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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. 

Neste sábado, quando o 
relógio marcar 22h30min, a 
sirene vai tocar na Passarela 
do Samba Nego Quirido. Sinal 
de que se iniciam os desfiles 
das escolas do Grupo Especial. 
Pelo asfalto vão passar 12,6 
mil artistas de um espetáculo 
marcado pelo samba e a 
profusão de luzes e cores. Nas 
arquibancadas e camarotes, 

um público estimado em cerca 
de 12 mil deve assistir às cinco 
escolas. Consulado, Unidos da 
Coloninha, Os Protegidos da 
Princesa, Copa Lord e União da 
Ilha da Magia têm 80 minutos 
para desfilar à frente dos 27 
jurados, distribuídos em três 
cabines. Para lembrar: a nota 
mínima é oito e são nove os 
quesitos. Na segunda-feira, 

a partir das 15h, a cidade 
conhecerá a campeã 2012. 
A disputa está marcada pelo 
equilíbrio. Se, em 2011, a 
União da Ilha da Magia abriu 
quase quatro pontos (3.9) à 
frente da segunda colocada, a 
Embaixada Copa Lord, neste 
ano a diferença deve ser 
pouca. A menos que um fato 
novo ocorra durante os desfiles.
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Por Ângela Bastos
angela.bastos@horasc.com.br

o cenário do 
espetáculo

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

Atenção, rainhas das baterias. Um júri vai estar 
de olho em vocês para homenagear a melhor 
performance na avenida. É o Troféu Hora, que já 
foi entregue a Ala das Baianas, Mestre-Sala e 
Porta-Bandeira, Comissão de Frente e Velha 
Guarda.

O resultado dos desfiles deve influenciar 
diretamente em pelo menos três escolas, que 
nos próximos meses têm eleições. União da Ilha 
da Magia, Os Protegidos e Copa Lord vão eleger 
seus novos dirigentes ainda no primeiro semestre. 

Na UIM, o atual presidente, Nena, está 
disposto a ir para a reeleição. Mas, para ele, 
chegou a hora de Joel da Costa Júnior. Um bom 
dilema: quais os ganhos e as perdas em dar 
a Joel, que demostra grande qualidade como 
diretor de Carnaval, o cargo de presidente? 

Na Os Protegidos, o presidente Moacyr Gomes, 
o Cy, abriu o voto em torno de Leco Padilha, diretor 
da Furiosa. Todo mundo sabe o peso que a bateria 
tem dentro da escola, mas, no atual momento, 
o nome de Leco esbarraria em uma questão 
do Estatuto (tempo exigido para fazer parte do 
Conselho). Cy não pode mais continuar no cargo, 
mas, com certeza, seu candidato terá peso de 
ouro, especialmente se a escola for campeã.

O nome de Jaqueline Aranha agrada gregos e 
troianos na Copa Lord, pois ninguém duvida do 
seu amor pela escola, e a aceitação é positiva. 
Mas só mesmo um grande trabalho de base para 
convencer Jaque, cada vez mais com os pés em 
São Paulo, onde curte o noivo Netinho, a aceitar 
o desafio. O resultado da Copa Lord neste desfile 
com certeza vai ajudar nos destinos da escola.

Depois de muita polêmica, pela primeira vez 
Florianópolis terá um desfile do Grupo de Acesso. A 
apresentação das quatro escolas se inicia às 22h de 
domingo. Cada uma das agremiações terá de 60 a 
70 minutos para se apresentar. De acordo com a Liga 
das Entidades Carnavalescas da Grande Florianópolis 
(Legranf) serão 27 julgadores e nove quesitos. 
Alegando dificuldades, a Legranf não distribuiu books 
com dados sobre o que cada escola irá apresentar.

É visível a diferença entre os carros do 
Grupo Especial e do Acesso, estacionados 
também perto do CentroSul. Resta saber 
como as agremiações irão se apresentar. 
É bom lembrar: o Grupo de Acesso não é 
reconhecido pela Liesf, que discordou da 
forma de criação através de decreto. 

O domingo dará 
a oportunidade de 
ver quem foi mais 
coerente: a Império 
de São Miguel, 
de Biguaçu, que 
desistiu antes por 
achar que não 
havia tempo hábil 
para preparar um 
Carnaval digno 
do que esperava 
a comunidade? 
Aqueles que, de 
uma forma mais 
organizada e com 
o pé no chão, 
como a Nação 
Guarani, aceitaram 
o desafio? 
A Futsamba 
Josefense que, 
pelas alegorias, 
parece a 
com maiores 
dificuldades, 
mas seguiu a 
decisão? Dascuia 
e Caramuru, que 
querem provar que 
também merecem 
uma “fatia do 
bolo”?

Flamengo joga 
neste sábado, 
16h20min, contra 
o Rezende. Para vir 
desfilar na Furiosa, 
Ronaldinho Gaúcho 
teria que contratar 
um jatinho. Tempo 
e dinheiro, ele tem.


