Dra. Anita Maron de Mello Aragão, 65 anos, carioca.

Bacharel pela UERJ (1972), pós-graduada em Direito Societário pela Universidade
Gama Filho (1978), Direito Empresarial pelo IBMEC (2002), Direito Financeiro
pelo IBMEC (2003) e em Mediação pela Universidade de Buenos Aires (Argentina).
Advogada de Furnas Centrais Elétricas S.A. aposentou em 1992 e, atualmente,
milita em seu próprio escritório de advocacia. Também atua como Mediadora do
Tribunal de Justiça do RJ e é instrutora de Mediação e Conciliação do CNJ.

Dica do Mês:
“Convidada por amigos, fui conhecer o “Sorvete Dançante” no Casarão Ameno
Resedá na Rua Bento Lisboa (Catete).
Uma surpresa !!!
Músicas dos anos 70, 80 e 90 embalavam a noite. Um local maravilhoso, com
espaço para dançar, conversar e até jantar. Além do Salão Principal, há um
restaurante no andar inferior com excelente cozinha assinada pela Brasserie
Rosário.

Para quem viveu esta época, uma terapia ouvir músicas que alimentavam nossos
relacionamentos amorosos e animavam baladas na juventude. Além do DJ, por
volta da meia noite, surge no palco um conjunto musical que dá vida as melodias
mais famosas e cantadas por todos Como uma Onda, de Lulu Santos; Descobridor
dos Sete Mares, por Tim Maia; Vital e sua moto, do Paralamas do Sucesso; Será, do
Legião Urbana; Abra suas Asas, Frenéticas; Como eu quero, Kid Abelha; Lança
Perfume, da Rita Lee; e Whisky a Go-Go, pelo Roupa Nova. Nas internacionais com
Elton John, Queen, Donna Summer, Michael Jackson, Elvis e até Nathing Cole. Sem
falar nas melodias da saudosa Orquestra Tabajara que tocava lindas canções para
dançar de rosto colado. Um verdadeiro flashback e o retorno a uma época em que a
música, paqueras e namoros eram saudáveis e profícuos.
E como é saudável sentir saudade ...
Sugiro vc acionar o Facebook do Sorvete Dançante e registrar seu nome na “Lista
Amiga”. Assim, vc paga a entrada com desconto. Vale a pena experimentar, uma
excelente opção para levar seu marido ou esposa, colegas de trabalho, amigos ou
até mesmo se divertir conhecendo gente que curte essas baladas com alegria e
segurança.
A festa é administrada pelo casal Carla e Armando que são conhecidos e
cumprimentados no local, além de atenderem a todos com muita simpatia e
simplicidade.
É só conferir, acredite”.

https://www.facebook.com/sorvete.dancante

