
A organização da União da Ilha 
da Magia foi o destaque no ensaio 
de ontem à noite, no entorno 
da Praça XV. A escola saiu no 
horário previsto e às 23h já havia 
encerrado a apresentaçãao. Veio 
com alas organizadas, vestidas 
com camisetas da escola, e com 
os dois casais de mestre-sala e 
porta-bandeira. As baianas vieram 

em bom número. 
Se a escola se organizou, 

o mesmo não aconteceu 
com a infraestrutura do local. 
Veículos estacionados na praça 
atrapalharam e faltaram banheiros. 
Mas, de acordo com Joel Costa 
Júnior, diretor de Carnaval, a 
apresentação surpreendeu pela 
animação de todos.

Hermínio nunes

Ensaio da UIM surpreendeu

Marchinhas
Já está pronto o regulamento do Concurso 

de Marchinhas de Marchas-Rancho de 
Florianópolis, nos dias 1º, 2 e 3 de março, 
a partir das 20h, no vão central do Mercado 
Público. Serão 24 obras selecionadas. 
O concurso premiará três marchinhas e 
três marchas-rancho. Poderão participar 
compositores residentes em Florianópolis e 
na Grande Florianópolis, com comprovante 
de residência. As inscrições vão de 31 de 
janeiro a 15 de fevereiro de 2011, na Setur. 
Cada participante (compositor, intérprete ou 
grupo) poderá inscrever, no máximo, duas 
composições de cada categoria. Prêmios de 
R$ 2,5 mil; R$ 2 mil e R$ 1,5 mil (para cada 
categoria). O melhor intérprete leva um troféu. 

Aniversário
Valmir Fraga, que adora interpretar Jamelão 

e esteve na disputa dos Talentos da Terceira 
Idade, está de aniversário. Parabéns!

Gravação
Feijoada da Baianas, a partir do meio-dia de 

sábado, na Unidos da Coloninha, com tempero 
a mais: Jornal de Almoço, da RBS TV, vai fazer 
um ao vivo direto da quadra, com Jorginho do 
Império.

Samba
Hoje, a partir das 22h, Roda de Samba na 

Associação dos Subtenentes e Sargentos, com 
Telinho e Banda e convidados. Convites ao 
preço de R$ 10. Promoção da Velha-Guarda 
da Os Protegidos da Princesa.

Onodi
Boi de Mamão é o tema do Bloco Onodi 

neste Carnaval, que desfila dia 6 março, no 
Campeche. Saída marcada para as 17h, 
da frente da Capela de São Sebastião, 
deslocando-se até a antiga Associação do 
Besc, e retornando à capela, onde permanece 
até 22h, no agito.

A quarta-feira marcou uma 
data especial para Ana Cristina 
dos Santos: há exatos 15 anos, 
era coroada Rainha do Carnaval 
de Florianópolis. A “Fofa”, como 
é carinhosamente chamada, foi 
a representante da Unidos da 
Coloninha em 1996.
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Receba a previsão do tempo 
pelo celular. Envie torpedo 

com TEMPOSC  para 46956. O 
custo é de R$0,31 + impostos 
por mensagem recebida para 
clientes Claro, Vivo, Tim e Oi. 
Para cancelar as assinaturas, 

envie SAIR para 46956. 

www.diario.com.br/tamborim

coloninha
Ensaio técnico é 

treino. Está correto o 
diretor de Harmonia da 
Unidos da Coloninha, 
Valcione Furtado, 
quando diz que o 
importante é que 
deu para observar o 
andamento da escola, 
na noite de quarta-feira, 
na Nego Quirido. Mas 
uma coisa chamou 
muito a atenção: a 
forma bonita com 
que a corte da escola 
se apresentou, com 
suas representantes 
fantasiadas como se 
para um desfile oficial.

lIc
Lagoa Iate Clube mantém a tradição do 

Baile Infantil sempre nas tardes de domingo. 
Reúne mais de 2 mil participantes. Animação 
da Banda Stylus, das 16h às 20h. Haverá o 
desfile de fantasias para crianças até 12 anos. 
Crianças acima de dois anos e estudantes R$ 
10, adultos R$ 20. Informações: 3232-0089

voz
Maria Helena se apresenta hoje, no Café da 

Corte, entre 20h e 24h, no Centro Histórico 
de São José. Vai com gente boa: Wagner 
Segura, Chico Camargo, Alexandre Pandeiro, 
Du, Rogério Pista

Força
Câmara de Vereadores concedeu 

autorização para a Unidos da Coloninha seguir 
ocupando o terreno da sede da agremiação, 
na Rua Tupinambá, que era em regime de 
comodato.

Hermínio nunesFantasias foram 
destaque na 
noite de quarta 

rafael e Fernanda 
esbanjaram alegria


