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Edição 
concluída às

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. 

Reclamação de 
ambas as partes: do 
público, que quer 
se aproximar para 
ver e fotografar os 
carros alegóricos, 
no CentroSul, e do 
pessoal das escolas, 
que se preocupa com 
a segurança. Exigência 
do crachá continua e só 
circula quem trabalha. 
Zeca Machado, 
presidente da Liesf, 
diz que na sexta-feira 
o acesso pode ser 
liberado. O transporte 
das peças continua. 
Ontem, o contraste do 
céu azul tornava ainda 
mais bonito o carro da 
Embaixada Copa Lord.

fotos Daniel Conzi

Por Ângela Bastos
angela.bastos@horasc.com.br

contraste com o céu 
azul deixou os carros 
ainda mais bonitos

Acesse o blog em www.horasc.com.br/tamborim

Comissão 
julgadora do Grupo 
de Acesso está sob 
responsabilidade 
do professor Xavier 
e vai ter vários 
nomes ligados à 
Universidade do 
Estado de Santa 
Catarina, a Udesc. 
São 27 julgadores 
para os nove 
quesitos.

 
A reclamação é 

a mesma com 
relação ao repasse 
do governo do 
Estado (R$ 50 
mil e não os R$ 
250 mil esperados), 
mas a experiência 
da equipe da Nação 
Guarani deve fazer 
a diferença: Marcio 
Schütz, João Benites e 
Jean Rodrigues estão 
sabendo administrar as 
dificuldades e a escola 
prepara seu desfile com 
o pé no chão e sem 
frescuras.

Dois carros e dois tripés são preparados 
no barracão da escola de samba Futsamba 
Josefense. Os envolvidos mostram que 
o compensado de madeira é um dos 
materiais mais utilizados. 

Hoje é na praça em frente à 
igreja de Santo Antônio de Lisboa, 

a partir das 19h.

Um dos carros da escola 
de samba Dascuia mostra 
irreverência dentro do tema 
da diversidade: o ônibus 
em rosa choque vai 
ser transformado 
em uma boate 
cheia de luzes 
e gente sarada. 
Carnavalesco Lione 
Ventura é esperado 
hoje com as fantasias 
trazidas do Rio. 

 
Exceto o chassi, 

praticamente todo 
o trabalho da 
escola de samba 
Caramuru é com 
material reciclado. 

“Consulado não 
é madrinha só no 
nome, nos ajuda 
muito”, conta Robson 
Roque, chefe de 
barracão. 

Amanhã tem Marisco da Maria, 
concentração a partir das 12h, no Centro 
de Florianópolis. Desfile à noite, na Praça 
XV.

Troféu Noivas do Paru, hoje, 19h, 
na Paulo Fontes. Homenageados: 
Mazinho do Trombone, Mestre 
Rato, Neném Maravilha, Celinho 
do Copa Lord, Edu Aguiar, As 
Passarinhas, Xexéu, Batuqueiros 

do Limão, Carlos Alberto Schneider.

Embaixada Copa Lord apresenta-se hoje, 
a partir das 21h, na Praça XV.

Esquema da 
venda de ingressos 
andou para trás:
a centralização na 
Nego Quirido não 
vai facilitar a vida 
dos foliões de outros 
pontos da Ilha e do 
Continente.


