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Preços dos produtos válidos até 21/02/13 ou enquanto durar o estoque. *10X s/ juros cheque pré 1+9 vezes de 30 em 30 dias.**Parcelamento
feito pela financeira, sujeito à juros. Crédito sujeito à aprovação pelos critérios da financeira. Parcela mínima de R$ 20,00 para qualquer tipo
de parcelamento. Itens de decoração e almofadas não inclusos. Devido às dimensões das lojas, alguns produtos anunciados podem não estar
expostos em todas as lojas citadas. Alguns itens de encomenda podem sofrer acréscimo no preço. Reservamo-nos o direito de correção
em caso de erros de digitação. Entrega e montagem inclusas de segunda a sexta-feira no Rio e Grande Rio. Imagens meramente ilustrativas.
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LOJA DE SALDOS

Av. das Américas, 2.000
3328-2063

Niterói Centro
2717-2660Casa Móbile Rio Decor BarraVISITE AS NOVAS LOJAS:

ENTREGA E
MONTAGEM
INCLUSAS. JUROS.

SEM10XTUDO
EM

*

Sala Quadrus
Sala em madeira maciça com tampo de vidro
incolor e 4 cadeiras estofadas no assento. 239, À vistaR$ 2.390,

4 LUGARES
outros
padrões
cores

de

Home Lille
Com 2 portas, 1 gavetão e 4 prateleiras
de vidro. Iluminação não inclusa. 169, À vistaR$ 1.690,

TV até 40”

Sofá
Comodoro
Revestido em couro
sintético e pés em madeira.

de
revestimentos

outros
padrões

Rack Expand II
100% MDF. Com 01 gaveta. 99, À vistaR$ 990,

TV até 32”

Armário Athenas II
100% MDF. Com 6 portas. Gavetas com
corrediças telescópicas e com puxadores e
calceiros em alumínio. 239, À vistaR$ 2.390,

outros
padrões
cores

de

A x L x P
2,35 x 2,55 x 0,59m

DISTRIBUIÇÃO INTERNA

super
oferta

129, À vistaR$ 1.290,

2 LUGARES

149, À vistaR$ 1.490,

3 LUGARES

super
oferta

ÚLTIMAS UNIDADES

GATÃODEMEIA-IDADE MiguelPaiva

As escolas do Grupo Especial
atravessaram a Sapucaí sob o
crivode48 jurados.Notasdadas,
envelopes lacrados, a tensão do
julgamento, em tese, acabaria ali
para as agremiações. Isso no
passado... Invisível na nuvem ci-
bernética, um poderoso pelotão
de dezenas de milhares de "es-
pecialistas" em carnaval semos-
trou afiadíssimo na tarefa de dar
pitacos sobre o tema. Dos rabu-
gentos aos raivosos...Mas, quase
sempre, hilários. Se, na avenida,
os jurados se restringem a um
quesito, nas redes sociais os jul-
gadores põem o bedelho em tu-
do. Até quem não passou pela
Sapucaí foi alvo da metralhado-
ra giratória. Existe, é vidraça!
"Vi excesso de fantasias de

árvores. Já deu. Tijuca tinha,
Imperatriz tinha, Vila tinha.
Impliquei", resmungou um su-
jeito no Facebook. Outro ex-
pert, inconformado comasno-
tas na apuração, desabafou:
"As notas altas da Grande Rio
são o quarto segredo de Fáti-
ma. Agora com tempo livre,
Ratzinger poderá refletir sobre
isso". Ou seja, sobrou até para
o Papa demissionário.
O governador Sérgio Cabral,

que ganhou a fama de estar

sempre no exterior, não esca-
poudo estilingue virtual: "Nos-
so ilustre governador Sérgio
Cabral termina sua visita ofici-
al ao Rio durante o carnaval e
retorna aos EUA".
Despejados aos milhões no

Facebook e no Twitter na velo-
cidade da luz, os posts, diz Gil
Giardelli, professor de mídias
digitais da Escola Superior de
Propaganda e Marketing
(ESPM) e da USP, exemplifi-
cam o que ele chama de “con-
tágio emocional”. Isso ocorre
com algo que represente a
identidade brasileira.
— Na Copa, são 200 milhões

de técnicos. No carnaval, 200
milhões de carnavalescos —
brinca ele.—Embusca de cinco
segundos de fama, as pessoas se
atiram em debates calorosos,
nos quais se fala sobre tudo com
a profundidade de um pires.
Teve até espaçoparauma saia

justa entre o carnavalesco Paulo
Barros, da Unidos da Tijuca, e a
cantora Teresa Cristina. Paulo
reclamou, em seu Facebook, da
moça, que o parabenizou pelo
desfile. Detalhe: antes, pela TV,
ela havia criticado a escola. Ele
desceu a lenha. A cantora fez
sua defesa pelo Facebook. l

Na rede, os pitacos
dos ‘especialistas
em tudo’ bombam
Twitter e Facebook viram palco
de discussões e comentários
hilários sobre o carnaval

Hoje
naweb

oglobo.com.br/esportes

l FOTOGALERIA: Confira
imagens do desfile da Vila Isabel
e da comemoração do título.

l VÍDEO: Rosa Magalhães fala
sobre o trabalho na Vila Isabel.
Assista.

l FOTOGALERIA: Veja imagens
do lixo deixado para trás após a
passagem dos blocos.

“Comprei carne, bebidas
para comemorar o título
da Portela ! É, vou colocar
a viola no saco e vou
meter o pé ! Já era !!!!!”

“Essa buzina insuportável
durante a apuração é um
patrimônio sonoro no
mesmo nível da voz do
Perlingeiro.”

“Será que a Liesa não teve
a ideia de transferir a
apuração para o
Maracanãzinho, com
climatização? ”

“Por que o voto dos
jurados das escolas de
samba são revelados e os
votos dos deputados e
senadores no Congresso
são secretos? Podia ser
ao contrário, né?!”

“Recebo uma avalanche de
elogios da querida Teresa
Cristina, fato que me me
deixou extremamente feliz.
Surpreendentemente,
chego em casa, busquei
assistir ao desfile pela TV.
Sou pego com o
comentário da própria
Teresa declarando que o
desfile da Unidos da Tijuca
"não era pra esquecer". E
sim ESQUECER!”

Paulo Barros
Carnavalesco

“Quando me referi ao "ano
pra esquecer" fiz uma
piada ruim, infeliz e se te
ofendi peço desculpas (...)
Errei na escolha das
palavras mas não errei ao
lhe fazer elogios, eles foram
e serão sempre sinceros.”

Teresa Cristina
Cantora

U
INTRIGASNAREDE

Carnaval 2013

Arlindo Cruz, umdos
autores do
samba-enredo da Vila
Isabel e apaixonado
pela Império Serrano,
visita o camarote do
Guanabara. No
camarote ao lado, do
Porcão, David Brazil
recebe a linda atriz
Paola Oliveira. Do
outro lado do
Sambódromo, no
camarote daGrande
Rio, Wolf Maia ganha
umchamego do casal
LiègeMonteiro e Luiz
Fernando Coutinho.
Enquanto todos
relaxavam, Roberta
Rodrigues, a Vanúbia
de “Salve Jorge!”, se
preparava para entrar
na avenida. Salve,
Roberta!

ECOS DO
CARNAVAL
2013

GLÁUCIO LACERDA LUIZ FERNANDES

MARCOS DE SOUZA

e-mail: coluna.ancelmo@oglobo.com.br
Fotos: fotoancelmo@oglobo.com.br
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  14 fev. 2013, Primeiro Caderno, p. 17.




