
Gianne Abott volta ao posto 
de cidadã-samba da Embaixada 
Copa Lord. Vai desfilar ao lado do 
Negro Gê, depois de temporada de 
trabalho na Austrália, desde 2007, 
ano em que foi eleita cidadã-
samba de Florianópolis. O primeiro 

ensaio aconteceu na terça-feira 
na Avenida Paulo Fontes. Quem 
assistiu garante: Gianne quebrou 
tudo. Na próxima semana, oficializa 
o cargo no “volta à praça”, quando 
na noite de quinta-feira a escola se 
apresenta na Praça XV.
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Gianne retorna como cidadã-samba

Grande Rio
Dirigentes da Grande Rio têm reunião, às 

11h de hoje, com o prefeito Dario Berger. 
Além da visita ao prefeito, os representantes 
da escola que teve o barracão incendiado, 
segunda-feira na Cidade do Samba, devem 
visitar alguns empresários. Vão falar não 
apenas dos prejuízos, mas como a escola está 
se preparando para desfilar na Sapucaí. 

Sambistas 
Presidentes das escolas de samba de 

Florianópolis mais aliviados: marcado para a 
tarde de segunda-feira o repasse da última 
parcela (R$ 140 mil) do governo do Estado. 
Será no gabinete do secretário de Estado de 
Turismo, Cultura e Esporte, Cesar Souza Júnior. 
Escuta-se nos bastidores que o secretário não 
abriu mão de uma concorrida cerimônia onde 
não faltem as lindas sambistas de nossas 
escolas. Mandou bem o secretário.

Onodi
A banda Quebra Com Jeito vai animar o 

Carnaval no Campeche no desfile do bloco 
Onodi, domingo de Carnaval, a partir das 17h.

Baiacu
Nelson Motta, do Baiacu de Alguém, sobre 

a escolha do tema Cinema Catarinense como 
enredo 2011. “Pode ser que com isto alguma 
Escola de Samba de Floripa se sensibilize pelo 
tema e coloque como enredo nos próximos 
anos, ao invés de ficar homenageando até 
Lojas Multinacionais”.

Concurso
Sábado, na sede da Unidos da Coloninha, 

escolha da Rainha da Liga dos Blocos de 
Florianópolis (LBCAF). A partir das 15h. Melhor 
torcida ganha cinco caixas de cerveja. Já a 
escolhida leva R$ 1 mil e emplaca a capa da 
revista da LBCAF.

Olha o 
BReque!
4 Unidos da Coloninha 

retorna hoje à Passarela 
do Samba Nego Quirido 
para o seu segundo ensaio 
técnico. No sábado, duas 
escolas: União da Ilha da 
Magia e Embaixada Copa 
Lord (22h30min).

A chuva e a
Protegidos

A cena do ano passado 
se repetiu: Os Protegidos da 

Princesa tiveram que cancelar o 
ensaio no entorno da Praça XV, 
previsto para ontem, por causa 

da chuva. Estava tudo pronto 
e a expectativa do intérprete 

Alan Cardozo era de fazer uma 
grande apresentação. Fica para 

a próxima. De acordo com a 
assessoria de imprensa da 

escola, a nova data é 18 de 
fevereiro, uma sexta-feira. 

Avenida 
Desembargador  

Pedro Silva, 
2958,   

Bairro Itaguaçu, 
Florianópolis. 
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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

Futsamba  
Bloco de São José que tem Dias Velho 

como enredo faz festa neste domingo, na 
Chácara do Zezinho,com apresentação do 
samba-enredo e fantasias. Evento a partir 
do meio-dia. Durante a semana, ensaios na 
segunda, quarta e sexta, a partir das 20h, 
no Barracão, em Barreiros. Mais informações 
com Luciano, no telefone 8441-6851.

Acadêmicos
Camisetas para o desfile do bloco 

Acadêmicos do Sul da Ilha, dia 7, no Bairro 
Tapera, sendo vendidas a R$ 10. Falar com 
Simone, no 8414-5788.

ensaio
Hoje, a partir das 20h30min, ensaio do 

Bloco Caramuru, no ponto final do Morro da 
Queimada.

arquivo pessoal

Bobgueira
Phylon Max avisa: restam 

poucas fantasias das alas 
da Bobgueira pela Unidos 
da Coloninha. Contatos 
com o próprio: fone: 9991-
5101. A primeira ala é 
Índios Brasileiros, a segunda 
Os Imigrantes.

Arrastão
Domingo tem Arrastão 

da Alegria nas Praias 
de Canasvieiras (15h) e 
Ingleses (18h).

felipe carneiro

embaixada Copa 
lord ganha um 
grande reforço

evento é neste 
domingo, em 
São José

intérprete 
Alan teve que 
segurar a voz


