
16 l O GLOBO l Rio l Sexta-feira 21 .2 .2014

Cadeiras/Poltronas - Prime
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ENTREGA / SAC 0800 282 5025 - 3626-1267 - 3626-1268 - 3626-1269
Condições de parcelamento SHOPPING MATRIZ: Em até 6X s/ juros (1+5) todos no cheque(1ª no ato da compra, as demais de 30 em 30 dias) Cartões de crédito em até 6x s/ juros. Parcela mínima R$ 20,00 no cheque pré ou R$ 10,00 nos cartões).
Crédito sujeito a aprovação pelos critérios da Financeira. Em nossos preços não estão incluídos frete e montagem.Em nossos preços não estão incluídos frete e montagem. Obs. Preços válidos até 20/02/2014 enquanto durar o estoque. Poderá haver falta de produto em alguma loja, já que o anúncio é
feito com muita antecedência. Prazo de entrega de 3 dias úteis para pagamento em dinheiro. Horário das lojas: De 2ª a 6ª de 9 às 19h exceto as Lojas Penha de 8 às 19h e Niteróishopping de 9 às 21h. Sábado todas as lojas das 9 às 14h, exceto
Niteróishopping e Penha de 9 às 18h. ParkShopping Campo Grande de 2ª a sab. das 11h às 23h e Dom. e feriados das 13h às 21h. Consulte nossos vendedores sobre produtos disponíveis para entrega imediata.Consulte nossos vendedores sobre produtos disponíveis para entrega imediata.

Cod. 5019Cod. 5019Cod. 5021Cod. 5021 Cod. 3Cod. 3154154

Cadeira secretária
Em tecido no padrão preto.
Nas cores preta, branca, verde ou vermelha
Base a gás com relax no encosto.

À vistaÀ vista338989,00,00
6x 64,83 S/ juros

Cod. 3Cod. 3022022

Poltrona presidente
Encosto em tela preta. Base a gás com
relax e ajuste para coluna.

À vistaÀ vista442929,00,00
6x 71,50 S/ juros

Poltrona executiva
Assento em tecido nos padrões azul,
preta, cinza ou vermelha. Encosto em
polipropileno pretoe base cromada.

À vistaÀ vista299299,00,00
6x 49,83 S/ juros

Cadeira Prime
Em tecido nos padrõe preta/preta,
preta/azul ou preta/cinza.
Base fixa, empilhável.

À vistaÀ vista199199,00,00
6x 33,16 S/ juros
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Cadeira executiva
Em tecido no padrão
preta/vermelha.
Base a gás com relax no encosto.

À vistaÀ vista439439,00,00
6x 73,16 S/ juros

Cod. HL 0001-2Cod. HL 0001-2 Cod. 3Cod. 3013013

Poltrona presidente
Em PU nos padrões preta ou branca.
Base cromada a gás giratória.

À vistaÀ vista448989,00,00
6x 81,50 S/ juros

Cod. 8110Cod. 8110

Poltrona atendimento
Em PU nos padrões preta ou branca.
Braços e base cromada.

À vistaÀ vista446969,00,00
6x 78,16 S/ juros

PENHA OFFICE CENTER: Av. Brasil, 10540 - Tels.: 2219-6023 - 2219-6024 - 2219-6025 - 2219-6026 - 2584-0189 I BOTAFOGO: Rua São Clemente, 185 - Tels.: 2221-8000 I CENTRO: Rua da Carioca, 45 - Tels.: 2219-3594 - 2219-3595 - 2286-5421 I BARRA EXPRESS: Av. Ayrton Sena, 3383 - Tels.: 3325-3645 - 3325-
3686 - 2431-2541 I BARRA: Av. Armando Lombardi, 301 - Tels.: 3419-7770 - 3419-7775 - 3419-7777 I RECREIO: Av. das Américas, 13533 - Tels.: 2219-3533 - 2219-3535 I CATETE: Rua do Catete, 227 - Tels.: 2265-5036 - 2265-5118 I TIJUCA: Rua Conde de Bonfim, 149 - Ljs. C e D - Tels.:2219-3450 - 2219-3451 I MEIER: R.
Dias da Cruz, 335 - Tels.: 2219-3486 - 2219-3488 I NITERÓISHOPPING: R. da Conceição, 188 - Ljs. 109 e 209 - Tels.: 2622-1557 - 2722-1347 - 2722-1349 - 2722-1353 - 2219-3554 I PIRATININGA: Est. Francisco da Cruz Nunes, 5200 - Tels.: 2619-5729 - 2619-5704 - 2619-6481 I JACAREPAGUÁ - TAQUARA: R. Apiacás,
533 - Tels.: 2219-3585 - 2219-3586 I CAMPO GRANDE: Av. Cesário de Melo, 3393 - Tels.: 2416-3530 - 2219-3514 I PARKSHOPPING CAMPO GRANDE: Estrada do Monteiro, 1200 - 2º piso - loja 201 - Tels.: 2414-7120 - 2414-7121 - 2414-7122 - 2414-712 I NOVA IGUAÇU: Rua Otávio Tarquino, 282 - Tels.: 2219-3558
- 2219-3559 I CAXIAS: Av. Duque de Caxias, 333 - Tels.: 2671-5430 - 2671-1103 - 2671-1099 I S. JOÃO DE MERITI: R. do Expedicionário, 46 - Tels.: 2756-5811 - 2219-3612 I ITAGUAÍ: Av. Deputado Otávio Cabral, Lote 17 a 19 - Tel.: 2688-1221 I SÃO GONÇALO: Rua Dr. Nilo Peçanha, 1146 - Tels.: 2219-3610 - 2219-
3611 - 2725-6043 I MANILHA-ITABORAÍ: BR 101 - K 23 - Tels.: 2635-9301 - 2635-9308 - 2635-9550 I MACAÉ: Av. Rui Barbosa, 1973 - Tels.: (22) 2762-2100 - 2762-4664 - 2770-4704

www.shoppingmatriz.com.br

C a r t ã o BND E S em a t é 4C a r t ã o BND E S em a t é 4 8 x8 x .TELEVENDAS: 0800 282 9797 2219-6005 - 2219-6008 - PROJETOS: 2219-6021
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Poltronas/Longarinas - Prime

Poltrona diretorPoltrona diretor
Nos padrões preto ou marrom. Em couro
o assento e encosto. Base e rodízios em nylon
com relax. Regulagem da altura a gás.
Regulagem de assento.

À vistaÀ vista1.1.349349,00,00
6x 224,83 S/ juros

Cod. 63Cod. 630 P0 P Cod. 63Cod. 630 C0 C

Poltrona atendimentoPoltrona atendimento
Nos padrões preto ou marrom.
Em couro o assento e encosto.
Base em L de alta resistência.

À vistaÀ vista1.2891.289,00,00
6x 214,83 S/ juros

Poltrona presidentePoltrona presidente
Nos padrões preto ou marrom. Em couro
o assento e encosto. Base e rodízios em nylon
com relax. Regulagem da altura a gás.
Regulagem de assento.

À vistaÀ vista1.5291.529,00,00
6x 254,83 S/ juros

Cod. 63Cod. 630 E0 E

Longarinas
Cromada com pintura prata.
Pés com nivelador de piso.

3 lugares

À vistaÀ vista959959,00,00
6x 159,83 S/ juros

2 lugares

À vistaÀ vista869869,00,00
6x 144,83 S/ juros

3 lugares

À vistaÀ vista1.1991.199,00,00
6x 199,83 S/ juros

Lançamen
to

Lançamen
to

2 lugares

À vistaÀ vista759759,00,00
6x 126,50 S/ juros

Longarinas
Em aço, pintura epoxi, com encosto e
assento em PU. Pés com nivelador de piso.

Cod. 0915Cod. 0915

Cadeira secretária
Em tecido nos padrões preta/cinza,
preta/azul, preta/vinho e preta.
Base a gás com relax no encosto.

À vistaÀ vista335959,00,00
6x 59,83 S/ juros

OministroLuísRobertoBarrosodáaaula inaugu-
raldaPUC-RJhoje,às11h.FalarásobreJudiciali-
zaçãodaPolíticaeSeparaçãodosPoderes.
A torcida tricolor vai doar sangue amanhã, das
8h às 10h, no Hemorio.
É hoje a Noite Borbulhante, pré-carnavalesco
que Cesar Romero faz em Juiz de Fora.
Mercattopromove feijoada na Unidos da Tijuca.
AexposiçãoBeatlemaniaestánoZacksBotafogo.
Presidentenacional da Asics, Giovani Decker
joga tênis hoje com Felipe Bronze, no Sheraton.
BiancaGibbon lança camisetas de carnaval.
ThiersSoares falou sobre endometriose em
congresso no Havaí.
Marcella Maia promove bloquinho de carnaval
amanhã, em sua loja de Ipanema.
OSOSdo SPOT, rastreador via satélite da Glo-
balstar, foi usado em 632 resgates no mundo.

U
ZonaFranca

Que Copa, hein!
Eduardo Paes decretará feriado em

três dos sete dias de jogos da Copa no
Maracanã. Anote aí: serão em 18 e 25
de junho e 4 de julho. Os outros quatro
dias caem em finais de semana.
Nos dois primeiros jogos, ambos

numa quarta-feira, o feriado começará
a partir do meio-dia, porque as
partidas serão à noite. Já no dia 4, uma
sexta, o feriado vale para o dia todo, já
que o jogo será às 13h.

Aliás...
Dois secretários da prefeitura do Rio

estiveram, esta semana, com o
secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke.
No encontro, eles procuraram saídas

para realizar a Fan Fun Fest no Rio.
Paes, como se sabe, não quer botar
dinheiro público neste tipo de evento.

E por falar em Copa...
OBuraco do Lume, no Centro do Rio,

espécie de coreto político, terá hoje, às
12h, uma... manifestação-folia.
Uma turma fará paródias de

marchinhas, entre elas a “Cachaça”
(Antonio dos Santos). Um trecho: “Se
você pensa que a Copa é nossa/a Copa
não é nossa, não/a Copa é das
empreiteiras/não sobra nada pro povão!”
Há controvérsia.

Igreja fechada
O governo do estado retomou o

terreno que era usado pela Igreja Nova
Vida da Lagoa, numa área
valorizadíssima, bem em frente ao
Clube Piraquê, na Zona Sul do Rio.
Na página do Facebook, a igreja

avisa que está em local provisório,
num clube no Jardim Botânico, e os
fiéis manifestam seu pesar.

Zum-zum-zum na folia
Cauã Reymond, o talentoso ator,

confirmou sua presença no Camarote
da Brahma, na Marquês de Sapucaí.
Isis Valverde, apontada como pivô da
crise de seu casamento, também deve
pintar por lá.
No também badalado Camarote

Devassa, a linda Grazi Massafera,
como se sabe, será a musa.

Longe do Rio
O secretário José Mariano Beltrame

vai pedir a transferência do traficante
Adair Marlon Duarte, o Aldair da
Mangueira, para um presídio federal.
A polícia tem informações de que

Aldair, preso em Bangu 3, ordenou
ataques na Vila Kennedy, na Zona Oeste.
A guerra do tráfico já dura uma semana.

‘Mano abierta’
O tenista espanhol Rafael Nadal

jantou, ontem, noMr. Lam, o restaurante
de comida chinesa na Lagoa.
É a segunda vez que o atleta passa

pela casa nesta sua temporada no Rio,
por causa do Rio Open. No fim, deixou
gorjeta de US$ 200 para o garçom.

Brasileiro não cordial
Um carioca trocou de mal com três

guardas municipais que viu na
plataforma de uma estação da Linha 1
do Metrô do Rio, por volta das 18h de
terça passada.
É que os guardas — um homem e

duas mulheres — estavam sentados,
batendo papo alegremente, naqueles
bancos da estação, sabe? E enquanto
isso, bem ao lado, duas vovozinhas,
sem lugar, aguardavam o trem em pé.

A coluna se rende ao poder da maternidade e mostra, veja só, como a gravidez
acrescenta beleza às mulheres. Regiane Alves (à esquerda), a atriz, entrou em
estúdio para registrar seu barrigão de sete meses e meio. Ela e o marido, o
cinegrafista João Gomez, esperam por João Gabriel. Já Daniella Sarahyba, a
modelo, grávida de oito meses, fez fotos para o site EGO. Ela será mãe de uma
menina, Rafaela, sua segunda filha com o empresário Wolff Klabin. O ensaio vai
ao ar amanhã. Saúde, saúde e saúde! l

VIDA A CAMINHO

PINO GOMES EGO/MARCOS SERRA LIMA

ANCELMO
GOIS

www.oglobo.com.br/ancelmo

ANACLÁUDIAGUIMARÃES, DANIELBRUNET,
JORGEANTONIOBARROS EMÁRCIAVIEIRA

REPRODUÇÃO

Discriminação racial

A carioca TEC Enfermagem, uma
agência de recursos humanos, ajuda
pessoas físicas e jurídicas a
encontraremprofissionais de
enfermagem e cuidadoras de idosos.
Só que em seu formulário na

internet pergunta se o interessado
tem... “restrição a cor de pele”.

‘Tenho que ir com calma’
DeCelso Amorim, terça, para os

membros da Comissão da Verdade
que forampedir que as Forças
Armadas fizessem elas próprias a
investigação sobre locais de tortura em
dependênciasmilitares na ditadura:
—No Itamaraty, eu podia ser

guerreiro. Mas aqui noMinistério da
Defesa eu tenho é que ser diplomata.
É. Pode ser.

Dedo na tomada
Sem querer, a ministra Miriam

Belchior, ao chamar a chefe de
“presidenta Lula”, cutucou a fera
com a vara curta.
É que se diz em Brasília que o

santo da presidente já não bate com
o da Belchior.

Blusa de Helena
Numpaís em que tanto se fala em

empreendedorismo, tem que se tirar
o chapéu para a Saara, no centro do
Rio. É rápida no gatilho.
Já está vendendo blusas curtas

como “a blusa da Helena”, como as
que Bruna Marquezine usava no
início de “Em família”. Custa R$ 25.

E por falar em Helena...
Amúsica “Cartas namesa”, na voz

de Roberto Carlos, toca, pela primeira
vez, hoje, na novela “Em família”.
Será pano de fundo para uma

cena de Helena, agora já adulta.
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