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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. 

Dizem que todo o sapateiro tem 
sua calçada. Esse, em especial, 
uma passarela. O atelier, nome 
chique, que combina com a 
refinada Trompowsky, onde ele vive 
e trabalha, fica nos fundos de um 
prédio. 

João Gaspar, 68 anos, dedica-
se ao ofício desde os 13. 
Trabalho não faltou em 57 anos 
de profissão. Mas é agora, às 
vésperas do Carnaval, que precisa 
entrar madrugada adentro para 
dar conta das encomendas. Por 
suas mãos passam as sandálias, e 

sapatos que vão brilhar 
na Passarela do 

Samba Nego Quirido.
– Tenho clientes nas cinco 

escolas de Florianópolis – conta.
João não torce por nenhuma 

delas em especial. Há cinco anos, 
não vai assistir aos desfiles.

– Sinto-me útil em embelezar 
os pés das pessoas. Por causa do 
sapato, ninguém cai na avenida 
– garante.

Com os clientes, ele tem uma 
relação além da fidelidade:

– Toco percussão e tenho hábito 
de só trabalhar ouvindo música. 

João calça pobres e ricos com 
sabedoria única: deixá-los bonitos 
e confortáveis para a passarela.
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Por Ângela Bastos
angela.bastos@horasc.com.br

sua calçada é 
a passarela

 
Tem vaga na ala coreografada da União da 

Ilha da Magia. Contatos com a coreógrafa Silvia 
Watts, telefones (48) 9904-8762 e 8464-7950 
ou por e-mail: silwattsdance@gmail.com.

 
Dudu Calixto encaminha agenda da bateria 

da escola Dascuia. Hoje 19h, hora de conferir 
naipe (tamborim, surdo, chocalho). Amanhã, 
19h30min, ensaio geral. No domingo, 14h, 
lançamento do samba, no Cati, de São José.

 
Logo do Bloco PaUTA que Pariu, do 

Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina.  
A arte da camiseta é do Alexandre Beck.

 
A partir das 21h, tem Unidos da Coloninha no 

entorno da Praça XV.

 
Portaria n° 003/2011 da Infância e 

Juventude sobre desfiles nas escolas de 
samba: crianças acima de seis anos, 
identificadas com crachá ou pulseira. Nada 
de carro alegórico, muito menos na frente 
de um deles. Bom atentar, para evitar 
problemas.

 
Sucesso 

total a 
divulgação, 
ontem, das 
camisetas 
do Bloco do 
Paru, com as 
logos do Avaí e 
do Figueirense. 
Ficam prontas 
hoje, contato: 
(48) 9603-
3036. 

 
Nem adianta procurar o Procon: Tiago 

Silva avisa que não tem mais vaga no carro 
da Diversidade, da Embaixada Copa Lord.

 
Sou + Eu, hoje, às 22h, no Absoluto, 

com Neném Maravilha e Banda.

Bloco do Nenem, de São José, desfila 
com homenagem ao Jubileu de Ouro 
da Unidos da Coloninha. Na sexta-feira, 
representantes da escola estarão presentes 
no ensaio.

Acesse a coluna em www.horasc.com.br/tamborim

“Ângela, parabéns pela tua coluna, estou até começando a ler a Hora de trás pra 
frente. Não sou muito participativo em Carnaval, mas como nasci e vivi grande parte da 
minha vida na Rua Major Costa, sou torcedor da Copa Lord. Lembro com saudades dos 
ensaios na frente do Bar do Seu Segundo. Lembro do Noca, Lau, Gonzaga, Dona Uda, 
Nego Quirido, Aves-vous, Tide, Lidinho, Gentil, Dija etc. Depois, como a escola começou 
a crescer, passaram o ensaio para a Escola Técnica. Era uma multidão toda noite. 
Amarelo, vermelho e branco para sempre. Abraços, Chiquinho, Itacorubi”.


