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EDITORIAL 
 

Caras filiadas... 
 

Caros filiados... 
 

Caros dirigentes de caminha-
da! 

 
 

 Estamos no ano jubileu 
da nossa DANÇA SÊNIOR®, 25 

anos de conquistas, de dedicação, 
de empreendedorismo, de alegria, 
promovendo saúde e bem estar. É 
um motivo muito grande de grati-
dão em primeiro plano a Deus e a 
cada pessoa que caminhou e cami-

nha conosco. Essa data iremos celebrar na semana 
de atividades em novembro, há tempo para se pla-
nejar. 
 
 Nosso último informativo online saiu há nove 
meses, lamento que venha esse só agora. O motivo 
não é somente que a edição não saiu em tempo 
oportuno e sim também que não foi enviado materi-
al pra tal. Não nos basta o que é colocado no What-
sApp, precisamos ter o texto com a vivência em te-
mo hábil. Permitam-me citar a Regional 4, 5 e 6 
que leva a leitora e o leitor a sentir o que está lendo 
e certamente assim obterá cada vez mais interesse 
a compartilhar. Leia com carinho este informativo!  
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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 somente pelos que já frequentaram o 
devido curso.  
CD R$ 20,00 / DVD R$ 40,00. 
Materiais  
Bolsas R$ 25,00, camisetas diversas R$ 20,00, camiseta  
roxa, rosa, bordô e azul-marinho R$ 30,00, chaveiros R$ 
2,50, nécessaires R$ 15,00, sacolas Ecológicas R$ 10,00 e 
pastas R$ 18,00, rolos com 10 plásticos para pasta R$ 2,00. 
Anuidade 2017 
A Anuidade 2018 é de R$ 80,00.  
Os boletos 2018 serão emitidos R$ 80,00 com vencimento 
para 31 de dezembro, pagando antes de 31 de outubro, 
desconto de 5,00. 
A Anuidade também pode ser paga nas Regionais e ou de-
positada na conta corrente da DS no Banco do Brasil.  
Nesse caso, a Sede deve ser comunicada. 

REGINA KRAUSE 
COORDENADORA 

NACIONAL 

 Faço votos que todos os grupos estão em 
harmonia com a atividade, já houveram vários cur-
sos e até uma habilitação em Sapiranga RS, na 
Regional 01. Parabéns pela vitória! 
 
 Todas as Regionais tem o convite com a 
sua programação do 3° Circuito Brasileiro de DAN-
ÇA SÊNIOR® de 23 a 26 de agosto de 2018 em 
Goiás, festejando os 25 anos de DANÇA SÊNIOR® 
no Brasil, contamos com todos os grupos e diri-
gentes. 
 
 Muitos afirmam que a DANÇA SÊNIOR® 
congrega-nos como uma atividade de inclusão e a 
consequência conhecemos muito bem. Nessa linha 
lembro das alegrias e pesares que muitas famílias 
vivenciaram nesse período.  
 
 Gente querida estamos na semana santa e 
é oportuno lembrar que após a dor vem a alegria. 
“Tu deste a vida a todos; dá-nos hoje tua boa pa-
lavra! Assim a tua benção nos acompanha até que 
o sol se ponha. Tu és o fim para qual olhamos - 
venha o que vier, tu estás perto de nós. Por ti 
olhados, em ti acolhidos, caminhamos por noite e 
manhã e eternamente te louvamos. Aleluia!” Pala-
vras de um homem de fé. Editora Sinodal, 2017. 
 
Abençoada Semana Santa e Feliz Páscoa. 
 
Carinhosamente, 
REGINA KRAUSE 

AGENDE-SE, VEM AÍ ... 
 

 CIRCUITO BRASILEIRO  

DE DANÇA SÊNIOR  

 

Edição Góiás 

23 a 26 de agosto de 2018  

 

Contamos com a presença de todos os 

Grupos e seu dirigentes. Vanham partici-

par! 

 
 

 SEMANA DE ATIVIDADES  

DANÇA SÊNIOR 

15 a 18 de novembro de 2018  

em Joinville, SC 
 

 

 

mailto:dancasenior@portalbethesda.org.br


 

AGENDA DE CURSOS  
e pré-requisitos para se inscrever 
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REGIONAL 01 - RS 
Contato: Bettina -  otsabender@hotmail.com 
 
 
PROGRESSIVO A 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
29 e 30 abril - Sínodo Nordeste Gaúcho 
30 e 31 agosto - Teutônia RS 
 
PROGRESSIVO B 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
14 e 15 abril - Santa Cruz do Sul RS  
18 e 19 abril - Teutônia RS 
08 e 09 agosto - Sínodo Nordeste Gaúcho 
 
AVANÇADO A 
Pré-requisitos: C. Progressivo A e filiação DS  
18 e 19 agosto - Santa Cruz do Sul RS 
 
ENCONTRO DE DIRIGENTES A 
Pré-requisitos: Habilitação A e ser filiado DS  
03 e 04 setembro - Sapiranga RS 
Tema: Vamos Dançar Juntos V 
 
ENCONTRO DE DIRIGENTES B 
Pré-requisitos: Habilitação B e ser filiado DS  
21 e 22 junho - Sapiranga RS 
Tema: Dança Sentada - Parte 1  
 
 
REGIONAL 02 – SC/PR 
Contato: Sede -  dancasenior@portalbethesda.org.br 
 
BÁSICO 
14 e 15 abril - Curitiba PR 
23 e 24 junho - Pato Bragado PR 
 
PROGRESSIVO A 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
05 e 06 agosto - Joinville SC 
14 e 15 setembro - Curitiba PR 
 
PROGRESSIVO B 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
09 e 10 junho - Joinville SC 
 
CURSO DE DANÇA SENTADA - MÓDULO I 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
19 e 20 maio - Curitiba PR 
 
CURSO DE DANÇA SENTADA - MÓDULO II 
Pré-requisitos: Curso Progressivo B e filiação DS  
18 e 19 agosto - Curitiba PR 
 
ENCONTRO DE DIRIGENTES 
Pré-requisitos: Avançado A e ser filiado DS  
16 e 17 junho - Curitiba PR 
Tema: Vamos Dançar Juntos I 
 
ENCONTRO DE DIRIGENTES A 
Pré-requisitos: Habilitação A e ser filiado DS  
28 e 29 abril - Blumenau SC 
Tema: Vamos Dançar Juntos V  
 

 
REGIONAL 03 – RJ/ES 
Contato: Rita - vidavilaisabel@yahoo.com.br 
 
 BÁSICO 
21 e 22 julho - Rio de Janeiro RJ 
10 e 11 novembro - Vitória ES 
 
PROGRESSIVO A 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
04 e 05 agosto - Rio de Janeiro RJ 
 
PROGRESSIVO B 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
06 e 07 outubro - Vitória ES 
 
AVANÇADO A 
Pré-requisitos: Curso Progressivo A e filiação DS  
14 e 15 abril - Rio de Janeiro RJ 
 
AVANÇADO B 
Pré-requisitos: Curso Progressivo B e filiação DS  
22 e 23 setembro - Macaé RJ 
 
HABILITAÇÃO A, B e AB 
Pré-requisitos: Cursos de Formação e Filiação DS  
15 e 16 setembro - Rio de Janeiro RJ 
 
CURSO DE DANÇA SENTADA - MÓDULO I 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
19 e 20 maio - Rio de Janeiro RJ 
 
CURSO DE DANÇA SENTADA - MÓDULO II 
Pré-requisitos: Curso Progressivo B e filiação DS  
20 e 21 outubro - Rio de Janeiro RJ 
 
ENCONTRO DE DIRIGENTES A 
Pré-requisitos: Habilitação A e ser filiado DS  
- 24 e 25 março - Rio de Janeiro RJ 
Tema: Vamos Dançar Juntos V 
 
- 02 e 03 junho - Rio de Janeiro RJ 
Tema: Áustria 
 
- 30 junho e 01 julho - Vitória ES 
Tema: Vamos Dançar Juntos II 
 
- 14 e 15 julho - Rio de Janeiro RJ 
Tema: Finlândia 
 
- 01 e 02 setembro - Rio de Janeiro RJ 
Tema: Vamos Dançar Juntos IV 
 
ENCONTRO DE DIRIGENTES B 
Pré-requisitos: Habilitação B e ser filiado DS  
05 e 06 maio - Rio de Janeiro RJ 
Tema: Vamos Dançar Juntos II - Parte 2  
 

Acompanhe a atualização da agenda em nosso 
site: www.portalbethesda.org.br 

em AGENDA. 



 

 
REGIONAL 07 – DF/GO 
Contato: Ma. Terezinha -  
gamaterezinhamaria@gmail.com 
 
 
PROGRESSIVO A 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
09 e 10 junho – Brasília DF 
 
PROGRESSIVO B 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
19 e 20 maio – Brasília DF 
 
AVANÇADO A 
Pré-requisitos: Curso Progressivo A e ser filiado DS  
21 e 22 setembro – Brasília DF 
 
AVANÇADO B 
Pré-requisitos: Curso Progressivo A e ser filiado DS  
27 e 28 outubro – Brasília DF 

 
OUTROS EVENTOS 

 
 
• Tarde Dançante 
21 abril – Belo Horizonte MG 
 
• Workshop para Dirigentes DANÇA SÊNIOR 
27 abril – Brasília DF 
 
• Dia Municipal DS em Vilhena RO 
31 maio – Vilhena RO 
 
• Encontro Dias Dançantes - Regional 02 
08, 09 e 10 junho – Governador Celso Ramos SC  
 
• Comemoração 15 anos da DANÇA SÊNIOR  
em Cuiabá MT 
26 junho – Cuiabá MT  
 
• Atualização Cursos de Formação 
Regional 04 - CE 
04 julho – Fortaleza CE  
 
• Encontro de Grupos DANÇA SÊNIOR Regional 06 
28 julho – São Paulo SP  
 
• III Circuito Brasileiro de DANÇA SÊNIOR 
24 a 26 agosto – Caldas Novas GO  
 
• Encontro de Dança em Pato Bragado 
08 setembro - Pato Bragado PR 
 
• Semana de Atividades 2018 
15 a 18 novembro – Joinville SC   
 

REUNIÕES AGENDADAS 
 
• Reunião Conselho Gestor 
14 junho - Joinville SC 
 
• Reunião Conselho Gestor 
14 setembro - Joinville SC  

AGENDA DE CURSOS  
e pré-requisitos para se inscrever 
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REGIONAL 04 – MG/BA/CE 
Contato: Rosângela - dutrarosangela@hotmail.com  
 
 
BÁSICO 
07 e 08 abril - Belo Horizonte MG 
30 junho e 01 julho - Fortaleza CE 
 
PROGRESSIVO A 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
07 e 08 julho - Fortaleza CE 
 
PROGRESSIVO B 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
05 e 06 julho - Fortaleza CE 
 
CURSO DE DANÇA SENTADA - MÓDULO I 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
26 e 27 maio - Belo Horizonte MG 
 
ENCONTRO DE DIRIGENTES A 
Pré-requisitos: Habilitação A e ser filiado DS  
02 e 03 julho - Fortaleza CE 
Tema: Áustria  
 
 
 
REGIONAL 05 – MT/MS/RO 
Contato: Ana Maria - ana-personal@hotmail.com  
 
 
PROGRESSIVO A 
Pré-requisitos: Curso Básico e filiação DS  
28 e 29 abril - Cuiabá MT 
 
AVANÇADO A 
Pré-requisitos: Curso Progressivo A e filiação DS  
14 e 15 julho - Cuiabá MT 
 
AVANÇADO B 
Pré-requisitos: Curso Progressivo B e filiação DS  
14 e 15 abril - Cuiabá MT 
 
ENCONTRO DE DIRIGENTES 
Pré-requisitos: Avançado A e ser filiado DS  
07 e 08 abril - Cuiabá MT 
Tema: Vamos Dançar Juntos I  
 
 
REGIONAL 06 – SP 
Contato: Reinildo - seniordanca@gmail.com 
 
 
BÁSICO 
24 e 25 março - São Paulo SP 
28 e 29 abril - São Paulo SP 
 
AVANÇADO A 
Pré-requisitos: Curso Progressivo A e filiação DS  
23 e 24 junho - São Paulo SP  
 

  

Acompanhe a atualização da agenda em nosso 
site: www.portalbethesda.org.br 

em AGENDA. 
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REGIONAL 01 

  O Grupo da Terceira Idade "Conviver Amiza-
de" do município de Cruzaltense/RS, iniciou em julho 
as Atividades com a Dança Sênior. Nas quartas feiras 
acontece no Centro de Convivência do Idoso e nas 
quintas-feiras na Academia de Saúde, com a fisiotera-
peuta Keli V. R. Barbieri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 O Grupo surgiu no ano de 1989 quando per-
tencia ao Município de Campinas do Sul, a fundação 
do grupo contava com a coordenação da Irmã Beneg-
na Nazari, e tinha poucos integrantes. 

Com a emancipação de Cruzaltense em 2001, 
o grupo passou a ter destaque com a participação de 
mais pessoas na qual passaram a ser desenvolvidas 
várias atividades que aconteciam todas as quartas 
feiras, atualmente, o grupo conta com número superi-
or a 80 participantes e com a colaboração de voluntá-
rias assistido pelo CRAS, Secretaria de Ação Social e 
Cidadania e o apoio da Administração Municipal, Se-
cretaria de Saúde e Secretaria de Educação. 

No dia 19/09 em comemoração a Semana Far-
roupilha, o grupo realizou apresentação da Dança du-
rante o evento. 

 Através do trabalho em Rede e do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos a equipe 
técnica trabalha no intuito de que o idoso de nosso 
município leve uma vida ativa, plena de projetos e de 
esperanças, fortalecendo vínculos, laços de amizade, 
saindo do isolamento, buscando a convivência na co-
munidade e no grupo, e ampliando a sua qualidade de 
vida. 
 Além do grupo da terceira idade, a Dança Sê-
nior também foi realizada durante os encontros nas 
comunidades do interior, para que todos pudessem 
conhecer a Dança e ter essa experiência, que foi um 
sucesso. 

 Ainda, nos dias 27 e 28 de Setembro, durante 
a 11ª Reunião Técnica Estadual sobre Plantas Bioati-
vas e 1ª Feira de Agrobiodiversidade na URI Campus 
Erechim, a fisioterapeuta Keli V. R. Barbieri, apresen-
tou a Dança Sênior no Espaço do Cuidado, local onde 
foram divulgadas diversas Práticas Integrativas e 
Complementares.  

DANÇA SÊNIOR EM CRUZALTENSE/RS 
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REGIONAL 02 

 
 

Grande imprensa 
Curso Básico em 

Gramado RS 
 
 
Para melhores  
informações: 
 
http://
www.luteranos.com.b
r/conteudo/novo-
curso-de-danca-
senior 
 

 
PÁSCOA 2018 

 
Que Deus abençoe a todos nesta Páscoa. 
 
Que a Humanidade sinta florescer o amor a Deus e ao próximo nesta Páscoa; e 
que seja Páscoa em todos os dias de nossas vidas 
A caridade renasça do amor e vá até o infinito infundindo a luz Divina nos cora-
ções da humanidade inteira, soltando uma centelha em cada coração 
Nos incendeie para que possamos ver e sentir em cada um, o esplendor de Deus 
 
Simplesmente Diva de Assis 

PARTICIPAÇÃO DO DIRIGENTE SIVAL KLITZKE DE PATO BRAGADO PR NO  

6º CONGRESSO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E REDE DE PROTEÇÃO 
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DIA MUNICÍPAL DA DANÇA SÊNIOR EM 
JOINVILLE/SC 

 
No dia 18 de Novembro de 2017 a cidade de  

Joinville/SC comemora o 1º ano da conquista pelo  
Dia Municipal da DANÇA SÊNIOR em Joinville SC. 

REGIONAL 04 

FESTIVAL DE DANÇA SENIOR EM FORTALEZA CE 



 

 
 
Nosso Festival foi maravilhoso! Muitos grupos participaram.– Maira Elisa Grassi de Sá 
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 IV ENCONTRO DE GRUPOS DE DANÇA SÊNIOR DO BARREIRO 

  
 O Barreiro é uma região de Belo Hori-
zonte composta por vários bairros e com uma 
população de aproximadamente 300.000 habi-
tantes. Com 162 anos, a região é mais antiga 
do que a própria BH (120 anos). Contando com 
um número grande de empresas de comércio e 
prestação de serviço, indústrias, profissionais 
autônomos, etc, o Barreiro constitui-se também 
a segunda região mais movimentada da cidade, 
perdendo apenas para o centro comercial da 
capital. No Barreiro, o número de praticantes de 
DS vem crescendo vertiginosamente - hoje, são 
mais de 10 grupos! No dia 7/out, os dirigentes da região organizaram o IV Encontro de Grupos de DS do 
Barreiro com um público em torno de 300 participantes - um sucesso! 
 

 Os dirigentes do Barreiro manifestaram alegria com 
o sucesso do IV Encontro:  
Maravilhoso! Cada vez temos mais alegria e orgulho em 
divulgar e praticar a Dança Sênior no Barreiro! - Vânia Do-
lher:   
Foi uma manhã intensa, cheia de muita alegria, boas ener-
gias e tudo de bom que a Dança Sênior proporciona!!! Pa-
rabéns dirigentes do  BARREIRO!!!! - Elza Campos 
Lindo! - Juliane Silva 
Os Dirigentes do Barreiro brilharam no IV Encontro de Gru-
pos de Dança Sênior do Barreiro!  Um orgulho! Muita com-
petência e organização! - Márcia Cristina (recentemente 
convidada para dirigir um grupo no Barreiro). 

DANÇA SÊNIOR EM RESENDE COSTA/MG 
 
 Resende Costa é uma cidade próxima a Tira-
dentes (MG), 
 famosa pelo artesanato,  e que tem abraçado "com 
força" 
 a Dança Sênior, graças à dedicação da dirigente ha-
bitada 
 Maria Lúcia Pinto Roman.  
Maria Lúcia não mede esforços para viajar com fre-
quência de BH para lá simplesmente pelo prazer de 
ver aumentar cada vez mais o número de resende-
costenses que possam  se beneficiar da prática da 
DS. 
Dirigente Maria Lúcia (de costas) e um dos grupos 
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GRUPO DE DANÇA SÊNIOR “LUZ DO ORIENTE” APRESENTA NA FESTA ALEMÃ E 
 É PREMIADO NO CONCURSO AMADANÇA PREMIUM BRASIL - JUIZ DE FORA/MG 
 

Foi com muita alegria que o grupo de Dança Sênior “Luz do Oriente” participou da 23ª Deuts-
ches Fest – Festa Alemã no bairro Borboleta e do Concurso AMADANÇA Premium Brasil no Cine-
Theatro Central em Juiz de Fora-MG. 

Para as apresentações que aconteceram nos dias 16 e 17 de setembro de 2017, respectivamen-
te, o grupo estava composto pela professora Renata e pelos alunos: Aida, Alice, Aparecida, Carlos, 
Consuelo, Elane, Fátima, Geralda, Glória, Izaura, Lourdes, Maria Ângela, Maristela, Melquíades e Nilza. 

Como a Dança Sênior teve seu início na Alemanha, apresentamos pela segunda vez na Festa 
Alemã, um espaço fundamental para fortalecer a presença desta dança no município. Foram apresen-
tadas sete danças, incluindo adaptações de coreografias sentadas. São elas: “Roda Alegre”, “Dança do 
Moinho”, “Polca dos Ciganos”, “Mixer Sênior”, “Vilma Stomp”, “Casatschok” e “Ciro Sentado”. Foi uma 
apresentação belíssima, com trocas de pares, gestos, olhares, sorrisos em movimentos de roda e li-
vres, com a participação do público presente.   

No concurso AMADANÇA Premium Brasil que aconteceu no principal teatro da cidade, o grupo 
apresentou “Roda Alegre” e FOI PREMIADO COM 2 TROFÉUS! O primeiro referente ao 1° lugar na ca-
tegoria e o outro prêmio especial de destaque (só distribuídos 2 na noite)!!! Concorreram 92 grupos de 
danças de diversas cidades. 
O grupo emocionou a plateia e os jurados que, de pé, aplaudiram a apresentação!  
Ao receberem os prêmios, os jurados os parabenizaram pelo trabalho e enfatizaram a emoção que pro-
porcionou a eles! 

O grupo completou 4 anos em 2017 e, atualmente, reúne-se todos os sábados às 10:00hs na 
Associação dos Aposentados de Juiz de Fora (Rua Bernardo Guimarães, 77. Bairro Manoel Honório - 
atrás da Receita Federal). - Dirigente Renata A. C. Dall'Orto 

O Grupo Luz do Oriente recebeu 2 troféus no  
Concurso AMANDANÇA  

Grupo Luz do Oriente (Juiz de Fora/MG) - Dirigente Renata 

Grupo Luz do Oriente (Juiz de Fora/MG) - Dirigente Renata 
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DANÇA SÊNIOR NO VII SEMINÁRIO DE CONVIVÊNCIA  
VIDA PLENA NA LONGEVIDADE - 21/OUT 

 
 Mais uma vez, os dirigentes Adjar e Laura inseriram a Dança Sênior na programação do Seminá-
rio de Convivência que organizam anualmente na Igreja Nossa Senhora Rainha, em BH. 
 Desta vez, a apresentação da DS ficou por conta do Grupo Maturidade sem Fronteiras, dirigido 
por Neyse e Anelice. Foi um sucesso! Parabéns aos organizadores! Parabéns ao grupo e às suas dirigen-
tes! 

Laura com Grupo Maturidade sem Fronteiras e suas 
Dirigentes Neyse e Anelice. 

Adjar, após proferir palestra, se entregou à DS  

IX VESPERAL DE DANÇA SÊNIOR NO CENTRO DE 
REFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA - CRPI  

 No dia 1º/dez, foi realizado mais um Vesperal 
de Dança Sênior no CRPI - Centro de Referência da 
Pessoa Idosa! Além do CRPI, a DS, como sempre, 
teve como parceira a Secretaria Municipal de Espor-
tes e Lazer - SMEL. Graças à SMEL, foi possível ter-
mos mais uma vez uma animadíssima abertura com a 
participação dos famosos Beto e o Trem Chic! Os 
grupos brilharam nas apresentações e nas danças de 
integração! A distribuição de pipocas (cortesia de Ju-
arez Elisiário/Dedo de Prosa) também contribuiu para 
a alegria geral! No final, como de costume, foram 
sorteadas cestas de Natal que sempre são carinhosa-
mente preparadas por uma equipe do Grupo de Diri-
gentes - junto delas, estava a cesta que Josefina 
gentilmente doou (como fez Adjar, em 2016).  

Em Pirabeiraba - nov/2017  Confraternização de final de ano - dez/2017 

IX VESPERAL DE DANÇA SÊNIOR NO CENTRO 
DE REFERÊNCIA DA PESSOA IDOSA - CRPI  

 No dia 1º/dez, foi realizado mais um Ves-
peral de Dança 
Sênior no CRPI - 
Centro de Refe-
rência da Pessoa 
Idosa! Além do 
CRPI, a DS, co-
mo sempre, teve 
como parceira a 
Secretaria Muni-
cipal de Esportes 
e Lazer - SMEL. 
Graças à SMEL, 
foi possível ter-
mos mais uma 
vez uma anima-
díssima abertura 
com a participa-
ção dos famosos 
Beto e o Trem 

Chic! Os grupos brilharam nas apresentações e 
nas danças de integração! A distribuição de pipo-
cas (cortesia de Juarez Elisiário/Dedo de Prosa) 
também contribuiu para a alegria geral! No final, 
como de costume, foram sorteadas cestas de 
Natal que sempre são carinhosamente prepara-
das por uma equipe do Grupo de Dirigentes - 
junto delas, estava a cesta que Josefina gentil-
mente doou (como fez Adjar, em 2016).  
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DIVULGAÇÃO DA DS PELA REGIONAL 4 

NA RÁDIO - RENATA (JUIZ DE FORA/MG) 
 
 
No dia 11/01, a dirigente Renata A 
Campos Dall'Orto participou do 
programa Sala de visitas da Rádio 
Catedral JF, quando aproveitou a 
oportunidade para fazer uma longa 
e importante exposição sobre a 
DS.  

NO JORNAL - NETO (FORTALEZA/CE) 
 
Com o título Conoce 
la Danza Sénior con 
Neto, o jornal espa-
nhol QMayor apre-
sentou umaextensa 
e rica reportagem 
sobre a DS, incluin-
do fotos e vídeos. 
Vale a pena conferir 
o belíssimo trabalho 
de divulgação feito pelo dirigente habilitado Francis-
co das C Vasconcellos de Souza Neto: https://
www.qmayor.com/actualidad/danza-senior/ 

NA TV - MÁRCIA CRISTINA (BELO HORIZONTE/MG) 
 
A Vice-coordenadora Regional Márcia Cristina As-
sumpção Soares fez uma importante divulgação da 
DS no MGTV (rede Globo), falando da DS como uma 
das atividades que a Prefeitura de BH oferece por 

meio do Progra-
ma Vida Ativa - 
são aproxima-
damente 2.800 
idosos que pra-
ticam as ativi-
dades. O im-
pacto positivo 

da divulgação pôde ser constatado já na semana 
seguinte com o aumento surpreendente 
do tamanho da roda de DS no CRPI - Centro de Re-
ferência da Pessoa Idosa de BH! 

POR PANFLETOS - DIVULGAÇÃO CURSO BÁSICO DS. 

REGIONAL 05 
 

DEPOIMENTO 
 A Dança Sênior em parceria com a 
cirurgia bariátrica me trouxe vários benefí-
cios como por exemplo sair do meu casulo 
de aposentada, de ficar cuidando de netos 
em todos meus horários vagos. Me tirou da 
inércia, acabou com a inibição que eu tinha 
da dança me fez sentir mais confiante nas 
atitudes a serem tomadas em todos os cam-
pos e relacionamento de amizade. Passei a 
ter uma expressão corporal equilibrada e 
tenho muito mais qualidade de vida após 
fazer da dança sênior meu foco. Hoje tenho 
um estado de ânimo estável e equilibrado 
tudo isso graça a Dança Sênior. inclusive 
nos faz ter gestos delicados, ritmo e dedica 
ao no que me propus a fazer. 

https://www.qmayor.com/actualidad/danza-senior/
https://www.qmayor.com/actualidad/danza-senior/
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DANÇA SÊNIOR TAMBÉM ESPALHA PERFUME  
  Poderia escrever de várias formas, mas este iniciar de 2018 me tocou de um modo muito espe-
cial, de um que somente Deus poderia tocar. Por isto cito o Versículo tema do 29º Congresso de Servas 
Luteranas do Brasil realizado em Poços de Caldas MG de 21 a 25 de janeiro deste ano. “Como um per-
fume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja reconhecido 
por todas as pessoas” (2 CO 2. 14b).  
  Mais de 1.550 pessoas inscritas, mãos dadas, dons, talentos, amor e um objetivo: Servir ao Se-
nhor com Alegria. SL 100.2  
  Quanta alegria naquele ambiente... a Dança Sênior ali em sua singularidade, representada em 
sua totalidade por mim, Rosângela R. Goebel e Sueli Kasten, durante meus dias ainda posso sentir e 
me fortalecer na certeza de que a Dança Sênior é um presente. 
 Presente para pessoas que enviaram mensagens como a de Jussara Borsoi de Toledo/ PR, di-
zendo: “A capacidade de expressar em pequenos ou poucos gestos e movimentos, o que vai no íntimo 
é conectar sentimentos, Fé e alegria em grupo e juntos fazer uma linda coreografia. É bailar nas nu-
vens, flutuar. Todos podem, crianças, adultos ou idosos participar.”   
           De Angela Neumann, Nova Hartz/RS reforçando: ”A Dança Sênior no Congresso Nacional de 
Servas foi algo muito marcante. Chegou devagarinho e agradou a todos. Vi aquele plenário todo envol-
vido, mulheres, jovens, homens e crianças. Achei o máximo! Delicada, suave, contagiante e marcante! 
” 
  Da Rita de Cassia N. Neitzel de Baixo Guandu/ES “Me encantei com os movimentos da Dança 
Sênior! Minha intenção é fazer curso para utilizar a técnica em encontros da igreja e quem sabe no asi-
lo da cidade”.  
  Neide Ross Eler de Pimenta Bueno/RO “ Parabéns pela participação no congresso nacional, com 
certeza depois do seu entusiasmo é que fui convidada a estar em Cacoal/RO uma vez por mês, para 
fazer Dança Sênior, estou muito feliz!”  
   Rosângela Scheffler  de Porto dos Gaúchos/MT "A dança sênior abrilhantou ainda mais o con-
gresso. Foram momentos especiais, de leveza e emoção. Também   quando as crianças   fizeram a 
dança... comprovando que essa dança tão suave contagia e inclui. É como um perfume que se espalha. 
Foi lindo!"  
 Desta vez posso afirmar que as sementes da DS foram espalhadas sobre asas de borboletas, 
isto de 2 mil borboletas coloridas que embalaram as manhãs e tardes, que saíram dali levando mensa-
gens em suas pequenas asas, de valsas, de samba e ali sentadas e por outras vezes em pé tendo ainda 
a oportunidade de levar ao palco crianças em uma grande demonstração de gerações a Serviço do Se-
nhor também espalhando SEU perfume, com a dança e desta vez sênior.   Só tenho a agradecer! 
Rosângela R. Goebel 
V. Coord. Reg 5/ Comissão de Divulgação  
Vilhena/Rondônia 

 

GRUPOS DE DANÇA SÊNIOR DA CIDADE DE SINOP-MT TRABALHO FEITO PROJETO  
DA SECRETARIA DE SAÚDE DIRIGENTE CLARICE  



 

 
 

 
GRUPO DE DANÇA SÊNIOR DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT 

APRESENTAÇÃO NAS CIDADES VIZINHAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANÇA SÊNIOR NA CLÍNICA PIU - VITA COM OS ALUNOS DO CENTRO 
DIA, DIRIGENTE: ROSEANE MUNIZ 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO FELICIDADE INTEGRAÇÃO DO PANTANAL NA PRAÇA  
ALENCASTRO FESTEJOS NATALINOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REGISTRAMOS O GRUPO FELICIDADE E INTEGRAÇÃO DO PANTANAL 

NO INSTITUTO MEMÓRIA DO PODER LEGISLATIVO 
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REGIONAL 06 
HOMENAGEM A DIRIGENTE E MINISTRANTE  

JUDITH UENO 

COMEMORANDO O DIA DO IDOSO NACIONAL COM DS. 
COM O GRUPO CENTRO DIA DA UNIBES 
BOM RETIRO NO AME OESTE NA LAPA 

CENTRO DIA DA UNIBES BOM RETIRO 
COM DANÇA SÊNIOR. - NO AME OESTE SÃO PAULO. 

ATIVIDADE DE DANÇA QUE REALIZADA EM DEZEMBRO/17 
NA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES PRÓ-MELHORAMENTOS 

CASTELO – SANTOS/SP. 
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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO GRUPO DE DANÇA SÊNIOR EM NOROESTE  
DE SÃO PAULO - SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 

 O grupo de Dança Sênior vem participando nos eventos e faz visitas as entidades como escolas, lar 
dos idosos, Centro Dia, UNAT e outras entidades dentro e fora do município. Objetivo é para exercitar e di-
vertir as danças e também contribuir e incentivando outros idoso para fazerem atividades como Dança Sê-
nior e conscientizando crianças e jovens para aprender a respeitar os idosos.  

Em agosto, o grupo participou no II Circuito Brasileiro de 
Dança Sênior em Espirito Santo e participou bem no 
evento a nível nacional.  

No mês de setembro aconteceu um evento anual na 
semana do idoso, entre muitos grupos participantes, 
quatro grupos se apresentaram: Dança Sênior. 

Grupo de Dança Sênior de Pereira Barreto que atua 
durante 17 anos  

Grupo da Terceira Idade da  
Associação Nipônica  

Em outubro, o grupo de Dança Sênior recebeu convite da 
Igreja Universal para apresentar. A responsável da comunida-
de está pensando em criar um grupo de idoso como o primei-
ro passo.  

No dia 23 de novembro, o grupo fez a visita ao Centro Dia 
em Ilha Solteira, cidade vizinha. Apresentou duas danças e 
depois fizemos danças de integração com todos.  

As danças sentadas da Dança Sênior estão sendo ofere-
cidas   no Centro de Apoio ao Idoso Fragilizado. 

Participação do Grupo de Dança Sênior na Festa de 
Natal em Santa Fé do Sul no dia 08 de dezem-
bro de 2017 

Encerramento das atividades de 2017  
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DEPOIMENTO 
 Conheci a dança sênior no grupo do INOCO-
OP em Guarulhos ha 2 anos, com a Virginia e a Delfa, 
ficamos encantados.  
 No ano passado pensamos pq não trazer es-
sas dança para os idosos do ponte alta em Guaru-
lhos?  
 Dai conversamos com a Virginia e ela nos 
ajudou como voluntária iniciando um grupo no ponte 
alta 1 x por semana. Fizemos nossas inscrições no 
curso de dança sênior, mas iniciamos os grupos antes 
com a Virginia pq acreditávamos que o ponte Alta 
poderia ser um local potencial para dança sênior, de-
vido o número grande de idosos na região.  
E foi um sucesso graças a Deus, a ajuda da Virginia e 
da vitória (pessoa engajada da comunidade).  
 Hoje fizemos nossos cursos básicos e já estamos andando com as próprias pernas aos poucos com 
nosso grupo e gostaríamos de compartilhar essa história de amor que deu certo. Já nos apresentamos  em 
vários lugares e estamos recebendo convite para nos apresentar em mais lugares. E o mais gratificante é ver 
que q saúde dos idosos já está melhor, eles estão mais motivamos e alegres com as apresentações  e encon-
tros.  
 Gratidão a todos os profissionais envolvidos com a dança sênior, a dança que muda a vida de todos.  
 
Jonas Mendonca e Maria Vitória de Souza  

I ENCONTRO DE GRUPOS DE DANÇA  SÊNIOR DE GUARULHOS  
E DA ZONA LESTE DE SÃO PAULO 

“A Dança Sênior é mais que uma atividade, é a minha 
vida.” (Benedita Urbano,    ). 
Em setembro de 2004, quando terminei o Curso Básico 
de Dança Sênior, ministrado pelas queridas e carinhosas 
dirigentes Judith T. Ueno e Elisabeth Lospenato 
Bastos, não imaginei que ouviria a frase acima dita com 
tanto ânimo e alegria como ouço nos animados encontros 
com os idosos participantes dos grupos de Dança Sênior. 
Após 13 anos de trajetória nesse universo de músicas e 
coreografias, ainda me sinto uma aprendiz e fico muito 
grata com a compreensão dos idosos e das parceiras que 
me acompanham ou acompanharam nos momentos em 
que esqueci a coreografia, quando saí do ritmo ou quan-
do o CD simplesmente não tocou.  
São momentos como esses que fortalecem meu desejo 
de fazer mais e melhor e de ir além dos encontros sema-
nais. São momentos como esses que brotam em mim o 
desejo de proporcionar encontros em que seus talentos, 
sua alegria e vontade de viver possam se manifestar co-
letivamente. 
Nesse intuito, em 2010 e em 2013, em parceria com a 
Dirigente Habilitada Mônica C. Brugnaro dos Santos, or-
ganizamos o I e o II Encontro de Grupos de Dança 
Sênior nas dependências do Instituto Paulista de Ge-
riatria e Gerontologia (IPGG). Nesses Encontros reu-
nimos uma média de 400 idosos em cada um. Foram mo-
mentos de intensa integração e animação, que deixaram 
um “gostinho de quero mais”. 
Realizar um Encontro de Grupos em Guarulhos era um 
sonho acalentado há muitos anos. Mas não tínhamos Di-
rigentes nem grupos suficientes para um evento que ob-
tivesse o aval e o interesse dos órgãos públicos que justi-
ficasse o empenho de recursos humanos e materiais. En-
tão, como se diz popularmente, “fomos comendo pelas 
bordas”: primeiramente, contamos com as Dirigentes 
Delfa Conceição Nogueira e Virgínia Salvador, que, além 
de fazerem os cursos, desenvolvem a Dança voluntaria-
mente em diversas instituições públicas e privadas. Loca-
lizamos outros Dirigentes e, em final de 2016, iniciamos 
os Encontros de Dirigentes no intuito de articular nos-
sas ações e fazer um levantamento da abrangência da 

DS no município.   
Em 2017, o sonho de realizar um Encontro de Grupos em 
Guarulhos começou a tomar forma. Nesse ínterim, já éra-
mos 07 dirigentes sonhando o mesmo sonho: Bruna Pe-
reira de Castro, Delfa Conceição Nogueira, Elizabe-
te Araújo Costa, Mônica C. Brugnaro dos Santos, 
Sirley Okuda, Virgínia Salvador e eu. O sonho já era 
uma realidade possível. 
Assim, em 04 de dezembro de 2017, nas dependên-
cias do Centro Educacional Adamastor, realizamos o so-
nho do I Encontro de Dança Sênior de Guarulhos e 
da Zona Leste de São Paulo. Reunimos aproximada-
mente 320 pessoas, entre participantes de 13 diferentes 
grupos de Dança Sênior, familiares e autoridades munici-
pais. 
Não há palavras suficientes para exprimir a satisfação 
diante de um sonho realizado. As fotos podem dar uma 
breve noção... Mas o que ficou em nossas memórias e 
corações é indescritível! 
Nossos agradecimentos aos Dirigentes que levaram seus 
grupos, aos familiares que nos confiaram seus entes que-
ridos, aos voluntários e a todos os idosos participantes, 
sem os quais este sonho não teria se concretizado.  
Dirigente Habilitada Alice Ayako Hori 
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A DANÇA NA CHAVE DA VIDA 

Tradução de uma entrevista de Gisela Rao sobre a DANÇA SÊNIOR, disponível no site:  
Get Older da Pfizer—https://www.getold.com/dance-in-the-key-of-life/?cid=PRO_091817_fb1&linkId=42403165  
 
 De acordo com a dirigente da Dança Sênior Gisela Rao, a Dança Sênior é mais do que um convite para um exercício, é   
uma oportunidade para se livrar do isolamento em que se encontram muitos idosos no Brasil, embora o número de idosos 
esteja explodindo, o pais, durante muitos tempo associado a ideia de juventude está envelhecendo rapidamente, estima-se 
em torno de 700.000 pessoas/ano e uma parcela importante destes, vive sozinha. 

 Os idosos se sentem excluídos de sua comunidade, ficando 
tristes e até mesmo, depressivos. Não participam de muitos eventos 
artríticos ou culturais, muitos se sentem esquecidos e abandonados.  
 Gisela, 52, é gerente de projetos na Pfizer do Brasil e também é 
dirigente de Dança Sênior em São Paulo, um movimento internacional 
que reúne idosos, independente de sua capacidade, para dançar. A Dan-
ça sênior é uma dança que tipicamente se realiza em círculos, com pro-
pósito de interação social, bem como o beneficio físico.   
 A Dança Sênior se originou na Alemanha em meados de 1970, 

vindo a São Paulo SP, onde se tornou um dos pontos fortes e onde mora a dirigente Gisela. Pessoas com dificuldades físicas e 
de mobilidade, podem participar da Dança Sentada, uma modalidade em que Gisela se especializou, lançando o programa em 
2016 através de um patrocínio da Pfizer, que permite a funcionários e suas famílias, em tempo livre e remunerado, se engaja-
rem em atividades comunitárias. 
 Embora a Dança Sênior esteja bem estabelecida agora no Brasil, Gisela leva o movimento a muitas reuniões familia-
res. Muitos idosos tem receio de deixar seus lares assim, devemos levar a Dança Sênior para eles. Com isso podem socializar 
com seus vizinhos, travando novos conhecimentos. 
 Gisela levou seu talento com a dança para o exterior, juntando-se ao Gesundheit Intitute, famoso pelo seu programa 
de levar palhaços voluntários a hospitais. Nestes encontros dançou com uma Sra. Russa, sobrevivente da segunda guerra 
mundial. Gisela acha que todos devem se preocupar com os idosos a sua volta, pois podemos ver neles nosso futuro.  
 
Fotos no Dia do Voluntariado—Pfizer Brasil (dz/2017) 

 NOVOS FILIADOS 
Camila Antunes, Valinhos SP 
Camila Kanashiro, São Paulo SP 
Claci Herklatz, C. N. do Parecis MT 
Clarice Kotters, Sinop MT 
Cristina Kuwana, São Paulo SP 
Edna Volpi, São Paulo SP 
Elfride Bueno, Curitiba PR 
Elisângela Prado, Ferraz de Vasconc. SP 
Elizabete Costa, Guarulhos SP 
Emanuela de Moraes, São Paulo SP 
Erica Kurz, Venâncio Aires RS 
Fabricio Fujioka, São Paulo SP 
Gisela Rao, São Paulo SP 
Gisele Real, Santos SP 
Isabel Ribeiro, São Paulo SP 
Letícia Helero, S. Cae. do Sul SP 
Lilian Cliquet, São Paulo SP 
Lires Buboltz, S. Cruz do Sul RS 
 

Livia Lúcio, São Paulo SP 
Luciane Zemal, Rio de Janeiro RJ 
Márcia Prestes, Registro SP 
Ma. Aglaê Pereira, São Paulo SP 
Ma. do Rosário Martins, São Paulo SP 
Ma. Elizabete da Silva, Jundiaí SP 
Ma. Satiko Kanashiro, São Paulo SP 
Marlene Szpigel, São Paulo SP 
Mirela Casagrande, Itararé SP 
Nair Hirako, São Paulo SP 
Rafaela Lopes, Santo André SP 
Renata Fucher, São Paulo SP 
Rita dos Santos, Teresópolis RJ 
Rosângela Lambert, São Paulo SP 
Roseli Magadanz, São Leopoldo RS 
Suely Wachholz, Venâncio Aires RS 
Tânia Sena, São Paulo SP 
Tatiana Fonseca, S. J. dos Campos SP 
 

https://www.getold.com/dance-in-the-key-of-life/?cid=PRO_091817_fb1&linkId=42403165
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DIA 06/10 -  DIA INTERNACIONAL DA PESSOA IDOSA E DA DANÇA SÊNIOR. 
LOCAL: IG. SAGRADA FAMÍLIA, TAGUATINGA–DF; COORD: REGIONAL-07 E PASTORAL DA P. IDOSA. 

 
Um pouco de cada grupo junto e misturado aos visitantes e 
Dirigentes dançaram a tarde toda! 
Teve apresentação do Grupo Estação das Flores – Ceilân-
dia da Dirigente Maria do Rosário;  Grupo de Dirigente Flor 
do Cerrado - Brasília esquentou a roda com Casatschok, 
Dirigida por Maria Helena. Festejou também os aniversários 
dos Dirigentes dançando a Valsa da Pedra Azul, conduzida 
por Terezinha. E para melhorar o astral a Dirigente Carina 
Borba enfeitou o salão com o tema Primavera; com a beleza 
das flores saudamos as Primaveras passadas e presente.  
Antunilde tratou de alimentar bem cada participante com um 
Kit de alimentação saudável. As 150 pessoas presentes se 
divertiram também com brincadeiras feitas pela Dirigente 
Claudia Denise. Este foi o segundo ano de parceria com a 

Pastoral da Pessoa Idosa desta paróquia e deu tão certo que renovamos por mais um ano esta celebração da 
vida com dança. 

 
DIA: 21 /10- SEMINÁRIO REGIONAL  

PARA HABILITADOS. 
MINISTRANTE: MARIA TEREZINHA   

09 PARTICIPANTES SAÍRAM CONTENTES E ANIMADOS   
COM O ENCONTRO. 

 
 
Como primeira experiência na Regional-7 foi bastante aceita e 
aprovada pelos Habilitados a realização anual deste Seminário. 
Foi uma grande troca de conhecimentos e emoções; uma opor-
tunidade de aproximação, crescimento e atualização.  
 

 
 

GRUPO BALANÇO DA ALEGRIA – GOIÂNIA /GO 
DIRIGENTES: CLAUDIA E MARIELA;  NO CENTRO DE 

REFERÊNCIA DO IDOSO DA SMS. 
 

A Dança Sênior é um dos recursos utilizados pelas Dirigentes 
que trabalham neste Centro como Terapeuta Ocupacional e 
Fonoaudióloga, para os usuários  do Sistema Único de Saúde 
que buscam melhorias na concentração  e  memorização.  

DANÇA SÊNIOR®  
 

 

Mais vida aos anos! 



 


