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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. 

Reunião de Harmonia e Evolução 
da Os Protegidos da Princesa é hoje, 
às 20h, na Nego Quirido. Ontem, no 
TAC, foi o lançamento do DVD sobre 

a história da escola, apresentação da 
corte e de fantasias que compõem 
o enredo sobre os 100 anos do 
Contestado.
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Por Ângela Bastos
angela.bastos@horasc.com.br

noite de Gala da 
os protegidos

 

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

Está aqui a relação dos sorteados para 
o show de Zeca Pagodinho, sábado, no 
Festival do Samba. Vencedores devem 
retirar os ingressos amanhã, dia 9, entre 
8h e 20h, na portaria do Grupo RBS, 
na SC-401, número 4190. Apresentar 
documento de identidade.

"Zeca nasceu em Xerém, mas se vir 
para Floripa vai esquecer de onde vem" 
(Bruno D'avila Azevedo Vieira)

"Floripa virou notícia, Xerém virou 
paixão ... e o Zeca? Vem pra cá fazer 
um showzão!" (Patrícia Sardá)

"Dessa vida sou aprendiz, dou duro 
em dois empregos, só pra ver minha 
família feliz, mas queria fazer bonito 
com patroa ganhar os ingressos e 
curtir o Zeca numa boa" (Leocadio Jose 
de Souza)

"Eu já passei por quase tudo nessa 
vida, em matéria de promoção espero 
ainda a minha vez; confesso que sou 
aqui de Floripa, mas o Zeca vem de 
Xerém; Tamborim leva eu..." (Juliana G 
Pogibin)

"Com Zeca Pagodinho em Floripa 
direto de Xerém, na Stage Music 
Park não vai ter para ninguém" (Dirceu 
Machado Da Costa Jr.)

"Zeca vem lá de Xerém, se vem 
de ônibus, avião ou de trem, sei que 
no festival no Stage em Floripa ele 
estará, para verdadeira roda de samba 
formar, juntamente com os nativos do 
Sambarah" (Carlos da Rosa)

"Zeca deixa de vadiar em Xerém e 
vem para Floripa fazer uma prova de 
amor" (Giuseppe Piazza)

"Zeca me diga a verdade, sei que 
você é de Xerém, mas povo igual o de 
Floripa não tem" (Alexsandra Mina)

"Zeca de Xerém, vem pra Floripa, 
apaixonado por essa terra, não volta 
mais pro Rio, duvida alguém? "(Renata 
Rosangela de Oliveira)

"Pra ver o Zeca em Floripa, eu peleio 
e não me rebaixo; agora não tem pra 
mais ninguém, é meu o ingresso do 
mais ilustre morador de Xerém (Gilberto 
Gilgas)

 
Seis músicas já 

estão selecionadas 
para a final do 
concurso de 
marchinhas, que 
começou ontem, e 
termina amanhã, 
no Vão do Mercado 
Público. Na categoria 
Marcha-rancho, 
estão no páreo: 
Simplesmente Maria 
Helena; O abrigo da 
Ponta do Coral e Valeu, 
Coloninha – Rancho 
do Cinquentenário. 
Na categoria Marcha, 
estão: Sai fora, 
Valdemar; Quando 
Babaçu Abunda e Peru  
Borocochô.

No Blog Tamborim, sorteio de 
camisetas para a festa do Berbigão 
do Boca, sexta, no Centro da cidade. 
Neste ano, sete pessoas (fundadores) 
recebem o troféu Amigos do BeBo. 
Até a meia-noite de hoje dá para se 
inscrever no concurso gastronômico. 
Informações http://www.
berbigaodoboca.com.br.

Escola de 
Samba Caramuru 
encara a Praça XV na 
noite desta quarta, onde 
faz ensaio técnico.

Terça-feira “gorda” de Carnaval, dia 
21, é o dia do desfile do bloco Só Não 
Vem Quem Não Quer, organizado pelo 
policial civil Juninho Mamão, da Deic. 
É o décimo ano que o bloco desfila 
com irreverência nas ruas do Jardim 
Atlântico. 

Liesf apresenta hoje para imprensa 
e convidados a Logística do Carnaval 
2012. 

Luciano Santana, vice-presidente da 
Futsamba, não sabe como irá retirar 
as fantasias das mãos das costureiras 
e das aderecistas que trabalham para 
a escola. Bate na mesma tecla: se 
o governo do Estado não repassar 
dinheiro, a coisa vai ficar ainda pior.
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