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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. 

Ficou, claro, para a última hora. 
Mas, aos poucos, a Passarela do 
Samba Nego Quirido vai ganhando 
uma cara mais bonita. A pintura 
da pista, feita com o “carrinho da 

pistola”, como dizem os funcionários 
que ontem trabalhavam no local, 
deixa o lugar mais atraente. As 
cores das arquibancadas também 
estão mais vivas.
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Por Ângela Bastos
angela.bastos@horasc.com.br

Bloco do pintores 
garantem o colorido 

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

Está aí a “força”, 
Sergio Murilo: Bloco 
Ânsia de Vômito 
concentra no 
domingo, 11h, na 
Mercearia do Ori, no 
Abraão, com saída 
às 15h. Tem trio 
elétrico e camisa 
para vender (R$ 
20), com feijoada no 
copo (de graça).

 
Na terça-feira de Carnaval tem o Gala Gay, no 

Pântano do Sul. O concurso começa às 21h e 
as inscrições, no local, ao lado do palco. Ano 
passado, quem venceu foi Quiti Quitana. Neste 
ano, o evento conta com o show da transformista 
Marlucy May. Apresentação é de Fernando 
Ramos. Mais informações: (48) 9982-4896. 

Para quem tem 
criança e curte 
baile infantil: LIC, 
domingo, 16h. 
No SESC/
Cacupé também 
tem folia para a 
garotada. Informações: 
(48) 3231-3200.

O Bloco Carnavalesco 
Unidos do Morro do Céu 
desfila hoje, 21h, na Praça XV. 
Com o enredo Reviver nossa 
infância...Morro do Céu, Berço da 
Esperança, o bloco levará para o 
desfile as brincadeiras de criança que 
marcaram época. A expectativa é de 1,5 
mil componentes. 

Na terça, a partir do meio-dia, 
tem concentração no Intokawy’s 
Bar, na antiga rodoviária (Hercílio 
Luz), do bloco que desfila na rua 
para manter a antiga tradição. 
Zezinho Carriço, Cesinha, 
Presidente Juju, Kaloca, Zangão, 
Zaia são algumas das figuras que 
estarão no desfile, entre 16h e 
17h.

 
 

Bateria Guerreira da 
Embaixada Copa Lord, 

comandada por Mestre Duda, 
será a quinta ala no desfile de 
amanhã. Virá fantasiada de Orquestra 
Philarmonica Desterrense.

CaIO MarCElO

 

Hoje, entre 
18h e 23h, tem 
Vento Encanado na 
Travessa Miguelinho, 
ao lado da Catedral. 
Para lembrar: o 
bloco concentra, 
mas não sai. 

  
Registro do 
baile da 

Terceira 
Idade, 

na quarta-
feira Clube 
1º de 

Junho, 
em São 
José.
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Segurança nunca é demais. Mas tem uns itens 
divulgados para os desfiles da Nego Quirido bem 
engraçados. Vamos lá sobre o que está proibido 
levar: animais de estimação, bastões, cassetetes, 
aparelhos de choque, tubos de gás, spray de 
espuma. Dizem por aí que o músico André 
Calibrina não gostou, pois estava decidido a levar 
o seu “podolzinho”.


