
O ensaio técnico da Embaixada 
Copa Lord, a campeã do Carnaval 
2010, que seria realizado na noite 
passada, foi cancelado por causa 
da chuva. 

Apesar da falta de calendário, a 
Liga das Escolas de Samba deve 
encontrar uma nova data para que 
a agremiação possa realizar o seu 
segundo ensaio técnico. 

A escola planejava levar um 

grande número de componentes à 
Passarela do Samba Nego Quirido 
para este ensaio. 

A escola do Morro da Caixa, 
que tem o tema “Mãos” como 
enredo, de autoria de Edu Aguiar e 
Celinho da Copa Lord, aproveitou 
o cancelamento do ensaio para 
tratar de questões relacionadas 
ao desfile e assim ganhar tempo, 
porque a hora tá chegando.

alan pedro

Chuva cancela ensaio da Copa Lord 

Rainha do Carnaval 1
Inscrições para o Concurso Rainha do 

Carnaval 2011 de Florianópolis estão abertas 
até terça-feira. Um detalhe: o regulamento 
não exige que as candidatas estejam ligadas a 
uma escola ou mesmo bloco carnavalesco. 

Pode dar caldo pois, anos atrás, a Setur 
retirou o quesito “samba no pé” e muita 
gente protestou. Ainda assim, vale lembrar: 
inscrições na sede da Setur, à Rua Tenente 
Silveira, 60, Centro (sobre loja), das 13h às 
19h.

Rainha do Carnaval 2
Etapa eliminatória no dia 19 de fevereiro, 

às 18h, na praia do Pântano do Sul. Serão 
selecionadas 10 finalistas para a final, dia 25 
de fevereiro, na Nego Quirido, a partir das 19h. 
Quesitos: beleza, simpatia, comunicabilidade, 
espírito carnavalesco e extroversão. 

Rainha do Carnaval 3
As candidatas irão desfilar com traje de 

banho e fantasia. Premiação é de R$ 3 mil 
para a Rainha, R$ 2 mil para a 1ª Princesa 
e R$ 2 mil para a 2ª Princesa – além de 
faixa, troféu e trajes carnavalescos. A Corte 
do Rei Momo Hernani Hulk deverá cumprir 
uma agenda pré-determinada pela Comissão 
Organizadora. 

Olha o bReque!
4 Os Protegidos da Princesa se  

apresentam hoje à noite no entorno da  
Praça XV, na Capital.

baile
Amanhã, a partir das 22h, baile para escolha 

da Rainha do Berbigão do Boca, no Clube 12, 
Centro de Florianópolis.

Doze jovens concorrem. Três bandas animam 
a festa: Em Cima da Hora, Sambarah e Apogeu.

Lagoa
Seis pessoas da equipe de Coordenação de 

Harmonia e Evolução da União da Ilha da Magia 
foram ao Rio visitar quadras de escolas, como 
Mocidade Independente de Padre Miguel e 
Imperatriz Leopoldinense. Também estiveram na 
sede do Cacique de Ramos, Cidade do Samba 
e Marquês de Sapucaí. O grupo participou do 
ensaio técnico da Porto da Pedra na Sapucaí. 

– Impressionante a seriedade com que os 
desfiles técnicos são conduzidos – diz Ilane 
Frank, da Coordenação de Harmonia da UIM.

Caramuru
Amanhã, partir das 20h30min, primeiro 

ensaio do Bloco Amigos do Caramuru. Local é 
o ponto final do Morro da Queimada.

Pauta
Amanhã, 19h, na Kibelândia, reunião para 

organização do Bloco PaUTA QUE PARIU, 
organizada pelo Sindicato dos Jornalistas.

esquenta
Hoje, a partir das 22h, Esquenta do 

Sou+Eu. Som por conta de Neném Maravilha 
e banda.
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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.horasc.com.br/tamborim

Camisetas
Para os leitores que 

participaram da promoção 
de camisetas do Berbigão 
do Boca no Blog Tamborim: 
o sorteio das cinco 
camisetas será sábado, a 
partir das 11h, no Bar do 
Alvim, no Mercado Público. 
Nado Garofalles promete 
uma boa batucada e a 
presença da Corte 2011, 
que já estará eleita. Ideia 
é fazer um momento de 
confraternização entre 
quem estiver por lá. Agora 
é contar com a sorte, 
pois a média da disputa 
é: 26 leitores para cada 
camiseta.

Marchódromo 
O projeto Marchódromo vai ser reativado 

quarta-feira. Em pontos da cidade um grupo 
musical tocará antigas marchinhas. O primeiro 
será a esquina da Avenida Hercílio Luz com 
a Rua Fernando Machado. Na quinta-feira, a 
Travessa Ratclif, e na sexta o Vão Central do 
Mercado Público, a partir das 19h. 

No sábado o projeto visita Santo Antônio de 
Lisboa e domingo a Pracinha do Ribeirão da 
Ilha, às 18h. 

Reviravolta
Depois da Liesa decidir que nenhuma escola 

do Rio cairá para o segundo grupo, reviravolta 
no carnaval carioca: Portela quer concorrer. 
Grande Rio já pensa no assunto, sentimento 
que cresceu depois do apoio incondicional 
de artistas da Globo e do ensaio técnico na 
quadra na noite de terça-feira. União da Ilha 
deve se manifestar hoje.

arquivo pessoal

seu Lidinho 
se protegeu 
como pode na 
nego quirido


