
Nega Tide e Mestre Dica, dois 
personagens do Carnaval de 
Florianópolis, são os novos bonecos 
do Berbigão do Boca. Na sexta-
feira, dia da festa e do arrastão 
pelas ruas do Centro da Capital, 
seus maricotões se juntam aos 26 
já existentes. Os bonecos são uma 
forma de homenagear pessoas 
falecidas que ajudaram a construir a 
história do Carnaval de Florianópolis.  
Mestre Dica foi compositor, mestre 
de bateria e presidente da Unidos 
da Coloninha. Nega Tide foi a 
primeira sambista a conquistar por 
seis vezes consecutivas o título de 
cidadã-samba de Florianópolis.

Os bonecos são confeccionados 
pelo artista plástico Alan Cardoso:

– Foi incrível, mas desta vez 
ambos foram concebidos de uma 
forma rápida. Usei fotografias 
fornecidas por amigos e familiares 
para dar o máximo de expressão.

O resultado agradou à diretoria do 
Berbigão do Boca:

– Mestre Dica era um grande 
amigo e Nega Tide nossa Rainha 
hors-concours. Temos certeza que 
o boneco dela, especialmente pelo 
seu carisma, causará um grande 
impacto no povo – observa Nado 
Garofallis.

O boneco de Nega Tide tem 
cerca de quatro metros de altura. 
O maricotão será conduzido (por 
dentro) por Marcelo Vidal Corrêa, 
amigo da sambista.

felipe carneiro

Nega Tide e Mestre Dica no Berbigão

SOS
Bloco SOS prepara o tradicional Enterro da 

Tristeza pelas ruas de Florianópolis. O slogan 
2011 é “No morro de gente bamba, tem o 
SOS que é a alegria do samba”. Camisetas 
à venda na Sede Administrativa da Afessc,  
na General Vieira da Rosa, 22, Centro, a R$ 
15(sócios Afessc), e R$ 20 (público em geral). 
Evento dia 3, quinta-feira, com apresentação 
do Defunto, sua Viúva, a Dona Morte e o 
Senhor Coveiro – figuras tradicionais do desfile. 
O kit enterro, com caixão, velas e coroa de 
flores para o Defunto é outra tradição do 
cortejo que nunca é esquecida. O “funeral” 
está marcado para a partir das 18h30min.

Afoxé
Neste ano, o Afoxé Omo Olorun, de 

Florianópolis, homenageia Oxóssi/Odé o Deus 
da caça, da alimentação e da fartura. Por isso, 
seus seguidores convidam para a Alvorada 
(mesa de frutas) e do Ensaio Geral do Afoxé 
Omo Olorun 2011, dia 26, às 10h30min, no 
vão do mercado público, com a presença do 
Mestre Cotoquinho, puxador do Afoxé Filhos de 
Gandhy do Rio de Janeiro e Salvador. Desfile 
no dia 4, às 18h30min.

Biguaçu
A programação oficial do 

Carnaval Cidade de Biguaçu 
começa na sexta, 4 de 
março. A partir das 20h, 
serão escolhidas a Rainha e as 
Princesas que representarão 
o município durante todas as 
atividades carnavalescas. As 
inscrições para o concurso 
estão abertas e serão 
aceitas até às 19h 
da próxima segunda-
feira, 28, na sede da 
Secretaria de Cultura, 
Esporte, Turismo e 
Lazer.

Olha o 
Breque!
4 Já separou a grana 

para os ingressos para os 
desfiles na Nego Quirido? 
Custam R$ 5 e R$ 10. 
Venda na semana que vem.

Marchinhas
Prefeitura divulgou as 24 composições 

que irão participar do Concurso de Marchas 
e Marchas-rancho, dias 1°, 2 e 3 de março 

no vão central do Mercado Público, sempre a 
partir das 20h. Foram inscritas 50 músicas. Na 
categoria marcha concorrem: O nosso municipal; 
Aqui eu sou feliz; bateu, levou; O zé povão; A 
rabada do Margarida; Dominó no senadinho; 
Samba lá que eu sambaqui; Padeiro enroscado; 
Conto de fadas maluco; Soltando a franga; Floripa 
é demais; e Filha João, filha Maria. 

Avenida 
Desembargador  

Pedro Silva, 
2958,   

Bairro Itaguaçu, 
Florianópolis. 

CEP 88080-701
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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

Destaque
Quer desfilar como 

Destaque Masculino na 
Alegoria II da União da 
Ilha da Magia? Restam 
duas unidades da 
fantasia Guerrilheiros 
da Liberdade. Contatos 
pelo 8413-4517 ou 
pelo email barbara@
uniaodailhadamagia.
com. 
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rainha 
Gay

Concurso da 
Escola da Rainha 
Gay do 
Carnaval 
Zé Folia 
2011 elegerá 
a Rainha Drag Queen e a 
Rainha Gay Top Show. O 
evento acontecerá no dia 
4 de março, na Avenida 
Beira-Mar de São 
José. Interessados 
em participar do 
concurso podem se 
inscrever até 3 de março, 
de segunda a sexta-feira, 
das 13h às 19h, na 
Fundação Municipal de 
Cultura e Turismo de 
São José.

Marcha-rancho
Na modalidade marcha-rancho estão 

classificados Amor de Carnaval; Ao menestrel 
com carinho; Purpurina; Zé do beco do 
jacaré; Ilusão da nostalgia; Paixão colorida; 
Saudades do meu cordão; Saudade criança; 
Maldade; Escola de estrelas; Enredo pra oitava 
maravilha; e Sonho musicado. As músicas 
serão avaliadas pelos quesitos: letra, melodia, 
criatividade, afinação e interpretação. Os três 
primeiros colocados de cada modalidade 
receberão como premiação, respectivamente, 
R$ 2,5 mil, R$ 2 mil e R$ 1,5 mil. 

Bafo Bom
Pelo quarto ano consecutivo, um grupo de 

dentistas, organizado pelo Conselho Regional 
de Odontologia de Santa Catarina (CRO-SC), 
vai acompanhar a abertura do Carnaval de 
Florianópolis, na próxima sexta-feira. É o 
bloco do “Bafo Bom”, que além de brincar 
também vai distribuir leques com dicas sobre 
a prevenção do câncer de boca. 

Na foto, os bonecos e o artista 
Alan (c), com os diretores do 
Berbigão, pepe (e) e Nado

enterro da 
Tristeza será no 
dia 3 de março


