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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. 

Um evento ontem à noite, no 
Clube Maré Alta, em São José, 
esquentou o clima de Carnaval 
na cidade. A Escola de Samba 
Futsamba Josefense abriu a 
programação com a Festa de 
Lançamento do Carnaval 2012. 

O evento contou com 
apresentação do samba-enredo, 
da bateria, corte e casal de 
mestre-sala e porta-bandeira. 

Na sequência teve show musical 
com os ritmistas da escola e 
Grupo Adjazer.
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Hoje, a partir das 21h, a União da Ilha da 
Magia abre a temporada de ensaios das escolas 
do Grupo Especial, no entorno da Praça XV.  
Pessoal da Lagoa promete mobilização geral e 
presença de todos os setores da escola.

Por Ângela Bastos
angela.bastos@horasc.com.br
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SOLICITE TELE ENTREGARua: Francisco Tolentino, 674 - Centro - Florianópolis/ SC Tele-Entrega 48 3225.8000
Rua Francisco Tolentino esquina com Padre Roma

(48) 3221-0000

of
er
ta
s
vá
lid
as

en
qu
an
to

du
ra
re
m
os

es
to
qu
es

R$ 36,90

SUBWOOFER 2.1 C3 TECHMESA PARA NOTEBOOK
Com

luminária e
hub usb

R$ 72,90

GABINETE ATX

C/ FONTE

R$ 169,00 R$ 98,00

PRETO/PRATA

Intérprete do Salgueiro 
desembarca dia 3 na Ilha 
para se apresentar no Clube 
do Samba. Evento do Telinho 
e  participação especial da 
Bateria da Unidos da Coloninha.

Dia 5 tem 1º Samba Josefense Integrado, 
no Centro Multiuso, em São José, com nove 
blocos e lançamento do site da LECASJ, a 
Liga. Apresentação de bandas e da Escola 
Futsamba.

Associação Carnavalesca 
Unidos do Madri convida 
comunidade para os 
ensaios, aos sábados, das 
15h às 17h, no Butikim 
do Carlos, na Avenida das 

Tipuanas, 530.

Hoje, a partir 
das 20h, roda de 
choro com Ginga 
do Mané, no 
Empório Mineiro, 
na Lagoa da 
Conceição.

Grupo Um 
Bom Partido 
apresenta 
amanhã o 

show Samba 
de Boteco, 
21h, no 
Boteco da Ilha 
Chopperia e 
Bar da Lagoa 
da Conceição.

Também amanhã, 
a partir das 20h, tem 
Sambarah, no Armazém 
Bar e Café.

No Bar do Tião, a partir 
das 23h desta sexta-feira, 
quem toca é o Torresmo à 
Milanesa.

Mazinho e Telminha, que vão defender a bandeira 
da Nação Guarani, ensaiam todos os dias, das 19h às 
21h, no Studio de Dança Fabiano Silveira, Centro de 
Florianópolis.

Acadêmicos do Sul da Ilha com nova 
logomarca oficial. Bateria com instrumentos 
novos. É só embalar.

Mazinho do 
Trombone e banda 
caprichando no 
repertório com 
marchinhas e 
sambas para embalar 
o bloco da Imprensa, 
sábado de Carnaval, 
na Kibelândia.

Jornalista 
Clarissa Peixoto, 
formada há seis 
anos pela Unisul, 
é a assessora de 
imprensa da Escola 
de Samba Mirim 
Os Mensageiros da 
Alegria.

Bateria está com 
instrumentos novos
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deni Edson Fidelis e  
cristiane Mendonça


