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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. 

A comunidade da Embaixada 
Copa Lord desceu ‘‘faceira’’ para 
o ensaio de ontem à noite na 
Praça XV. Era visível a diferença 
em relação aos ensaios na 
passarela. Resultado de um 
intenso trabalho de bastidores com 

muitas reuniões com os setores da 
escola promovidas pela diretoria. 
A Embaixada esteve com cerca de 
1,2 mil componentes e, de acordo 
com a Polícia Militar, teve o maior 
público desta série de ensaios no 
entorno da Praça XV: 4 mil.
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Por Ângela Bastos
angela.bastos@horasc.com.br

ensaio teve 
recorde de 
público

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

Boa discussão no blog Tamborim sobre o 
Concurso de Cidadão e Cidadã-Samba da 
Capital, no qual pelo segundo ano consecutivo 
não terá a participação da União da Ilha da 
Magia e GRES Consulado. O título atual pertence 
a Gianne Abbott, da Copa Lord, e Ricardo 
Gomes, da Protegidos da Princesa. Gianne está 
fora e a escola do Morro da Caixa vai com o 
casal Michele Crispim e Negro Gê. A Protegidos 
aposta em Ricardo Gomes e Juliana Vieira. 
A Unidos da Coloninha busca reaver o título, 
conquistado nas duas categorias em 2010, com 
Lissá Costa e Léo Cunha. 

Escola transferiu o ensaio de ontem à noite por 
causa do tempo, para hoje, às 21h. Ensaio geral 
será hoje, 21h, na Perimetral Continental.

Lembram daquele papo que era preciso 
colocar os blocos na Nego Quirido, no domingo, 
para ocupar a passarela? Pois bem, agora são 
as escolas do Grupo de Acesso que estarão lá. 
No mesmo horário, show com os Demônios da 
Garoa.

Idosos inscritos no Conselho do Idoso de São 
José terão hoje a 3ª Edição do Baile de Carnaval 
da Terceira Idade, no CATI, das 14h às 18h.

Continua hoje a venda dos ingressos para o sábado 
na arquibancada E. Interessados poderão comprar na 
Rua Fernando Machado, no Centro da Capital, ao lado 
do Terminal Cidade de Florianópolis, entre 8h e 18h. 

Desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso 
será domingo. A apuração é na segunda-feira, 13h. 
Lugar ainda não foi definido, mas diretoria da Legranf 
pensa em um espaço na área do camarote Nega Tide.

Mestre-sala Lu, 
da Os Protegidos 
da Princesa, tem 
compromisso na 
noite de domingo. 
É destaque na 
Nação Guarani, 
onde vem de 
Oxun, orixá que 
reina sobre a água 
doce dos rios.

Piranhas do 
Saldanha, apesar 
das dificuldades, 
confirma presença 
na folia deste 
ano. Criado em 
1961, o bloco 
de Barreiros 
vai brincar no 
domingo de 
Carnaval nas ruas. 
A brincadeira de momo, que cresceu, virou 
Escola de Samba (Acadêmicos do Samba 
Lufa-Lufa) e quase desapareceu em 2008. 
Concentração no Posto Bandeirante, na Rua 
Leoberto Leal, com trio elétrico e animação 
do Grupo de Samba Atrevidos.

Boa pedida: amanhã tem o tradicional 
Enterro da Tristeza, a partir das 19h, pelas 
ruas do Centro da cidade. Hoje, é dia do 
Marisco do Maria, com desfile no entorno da 
Praça XV, à noite.

Carro alegórico do Bloco A Nossa Turma 
sendo concluído, em Palhoça, junto com os 
da Nação Guarani. Camisetas à venda, a R$ 
30, no Rios Bar, Avenida Hercílio Luz. Enredo 
é sobre o chocolate.

ricardo, lissá, 
Gianne e leo

Bloco prepara  
as alegorias

Bloco agita ruas 
de Barreiros
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