
Olha o breque!
4 Hoje tem ensaio da Os Protegidos da 

Princesa, das 21h às 23h, no entorno da 
Praça XV.

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. 

Saudades dos antigos 
Carnavais? A Galeria da Velha 
Guarda da Os Protegidos da 
Princesa faz o convite: na noite 
de sexta-feira tem o baile de 
pré-carnaval “Recordar é viver” na 
Aberssesc, no Estreito. Começa 
23h, com a Banda Miranda e 
convidados. Bonassis e Marinho, 
que estão vendendo os convites, 

lembram: não esqueçam da 
fantasia. 

– Não precisa ser uma máscara 
de Veneza, mas que todo mundo 
vá com o espírito carnavalesco 
– diz o presidente Bona.

Na portaria haverá entrega de 
confetes e serpentina. Ingressos 
limitados, a R$ 10, com os 
componentes.

mauricio vieira/jan 07

“recordar é viver”  

Filhos da lua 
Estão à venda, a R$ 10, as camisetas do 

bloco Filhos da Lua. Contatos com Deise 
(8474-1107) ou Pirata, no 8427-7937.

iniciativa
Boa iniciativa na Aflov, que agora fica com 

o estacionamento na Baía Sul aberto até a 
meia-noite. Com isso, quem fica para ver as 
escolas no entorno da Praça XV pode deixar o 
carro em local mais seguro.

Fechado
Marcelo Dutra, mestre de bateria da Os 

Protegidos, pediu: desde ontem todos os 
ensaios de terças-feiras serão fechados. Será 
que é para preparar surpresas?

www.horasc.com.br/tamborim

reprodução

coração 
dividido
Patrícia Areias 

ainda não 
decidiu, mas 

está orgulhosa: 
foi convidada pela 

Unidos da Coloninha e GRES 
Consulado para desfilar na 
Nego Quirido. Tem vínculo 

com as duas escolas e  fala 
em “coração dividido”. Na 

foto, carinhosamente enviada 
por Rubens Flores, ela abre o 

sorrisão.
rubens Flores/especial

unidos 
Cesinha Nunes, com os amigos Vandrei 

Bion e Cláudia Carreirão, na Nego Quirido. Por 
falar neles, ontem fez um ano que o Bloco 
Unidos do Morro do Céu saiu pela primeira 
vez. O Unidos do Morro do Céu desfila na 
segunda-feira de carnaval (7 de março), às 
19h, na Praça XV. Em seguida, desfilam as 
Grandes Sociedades: Tenentes do Diabo e 
Granadeiros da Ilha. Lembrando que o enredo 
do Unidos é Praça XV: A essência do nosso 
Carnaval.

continente
Divulgada a programação do 2º Carnaval do 

Continente que pela primeira vez será realizado 
na Beira-Mar Continental, entre 4 e 8 de março, 
das 19h às 2h. A folia se espalha por outros 
pontos, tendo o 2º Concurso de Fantasia da 
Melhor Idade, dia 5, às 16h, na Aberssesc.

trabalho
Fernando Ramos não esconde que 

sente saudades dos antigos carnavais, 
principalmente dos concursos de fantasia. Mas 
agora, diz, a exigência é outra. Dia 18, estará 
no Class Lounge, em Balneário Camboriú, 
apresentando o pré-carnaval Mulata Samba 
Show com bateria e passistas da Escola de 
Samba Os Protegidos da Princesa. 

agenda
Grupo Entre-

Elas amanhã no 
Essencial, em 
Santo Antônio 
de Lisboa. Na 
sexta é a vez de 
Raquel Barreto, 
Adriano do Cavaco 
e banda. Sábado 
com Jeisson 
Dias e Quarteto 
Marimbondo. Na 
noite de domingo, 
Sambarah. Raquel 
Barreto, além 
de cantar muito 
dando uma de 
RP. Um abraço 
e aguarde que a 
gente aparece.

 Ângela bastos

 Ângela bastos

camisetas já 
estão à venda

Máscaras simbolizam 
alegria do carnaval

cesinha (d) com os 
amigos vandrei e cláudia

Fernando ramos (de chapéu) tem 
saudade dos antigos carnavais

patrícia 
recebeu dois 
convites


