
Agradecimento por todos terem se inscrito  
 

Queridas e queridos participantes,  

 

Obrigada por me acompanharem nessa experiência de aprendizagem e 

compartilhamento da cultura do Tango!  Dessa vez tudo aconteceu de uma 

maneira muito diferente. Foi Online o tempo todo. Maravilha.  

 

Foram mais de 640 pessoas inscritas no site, 260 novos inscritos no canal do 

YouTube, mais de 80K em visualizações no Facebook e Instagram, entre outros 

acessos muito significativos.  

 

Porém, muitas pessoas, infelizmente não conseguiram se conectar por problemas 

diversos, tais como: e-mails escritos errados ou incompletos, números de 

telefones celulares ausentes ou incompletos, código de outros estados e países 

faltando ou incompletos e até mesmo os próprios nomes incompletos no 

cadastro. Enfim por alguns motivos, infelizmente, não receberam o aviso a 

tempo.  

 

Mas vamos ao que é também importante. Amigos, preciso dizer porque acredito 

no poder do universo de transformação que a Educação online pode proporcionar 

às pessoas. 

 

O que antes parecia difícil e quase impossível, ou seja, cada um desde seu lar, sua 

casa, cidade, país, poder adquirir conhecimento e compartilhar sua experiência 

junto com outras pessoas, de outros lugares e ao mesmo tempo, vivenciando o 

processo de aprendizagem juntos; agora, essa possibilidade se tornou mais viável.  

 

A globalização nos trouxe esse presente. Conseguimos nos comunicar hoje em dia 

com mais facilidade do que há alguns anos atrás... Não muitos, acreditem!!!  

 

Hoje podemos falar com nossos parentes com apenas um clique no nosso 

computador. Podemos aprender muitas coisas e obter resultados incríveis graças 

à telepresença.  

 

Com isso tudo, podemos nos encontrar de diferentes maneiras utilizando as redes 

sociais, as Lives Gratuitas online, as aulas pela internet, etc. Para muitos 

aconteceu de maneira muito satisfatória, tanto é que tivemos centenas de 

retornos acerca das duas aulas/Live que propiciei gratuitamente. Elas ainda estão 

disponíveis para quem participou do processo e também para aqueles que, por 

algum motivo não conseguiram entrar. Basta acessar os links abaixo.  

 

➔ LIVE DO DIA 12.05.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=B9t2wx9zzrI&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=B9t2wx9zzrI&feature=youtu.be


 

➔ LIVE DO DIA 07.05.2020 

https://youtu.be/B1pnHNrO8do?list=PLjzeigaEnziks0AvTmrNzk8K-

rpMHe3Ga  

 

Com isto, fiquei muito feliz em poder elaborar um novo meio de transmitir essa 

dança que amo tanto. Novamente quero dizer que espero que o “vírus” 

apaixonante T-A-N-G-O invada seu corpo e suas emoções...  

 

Pessoal, agora preciso informar que infelizmente essas Lives acabaram! Na 

última Live expliquei que, a partir dessas duas Lives Online e Gratuitas, elaborei 

uma continuação com um curso de curta duração para quem tiver interesse em 

continuar o processo de aprendizagem.  

 

Para aqueles que quiserem continuar aprendendo e me acompanhando nessa 

jornada, ainda oferecerei mais quatro aulas Online!!! Só que dessa vez, para quem 

estiver interessado, o acesso será pago sendo que para se inscrever basta entrar 

no link abaixo.  

 

 

 

As aulas de Tango Online de curta duração serão constituídas no formato de 03 

Aulas práticas + 01 aula Bônus Especial. Aulas serão práticas com 

acompanhamento e atendimento individualizado via rede social e online. Todas 

as aulas serão embasadas com suporte midiático e teórico para melhor 

compreensão sobre o contexto em que se desenvolverá o curso. As aulas terão 

duração de cerca de 1 hora e meia e 2 horas com acompanhamento especial e 

dedicado, e ainda ficarão gravadas e disponíveis para todos os inscritos no curso, 

indefinidamente.  

 

Vale muito a pena a continuidade desse aprendizado, principalmente para que 

você possa adquirir uma base mais sólida para a sua dança.  

 

Mas, essa ideia não surgiu isolada. Há muito eu queria encontrar uma forma de 

poder contribuir com a sociedade não só com conhecimento e educação para as 

pessoas; mas, também, contribuindo para ajudar aqueles que mais necessitam e 

que, por alguma infelicidade, não têm como obter apoio nesse momento. Para 

isso, decidi que parte da renda obtida será doada ao Instituto AMOR ROSA.  

O que é o Instituto AMOR ROSA?  

Cada vez mais pacientes adultos carentes e com câncer são encaminhados para 

o Instituto AMOR ROSA para ter uma alimentação o mínimo razoável. Saiba 

mais sobre o instituto em:  

➔Movimentos Fundamentais do Tango 

https://youtu.be/B1pnHNrO8do?list=PLjzeigaEnziks0AvTmrNzk8K-rpMHe3Ga
https://youtu.be/B1pnHNrO8do?list=PLjzeigaEnziks0AvTmrNzk8K-rpMHe3Ga
https://sun.eduzz.com/358147


-FindGlobal: https://bit.ly/2WJYdm4  

-Facebook: https://pt-br.facebook.com/amorrosa.org  

-Instagram: https://www.instagram.com/institutoamorrosa 

Por isso, nos aproximamos do Instituo para podermos contribuir de alguma 

maneira e, dessa forma, podermos fazer a nossa parte.  

Assim, ao participar do curso de Tango Online  

 

 

 

Você também estará indiretamente participando de um projeto que além de 

ajudar a si mesmo adquirindo conhecimento e habilidades diferentes, também 

estará participando da construção de uma sociedade com menos dor e 

sofrimento.  

Portanto, desde já, em nome do Instituto AMOR ROSA, gostaria de agradecer por 

sua participação.  

Mas, para aqueles que não puderem participar dessa nova jornada que se inicia, 

tenho também uma novidade.  

Todas as semanas estou postando no meu Canal do Youtube muitas dicas e aulas 

curtas gratuitas. Aproveitem, basta acessa o meu canal do Youtube, se inscrever 

para quem não é inscrito, e ativar o sininho para receber sempre as boas novas 

que posto por lá. 

➔ Canal do Youtube Luciana Mayumi T.A.N.G.O        

Mais uma vez é preciso lembrar: este é exatamente o momento certo para colocar 

seu DESEJO em prática! Bailar TANGO!!  

 

Te garanto que será uma decisão transformadora na sua vida. Se você sempre 

quis aprender e nunca tomou coragem, fez a escolha certa.  

 

Além disso, criei um Canal no TELEGRAM Luciana Mayumi T.A.N.G.O       . 

É um canal único e exclusivo, somente para aqueles que querem fazer parte da 

comunidade Luciana Mayumi. É um canal gratuito, porém restrito, para entrar 

basta entrar na comunidade clicando nos links aqui.  

  

➔ Canal no TELEGRAM Luciana Mayumi T.A.N.G.O        

 

➔Movimentos Fundamentais do Tango 

https://bit.ly/2WJYdm4
https://pt-br.facebook.com/amorrosa.org
https://www.instagram.com/institutoamorrosa
https://www.youtube.com/user/lumayumi2
https://bit.ly/3bRDjb9
https://sun.eduzz.com/358147


Também para aqueles que preferirem um canal diferente, criei o canal do grupo 

de WhatsApp “Luciana Mayumi T.A.N.G.O       ”, com a mesma finalidade. Basta 

clicar abaixo.  

➔ Grupo de WhatsApp Luciana Mayumi T.A.N.G.O        

 

Por esses canais sempre postarei novidades, notícias, músicas, vídeos e informes 

sobre o mundo do Tango com dicas de eventos, aulas, workshops, 

Encontros\Festivais\Congressos, viagens, vestuário, sapatos e obviamente, as 

Milongas pelo mundo afora.  

 

Uma observação: mesmo entrando agora nesse grupo é possível ler as mensagens 

novas e também as mais antigas. O Grupo já está criado e ativo a todo vapor, mas 

a intenção é nos tornarmos uma grande Comunidade, gerando muita informação 

gratuita para todos os inscritos. Já tem vídeos meus nesses canais de 

comunicação!  

 

Mais uma vez, lembro a todos que, para ter acesso ao link de compra do curso que 

dá continuidade às duas Lives que ofereci nessas duas semanas, clique abaixo 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO, UM ÚLTIMO AVISO, EU PROMETO!  

 

Como informei na LIVE do dia 12.05.2020, existe uma promoção BÔNUS para 

quem adquirir o curso até hoje à meia noite. O preço está com um desconto 

de 58,82 %.  

 

A partir de amanhã 14.05.2020, o preço voltará a ser cobrado com o 

seu valor real. Portanto, fique atento. Qualquer coisa fale comigo pelo Telegram 

ou WhatsApp.  

 

O prazo para se inscrever no curso será até dia 16.05.2020. Depois disso não 

ficará mais disponível, pois vou estou trabalhando em um outro projeto e não 

aceitarei mais alunos para essa versão do curso, que talvez eu volte a relançar 

daqui há um tempo. Ainda não me decidi sobre isso!!!  

 

 

 

 

Então, meus amores!!! Muito obrigada por participar das minhas aulas e Lives e 

deixar a dança fazer parte da sua vida. Gratidão pela nossa conexão. E também 

gostaria de agradecer a todos os que já adquiriram o curso   

➔Movimentos Fundamentais do Tango 

➔Movimentos Fundamentais do Tango 

https://chat.whatsapp.com/HQuMUNH00V91y7cQe9USxv
https://sun.eduzz.com/358147
https://sun.eduzz.com/358147


 

Um abraço virtual tangueiro. 

 

 

Profa. Luciana Mayumi  
 

▶ Canal exclusivo do Telegram ☛ https://bit.ly/3bRDjb9  

▶ WhatsApp ☛ https://chat.whatsapp.com/HQuMUNH00V91y7cQe9USxv  

 

Conheça também minhas redes ↴   

Youtube☛ https://www.youtube.com/user/lumayumi2  

    Instagram ☛ https://www.instagram.com/luciana.mayumi2  

    Facebook ☛ https://www.facebook.com/luciana.mayumi2  

 

Conheça o meu site ↴  

     www.lucianamayumi.com  

 

https://bit.ly/3bRDjb9
https://chat.whatsapp.com/HQuMUNH00V91y7cQe9USxv
https://www.youtube.com/user/lumayumi2
https://www.instagram.com/luciana.mayumi2
https://www.facebook.com/luciana.mayumi2
http://www.lucianamayumi.com/

