando danço me sinto mais feliz, aumenta auto estima, desde quando comecei nunca mais parei”  
Professora Josete qual o objetivo desta dança para eles, porque a Dança Sênior foi escolhida e no que isso vem a somar 
para os Cegos? 
“A dança trabalha com eles em todos os aspectos, no físico, coordenação motora, coordenação rítmica, a Maria colocou a 
auto estima que eleva e o fato de voltar a sorrir. Ao integrar, interagir e posso dizer incluir, essa atividade que fazemos aqui 
na escola desde 2004 é a Dança Sênior. A dança é visual, nós não temos visão, mas nas modalidades que a Dança Sênior 
oferece, nos proporciona a condição  participar, não só 
aqui dentro, mas de interagir com outros grupos de 
dança, além da parte física, lateralidade, coordenação 
motora, além dos benefícios fisiológicos, que temos, 
como todas as atividades físicas, a música trás o com-

plemento, as músicas não agridem, não aceleram, não 
traz nenhuma disfunção, porque tem música que você 
ouve o coração acelera, incomoda a audição, essas 
músicas estão numa cadencia que a gente consegue 
ouvir, tem fundamentos e enriquece, nós que temos 
visão achamos que é muito simples, fácil e até deixo o 
desafio para que vocês vivenciem e percebam a rique-
za que a Dança Sênior nos proporciona, a concentra-
ção que desenvolvemos e o esforço que nos dá prazer 
ao conseguir se expressar ao praticar esta atividade.” 

Por: Rosângela Goebel 
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REGIONAL 06 - SP 

Grupo de Dança Sênior de Pereira Barreto  
 O grupo tem marcado sua participação nos eventos do município e em visitas regulares ao Lar dos 
Idosos, com apresentações de Dança Sênior. Este ano, numa parceria entre a Secretaria de Educação e o 

Conselho Municipal do Idoso, realizará visitas educativas com a finalidade de conscientizar e sensibilizar os 
alunos da Escola Municipal do Ensino Fundamental sobre as questões do envelhecimento humano. 

 Em 31 de março próximo passado, visitou o Centro de Convivência do Idoso, em Araçatuba/SP, muni-
cípio com 200 mil habitantes e situado a 150 km de Pereira Barreto, com apresentação de coreografias e 

danças de integração (fotos). A confraternização incluiu um piquenique no Parque da cidade, em companhia 
de duas representantes da Igreja Anglicana local. 

 Para 2016, o grupo estabeleceu a meta Divulgar e Compartilhar, ampliando as visitas aos grupos 
de idosos da região. É nossa missão, também, crescer com a família DANÇA SÊNIOR. 

 

  Sachiko Tamaki - Conselheira Regional 06 SP 



 

Homenagem às Mulheres Voluntárias  
 

No dia 11/03, às 14 hrs, teve início na Câmara dos Vereadores de São Paulo a cerimônia dedicada a homenagear as Mu-
lheres que realizam trabalho voluntário na cidade de São Paulo.  
Por iniciativa do vereador Ushitaro Kamia, foi entregue diplomas às mulheres e uma placa às diversas instituições, dentre 
elas a Dança Sênior representada pela Regional São Paulo. Nela continha os seguintes dizeres: “Câmara Municipal de São 
Paulo homenageia a Dança Sênior – Regional São Paulo/06 pela sua inegável competência e comprimento pela vida. No 
desenvolvimento de estrutura organizacional e técnica para o cumprimento de sua missão. Ser referência e admirada em 
propiciar um ambiente saudável às mulheres voluntárias. Parabéns”.  
Foi uma bela cerimônia. No final o grande grupo de 
dirigentes apresentaram três coreografias que foi 
acompanhada por todos os presentes instaurando 
um clima de alegria e descontração. O grupo foi 
acompanhado pelos presentes nas danças e muito 
aplaudido.  
Agradecemos a colega Clara Nakagawa, ministrante 
habilitada que sugeriu a comissão organizadora nos-

sa participação. Também as colegas Malu, que rece-
beu a placa, e a Erika que em tempo recorde conse-
guiu mobilizar várias ministrantes para participar do 
evento. 
Maria Lucia Barros - Vice Coord. Regional 06 - SP 
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NOVOS FILIADOS 

Ana Paula da Silva, São Paulo SP 

Bernadete Xavier, Curitiba PR 

Eliane Prado, Curitiba PR 

Emma Guimarães, Curitiba PR 

Fernanda Vaz, Curitiba PR 

Gabriella Antunes, Belo Horizonte MG 

Guiomar Wagner, Curitiba PR 

Irene Heuser, Joinville SC 

Itala Marques, Curitiba PR 

Juçara Francisco, Joinville SC 

Katiuscya Ouverney, Duas Barras RJ 

Katya Lisboa, Nova Friburgo RJ 

Licelia Vida, Itapoá SC 

Lilian Ewert, Palmeira PR 

Maria Araújo, Duas Barras RJ 

Marlene Sieger, Curitiba PR 

Matheus Klein, Contagem MG 

Neudicena Araujo, Vila Velha ES 

Polyana Fernandes, Corinto MG 

Rafaella Santos, Sumidouro RJ 

Renata Mendonça, Nova Friburgo RJ 

Rosibeth Palm, Curitiba PR 

Silvia Maria Krull, Canoinhas SC 

Sydneia Sabbag, Curitiba PR 

Tânia Pires, Sete Lagoas MG 

Vera Waskow, Curitiba PR 

Waltraud Krueger, Curitiba PR 

 

Importante: Esta coluna é do filiado que tem sua anuidade 2015/2016 em dia. Se o seu nome ou o 

nome de alguém conhecido não estiver nesta relação, por favor, comunique-nos para corrigirmos. 

GRUPOS 

Dança Sênior Flor da Serra, Campo Alegre/SC 
Edelweis, Cascavel/PR  
Oasis da Dança, Blumenau/SC 

Número 2 - Janeiro a Abril de 2016 



 


