
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREMIAÇÃO ESPECIAL 

  
Por Cristina Sanches - Melhor professor de balé 

Bolsa CURSO DE TREINAMENTO INTENSIVO, Argentina, maio de 2023 
 

Nome do(a) Bailarino(a) ganhador 
 

Ana Clara Barboza 

Escola ou Grupo - Cidade – estado 

    Ballet Isabel Gusman - SP 

Informações para os vencedores/ 

Danzamerica 2022/presencial na Argentina, 27 de setembro a 02 de outubro 
Comunique-se o mais rápido possível em +54 9351 522-4071 - 

infodanzamerica.org 
Os selecionados devem entrar em contato com a Organização em até 30 dias, 
enviando o documento correspondente contendo seu prêmio/bolsa emitido 

pela Fendafor. 
Desejando-lhe sucesso nesta nova edição, você é cordialmente saudado 

 

 



 

 

 

 

 

 
PREMIAÇÃO ESPECIAL 

  
Melhores (2) Dançarinos Clássicos (Duo ou Trio de 11 a 16 anos) 

Passe liberado para variação do repertório, Danzamerica 2022 
 

Nome do(a) Bailarino(a) ganhador 
 

                                 Luiz Martins  

Escola ou Grupo - Cidade – estado 

STUDIO ALPHA - CASTANHAL 

Informações para os vencedores/ 

Danzamerica 2022/presencial na Argentina, 27 de setembro a 02 de outubro 
Comunique-se o mais rápido possível em +54 9351 522-4071 - 

infodanzamerica.org 
Os selecionados devem entrar em contato com a Organização em até 30 dias, 
enviando o documento correspondente contendo seu prêmio/bolsa emitido 

pela Fendafor. 
Desejando-lhe sucesso nesta nova edição, você é cordialmente saudado 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
PREMIAÇÃO ESPECIAL 

  
Melhores (2) Dançarinos Clássicos (Duo ou Trio de 11 a 16 anos) 

Passe liberado para variação do repertório, Danzamerica 2022 
 

Nome do(a) Bailarino(a) ganhador 
 

Ana Letícia Araújo  

Escola ou Grupo - Cidade – estado 

BIOFIT ACADEMIA DE DANÇA – MOSSORÓ, RN. 

Informações para os vencedores/ 

Danzamerica 2022/presencial na Argentina, 27 de setembro a 02 de outubro 
Comunique-se o mais rápido possível em +54 9351 522-4071 - 

infodanzamerica.org 
Os selecionados devem entrar em contato com a Organização em até 30 dias, 
enviando o documento correspondente contendo seu prêmio/bolsa emitido 

pela Fendafor. 
Desejando-lhe sucesso nesta nova edição, você é cordialmente saudado 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
PREMIAÇÃO ESPECIAL 

  
Melhor (2) Bailarino Contemporâneo (Duo ou Trio, acima de 16 anos) 
Passe Liberado na participação de uma obra Contemporânea, Danzamerica 2022 

 

Nome do(a) Bailarino(a) ganhador 
 

Gabrielle Costa 

Escola ou Grupo - Cidade – estado 

Studio de Danças por Lucinha Azeredo – Belém PA 

Informações para os vencedores/ 

Danzamerica 2022/presencial na Argentina, 27 de setembro a 02 de outubro 
Comunique-se o mais rápido possível em +54 9351 522-4071 - 

infodanzamerica.org 
Os selecionados devem entrar em contato com a Organização em até 30 dias, 
enviando o documento correspondente contendo seu prêmio/bolsa emitido 

pela Fendafor. 
Desejando-lhe sucesso nesta nova edição, você é cordialmente saudado 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
PREMIAÇÃO ESPECIAL 

  
Melhor (2) Bailarino Contemporâneo (Duo ou Trio, acima de 16 anos) 
Passe Liberado na participação de uma obra Contemporânea, Danzamerica 2022 

 

Nome do(a) Bailarino(a) ganhador 
 

                         Brayan Saavedra Dos Santos 

Escola ou Grupo - Cidade – estado 

Academia Ópera Ballet – Cuiabá MT 

Informações para os vencedores/ 

Danzamerica 2022/presencial na Argentina, 27 de setembro a 02 de outubro 
Comunique-se o mais rápido possível em +54 9351 522-4071 - 

infodanzamerica.org 
Os selecionados devem entrar em contato com a Organização em até 30 dias, 
enviando o documento correspondente contendo seu prêmio/bolsa emitido 

pela Fendafor. 
Desejando-lhe sucesso nesta nova edição, você é cordialmente saudado 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

PREMIAÇÃO ESPECIAL 
  

Melhor Grupo Contemporâneo (acima de 15 anos) 
Liberado passe em um trabalho de apresentação, Danzamerica 2022 lançado 

 
 

Nome do(a) Grupo(a) ganhador 
 

Espaço Artístico Natália Negreiros – Mossoró RN 

Coreografia Hiato 

Informações para os vencedores/ 

Danzamerica 2022/presencial na Argentina, 27 de setembro a 02 de outubro 
Comunique-se o mais rápido possível em +54 9351 522-4071 - 

infodanzamerica.org 
Os selecionados devem entrar em contato com a Organização em até 30 dias, 
enviando o documento correspondente contendo seu prêmio/bolsa emitido 

pela Fendafor. 
Desejando-lhe sucesso nesta nova edição, você é cordialmente saudado 

 

 

 



 

 

 

 

 

PREMIAÇÃO ESPECIAL 

Marlene Lago, és primeira bailarina no Ballet Del Sodre de Montevideo, 

oferece uma residência artística para um bailarino destaque, para fazer todas 

as classes do seu curso intensivo de uma semana, em Montevidéu - Uruguai 

Nome do(a) Bailarino(a) ganhador 

Laura Sgorla 

Escola ou Grupo - Cidade – estado 

Conservatório Cearense de Dança Clássica, CE. 

Marlene Lago - +598 98 721 886 


