
Ação em praça 
pública marca o 

Dia Internacional 

da Pessoa com 
Deficiência 
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cs h | Pedro Gil desmente prefeito: “não 
; fiquei devendo nada a ninguém” 

Em entrevista ao Diário ex-prefeito diz que se orgulha em afirmar 
que pagou todos os salário do servidor em dia. Página 3 

dsonPMT 

Inaugurada 
placa que dá 
nome de José 
Carlos Lippi 
à quadra 
do Pedrão 

Na manhã deste domingo, o 
radialista José Carlos Lippi foi 
homenageado com evento no 
Pedrão, tomando pública home- 
nagem apro: ada por unanimida- 
de na Câmara Munkipal. 

Página 5 

Teresópolis 
se mantém em 
bandeira verde, 
com risco 
muito baixo 
Porém, número de 
internações em leitos 
de UTI-Covid volta a 
subir no município 
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PM intercepta 
grande carga 
de cocaína no 
Soberbo 
Avaliado em mais de 
RS 20 mil, material 
oriundo de favela no 
Rio de Janeiro seria 

distribuido na cidade 
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Desfile de Mamão e Papai Noel, trenzinho, teatro, caravana iluminada da Coca-Cola e o tradicional Núsicana Matriz, marcaram o início da programação do Na tal 2021 

Desfile, passeio de trenzinho 
e teatro abrem a prog 
de Natal em Teresópolis 
di parceria com Senac, Sesc, Fecomércio, Sincomécio e CDL, município segue com atrações 

Ad 

Ro) Desfile de Mamãe e Papai 
Noel, trenzinho, teatro, carava- 
na iluminada da Coca-Cola e o 
tradidonal Música na Matrr, 
marcaram oinidodaprograma- 
cáodo Natal -“Teresópolis Terra 
de Luz, neste final de semana. 
Promovido pela Prefeitura, atra- 
vês da Secretaria de Cultura, 
este anoo tema “Natal do Reen- 
contro é uma referência à reto- 

mada das celebrações de fim de 
ano de maneira presencial, de- 
vido ao avanço da vacinação. 
Sando do Ginásio Pedrão, pas- 
sando pelas avenidas Delfim 
Moreira e JJ Araújo Regadas 

ERR | Ea 
E E- ph ai: (Parque Regadas) e chegando 
Fi na Praça Olímpica, um coloridoe 
L th alegre desfile embalado por 

“ Ea músicas natalinas marcou a 
abertura da programação de 
Natal em Teresópolis, no sába- 
do, 04. Página 10 
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A data para apremiação deverá ser nó mês de 
dezembro, porser omês em que é celebrado nodia 10, 
à Dia Internacional dos Direitos Humanos 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

Prêmio Marielle Franco 

será criado pela Aler 
- Iniciativa busca a valorização de ações 
em defesa dos direitos humanos 

A Assembleia Legisla- 
tiva do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) aprovou 
nesta quarta-fera, O1, em 

discussão única, o projeto 
de resolução hon/18, que 
cria o Prêmio Marielle 
Franco, a ser concedido 
para personalidades que 
tenham desenvolvido ou 
estejam implementando 
ações de promoção, valo- 
rização ou defesa 
dos direitos huma- 
nos no Estado do 
Rio, com destaque 
para os direitos da 
população negra, 
das lhes e da 
população LGBT 
(lésbicas, gays, 
bissexuais e tra- 
vestis). A medida 
será promulgada 
pelo presidente da 
Alerj, deputado 
André  Ceciliano, e 
publicada no Diário Oficial 
do Legislativo nos próxi- 
mos dias. O texto Ed: au- 
toria original da deputada 
Zeidan (PT) e do ex-de- 
putado estadual Marcelo 
Freixo. Zeidan afirmou 
que a data para a pre- 
miação deverá ser no mês 
de PA di por ser o 
mês em que é celebrado 
no dia 10,0 Dia Intemaci- 
onal dos Direitos Huma- 
nos. “Nada mais justo do 
ue reconhecer a atuação 

de Marielle Franco e de 
todos os defensores e de- 
fensoras dedireitos huma- 
nos que atuam no nosso 
estado instituindo um prê- 
mio que possa valorizar as 
práticas e estudos sobre 
este tema”, dizem. 

Na noite do dia 14 de 
março de 2016, no bairro 
do Estácio, na região cen- 
tral da capital, o carro em 
que a vereadora estava foi 

atingido por nove dos 13 
tiros disparados. Manielle 
e seu motorista, Anderson 

Pedro Gomes, morreram 
vitimas desses disparos. 
Apesar de alguns avanços 
na investigação sobre ú 
crime, as autoridades ain- 
da não descobriram os au- 
tores e nem o motivo. À 

morte de Martelle Franco 
repercutiu no mundo, com 

A morte de Marielle 
Franco repercutiu 
no mundo, com 
manifestações da 
população por vários 
dias nas ruas e muitas 
notícias divulgadas 
sobre o assassinato da 
vereadora no exercício 
de seu mandato 

manifestações da popula- 
cãoporvários dias nas ruas 
e muitas noticias divul- 
adas sobre o assassinato 
a vereadora no exercicio 
de seu mandato.Eleita 
vereadora com mais de 46 
mil votos em 2016, soch- 
loga e mestre em Admi- 
nistração Pública, Manelle 
Franco tinha 38 anos, era 
oriunda da favela da Maré, 
na Zona Norte, lésbica, 
mãe e ativista em prol das 
causas das mulheres e das 
populações negra, perifé- 
rica e LEGT. Antes do car- 
go político, atuou na Co- 
missão de Defesa dos Di- 
reitos Humanos da Alerj. 
Assinam como coautores 
os deputados André 
Ceciliano (PT), Eliomar 
Coelho (Psol, Waldeck 
Carneiro (PT), Enfermei- 
ra Rejane (PCdoB), Flavio 
Sera Eni (PSol), Luiz Paulo 
(Cidadania) e Carlos Mine 
(PSB). 
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O Conleste, h nto com a aSecreta a Municipal de Ciência e Tecnologia eo 
Sebrae-RJ, organizaram, nó Teatro Municipal de Temsópolis, à primeira 
reunião de planejamento e alinhamento da Conles tech Teré 

Teresópolis se prepara 
para evento tecnológico 
“Conlestech” de 2022 
- Encontro agendado integra programa incentivo 
da economia do conhecimento do Conleste 

O Conleste (Consórcio 
Intermunicipal de Desen- 
volvimento da Região Les- 
te Fluminense),) junto com 

a Secretaria Municipal de 
Ciência e Tecnologia e 0 
Sebrae-RJ, organizaram, 
no Teatro Municipal de 
Teresópolis, a primeira 
reumão de planejamento e 
alinhamento da Conlestech 
Terê. O encontro, agen- 
dado para 23 de março, é o 
primeiro de quatro even- 
Lois corporativ os com base 
tecnológica que ocorrerão 
no decorrer de 2022, inte- 
ra programa de incentivo 
: economia do conheci- 
mento do Conleste. Duran- 
te a reunião ficou definido 
que o evento tecnológico 
no Hotel Sesc Alpina, ten- 
do como tema central da 
área do conhecimento 
“Educação, Trabalho e 
Empreendedorismo Ino- 
vador”. Ainda na reunião 
foi disponibilizado a Tere- 
sópolis, como Municipio 
io o Curso EAD do 
HackaTmuck MakerSpace, 
o qual tem o objetivo de 
ministrar os conceitos e 
fundamentos básicos de 
Algoritmos, Programação 
Ortentada a Objetos com 
Swift, JavaScript e REST 
ful APIs. O projeto é uma 
parceria do Conleste com 
a IBM e o Instituto Eldo- 
rado, sendoessa, a primei- 
ra entrega do programa 
'Conlestech'. 

Participaram doalinha- 
mento, representando o 
vice-presidente do 
Conleste, o Prefeito Vini- 
cius Claussen, os secretá- 
rios municipais de Ciência 
e Tecnologia, Vinicius 
Oberg, e e Trabalho, 
Empregoe Economia Sol 
dária, Lucas Guimarães. 
Também estiveram pre- 
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Mauricio, Luciano e Fidel 

sentes representantes do 
pe Legislativo, Conse- 
ho M. de Inovação, Ciên- 
cia e Tecnologia, 
SERRATEC, Unifeso, IBM 
e as equipes técnicas do 
Sebrae e do Conleste. 

“Conlestech” 
O “Conlestech”, pro- 

grama do Consórcio 
Intermunicipal de Desen- 
volvimento da Região Les- 
te Fluminense (Conleste), 
foi lançado no último dia 
os, em Nova Friburgo. Em 
parceria com o Sebrae-RJ] 
ea Agência de Inovação da 
Universidade Federal 
Fluminense (UFF), o pro- 
grama é direcionado ao in- 
centivo da economia do 
conhecimento nos 16 mi- 
micipiosconsorciados. Vice- 
presidente do Consórcio 
Intermunicipal de Desen- 
volvimento da Região Les- 
te Fluminense, o Prefeito 
de Teresópolis, Vinicius 
Claussen, representou o 
presidente do Conleste, 
Marcelo Delarol, na sole- 
nidade. 

O objetivo é comparti- 
lhar estratégias regionais 
de ciência, la io e 
inovação, além de desen- 
volver tecnologicamente 
os arranjos oa utivos lo- 
cais. Sempre com foco na 
geração de negócios, Do 
aumento da inclusão, na 
visibilidade e na qualifi- 
cação dos empreended o- 
res. Também faz parte 
do programa a realização 
de fóruns temáticos 
itinerantes com especia- 
listas renomados do mer- 
cado e eventos corpo- 
rativosdebasetecnológica. 
Teresópolis vai sediar um 
dessesencontros em 2022, 
agendado para 293 de mar- 
vo, conforme citado acima. 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, 
JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL 

PiGEL FÁBIA 

- O membros da Comissão 

Terça-Feira, 7 DE Dezemeno ne 202 1 

De 

mentira 
em 
mentira 

Segue a 

gestão. 

Positivo entendimento 
Assistente em um condomínio residencial em 

Santos, no litoral paulista, demitida por justa causa 
porque testou positivo para a doença e não cumpriu 
quarentena e ainda não teria usado máscara, mulher 
perdeu no TRT, por unanimidade, causa onde recla- 
mava os supostos “dereitos” trabalhistas. 

Muito justo. O Tribunal Regional do Trabalho da 
Segunda Região decidiu manter, por unanimidade, a 
demissão por justa causa. 

Nova sede da Vigilância 
A Prefeitura negou ontem que esteja adquirindo 

um imóvel para instalação da Vigilância Sanitária 
Municipal, que depende de novasede ou de reforma 
do local onde se encontra. “A ideia é adquirir um 
imóvel com espaço adequado e de fácil acesso para 
instalar o setor. Somente quando o imóvel mais 
adequado for encontrado, será iniciado O processo 
administrativo de aquisição”, garantiu 0 governo. 

Segundo se soube, entre paredes, uma casa no 
valor de R$ 800 mil estaria sendo negociada a R5 1 
milhão e 500 mil. Mas, se O governo disse que não 
existe isso, não existe isso então. 

Pedro Gil da entrevista 
DEE Ex-prefeito que deixou sua marca 
Ei na prefeitura pela competência, ca- 

maradagem e inegável boa gestão, 
Pedro Gil deu entrevista a O DIÁRIO 
DE TERESÓPOLIS nesta segunda-fei- 

a ra, 6, quando deixou claro que pagou 
os salários dos servidores públicos 
em dia e que não é verdade 0 que O 

mentiroso do prefeito que o substituiu afirmou aos 
conselheiros do Tribunal de Contas. 

Katia Borges deu o recado 
Quem também desmentiu o Re- 

provado prefeito foi a presidente do 
Sind PMT, Katia Borges. Em março de 
2018 as folhas de pagamento fica- 
ram em dia, e assumindo o prefeito 
interino foi mantido o pagamento dos 
vencimentos dentro do prazo. O pre- 

| feito, então, não assumiu com folha 
de PS ENHRnto em atraso como disse, declarou a 

presidente do SindP lt. 

Quantos prédios afinal? 
Muito elogiada a esclarecedora matéria do DIÁ- 

RIO noúltimo sábado dando conta dopé em que estã 
a apreciação do projeto de lei complementar que o 
prefeito enviou à Câmara Municipal para a criação 
do bairro Sudamtex. 

Presidida pelo vereador MauricioLopes, onde são 
membros Luciano Santos e Fidel Faria, a comissão de 
Justiça e Redação deve reprovar a ideia e, no plena- 
rio, serão necessários os votos de 13 vereadores sem 
juízo e minimo amor à cidade para a maluquice ser 
aprovada. 

No minimo, uma maquete do bairro, com os edifi- 
cios já determinados, deveria ser apresentado aos 
vereadores e à sociedade. Do jeito que o projeto de 
lei foi apresentado, o dono da área pode fazeraté 50 
prédios ou mais e não apenas os “seis ou sete” como 
disse o Reprovado prefeito em live no tempo da 
campanha. 

Composta pelos vereadores Luciano 
Santos e Fidel Faria, e presidida pelo 
vereador Maurício Lopes, que já declarou 
seu posicionamento contra a liberação 
do novo bairro, a Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final tem até 40 dias 
para apreciar e devolver o projeto de lei 
com parecer para apreciação em 
plenário, onde serão necessários os 
votos de 13 vereadores para ser 
transformada em lei a absurda 
pretensão. Além dos 7 vereadores que 
acompanham o prefeito na maior parte 
das suas vontades na Câmara, O goveno 
teria que trabalhar os votos de outros 6 
vereadores, o que torna mais dificil a 
aprovação. 
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PEDRO GIL DESMENTE CLAUSSEN: 

“Não fiquei devendo nada a ninguém” 
- SINDPMT também nega que Vinicius assumiu a prefeitura com salário dos servidores em atraso 

Luz BanDEira 

Nesta segunda-feira, 06, re- 
cebemos na redação do jornal O 
Diário e Diário TV o ex-prefeito 
Pedro Gil, que nos procurou para 
contestar a afirmação do atual 
prefeito Vinicius pad que, 
em 17 de novembro ao defender 
as contas reprovadas do seu go- 
verno pelo Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), por unanimi- 
dade, afirmou ter assumido o 
govemo, passadoa ele por Pedro 
Gil, com a folha salarial dos ser- 
vidores municipal em atraso de 
quatro meses. “Isso ai é uma 
verdadeira mentira, eu Pedro 
Gil sustento queo salário foipago 
em dia. Oprefeitonão pode E 
ue tinha quadro folhas atrasa- 
as, so realmente é mentira”, 

enfatizou. 
Pedro Gil, que era vereador e 

presidia a Câmara de Vereado- 
res, assumiu um mandato inte- 
rino quando a chapa composta 
or Mário Tricano e Sandro Dias 
o impugnada, já que era consi- 
derado inelegível pela Lei da Fi- 
cha Limpa e não poderia sequer 
ter se nice à eleição de 
2016. No inicio de julho de 2018, 
Pedro fez a transição do governo 
municipal com o atual prefeito 
Vimicius Claussen. Ao tomar co- 
nhecimento da acusação de ca- 
lote ao servidor em 2018, Pedro 
Gil veioa público afirmar nãoter 
deixado de pagar o salário do 
servidor público municipal, como 
anunciou Vinicius. *Quero agra- 
decer vocês da oportunidade da 
gente se defender dessa menti- 
ra caluniosa, por que no meu 
mandato, quando eu saí, deixei o 
salário pago rigorosamente em 
dia, dentro do mês. Pode per- 

Gil afirma 
que tem até 
um vindo de 
campanha 
deVinicius 

agradecendo à 
ee por tor 

tirado à cidade 
do caos. O ex 

prefeito 
nei em 

2018 garante 
que o atual 

prefeito mente 
ad afirmar que 

pegou folhas de 
servidores em 

atraso ad 
assumir O 
govemo 

dos servidores - À época Andrea 
Pacheco - e todos os servidores, 
pergunta se eles não receberam 
0 a em dia dentro do mês 
nesse periodo que a pente foi 
prefeito. Eu fenho orgulho em 
dizer que eu deixe o salário em 
dia, não fiquei devendo nada a 
ninguém”, pontuou. Pedro Gil 
disse também que tem o regis- 
tro em video de campanha poli- 
tica do atual prefeito agradecen- 
do a ele por ter tirado a prefeitu- 
ra do Cave. 

Declaração na tevê 
Vinkius Claussen, em entre- 

vista à emissora filiada da Rede 

edição do ma regional, afir- 
p TR] k L E 7 

moua jornalista Ana Pau-laMen- 
des que ao assumir em 2018, “0 
co Re estava devendo ar 
tro folhas de pagamento”. 
entrevista, O pre efeito dos 
também que o municipio tinha 
em 2017 um déficit financeiro de 
RS 71 milhões e que houve o 
pagamento de precatórios na 
casa dos R$ 40 milhões. Esses 
números revelados por Vinicius 
Claussen foram apresentados 
para justificar a recomendação 
do TCE à reprovação das contas 
do municipio, assunto que será 
apreciado pela Câmara E Vere- 
adores, a quem cabe aprovar ou 

Sindicato confirma 
mentira 

O SINDPMT, através da sua 
presidente Kátia Borges, foi 
questionado sobre a polêmica 
afirmação de Vinicius Claussen 
e também desmentiu o prefei- 
to. “Com relação às quatro fo- 
lhas de pagamentos que o pre- 
feito diz que pôs em dia, 
estamos aqui para esclarecer 
que, em março de 2018, 0 ex- 
prefeito Mário Tricano colocou 
a folha de pagamento do servi- 
dor em dia, pagando tudo aqui- 
lo que devia até então. Em abril, 
o ex-prefeito Pedro Gil assu- 
miu e manteve o pagamento 

| iii 
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quando ele assumiu e também 
manteve o pagamento em dia, 
parcelando em alguns momen- 
tos mais para O al do ano, 
mas manteve à folha de paga- 
mento em dia. Ele (prefeito 
Vinicius Claussen), não assu- 
miu com folha de pagamento 
atrasada, o que ia acontecer é 
ue, a partir de outubro as fo- 

lhas atrasariam, já era uma 
previsão inclusive do sindica- 
to, principalmente para os apo- 
sentados. Então se manteve O 
pagamento em dia cem 2019 a 
gente não teve mais problema 
com pagamento atrasado”, es- 
clareceu a presidente do 

guntar a presidente do sindicato Globo na quinta, 2, EL primeira não os gastos do governo. 

Programa “Câmara Cidadã” oferece 
atendimentos e em cb tos 
- Ação de assistência social, saúde e vesa pr moradores do Terceiro Distrito 

Neste domingo, OG, O 
pai “Câmara Cidadã” 
ot inaugurado em Bonsu- 
cesso, no Terceiro Distri- 
to, para onde o legislativo 
municipal levou atendi- 
mentos e diversos servi- 
cos gratuitos nas áreas de 
assistência, saúde e beleza 
aos moradores da região. 
“Como primeira ex periéni- 
cia, posso garantir que O 
trabalho foi aprovado.Mas 
como sou muito exigente, 
vamos fazer alguns ajus- 
Les necessários para otim- 
Ear a estrutura e o atendi- 
mento à população. O im- 
portanteéqueanossa ideia 
de levar mutirões de cida- 
dania para todas as regi- 
des da cidade e do interior 
de Teresópolis se materi- 
alizou, e a partir de agora o 
projeto será permanente ' 
relata o Presidente da Cã- 
mara, Leonardo Vascon- 
cellos. 

Olider da Casa agrade- 
ceu ainda aos colegas de 
bancada pela realização do 
projeto. * Quero muito a- 
gradecer aos colegas ve- 
readores Fabinho Filé, 
Bruninho Almeida, Dudu 
do Resgate, Mauricio Lo- 
pes, Dr. Amorim, Gustavo 
Simas, João Miguel, Erika 
Marra, Paulinho Nogueira 
e Teco Despachante por 
apoiar e participar desse 
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O “Câmara Cidadã” toi inaugur
ado 

em Bons CASE, no Terceiro Distrito, para onde o legislativo
 
municipal

 
kero 

atendi
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e diversos serviços gratuitos nas áreas de assistênc

ia, 
saúde e beleza aos morador

es da região 

novo projeto da Câmara. 
Quero parabenizar o ve- 
reador Fidel Faria, de fa- 
milia tradicional de Bon- 
sucesso, pelo grande em- 
penho na mobilização da 
população e na organtza- 
ção do evento. Agradecer 
ao incansável vereador 
Elias Maia sempredispos- 
to a colaborar, e que desta 
vez colocou funcionários e 
veículos de sua empresa à 
disposição do Câmara ci- 
dadã. É E ao vereador Lu- 

ciano Santos que com sua 
grande experiência foi es- 
colhido para a missão de 
coordenar o projeto. A to- 
dos os servidores do nosso 
Legislativo que doaram 
seu dia de folga e abraça- 
ram o Câmara Cidadã em 
Bonsucesso, meu muito 
obrigado, de coração”, 
pontuou. Participaram 
equipes da Fundação Leão 
AUI, Detran RJ, Senac e 
Cartão de Todos, que com 
suas equipes prestaram 

UNIGADE Mir 
DE SERVIÇOS 
ANTE DEAD 

atendimento aos cidadãos. 
“Com essa união de estfor- 
cos, continuaremos juntos 
levandoa caravana do pro- 
jeto Câmara Cidadã a to- 
das as localidades de Te- 
resópolis que carecem de 
maior atenção do poder 
público”, relata Leonardo 
Vasconcellos, informando 
ainda que a próxima para- 
da do “Câmara Cidadã” 
será no Segundo Distrito, 
em data ainda a ser defini- 
da. 

até a gestão Vinicius Claussen, SINDPMT. 

Lei da Alerj reduz ICMS 
na conta de luz de casas 
com baixo consumo 
- Benefício vale somente para os 
clientes que estejam cadastrados no 
Programa Especial de Tarifas 
Diferenciadas da Aneel 

O decreto que regula- 
menta a Lei 9.449/21, di- 
minvindode 27% para 128% 
a aliquota de ICMS na con- 
ta de luz das casas com 
consumo de até 450 kwh, 
toi assinado pelo governa- 
dor Cláudio Castro, nesta 
uarta-feira, 01. A medi 
a. de autoria do prest 

dente da entes 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj), de- 
utado André Ceciliano 
(PT), teve sua aprovação 
emoutubro pela Casa, ten- 
do sido sancionada no ini 
cio de novembro. “A tanfa 
da conta de luz vem so 
frendo aumentos sucessi- 
vos nos últimos meses, 
prejudicando principal 
mente as familias mais 
pobres, que estão sendo 
obrigadas a reduzir o con- 
sumo de energia elétrica 
num momento em que 0 
país passa por uma grave 
crise, comentou o prest- 
dente da Aler). 

An an ICMS 
ara O consumo entre 301 
Eh ed5o kwhera de 27% 
para todos os clientes. A 
redução vale somente 
para os clientes que este- 

jam cadastrados no Pro- 
grama Especial de Tarifas 
Diferenciadas da Aneel, A 
aliquota de 12% é a mes- 
ma praticada no Estado de 
São Paulo - Lei 6.374/80. 
Pela Lei Complementar 
Federal 160/17 e pelo Con- 
vemo Confaz 190/17, O Es- 
tado pode reproduzir be- 
neficios de estados vizt 
nhos, mesmo durante o 
Regime de Recuperação 
Fiscal (RRF). 

O Governo do Estado 
ressaltou que, apesar da 
redução da aliquota, a ex- 
pectativa é de aumento 
da arrecadação à medida 
que novos consumidores 
sejam incorporados ao 
novo modelo. Os benefi- 
cios da parceria com as 
distribuidoras vão esti- 
mular a regularização de 
parte dos clientes que 
Lo não pagam conta de 
luz. *Uma política tributá- 
ria justa é boa para as pes- 
sous e para o estado. Com 
a redução da alíquota, va- 
mos ajudar a população a 
sair dai informalidade pe- 
ceber serviços de qualida- 
de”, disse o governador 
Cláudio Castro. 
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Ter uma 

um verdadeiro sonho 
de consumo! 

— LÊ le coma gente Acompanhe nossas redes sociais para mais novidades! VA | 

pelo WhatsApp EI(O) genesisempreendimentos Q Á 

através do QR code | 

G, GÊNESIS CAIXA 

AGRIÕES 

“Projeto arquitetônico, nurmerações das unidades e Ilustrações artísticas poderão sofrer alterações, Decoração, equipamentos, mobília & paisagismo são meras sugestões, ndo fazendo parte 
das obrigações de entrega dó imúvel. As unidades serão entreques com caracherísticas e peslrão de acabamento Gon conmome memorial descritivo arquivado no mernórial de in 

reçastrado na matricula 14082 do cartório do 3º Oficio da Cormerça de Teresópolis. Todas as imagens são mesamente ilustrativas e referentes às plantas das unidades 02, 03,06 e 07. Obras 
de estruturas adicionais, como varanda gourmet, garden, sauna no apartamento, entre outras, são serviços contratados à parte. Na metragem mabdma do apartamento estão inclusas a área 
do apartamento, área box e a area da vaga da garagem 

- Faxineira - Auxiliar de limpeza - Porteiro 
- Auxiliar de Serviços Gerais - Babá - Lavadeira 

, “> - Passadeira - Cozinheira - Auxiliar de cozinha 
tiHars-tialr o s | a 

Fm A + Help - Copeira - Garçom - Cuidador de idosos 
PE JE -— MA Rir 

Avenida Feliciano Sodré, 1083 - sala 1012 - Várzea | Telefones: | (21)98669-1875 | (21)2643-3787 
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e HOMENAGENS MARCAM O ANIVERSÁRIO DE JOSÉ CARLOS LIPPI 

ppl má 

O DIÁRIO 
PLÊ E pia 

Pácima 5 

- Radialista que Gesde 1 maio dá nome à sia esportiva do PO faria 78 anos neste GOMES 

WanDERLEY PERES 

Lei do vereador Marcos 
Rangel, publicada em DOna 
última semana, institui em 
Teresópolis o “Programa 
Municipal José Carlos Lippi 
de Apoio ao Esporte”, a ser 
fomentado pela Secretaria de 
Esportes e Lazer, com os ob- 
jetivos de dese nvolver o es- 
porte. amador e comunitário 

através de financiamento de 
projetos de criação de 
escolinhas e centros de trei- 
namentos das mais diversas 
modalidades esportivas. 

Embora esteja dependen- 
te do gabinete do prefeito, 
que precisará avaliar a con- 
veniênciacoportunidadedos 
projetos apresentados, des- 
necessariamente atrelado à 
vontade politica, portanto, 
são sempre bem vindas as 
propostas de fomento à prá- 
tica eao desenvolvimento do 
esporte entre crianças € esse 

projeto prevê ainda o apoio à 
realização de Palestras, Cli- 
nicas e Workshops que te- 
nham como objetivo a troca 
de experiências e conheci- 
mentos de novas técnicas, 
apoio a iniciativas que te- 
nham como objetivosa espe- 
cialização, nas áreas do co- 
nhecimento aplicadas ao es- 
porte, de árbitros, técnicos, 
profissionais da área de edu- 
cação física coutros profissi- 
onais de áreas afins, além de 
financiamento de construção 
e reforma de praças esporti- 
vas, incentivo ao desenvolvi- 
mento do esporte profi Issio- 
nal e de rendimento através 
de patrocinio de equipes e 
atletas profissionais que par- 
ticipem de competições mu- 
nicipais, estaduais, nacionais 

e Intermacionalis, Concessão 
de bolsas de especialização 
para atletas e treinadores, 
financiamento de viagens de 
atletas em competições, 
apoio à realização decompe- 
tições no âmbito municipal: 
apoio a Iniciativas que te- 
nham como objetivo colocar 

José Carlos Lippi 

José Carlos Lippi teve toda uma vida 
dedicada ao esporte, como atleta, diri- 
gente, treinadorecronistaesportivo. Fol 
atleta de futebol, sendo campeão por 
inúmeros clubes. Apontado como ome- 
lhor zagueiro de todos os tempos em 
nosso futebol, Lippi toi treinador do Te- 
resópolis e da seleção teresopolitana de 
futebol. Foi vice-presidente da Liga Te- 
resopolitana de Desportos, assumindo 
por algum tempo a presidência. Radia- 
lista e comentarista esportivo, hã mui- 

tos anos presta serviços ao esporte como 

Cronista Esportivo, passando pela Rá- 
dio Teresópolis, Rádio Geração 2000, 
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Quadra que levou à radialista José Carlos Lippi tantas vezes ao gnãno Pedrão tem agora à seu nome, merecida homenagem da Câmara de Vereadores 

Teresópolis no circuito das 
competiçõesestaduais, naci- 
onais eintemacionais. Numa 
cidade com tantas desigual- 
dades e de grande risco para 
os Jovens, o Incentivo ao es- 
porte entre crianças e ado- 
lescentes, bem como os ido- 
sos e portadores de necessi 
dades especiais, esse progra- 
ma merece ser comemorado 
provocaro interesse da popu- 
lação pela prática habitual de 
esportes eo apoio árealização 
de competições amadoras. 

Para obtenção de financi- 
amento de projetos com re- 
cursos do Programa Munici- 
pal de Incentivo ao Esporte, 
osinteressados deverão apre- 
sentar projeto à Secretaria 
Municipal de Esporte e 
Lazer, indicando umrespon- 
sáveltécnico com registrono 
Conselho Regional de Edu- 

cação Fisica e explicitando 
objetivos, recursos financei- 
ros e humanos envolvidos, 
para fim de fixação do valor 
do incentivo e fiscalização 
posterior. Aprovados e exe- 
cutados, os programas deve- 
rão ser informados a aplica- 
ção dos recursos em 60 dias 
após orecebimento do recur- 
so, cabendosanções penaisa 
não comprovação. 

Aleiprevê ainda que atle- 
tas, equipes, competições e 
demaisprojetos beneficiados 
divulguem o apoio instituci- 
onal da Prefeitura de Teresó- 
polis; que deve haver trans- 
parência na documentação 
apresentada; e que a Secreta- 

ria de Esportes prestar contas 

dasreceitasedespesas, anual- 
mente, à Câmara Municipal, 
após análise da secretaria de 
Controle Interno. 

Teresópolis Jornal, Gazeta de Te resópolis Ê 
tevê Cidade. É um dos fundadores do jornal 
O DIÁRIO DE TERESÓPOLIS, agraciado 
com o prêmio Diário 10 Anos, em 1998 pela 

sua atuação na imprensa. 
Participou da fundação do Comitê de Im- 

prensa de Teresópolis, da reformulação da 

Associação Teresopolitana de Imprensa e 
recebeu o Troféu Bola de Ouro, o titulo 
Benemérito da Federação de Futebol do 
Estado do Rio de Janeiro ea Medalha George 
March. Recebeu também, otitulo de Perso- 
nalidade Negra do Estado do Rioe diversas 
outras homenagens. 
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Prefeito aproveita a oporumdade da homenagem &o radialista para 

confeccionar mais uma placa de “inauguração”, como fosse um feito do 

qovemo. O que precisava ser feto mesmo não foi: uma placa nfomatva 

com destaque na quadra que desde maio tem o nome de Lippi 

A placa do Lippi na 
quadra do Pedrão 
Nascido em 1943, num dia 5 de dezembro, faria 78 

anos neste domingo o desportista e homem de rádio 
José Carlos Lippi, que nos deixou em setembro do ano 
passado, também num dia 5. E na manhã deste domin- 
go o Lippi foi homenageado com evento no Pedrão, 
tornando pública homenagem aprovada por unanimi- 
dade na Câmara Municipal. De autoria do vereador 
Raimundo Amorim, a lei que dá o nome de “Quadra 
Poliesportiva Jornalista José Carlos Lippi” à quadra do 
ginásio poliesportivo Pedro Jahara foi aprovada em 
levereiro de 2021 e sancionada em maio pelo prefeito 
Vinicius Claussen que, ignorando o princípio da impes- 
soalidade — como vem fazendo, ao inaugurar placa com 
seu nome por conta da pintura da Casa de Cultura 
Adolpho Bloch - fez placa, também, para inaugurar o 
feito, onde aparecem ainda os nomes do vice-prefeito Ari 
Boulanger e do secretário de Esportes, Gustavo Lopes. 

Para marcar a “inauguração da placa” de homena- 
gem teve jogo amistoso de futsal feminino entre o “Tere- 
sópolis' e o 'Point dos Amigos, participando do evento 
festivo o Vice-Prefeito Dr. Ar; o secretário de Esporte e 
Lazer, Gustavo Lopes; os vereadores Erika Marra, Dr. 
Amorim, Amós Laurindo, Elias Maia, Fidel Faria, João 
Miguel, Leonardo Vasconcellos, Luciano Santos, Mau- 

ricio Lopes, Marcos Rangel, Paulinho Nogueira e Teco 
Despachante e o ex-deputado Nilton Salomão. 
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Mela-maratona recebe mais de mil atletas 
- Evento inédito teve largada em Guapimirim e chegada em Teresópolis, com subida pela BR-116 

Mais de 1.000 atletas fize- 
ram história neste domingo, 05. 
ao participar da primeira “Claro 
Uphill Serra dos Orgãos”. A iné- 
da meia-maratona (21k) apre- 
sentou para os amantes da cor- 
rida de rua as belezas da Região 
Serrana do Rio de Janeiro. Em- 
balados pelos sons de Taikôs 
(tambores japoneses), tanto na 
largada como na chegada, os 
“ninja runners”, como são co- 
nhecidos os participantes da pro- 
va de mpi mais desejada do 
pais, enfrentaram um percurso 
durissimo entre as cidades de 
Guapimirim e Teresópolis. Cor- 
rendo forte desde os primeiros 
quilômetros, Fábio Sanchesmos- 
trou que estava bem preparado 
e foi o primeiro guerreiro a cru- 
zar à bg siim de chegada, após 
DnUES, “Estava bem ansi- 
0so para a prova e foi um exce- 
lente percurso. Graças à Deus 
deu tudo certo. Gostaria deagra- 
decer minha familia, meu trei- 
nador e todos os meus 
apoiadores. E um momento 
muito bome felz”,contouo cam- 
peão. Completaram o pódio 
Marcio Souza, segundo colocado 
Ghaqgminso), e Francescoli Leo- 
nardo Rodrigues, terceiro 
Ghazmingo). Entre as mulhe- 
res, a vitória ficou com Cristiana 
Judice (h4mini7), seguida por 
Elida Cordeiro (ihsiminoa), em 
segundo lugar, e Paula Duque 
Ghssminç2), em terceiro. 

Mais queumacorrida,a Uphill 
também entregou uma experi- 
ência única para todos a) pas- 
saram pelo Village Uphill. Fas da 

E 

FROTA CERTIFICADA 
COM SELO VERDE. 

Com 100% dos ônibus 

Viação Dedo de 

estipulados pelos 

ambiente, garantindo o controle do nivel de 

poluentes emitidos pelos ônibus, 

[bo duzir a mis: El de el tatts poluentes 

ambiente e o consumo de 

empresas de lamspor te 

SÉTIO NOSSO 

Com 

Deus atende 

órgãos de proteção ao meio 

coletivo, Le 
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L ta “Caro Ur Serra cos rodas” 

Os “ninjarunners”, como são Con hacidosos pa artici pantesda prova des sub dan mais desejada do pais, enfrentaram percurso durissimo 

marca puderam comprar cami- 
setas e acessórios exclusivos na 
Uphill Store, bem como conhe- 

o Selo Verde, 

aos Indices 

O objetivo é 

no melo 

diesel junto as 

Vamos à 

o melo 
af idade mais verde 

cer o trabalho dos vendedores 
locais que estavam ao da Arena, 
na Feirinha de Teresópolis, uma 

das Jendoas atrações turisti- 
cas da cidade. Patrocinadores e 
apoiadores também realizaram 

várias ativações, tornando o pús- 
prova uma verdadeira confra- 
temização entre os presentes. 

“A Serra do Orgãos é uma 
patrimôniodo nosso estado, por 
Esso gostaria de parabenizar a 
X3M pela escolha do local e, 
claro, organização do evento. 
Conversei com vários partici- 
pantes e atletas e todos, sem 
execução, gostaram muito da 
prova. Estamos sempre apoi 
ando projetos e eventos, como 
a Uphill Marathon, que pro- 
movem saúde é inclusão atra- 
vês do esporte”, comentou Fa- 
bricio Repsold, subsecretário 
adjunto de esportes do Gover- 
no do Estado É Riode Janeiro, 
que esteve no evento repre- 
sentando o secretário Gutem- 
berg Fonseca. “A gente sabe 
que tiveram várias edições da 
Uphill em Santa Catarina, en- 
tão nós, moradoras de Teresó- 
polis, nos sentimos muito pri- 
vilegiadas por fazer parte de 
sa nova edição. Desejamos que 
volte mais vezes”, contou Almne 
Enes, atleta amadora e inte- 
grante do grupo Gamigasquea 
corridamedeu. 

Além do patrocinio máster da 
Claro e da Secretaria de Espor- 
te, Lazer e Juventude do Rio de 
Janeiro, via Lei de Incentivo do 
Estado, o evento tem patrocinio 
da Land Rover e Limppano, 
apoio da Maçãs Turma da Môni- 
ca e Michelob Ultra, além de 
apoto institucional das Prefeitu- 
ras Municipais de Guapirimim e 
Teresópolis e da Polícia Rodovi- 
ária Federal. 

VOCÊ VIU O QUE 
A NGT ESTÁ 
FAZENDO? 

UMA SOLUÇÃO. 
UMA ÚNICA ASSINATURA. 
INFINITAS POSSIBILIDADES! 
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Um homem acusado de ten- 
tativa de feminicidio foi preso 
por policiais da 1102 Delegacia 
de Policia em uma igreja no bair- 
ro mais populoso do municipio, 
São Pedro, no final da noite da 
última sexta-feira, 03. De acor- 
do com os agentes, O criminoso 
esfaqueou a ex-companheira 

utilzando uma faca de cozinha e 
subtraiu o telefone celular dela. 
A motivação seria o fato de ele 
acreditar que a mulher estava 
se relacionando com outro ho- 
mem. “Em depoimento, a viti- 
ma afirmou ter sido agredida 
outras vezes durante o relacio- 
namento. O homem possui di- 

O DIÁRIO 

Homem tenta matar a ex no bairro de São Pedro 
- Polícia Civil esteve no local e prendeu homem acusado de outros crimes. Ele havia se escondido dentro de igreja 

versas anotações criminais pe- 
los crimes de furto, tráfico de 
drogas e violência doméstica”, 
informa a PCERJ. O detido foi 
encaminhado 
prisional, onde ficará à disposi- 
cão da Justiça. 

Em outra ocorrência, dessa 
vezna via queliga a localidadedo 

ao sistema 

Polícia Militar intercepta grande 
carga de cocaína no Soberbo 
- Avaliado em mais de R$ 20 mil, material oriundo do Rio seria distribuído na cidade 

Mais um grande prejuízo para o 
tráfico de drogas em Teresópolis. 
Mais precisamente, na quantia de 
R$ 21.874,00. Esse é o valor estima- 
do por uma grande carga de cocaina 
que saiu da favela de Parque Boa 
União, no Rio de Janeiro, e seria 
distribuido em comunidades locais 
não fossea interceptação de policiais 
30º BPM na Avenida Rotariana, no 
Soberbo. Toda a droga estava em 
um veiculo Nissan Versa dirigido 
por homem de 34 anos. Ao perceber 
que não conseguiria escapar da ação 
policial, e visando conseguir dimi- 
nuição da sua pena em futura ação 
penal, ele confessou o ato e informou 
o nome da pessoa que receberia a 
droga. Na continuidade da ação 
delituosa, agora acompanhado pela 
PM, ele conduziu até o flagrante da 
moradora de Teresópolis, uma mu- 
lher de 36 anos. 

Osdoisforamencaminhados para 
a 102 Delegacia de Policia, onde 
ficou a apreendida a volumosa carga ticiparam da é ad equipes da 

Carga de cocaina avaliada em mais de R$ 20 mil foi interceptada pela PM no Soberbo 

Troca de tiros - Na Rua Otávio 

Morro do Tiroa Fazendinha, um 
homem de 40 anos foi preso pela 
Policia Militar acusado do mes- 
mo tipo de crime. No final da 
tarde do último domingo, agen- 
tes do setor Bravo foram deslo- 
cados aolocala pós ligação parao 
telefone 190, feita pela vitima, 
uma mulher de 33 anos. Ela re- 

de cocaina: 490 embalagens avalia- 
das em R$ 5 a unidade, 1260 no 
valor de R$ 10, 70 de R$ 40, RO 
unidades de R$ 25,62 de RS no e 
outras 320 ao custo de R$ 25 a 

unidade, em diferente recipiente, 
além de três litros de “lança perfu- 
me”, R$ 1.224 em dinheiro, valor 
que seria pago pelas drogas. Os ce 
lulares dos suspeitos também fica- 
ram apreendidos, assim como o ve 
iculoutilzadonaação delituosa. Par- 

PATAMO ([ e I]), Polícia Reservada 
(P2) e Supervisão de Oficial. 

Erva e pó 
Também no fim de semana, a PM 

esteve na Rua Sete de Setembro, 
Quinta-Lebrão, apreendendo seis 
tiras e duas trouxinhas de Cannabis 
sativa, popularmente conhecida 
como maconha, e 51 papelotes de 
cocaina. O acusado de tráfico conse- 
guiu escapar. 

Dnu cação dr BEM 

de Freitas, Pimentel, foram identifi- 
cados pela polícia pelo envolvimento 
com o tráfico dois jovens, com 21 € 
22 anos. di troca de tiros com a 
PM, a dupla fugiu por uma viela e 
deixou para trás uma trouxinha de 
maconha, uma faca e um celular, 
além de grande quantidade de ma- 
terial para sita a droga. Equi- 
ves do PATAMO e Pa estiveram no 
cal para apurar denúncia de mora- 

dores de elementos armados. 

Du cação Hr BPM 

geo a 

mas 5º machucou e acabou na cadeia 

Homem quebrou janela paraturtar igreja, 

Ladrão preso após invadir 
igreja na Barra do Imbuí 
- Homem se machucou após entrar por janela 
quebrada e ainda terminou no xadrez 

Nas primeiras horas da 
manhã do último domin- 
go, 05, 0 30º Batalhão de 
Policia Militar foi alertado 
via 190 que havia um ho- 
mem mexendo, de forma 
suspeita, em carros esta- 
cionados ao longo da Ave- 
nida Presidente Roosevelt, 
na Barra dolmbui. Equipe 
do setor Alfa foi destacada 
ao local e encontrou o sus- 
peito em um terreno bal- 
dio nas proximidades do 
número 890 com um dos 
braços machucados e 
ensanguentado. Questio- 
nado, ohomem de 40 anos 
alegou que “havia se ma- 
chucado trabalhando”. 
Porém, logo em seguida os 
militares receberam nova 

informação, sobre a inva- 
são da Casa de Oração por 
uma das janelas estreitas 
dos fundos, após quebra- 
rem os vidros. Sem conse- 
guir criar nova desculpa 
para evitar prisão em fa- 
grante, o homem confes- 
sou que havia invadido a 
igreja e que um espelho 
Fortado no estabelecimen- 
to religioso estava no ter- 
reno onde havia sido deti- 
do. Após atendimento mé- 
dicona Unidadede Pronto 
Atendimento (UPA), o ho- 
mem foi preso em flagran- 
te e encaminhado para a 
no? DP, ficando acaute- 
lado no local até análise do 
cs pela autoridade poli- 
cial. 
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A ação teve porobjetivo restabelecer o ordenamento público gerando 
segurança para as famílias freguentadoras dos es paços públicos 

Elogiada, ação em praças 
e áreas públicas continua 
- PM, GCM e Conselho Tutelar Fiscalizam áreas 
comumente utilzadas para ações delituosas 

Mais um fim de sema- 
na de “tranquilidade” em 
pe e outras áreas pú- 
hcas do municipio. Bas- 
tante elogiada pela popu- 
lação, a operação “Praça 
do Bem”, que envolve o 
30º Batalhão de Políria 
Militar, Guarda Crvil Mu- 
micipal- com a Fiscalização 
de Trânsito e ni a 
de Cães - e o Conselho 
Tutelar teve mais uma 
etapa. 

O trabalho foi realizado 
em pontos estratégicos, 
frequentemente utilizado 
por jovens para bademas 
e alguns atos delituosos, e 
praças comoa dos Expedi- 
cionánios, em São Pedro, 
Praça Olímpica Luis de 

Camões, na Várzea, Praca 
de Santa Teresa, Ginda 
Bloch, no Alto, entre ou- 
tras. À localidade de 
Albuquerque, às margens 
da RJ-130, também foi vi- 
sitada. “A ação teve por 
objetivo restabelecer o 
ordenamento público ge- 
rando segurança para as 
familias frequentadoras 
dos espaços públicos, com 
vistas à prevenção de deli 
tos e especialmente o uso 
de entorpecentes, venda 
de bebidas alcoólicas a me- 
nores que se reúnem nas 
praças, como também fis- 
calizar e inibir práticas di- 
tascomo baderneiros com 
motockletas irregulares”, 
divulgou o 30º BPM . 
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latou ter sido agredida e mos- 
trou áudios onde ele a ameaçava 
de novas agressões, indicando 
ainda roupas dela e das filhas 
queimadas pelo ex-marido. Com 
apoio da equipe do RAS, os poli 
ciais do 30º BPM detiveram o 
suspeito e o encaminhara para a 
no2 Delegacia de Policia. 

Homem preso após furtar 
telefone celular de idosa 
- Vitima, de 73 anos de idade, mora em 

Um jovem de 23 E 

em flagrante aponta- ' 
do como autor do cri- Ps 
me de furto em uma [ 
residência naquela E 
região, sendo vitima | 
uma idosa de 73 anos. 
Após invadir o imó- 
vel, ele pegou um te- 
lefone celular da mar- ER 
ca Samsung. A 

A Políria Militar, 
que mantém DPO 
nesse pontodo Segun- PR 
do Distnto de Teresó- | 
polis, foi acionada e 
conseguiu encontraro 
suspeito andando 
“tranquilamente” por 
umarua do bairro. Ele 
ainda estava de posse 
do telefone celular da viti- 
ma e terminou no xadrez 
da 110º Delegacia de Poli 
cia. 

Após o registro policial 
e um periodo acautelado 

per 
a =. eo ti? - E air E a ae” 

Es, "o a. ER o a, 

E o Mim os 

Celularentontrado com rapaz foi furtado 
emeasana localidade de Água Quente 

Ls 

flat 

a 

= 

po municipio, o rapaz foi 
encaminhado para unida- 
deprisional da Polinter, no 
Rio de Janeiro. O celular 
foi devolvido para a apo- 
sentada. 

Div cação dr BPM 
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cá 

Mais quatro maquinetas à preend nlas, duasem cada estabelecimento 

Apreensão de caça-níqueis 
continua em Teresópolis 
- Dessa vez, terminaram na Delegacia donos 
de bares em Santa Cecilia e Fonte Santa 

Continua o trabalho do 
30º Batalhãode Policia Mi- 
litar para tentar erradicar 
um crime de contraven- 
ção penal que voltou a ser 
praticado em Teresópolis: 
A instalação das ilegais 
máquinas de caça-niqueis 
em estabelecimentos co- 
merciais como bares. Em 
um mês, mais de 20 foram 
apreendidas e desmonta- 
das. As últimas ocorrênci- 
as foram realtadas no fim 
de semana nos bairros da 
Fonte Santa e Santa Ceci 
lia. No primeiro, o flagran- 
te foi realizado pela Policia 
Reservada (P2) e Super- 
visão de Oficial, sendo au- 
tuado um homem de 52 
anos. Em um doscantosdo 
seu bar havia duas maqui- 
ne-tas.Olocal foi periciado 
por técnico da Policia Civil, 
que em seguida determi- 
nou o recolhimento do 
material e encaminha- 
mento para a Delegacia. 
Também foram apre- 

endidas no fim de semana 
duas máquinas de caça- 

niqueis encontradas em 
um barna Rua Mato Gros- 
so, bairro de Santa Cecilia. 
O dono do estabelecimen- 
toéum homem de 59 anos, 
detido pela equipe do Ser- 
viço Reservado do 30º 
BPM. No local também foi 
recolhida a quantia de R$ 
64. que havia sido deposi- 
tada no equipamento de 
jogatina ilicita. Em ambos 
os casos, 08 proprietários 
dos bares foram autuados 
e liberados para respon- 
der ao processo, visto que 
o benefício é previsto para 
esse tipo de delito. Após 
algunsanosem dormência, 
com a prisão de apontados 
chefes do crime, entre eles 
um famoso político local, a 
instalação tm caça-moe- 
das voltou a ser motivo de 
ações policiais. Informa- 
çÕES or esse crime — ou 
qualquer outra situação 
da ituosa — podem ser pas- 
sadasparaostelefones 190, 

2742-7755 € 998177508. 
Não é necessário se identi- 
ficar. 
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MENSALIDADES POR APENAS 

+ 10% DE DESCONTO EM NOVEMBRO 

1º MENSALIDADE POR NOSSA CONTA 

VESTIBULAR ONLINE GRÁTIS 
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Prefeitura 

O DIÁRIO 

e a doa DESLIGAMENTO PROGRAMADO 
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de 25 mil testes de Covid-1 
- Material doado pela PF sera utilizado nas unidades de saúde do município 

Na última sexta-feira, 03, a Pre- 
feitura Municipal de Teresópolis re- 
cebeu uma doação de testes para a 
Covid-19, enviados pela Policia Fe- 
deral. Entregues à Secretaria Muni 
cipal de Saúde, as unidades serão 
utilizadas nas unidades de saúde da 
cidade e interior. Intermediada pelo 
Prefeito Vinicius Claussen, a doação 
foi entregue à Divisão de Vigilância 
Epidemiológico (DVE), vinculada à 
Secretaria de Saúde. Após distribui 
ção, os testes estarão dE pia IO 
Centro de Testagem (EPEM), nas 
unidades de da e nas unidades 
de urgência e emergência. “Esta do- 
ação é de grande importância para 0 
município. Ela SE no rastrea- 
mento para o controle, propagação e 
dados epidemiológicos da Covid-19, 
av: eras as métr cas e riscos da 
doença”, explica o firmacéutico da 
DVE, Sandro Pinheiro. 

De acordo com dados do Painel 
Covid-19, atualizados no dia 2 de 
dezembro, o municipio já realizou 
114.842 testes para a Covid-19. Des- 
te total, 70.852 apresentaram re- 

sultado negativo e foram descarta- 
dos; já a taxa de positividade está 
em 4%. “Manter uma boa margem 
de testes na população é a sa 
maneira de analisar à contaminação 
por Covid-19 no município, e assim 
prever novas medidas para comba- 
ter o virus e cuidar da saúde da 
população. À testagem em massa 
aliada à vacinação são os dois pilares 
para sairmos da pandemia”, afirma 
o Secretário de Saúde, Antônio 
Henrique Vasconcellos. 

Saúde aplica 850 
doses das vacinas contra 
Covid-io e HiNi 

No último sábado, 04,a Prefeitu- 
ra Municipal de Teresópolis realizou 
a “Ação Integrada: Saúde, Esporte e 
Lazer na Praça”. O evento ocorreu 
na Praça Olímpica Luis de Camões, 
na Várzea, e contou com participa- 
ção efetiva da população. Da parte 

e — pa 

Sandro Pinheiro, farmacêutico da Divisão de Vigilância Epidemiológica, com omaterial doado 

da Saúde, foram aplicadas 850 do- 
ses das vacinas para aumentar a 
cobertura iria dos teresopoli- 
tanos, com a oferta das doses dispo- 
niveis de vacina contra a Covid-19 e 
contra a HiN1 para quem ainda não 
se vacinou o ou completou o esque- 
ma vacinal, 

Foram aplicadas 420 doses con- 
tra a Covid-19, entre repescagem 
da primeira dose, aplicação da se- 
gunda dose e da dose de reforço. 
Também ocorreu aplicação de vaci- 

nas contra a gripe HiNt, com a apli- 
cação de 430 doses. Além dessas 
vacinas, ainda houve as seguintes 
atividades de saúde: afericã ão de 
pressão, testes Covid-19, avaliação 
postural, testagem para doenças 

sexualmente transmissíveis e ori- 
entações sobre saúde psicológica, 
nutricional, odontológica, veteriná- 
ria e saúde geral. O evento teve a 
parceria da Secretaria de Esporte e 
Lazer e contou com o apoio E» uma 
universidade local e do Senac. 

datos Cad ros pr rr itios pessirios Paths o ferreira sr ds vio rir qu UA Pre Sa rir 

Dia: iúnidids 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
A Diretona do Sindicato dos Trabalhadores Ro- 

doviários de Cargas e Passageiros de Teresópolis e 
Guapimirim, no uso de suas atnbuições legais € 
estatutárias, convoca todos trabalhadores Rodoviá- 
ros empregado em firmas de cargas é transporte 
coletivo, associados quites com suas mensalidades 
para Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no 

próximo dia 14 de Dezembro de 2021 às 09:30 
(nove horas e Ennta minutos) em primeira convoca- 
ção e às 10:00 (dez horas) em segunda e última 

convocação com qualquer número presentes, na 
sede do Sindicato sito Avenida Lúcio Meira, n.º 330 
Cob. 02 - Várzea, com a finalidade especifica de 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) 
Leitura, discussão é aprovação da Ata antenor, b) 
Prestação de Contas; c) Apresentação e Discussão 
Orçamentária para o ano de 2022, com o Parecer do 
Conselho Fiscal; dj) Campanha salarial para trans- 
porte coletivo 2022: e) Dar poderes a diretoria para 
instaurar dissídio; 1) Desconto assistencial; 
pjássuntos Crerais. 

Teresópolis, 06 de Dezembro de 2021 
José Mana Viera da Motta 
Presidente 

O DIÁRIO 
publica 
seu edital. 

Adicione o nosso WhatsApp e faça 
seu orçamento: 98013-0655 

DUAS PAIXÕES EM UM SÓ LUGAR! 

QUAL É O SEU PREFERIDO? 
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Desfile de Mamãe é Papai Noel, trenzinho, teatro, caravana iluminada da Coca-Cola e o tradicional Música na Matriz, marcaram o início da programação do Natal 2021 
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Desfile de Mamãe e Papai Noel, passeio de trenzinho 
e teatro natalino abrem a programação de Natal 
- Em parceria com Senac, Sesc, Fecomércio, Sincomécio e C 

Desfile de Mamãe e Papai 
Noel, trenzinho, teatro, carava- 
na iluminada da Coca-Cola e o 
tradicional Música na Matrr, 
marcaram o início da programa- 
cão do Natal 2021 - “Teresóá- 
polis Terra de Luz, neste final 
de semana. Promovido pela Pre- 
fertura, através da Secretaria de 
Cultura, este ano o tema “Na- 
tal do Reencontro é uma refe- 
rência à retomada das celebra- 
ções de fim de ano de maneira 
presencial, devido ao avanço da 
vacinação. 

Saindo do Ginásio Pedrão, 
passando pelas avenidas Delfim 
Moreira e JJ Araújo Regadas 
(Parque Regadas) e chegando 
na Praça Olímpica, um colorido e 
alegre desfile embalado por 
músicas natalinas marcou a 
abertura da programação de 
Natal em Teresópolis, no sába- 

do, 04. O público pode acompa- 
nhar a caravana de Natal que, 
além de um trenzinho recheado 

do todo, quatro caminhões decorados com o tema natalino e leds protagonizaram osflas 
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de duendes, soldadinhos de  so,o trânsito foicoordenado pela 
chumbo e super heróis, trazia Guarda Civil Municipal. No final 
Mamãe e Papai Noel cumpri- do desfile, outra atração que fez 

mentando a todos pelo caminho 
e acenando de uma caminhone- 
te Ford 1962. Durante o percur- 

a alegria da criançada foi a peça 
teatral “A Fábrica de Brinque- 
dos do Papai Noel, como grupo 
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No final do desfile, outra atração que fez a alegria da criançada foi a peça teatral 'A Fábrica de Brinquedos do Papai Nos, com o grupo Hocus Pocus, na Praça Olimpica 

Hocus Pocus, na Praça Olimpica. 
“Hoje é dia de festa, nossa pro- 
gramação está belissima, a cila- 
de luminada, enfeitada, por isso 
é com muita alegria e gratidão 
que voltamos a celebrar a reno- 
vação, a esperança e o reencon- 
tro das famílias, queé osignifica- 
do do Natal”, comentou a secre- 
tária municipal de Cultura, Cléo 
Jondão 

No domingo, os, a plateia foi 
para à Caravana Tuminada da 
Coca-Cola. Ao todo, quatro ca- 
minhões decorados com otema 
natalino e leds protagonizaram 
os flashes do público que com- 
pareceu à avenida principal da 
cidade. Os caminhões entra- 
ram em Teresópolis pelo S0- 
berbo, cruzando a Reta e vol 
tando para o mesmo ponto de 
partida. A empresa também 
realizou a doação de 170 cestas 
básicas à Prefeitura de Teresó- 
polis. Os produtos foram en- 
tregues à Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Social. 
“Além de ter sido um momen- 
to mágico, resultado de uma 
parceria da nossa Secretaria 

DL, município segue com atrações para os próximos dias 

de Cultura com a empresa, a 
atração trouxe também bene- 
fio social com a doação das 
cestas básicas pela Coca-Cola, 
que serão distribuidas entre as 
instituições sociais de Tere”, 
afirmou o Prefeito Vinicius 
Claussen. 

No mesmo dia, houve tam- 
bém o encerramento do Músi 
ca na Matrk, com a cantata do 
Coral da Igreja Jesus Cristodos 
Santos dos Últimos Dias, na 
Matriz de Santa Teresa (Var- 
sea). O concerto fez parte do 
projeto de Natal “Teresópolis 
— Terra de Luz”, promovido 
pela Secretaria de Cultura, que 
neste ano teve o tema “Natal 
do Reencontro”. 

“Foi muito gratificante pro 
mover esta experiência para 0 
periodo de Natal, juntando 
membros de diferentes deno- 
minações para celebrar esta 
importante data. O projeto 
Música na Matriz terminou 
2021 com chave de ouro e 
retorna em abril de 2022”, co- 
mentou a secretária de Cultu- 
ra, Cléo Jordão. 



Terça-Feira, 7 DE Dezemeno ne 2021 Págima 11 

Inaugurado o projeto “Geladeira Literária” 
- No lugar dealimentos, oferecimento de livros paratodos os gostos no terminal rodoviário de Teresópolis 

Foi inaugurado no último sá- 
bado, 04, o projeto “Geladeira 
Literária”, desenvolvido pelo 
Interact Club de Teresópolis, 
programa do Rotary Interna- 
tonal, com apoio da Prefeitura 
de Teresópolis, através das se- 
cretarias de Cultura e de Segu- 
rança Pública. Implantado no 
Terminal Rodoviário José de 
Carvalho Janoth, o projeto con- 
siste na disponibilização de uma 
geladeira de verdade, posicio- 
nada no local e chenda de li- 
vis par. a] tochas [Ja gostos, OLEO (9 

objetivo de resgatar o hábito da 
leitura e incentivar a formação 
de novos leitores. 

Durante ainaúguração, à pre- 
sidente do Interact Teresópolis, 
Maria Eduarda Passom, falou 
sobre o projeto. “Estamos muito 
orgulhosos. Este é o primeiro 
projeto do Interact e tudo só foi 
possível porque tivemos muito 
apoio. Só temos a agradecer a 
todo o Rotary, à nossa mentora 
Isabel Costa e à Prefeitura, atra- 
vês das secretarias de Cultura e 
Segurança Pública, que não me- 
diram esforços para nos ajudar. 
Espero que muitos novos leito- 
res surjam a partir desta ideia”, 
comentou. 

Presente ao evento, a secre- 
tária de Cultura, Clêo Jordão, 
doou exemplares de livros para 
a Geladeira Literária e para- 
benizou a instituição. “Esta é 
uma iniciativa de grande valor 
para a cultura de Teresópolis e 
que merece muitos aplausos. 
No que depender de nós, esta 
deladeira estará sempre reche- 
ada de muitas boas histórias 
para encantar as pessoas € 
manter vivo este hábito tão 
importante que é a leitura”, 
elogiou. 

DIRIGE O SEU 
PRÓPRIO DESTINO 
ARRIZOB5ERO 
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Equipesdo Interact e do Rotary com a secretária de Cultura, Clio Jordão, e o secretário de Segurança Pública, Marco Antônio da Luz 

Secretário de Segurança Pú- 
blica, Marco Antônio da Luz es- 
tava emocionado. “Isso é mara- 
vilhoso. Se cada jovem pegar um 
livro e viajar em sua história, 
nosso futuro será muito melhor. 
Parabéns ao Interact por esta 
bela ação”, comentou. Instalada 
na entrada do Terminal Rodovi- 

(21) 2743-5005 | 99106-4099 0 

ario, a Geladeira Literária conta 
com mais de 150 livros, dos mais 
variados gêneros e autores. To- 
dos estão disponíveis para à po- 
pulação. Basta abrir e escolher o 
titulo. Os livros podem ser lidos 
no local e podem ser levados 
ara casa. E quem quiser tam- 
bém pode doar novos exempla- 
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res. “A ideia é atender tanto os 
usuários de ônibus, como aque- 
les que circulam nos arredores 
da Rodoviária ou ainda os que 
têm interesse pela leitura, ofe- 
recendo a todos esta grande 
oportunidade”, explicou Maria 
Eduarda Passoni. 

Doações ao projeto podem ser 

ha 
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Agende agora 

www besourocadachery.com.br 

OO /besourocaoachery 

Av. Delfim Moreira, 1.502, loja 1.514 Vale do Paraiso, Teresópolis - RJ 

ds om PMT 

feitas na Casa da Amizade, na 
Avenida J.J. Araújo Regadas, na 
Floricultura Canteiros, na Se- 
cretaria de Cultura e na própria 
Rodoviária. Semanalmente, a 
equipe do Interact fará a manu- 
tenção da Geladeira Literária e a 
identificação de novos titulos 
doados. 

IPVA 2022 terá 

desconto de 3% 
para pagamento 
em cota única 

O governador Cláudio Castro 
publicou, nesta segunda-feira, 
06, no Diário € hicial, decreto que 
concede desconto de 3% para os 
donos de veiculos que pagarem 
em cota única o Imposto sobre a 
Propriedade de Veiculos 
Automotores (IPVA) de 2028, 
A redução valerá para os paga- 
mentos feitos de acordo com o 
calendário divulgado no dia 30 
de novembro. O primeiro venci 
mento da quitação integral e da 
primeira parcela será no dia 21 
de janeiro do próximo ano, para 
Os veiculos com placa final o 
(zero). Para os proprietários que 
preferirem parcelar, será per- 
mitido o pagamento em tr ÉS VE- 
zes mensais iguais, sem o des- 
conto de 3%, conforme o núme- 
ro final da placa do veículo. 

O IPVA deverá ser pago por 
meio da Guia de Remlarsição 
de Débitos (GRD), que poderá 
ser retirada pelo contnibaInE 
pela internet, no Portal da Sefaz- 
RJ (www.fazenda.r).gov.br) ou 
do banco Bradesco (www brades 
cocom.br). E preciso terem mãos 
o número do Registro Nacional 
deVeiculos Automotores (Rena- 
vam). O pagamento pode ú ser 
realizado em qualquer agência 
bancária. Sobreos valores venais 
(preços de mercado) dos veicu- 
los, calculados pela Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômi- 
cas (Fipe), são aplicadas as ali- 
quotas do imposto (4% par a Car 
ros flex, 2% para motos e 1,5% 
para carros movidos a GNV). A 
Sefaz-RJ dispõe de um portal 
exclusivo com informações eser- 
viços relativos ao IPVA. Para 
acessar, basta ir ao endereço 
www. fazenda. rj.govbr/ipva 
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Teresópolis se mantém 
em bandeira verde 
- Porêm, número de internações em leitos 
de UTi-Covid volta a subir no município 

A 59º edição do Mapa 
de Risco da Covid-l9, 
divulgada no fim de sema- 
na pela Secretaria de Es- 
tado de Saúde (SES), mos- 
tra que pela segunda se- 
mana consecutiva o esta- 

do está em bandeira ver- 
de, de risco muito baixo 
para transmissão da 
Covwd-19. O levantamen- 
to indica uma queda de 
28% no número de óbitos 
provocados pela doença e 
28% nas internações. A 
análise compara as sema- 
nas epidermológicas 46 (de 
14 de novembro a 20 de 
novembro) e 44 (de 91 de 
outubro a 06 de novem- 
bro). As regiões Metropo- 
litana 1 e Serrana perma- 
necem em bandeira ver- 
de, de risco muito baixo. 
Já a região Noroeste, que 
estava em bandeira ama- 
rela, passa para a bandei- 
ra verde. As regiões Nor- 
te, Baixada Litorânea, Baia 
da Ilha Grande, Centro- 
Sul e Metropolitana TT es- 
tão classificadas como ris- 
co baixo, em bandeira 
amarela. A região Médio 
Paraiba é a única classifi- 
cada em bandeira laranja, 
com risco moderado para 
Covid-ig. A alteração 
ocorreu devido ao aumen- 
to de trés óbitos (de 4 para 
=jnas semanas analisadas. 

- O estado permanece 
avançando no combate à 
ridieniia da Covid-l9. 
Isso é reflexo das medidas 
de enfrentamento e da 
campanha de imunização. 
Por outro lado, estamos 
diante de uma nova van- 
ante circulando no mundo 
e de um surtode influenza. 
Por isso, é importante 
mantermos os cuidados 
individuais, como uso de 
máscara de proteção, la- 
vagem das mãos e álcool 
em gel. Também precisa- 
mos que as pessoas retor- 
nem aos postos para to- 
mar a segunda o ea 
dose de reforço contra 
Covid, assim como a vaci- 

na contra influenza — re- 
força o secretário de Esta- 
do de Saúde, Alexandre 
Chieppe. 

No estudo da SES, cada 
bandeira representa um 
nivel de risco e um conjun- 
to de recomendações de 
Eolamento social, que va- 
riam entre as cores roxa 
(risco muito alto), verme- 
lha (risco alto) laranja (ris- 
co moderado), amarela 
(risco baixo) e verde (risco 
muito baixo). Os resulta- 
dos apurados para os indi- 
cadores apresentados de- 
vem auxihar a tomada de 
decisão, além de informar 
a necessidade de adoção 
de medidas restritivas, 
conforme o nível de risco 
de cada localidade. Ape- 
sar da boa noticia da ma- 
nutenção embandeira ver- 
de, é preciso continuarcom 
atenção aos cuidados rela- 
cionadosá pandemia: Após 
alguns dias sem nenhuma 
internação em leitos de 
UTI, Teresópolis tem qua- 
tro pessoas nessas condi- 
ções, além de outras duas 
em leitos de enfermaria. 

Influenza - Na últ- 
ma semana, houve um au- 
mentononúmero de aten- 
dimentos por sindrome 
gripal nas UPAS estadu- 
ais. Os atendimentos pas- 
saram de uma média de 
a6o/dia, no periodo de 17 
a293 de novembro de 20821, 
para 1.283, atendimentos 
dia no periodo de 24 à 30 
de novembro de 2021. 
Esse aumento correspon- 
de a aproximadamente 
400%, Dessa forma, a SES 
reforça a importância da 
imunização contra in- 
luenza especialmente dos 
grupos prioritários: erian- 
cas de seis meses a meno- 
res de seis anos, pessoas 
com 60 anos OU mais, pes- 
tantes, puérperas (rmulhe- 
res que deram à luz há 
menos de 45 dia) e pesso- 
as com comorhidades, 
comprometimento do sis- 
tema imunológico. 
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Açãom marca 0 Dia Intemaciona 
da Pessoa com Deficiência 
- INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE: Objetivo foi conscientizar a sociedade sobre 
os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência e seus familiares 

Com o tema “Teresópolis sem 
Barreiras”, uma ação de conscien- 
tzação realizada neste sábado, 04, 
na Praça Baltasar da Silveira, na 
Várzea, marcou a passagem do Dia 
Intemacional da Pessoa com Defici- 
ência, celebrado em 3 de dezembro. 
Imeiativa do Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência (COMDEF), a ação reu- 
niu familiares e PCDs e represen- 
tantes da Apae Teresópolis, da As- 
sociação Sindrome de Down 
(Assind), da Associação TEIAA (Tro- 
ca de Experiências e Integração en- 
tre Amigos de Autistas), da Casa 
Vida (Centro de Bem-estar e De- 
senvolvimento Humano), do Proje- 
to Superação Jiu-jitsu Down e do 
CRAS Alto/Secretaria de Desenvol- 
vimento Social. “O objetivo foi 
conscientizar a sociedade sobre os 
desafios enfrentados pelas pessoas 
com deficiência e seus familiares e a 
necessidade de trabalhar políticas 
públicas que garantam a melusão 
dessa parcela da população. Luta- 
mos pela acessibilidade sem barrei- 

go 

Pra 
ty 

Cristiane Rocha, presidente do COMDEF, fala 
sobre a importângadese discutiro tema 

rasnomunicipio”, resumiu Cristiane 
Rocha, presidente do COMDEF. 

Para Giele Aguiar, fundadora da 
Casa Vila, a maior deficiência é o 
preconceito. “Quando as pç Se 
param e preferem aquilo que é a 

Terça-Feira, 7 DE Dezemeno ne 202 1 

Bruma Mercer o 

maioria, isso é a maior deficiência. A 
importância de estar em praça pú- 
blica é mostrar que existimos e que 
a sociedade precisa se acostumar 
com as adaptações das ruas, com as 

as de emprego para pessoas com 
defciê jência. Tem tanta coisa que por 
eo ser feita para nos sentirmos 
uma umidade, seres humanos, e não 
deficientes e não deficientes”, pon- 
tuou Grele, que é fisioterapeuta e 
mediadora fisico-emocional da Casa 
Vida, entidade que tem como mis- 
são cuidar dosfamiliaresecuidadores 
das pessoas com deficiência. 

Com mais de 370 famílias atendi- 
das no ambulatórioe na escola espe- 
cial, a APAE Teresópolis apresentou 
o trabalho realizado pela instituição. 
“As pessoas se e no próprio 
mundo, mas em eventos como esse, 
nós mostramos a importância dessa 
data para a sociedade. Fazemos nos- 
so trabalho com amor. As barreiras 
são grandes, mas com amor alcan- 
camos nossos objetivos”, finalizou 
Elton Cardoso da Silva, procurador 
da APAE. 

Speed Fiber 
Internet Conliavel 
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LOCAÇÃO 

APARTAMENTOS 

TUUCA. ápto com 3 
quartos e vaga Co 
berta. R5970,00mais 
taxas. Tratar 99203- 

D0L7. "0701 

AGRIÕES. Na Car- 
mela Dutra [atrás da 
Prefeitura). Valor: RS 
500,00+R5 260,00 de 
taxas. Tel. de conta- 
to: 95732-5670. 

AGRIÕES. Ao lado do 
Restaurante Caldo 
de Piranha. Quarto 
para solteiro, com 
pequena cozinha e 
banheiro. R$ 420,00. 
Contato :99144-5988. 

AGRIÕES. Alugo apto 
semi mobiliado, 1 

ato, sala, cozinha, 
banheiro com lugar 
p/ máquina e um lan- 
ce de escada. R$ 
1.100,00 (aluguel e 
Condomínio). Conta- 
to: 98833-6B36, c/ 
Inês, *1611 

VÁRZEA. Alugo óti- 
mo apartamento, 
excelente prédio 
(Ed. Federal, em 
cima do Bradesco, D. 
Caxias). Sala, quarto, 
cozinha, banheiro, 
garagem, segundo 
andar, elevador. R$ 
550,00+ taxas. Tratar 
49667-1092, c/ Nel- 
son. *0512 

ALTO. Com 2 gtos,, 
sala, cozinha, banh,, 
ensolarado, vaga na 
garagem. Todo refor- 
mado. RS 1.300,00 já 
com todas as taxas 
inclusas. Contato: 
97414-3700 (Whats 
App). *2611 

VÁRZEA. Rua Duque 
de Caxlas. Quarto, 

INFORME 

DELIVERY 

sala, cozinha e ba- 
nheiro. 5 550,00 + 
taxas. Tratar: 99269. 
7423.º0211 

VALE PARAÍSO. Fren- 
te para a àv. Delfim 
Moreira. Com 2 quar- 
tos, sala, cozinha e 
banheiro. R$ 780,00. 
Sem taxa de condo- 
mínio, Contato: 
99890-1235, cf &r. 
Rocha, *0111 

VÁRZEA. Alugo 
ótimo apartamen- 
to, excelente 

prédio (Ed. Federal, 
em cima do 
Bradesco, D. 
Caxias). Sala, 
quarto, cozinha, 

banheiro, garagem, 
segundo andar, 
elevador. R$ 550,00 
+ taxas. Tratar 
99667-1002,c/ 
Nelson. *0512 

ALTO, Alugo aparta- 
mento de 3 quartos, 
com vaga de gara- 
gem, varanda, com 1 
suite. R$ 2.200,00 + 
taxas. Tratar: 96819- 
8706, c/ Paula. *0111 

CENTRO. Em cima da 

antiga padaria Pare 

d'oro. Com sala, 
quarto, cozinha e 

banheiro, R$ 550,00 
+ R5 143.00 (condo- 
mínio + RS 60.00 
IPTU). Com adianta- 

mento de 3 meses de 
aluguel. Contato: 

98650-2658, Cf 

Casemiro ou 97506 

5291, €/ Manoel, 

VÁRZEA. Cobertura 
Linear com 2 suítes, 
lavabo, salão, 2 ter- 
raços, cozinha e de 
pendências comple- 
tas. São 200m? com 
duas vagas. R5 
2.100,00 + taxas. Tor- 
res - Creci. Conta- 

to: 90701-0225, 

CARRAPETA 

Alô 
À 

JUENTINNAS | 

Comida. caseira 

Peça e comprove! 

S 99243-7883 

FAZENDINHA. Quar- 
to, sala, cozinha, ba- 

nhelro, varanda e 

área. R5 600,00 + 
água. Tratar: 3642- 
0444, 99724-5410 ou 
98450-0504. *CoSl 

BARRA. Prédio com 

elevador. 2 gtos,, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área, gara 
gem. R5 850,00 + ta- 
xas. Tratar: 3642- 
0444, 99724-5410 ou 
98450-0504. *CoSl 

CENTRO. Apto. de 
frente, com quarto, 
sala, banheiro, co- 
zinha com armário, 
área com tanque, 
varal, local para 
maquina de lavar e 
banheiro de empre- 
gada. R5 750,00 + 
taxas. Tratar tel.: 
qu442-4415. 

PIMENTEIRAS. 2 
quartos, sala, cozl- 

nha, banheiro, área 
e estaciona mento. 

R5750,00+taxas. Tra- 
tar: 3642-0444, 
99724-54100098450- 
0504. *Co&l 

CASAS 

MORRO DOS PINHEI- 
ROS. Sala, quarto co- 
inha e banheiro. 

Próx. à Escola Munl- 

cipal Governador 
Portella, e a 5 minda 

várzea. RS 400,00. 
Tels. de contato: 

99148-7530, 99666- 
1169 e 2642-0039, 
“0712 

BARRA. 2? quartos, 
sala, cozinha, ba- 

nheiro, área de ser- 
viço, 12 locação. R$ 
1.500,00 + taxas. Tra- 
tar: 2641-7573 ou 
98606-8664. *CoCkX 

ALBUQUERQUE, 
Dentro de condomi- 
nio. Casa com 4 quar- 
tos (1 sulte), sala em 
2 ambientes com la- 
reira, cozinha com 
armários, piscina, 
sauna, churrasquel- 
ra, SPA, jardim, salão 
de festa. R5 5.500,00 
+ taxas. Tratar: 2641- 
"573 0U98606-B664. 

TIJUCA. 3 quartos (1 
suite), sala, cozinha, 
banheiro social, área 
de serviço, varanda, 

LOJAS 
REGIÃO SERRANA 

q portir de Zá de morço 

«s08h às 19h 
Ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 

TERESÓPOLIS 
212645-9150 / 2645-919] 

É continuamos com vendas pelo site 

www CARRAPETA.com 

NOVA FRIBURGO | 
22 2925-bI0S 

ITAIPAVA 
24 2222-2662 

Vamos trabalhor internamente com equipes reduzidos, 
para continuar atendendo nossos clientes. 

POR TENPO INDETERNINADO 

ÉS FORÇA TAREFA PELO FIM DO CORONAVÍRUS 

Abra sua Loja virtual e 
venda mais online! 
Entre em contato para aumentar as vendas 
do seu negócio na internet. 

Assessoria Jurídica 

Ricardo Vasconcelos 
OAB/RJ137.7/68 

celular: 99172-0141 

NOVO ENDEREÇO: 

Av. Feliciano Sodré, 
300 - sala 308 - Várzea 

Edificio Atrium Offices 

Telefone: 2643-1760 

pedidos.donphilliipe.com.br 

ddcone O nosso número à sua lista de 
AS contatos, conheça nosso Cardápio exclusivo 

e apamone-se pelo Delivery: db4 14230 

gar., lavanderia e 
quintal. R$ 2.800,00. 
Tratar: 2641-7573 ou 
98606-8664. *CoCX 

ALBUQUERQUE. 3 
quartos (1 sulte com 

closet), sala, cozl 
nha, banheiro soci- 

al, lavabo, área de 
serviço. Quintal na 

parte de tráse amplo 
jardim na frente. R$ 
2.500,00 taxas... Tra- 
tar: 2641-7573 ou 

98606-8654. *Colk 

SÃO PEDRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro e uma área. 
AS 590,00. Conta- 
to: 99189.7227. 

VALE PARAÍSO. Pas- 
sa ônibus na porta, 
subida em frente ao 

hospital das Clínicas, 
primeira curva, casa 

amarela. R$ 750,00. 
Contato: 98817- 

3018.*1211 

BOM RETIRO. Com 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro e área. Rua 
Campos Salles, 160. 
RS 500,00. Conta: 
to: 98466-964. 

SÃO PEDRO. Quiti- 
nete com quarto, co 
Zinha, banheiro e 
área. R$ 400,00. Tra 
tar: 3642-0444 ou 
909724-5410 

LOJAS 

ESPAÇO para ativi- 
dades físicas, lutas € 
danças, em Agriões, 

Criação da Loja virtual, 

Implementação na plataforma; 

Consultoria de vendas: 

Treinamento da plataforma. 

Contato: 2643-3527 

(Wvhatsápp). *2711 

ESTÚDIO de Perso- 
nal, montado em 
Agriões. Contato: 
2643-3527 (Whats 
App). *2711 

CONSULTÓRIO MON- 
TADO em Agriões, 
para atividade médi- 
ca com, toda infra- 
estrutura. Tratar 
2643-3527 [Whats 
App). *2711 

Ltda 

APARTAMENTOS 

CENTRO. Com gto, 
sala, coz, banh., em 
frente à calçada da 
fama. R5 250 mil. 
Contato :99826-9260 
ou 2507-4819 (creci 
2779). *2112 

VÁRZEA. Apto. du- 
plex: Cobertura com 
varanda, 2? salas, 3 
qtos. 2 banhs. c/ 
blindex, cozinha e 
área. Com churras- 
queira, doc. ok. R$ 
285 mil. Tratar: 
95413-6632,c/0 pro- 
prietário. *0701 

RIODEJANEIRO. Per- 
to do Norte Shop 
ping. Apto. com 2 
gtos., sala, 2 banhel- 

ros c/ blindex, boa 
cozinha e área. Todo 
novo, c/ elevador e 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 97, VÁRZEA - 
Próximo a Galeria Teresópolis - 

Telefone: 2643-2920 

Estacionamento grátis 
por uma hora no Center Estacionamento! 

Fês de Anjo 
Calistas especializados no tratamento de: 

Calos - Calosidades - Onicomicosis 

Unhas encravadas - Manicure 

Depilação (metodo espanhol) 

Clyp System (correção das unhas) 

Banho de lua dourado 

Todo material esterelizado 

Tel.; 2643-2542 

Pesdeauioesteticadibol com. br 

Rua Manuel Madruga, loja 15 - Várzea Shopping 
(a centrada do estacionamento do Shopping) 

garagem. Área de 
Lazer. R5 620 mil. 
Tratar c/ prop.: 
%5413-6632 (ac. fi- 
nanciamento imobi- 
liário). *0701 

VÁRZEA. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, com área. R$ 
155 mil. Contato: 

97374.4850.*0812 

ALTO. Rua Melo Fran 

co, junto à Feirinha. 
Com 100m, bela vis- 
ta, varanda, 2 quar- 
tos, 1 suíte, depen- 
dência revertida, 
copa-cozinha, área. 

Clarissimo, ensola- 
rado, piscina, sauna, 
salão festas, churras- 
queira. 1 vaga. R5370 
mil. Estuda propos- 
ta, Tratar: 99293. 
5699, “2412 

CENTRO. Lindo apto 
conjugado com quar- 
to, Cozinha espaçosa 
e banheiro com 
blindex. R$ 125 mil, 
Tratar:99257-2558 ou 
99183.6271.º2511 

CENTRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro e área. Tercel 
ro andar. R$ 150 mil. 
Tratar: 97217-3500, 

VALE PARAÍSO. Ter. 
ceiro andar, de fren- 
te. 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiros, 
área, mais um quar- 
to de empregada 
com banheiro. Ápto 
grande. R$ 210 mil. 
Tratar 97217-3500. 
*ColR 

à) | WIHATSAPP 

(21) 98687-1679 
wuvragenciaguppy.com.br 

VÁRZEA. Quitinete 
com um terreninho 

com um pomar. R& 
240 mil. Tratar: 

97217-3500. *CoJR 

VÁRZEA. Com? quar- 
tos, sala ampla, ba- 
nheiros, cozinha, 

varandinha na fren- 

te, uma área boa com 

uma varanda. Com 

elevador, garagem, 
no primeiro andar. 
R5 500 mil, Tratar: 
97217-3500.*CoJR 

CENTRO. 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área comuni- 

tária e estaciona- 
mento. ápto no se- 
gundo andar. Rá 190 
mil. Tratar: 99442- 

4415.º 1011 

VÁRZEA. Av. Felicia- 
no Sodré, de 1 quar- 
to, sala, cozinha com 

área integrada, com 
37 mº, no Centro da 
Cidade, perto da Ro- 
doviária. R$ 172 mil. 
Contato: 99689.05606 
0u98841-2310 *0111 

ALTO. Próximo ao 

Unifeso. Salão, va- 
randa, 1 quarto, sui- 
te, dep. completa, 3 

vagas naescritura. R$ 
480 mil. Tratar: 

99511-1147.ºCoJR 

RETA. Sala comvaran- 
da, 2 quartos c/suite, 
coz. banheiro, área 
de serviço, 2 eleva- 
dores, garagem. R$ 
350 mil. Tratar: 
994304-2265.ºColT 
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COREIA. 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área de ser- 
viço ampla. Com 
quintal cimentado e 
murado. Possul tam- 
bém um cômodo 
embaixo para guar- 
dados. Espaço para 
fazer garagem. Ocar- 
ro val na porta. R5 40 
mil. Contato: 99046- 
B998. *1512 

FONTE SANTA. 2 
quartos, sala, COZ., 
banheiro, área de 
serviço e varanda, 
Local plano, perto do 
Biscoitão. R5 40 mil, 
aceito parcelar uma 
parte com uma en- 
trada. Contato: 
99046-8998. *1512 

QUINTA LEBRÃO. 
Sala grande, 3 quar- 
tos, cozinha, banhel- 
ro, corredor, varan- 
da, Área ideal para 
fazer espaço gour- 
met, garagem para 2 
carros. Totalmente 
independente. Local 
tranquilo, fora de 
área de risco, próxi 
ma a pequenos co- 
mércios, depósito 
de gás, posto de sali- 
de. Ônibus na porta. 
De carro fica a 7 mi 
nutos do Centro. 
Oportunidade para 
salr do aluguel! Estu- 
do propostas e/ou 
troca por casa no 
Meudon ou proximi- 
dades. R5 160 mil. 
Contato :997410153, 

ALTO. Ingá, balrro 
nobre. Casa acon- 
chegante em 2 pisos, 
nada fazer, 160m2, 
varandão envidraçado, 
sala cf cozinha inte- 
grada, varanda 
gourmet, lavabo, 2 
quartos, amplo ba- 
nheiro, vaga € 
100mts de terreno 
livre. R5440 mil. Con- 
tato99293.5699, 

MORRODOS PINHEI- 
ROS. Sala, quarto co- 
zinha e banheiro. R$ 
50.000. Próx, à Escola 
Municipal Governa- 
dor Portella e a5min 
da Várzea. Tels. de 
contato: 99148-7530, 
99666-116 e 2642- 
0039, “0712 

PAINEIRAS. Casa em 
servidão. Com 2 
quartos, sala, ba- 
nheiro, cozinha, área 
de serviço e quintal. 
RS 50 mil. Contato: 
9095 20-5907. “0312 

FONTE SANTA. ? 
quartos, sala, COZ. 
banh., área de servi 

ço e varanda. Local 
plano. R5 45 mil. Con- 
tato: 99046-8098, 

CORÉIA. 2 quartos, 
sala, coz., banh., área 
de serviço ampla, 

quintal cimentado 
toda murada, com 
espaço para gara- 
gem. R5 45 mil. Con- 
tato: 99046-8998. 
“1611 

MEUDON. Nofinaldo 
ponto de óônibus 
(Dorvalino) no rodo. 
Com 2 quartos, sala, 
oz. banh. área de 
serviço, sem gara- 
gem. Casa nova, sem 
escadas. R$ 85 mil. 
Contato: 9904 6- 
8998, *1611 

MEUDON. Casa em 
construção. Água de 
nascente, servidão 
com escada, ônibus 
na porta. Rua Maria 
Marques Viana. R$30 
mil, à vista, Telefo- 
nes para contato: 
99580.1201 0090834 
5842.º1211 

JARDIM SERRANO. 
Casa simples em ser- 
vidão. Com 2 quar- 
tos, sala, cozinha, 
banheiro pequeno e 
quintal. R& 35 mil, a 
vista. Contato: 
94048-7330.º1011 

ALTO. Em condomi- 

nio. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiros, área, varan- 
da, piscina, sauna, 
churrasqueira, qua- 
dra futsal. R5 480mil. 
Tratar: 97217-350). 
*ColR 

PRATA. Vendo duas 

casas, uma com dois 

quartos, ao lado da 
Dafel. R5 260 mil es 
critura. Tratar 97217-= 
3500. *ColJR 

THUCA/RIJ. Em Vila 
tranquila, sala, 3 
quartos, 2 banheiros, 
cozinha, área de ser- 
viço, estacionamen- 
to para carro. Rá 630 
mil.Tratar:3097-2690 
ou 99648 4618. 
*Colvi B 

SÍTIO 
SANTA RITA. Local 
tranquilo, propriedade 

aconchegante, com 

63,5 ha, banhada por 
ribeiros várias nasce n- 

tes, sede, casa de ca- 

seiro, cocheira, árvo- 
res frutiferas, docu- 

mentação ok. Contato: 

96666-5900 ou 264.2: 

1606. *0512 

LOJA 

PADARIA em Palnel 

ras. Passo o ponto. 
Padaria montada, 
próxima ao Green 
Fruit da Barra. Má- 

quinas com apenas 
um ano de uso. R5 60 
mil. Telefone de con- 

tato: 992395952, 
Francisco. 
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Precisa-se 

ANALISTA FISCAL. 
Contato: 99001-9079 

ou 95489-90095,*1512 

ANALISTA CONT Á- 
BIL. Contato: 99001- 

9079 ou 95489.9995, 

*1512 

ANALISTA DE PLAN E- 

JAMENTO E ORÇA- 

MENTO. Contato: 

99001-9079 ou 964895 

9495.º1512 

GERENTE ADIMINIS- 

TRATIVO. Interessa- 

dos enviar curriculo 

para: < vaga oralu 

nicteresopolisihot 
mall.com >. *3011 

RELACIONAMENTO. 
Interessados enviar 
currículo para: < 
vaga oralunictereso 
polistihotmail.com 
>, “3011 

À. Seu tapete limpinho e com 
o melhor preço da cidade 

Buscamos e entregamos 

rateio 97 539-5243 
ao Lu lo a RE 
) Nil E DOI! taVE ELE [= leria detapetesch: 

T 

deta D: 

ASB/TSB com Cro Áti- 
vo. Interessados en- 
viar currículo para: < 
vaga oralunicte 
resopolisibhotmail com 
>, *3011 

AUXILIAR DE LIMPE- 
ZA. Interessados en- 
viar currículo para: < 
vaga oralunicte 
resopolisihotmail com 
>, *3011 

SÓCIO para Fabrica- 
ção e Vendas de Bol- 
sas e Mochilas no 
Atacado para Lojas, 
Empresas, etc. Ne- 
cessário Capital de 
Giro R$ 10.000,00; 
Carro próprio, tem- 
po disponível. Con- 
tato: (24) 98819-1437. 
JFC CONTRATA PNE 
(Pessoas com Neces- 
sidades Especiais). 
Interessados devem 
enviar CV para: < 
rhidgru pocampanha. 
com.br >, *CoRP 

BARMAN. Com expe- 
rência, organização 
e controle de esto- 
que. Disponibilidade 
de horário. Enviar 
currículo para: < 
curriculo Eidatag uan 
t.com.br >. *0512 

GERENTE com expe- 
rência em restau- 
rante, pub, casa de 
eventos, pizzaria, 
gestão de equipe, 
operação de salão, 
compras. Enviar cur- 
rieulo para: = curricu 
lo idataquanti.com. 
brx *0512 

OPERADOR DE CAl- 
XA, atendente de 
balcão, perfumista e 
farmacêutico. Enviar 
currículo para < 
drogariaoriginal 
Byahoo.com.br >, 
“1211 

RECEPCIONISTA 
BILÍNGUE. Para peri- 
odo noturno, escala 
12 x 36, exige-se no 
minimo Segundo 
Grau Completo, do- 
miínio em inglês para 
conversação, noções 
de informática. Salá- 
rio R51.317,64 + 105% 
+ adicional noturno + 
VT +VR. Enviar curri- 
culo como cargo pre- 
tendido para < envio 
curriculohotel& 
gmailLcom >. *CoRP 

Ofereço-me 

DOMESTICA ou Ca- 
seira. Com experiên- 

cla e referência. Con- 
tato: 99099. 8898. 

“1612 

DIARISTA ou Acom- 

panhante. Contato: 
99138-2866. * 1512 

ACOMPANHANTE à 
noite. Contato: 

98380-7121º1512 

CASEIRO. Com refe- 

rências. Contato: 

5837-8661. º1512 

PASSADEIRA. Conta- 
to: 97006-4853 ou 
2041-3734. *0B12 

JARDIM, Ajudante p/ 
carregar verdura, Ca- 

seiro. Com experiên- 
cla. Contato: 99871.- 
9306. *0712 

CUIDADOR DE IDO- 
505 ou Acompa- 

nhante, possuo cur- 
so de Culdador. Dis- 

ponível em qualquer 

Ptesche irin obom 

O DIÁRIO 
horário. Contato: 

9528056-3120.º0712 

CASEIRO ou jardinei- 
ro. Contato: 98832- 

4388, *3011 

SERVIÇOS GERAIS ou 
Doméstica. Conta- 

to: 09254-0772. 

“3011 

CASEIRO em Tere- 

sópolis ou outra ci- 
dade. Tenho 42 anos 

e sou solteiro. Com 

ótimas referências. 

Contato: 966 78-1602. 

“2511 

DOMÉSTICA, Garço- 
nete, Faxina de es- 
critório ou Caseira 
em  Tere-sópolis. 
Disponi-vel todos 05 
dias e horários. Con- 
tato: 98227-6374. 
“2511 

AUXILIAR DE LIMIPE- 
ZAS GERAIS. Tratar: 

96812-6440 
(WhatsÃpp), com 
Paulo. *2311 

CASEIRO, Jardineiro, 
Pintor. Contato: 

9871-9306. º*1811 

DIARISTA, Acompa- 
nhante. Contato: 

90138-2866.º1811 

ACOMPANHANTE, 
Serviços Gerais, em 
Teresópolis, 
Petrópolis, Rio ou 
Nova Friburgo. Con- 
tato: 97606-9563. 
“1811 

ATENDENTE, Servi- 
ços Gerais ou Áju- 
dante de Cozinha. 

Contato: 99858-2363. 

“1211 

EMPREGADA DO- 
MÉSTICA. Com refe- 
rências e experlên- 
cia. Contato: 99090. 

B898.*1211 

JARDINEIRO. Traba- 
lhos de pintura, 
bombeiro, consultor 
de móveis e peque- 
nas reformas. Conta- 
to: 90495-51 75, Antô- 
nio. *1111 

ACOMPANHANTE 
DE IDOSOS. Contato: 

985 70-6970, Cf 

Daniela. *1011 

JARDINEIRO ou Ser- 

viços Gerais. Conta- 
to: 97539-4315 
ou 2008-0364. *1011 

FAXINEIRA em colé- 
gio, auxiliar de servi- 
ços OU arrumadeira, 
Contato: 97890- 
1956. *0211 

DIARISTA, faxineira 
ou babá de 2 ou 3 

veres na semana. 

Contato: 97110- 

1157. "0211 

FAXINEIRA. 2 ou 3 
vezes na semana, 

Contato: 09226-9586. 

“0111 

BABÁ, Doméstica, 3 
VEZES na semana. 
Contato: 975644812, 
cf Adriana. *0311 

DIARISTA ou faxinei- 
ra. Contato: 97110- 

1157." 2910 

ACOMPANHANTE 
ou trabalhar de aju- 
dante em restauran- 

te. Contato: 9927 8- 

9816.º2210 

DIARISTA. Com expe- 
rência e referência. 

Contato: 90000. BR98, 

“1210 

DIARISTA, Faxineira. 
Contato: 97F6b1l4- 

7852, cf Alessandra, 

“1210 

DIARISTA. Conta- 
to: 95610-7707, c/ 

lolanda. *1210 

CUIDADORA DEIDO- 
S0S ou Acompa- 
nhante. Contato: 

92380-7121,º1210 

FAXINAR ou traba- 

lhar em creche, ex- 
periência em servi» 
ço de limpeza. Tele- 
fone de contato: 
9752-14338 (Whats 
App). *2310 

Diário 
DIVERSOS | 

TAÇAS de cristal al- 
tas. Vendo meia dú- 

zla por R& 150,00. 
Contato: 99700- 

fosr, loll 
GELADEIRA e fre- 
ezer. Bosch, 315l, 
branca. Tratar 2742- 

4132 0u098627-0724, 
cf João. *1612 

ARMÁRIO Itatiaia de 
Aço. Branco, cf duas 
portas na parte su- 
perior e um módulo 
inferior mais profun- 
do com tampo. Tra- 
tar: 2742-4132 ou 
986270724, c/ Jodo. 
*L612 

CAMA BOX. De casal. 
Rs 450,00. Contato: 
98380-7121.º1512 

MÁQUINA de costu- 
ra Singer. R$ 300,00. 
Contato: 98380-7 121. 
“1512 

FRITADEIRA ELÉTRI- 
CA Tramontina. 4 li- 

tros. R$ 600,00, Con- 
tato  99700-7857. 
“1512 

FOGÃO 4 bocas, com 
acendimento elétrico. 

Contato: 98011-7900 

ou 2642-4928.º1512 

GELADEIRA  Elec- 
trolux Practice 340, 
marrom. R5 300,00. 
Contato: 98573. 
6059, cf Lão. “0712 

MÁQUINA FOTO- 
GRÁFICA semi pro- 
fisstonal Kodak A? 

501. Com caixa, ma- 

nual, bateria & carre- 

gador. Zoom 50x, es- 
tojo de nylon com 
alça. R5 1.000,00. Tra- 
tar: 98573-6059, c/ 
Léo. *0712 

TV 21". De tubo. R5 
150,00. Tratar: 

993331704. º0212 

MESA Madeira 150x 

BO. R$300,00. Conta- 
tod9333-1704, c/lMa- 
ria. "0212 

MALA 100], com ro- 
das. Rã 200,00. Con- 
tato 97 641-4452. 
“01212 

PERSIANA grande, 
para janela. R$ 
180,00. Contato: 
99212-8106. “0212 

MÁQUINA DE COS- 
TURA Industrial Reta, 
ruba. R5950,00( par- 
celo). Contato: 
97139-758, cf 
Clarisse. *3011 

APARELHO DE 
SOM, apenas o CD. 
RS 200,00. Contato: 
97180-2232, cf Ale- 
xandre. *2511 

DOAÇÃO de Kefir: 
Aumenta a imunida- 

de e ajuda o intesti- 
no. Contato: 959630: 

OBRA. *2411 

FOGÃO 4 Bocas 
Electrolux. Com pra- 
teleira dupla, relógio 
e cronômetro e fun 
clonando. R$ 500,00. 
Contato: 99630- 
0888. *2411 

CABECEIRA de cama 
box de solteiro. Acol- 
choada, cor bege. R$ 
65,00. Contato: 
9630-0888. *2411 

CAMA de Solteiro 
pequena, de madei- 
ra, com colchão. R$ 
85,00. Contato: 
99630-0888. *2411 

MÓVEIS de Grama- 
do, Eletrodomésti- 
cos com baixos pre- 
ços. Contato: 99092- 
9726.º*2311 

GELADEIRA Consul 
duplex, 334, 
defrost. R$ 480,00. 
Contato: 99111-B655. 

COLCHÃO ORTO- 
BOM. R5500,00. Con- 
tato: 99735-8937. 
“1171 

Há 
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Vag 

A Fundação Educacional Serra dos 

Órgãos - Feso recruta 

pessoas com deficiência. 

Interessados enviar currículo para 

curriculorhOunifeso.edu.br 
ou entregar na Gerência de 

Desenvolvimento de Recursos 

Humanos na Av. Alberto Torres, 

111 Alto - Teresópolis/RJ. 

Informações: 
(21) 2641-7047/7055 

6 7 

SOFÁ que vira cama 
de casal, R$ 400,00. 
Contato: 99735. 
8937,º1111 

CADEIRA de braço 
decorativa. RS 
200,00. Conta- 

to: 99735-8937. 

SOFÁ CAMA. R$ 
380,00. Contato: 
49103-4159.,º 1011 

ESCRIVANINHA, rosa 
& branca, para quar- 
to jovem. R$ 120,00. 
Contato: 991034159, 
*1011 

TAMPÃO DE MESA 
de gratino [1,8lcm 
comprimento x 0,8 
de largura). RS 
680,00. Contato: 
2642-6753,c/Fátima. 
*1011 

MESA INOX, (3,5m 
comprimento X 
1,20m largura). RS 
800,00. Contato: 

2642-6753,c/Fátima. 
*1011 

CANHÃO antigo, de 
ferro, para decora- 
ção. R$ 350,00. Con- 
tato: 2642-6753, c/ 
Fátima. *1011 

SOFÁ CAMA com 
puff branco, de 
corino. R$ 550,00. 
Tratar: 99735-8937. 
“0111 

FERRO a vapor. R5 
40,00, Tratar: 99735. 
8937.º0111 

GELADEIRA branca, 
Electrolux. R$ 600,00. 
Tratar:00735-8937, 

SOFÁ de corino bran- 
co: Vira cama de ca- 
sal, com puff. AS 
600,00. Tratar: 90735 
8937.º0111 

Diário 
| AUTOMÓVEIS 

AUDI Q3. 13/14, mo- 
tor 2.0 Tfsl, 180 cava- 

los, Stronic, 5 portas, 
automático, teto 50- 
lar, gasolina. Com 
75,000km rodados. 
R$ 85 mil. Tratar com 
Paulo 999852226. 

RENAULT. Ano 2007, 
motor 1.4, com ar 
condicionado e rá- 

dio. R$ 11 mil, Conta- 
to: 2642-2894 ou 

9801 1-7000,*1512 

MONTANA. Ano 
2010, conservado. R$ 
23.900,00. Estudo 
proposta. Conta- 
to: 99539-9521 ou 
2642-8182.º2511 

SANDERO. Ano 2013, 
perfeito estado. R$ 
24 mil, Estudo pro- 
posta. Contato: 
%9539.95210u 2642- 
8182.º2511 

CAMINHÃO Volks 
wagen 2008 Bau. 
Modelo 5.140. R5 78 
mil. Tratar: 966 78- 
1602 (WhatsÃpp). 
*2811 

PAJERO TO 4x4. 
Automático. Ano 
2000/2001. 

Banco de couro, 
gasolina, ar, 

pneus novos, 
todo revisado. 

Multimídia. 
Mecânica/elétri- 
ca ok. R5 22 mil. 
Contato: 99841- 
3723. 

mfesounifeso E] [5] 
unifeso.edu.br 47) 

VOYAGE CL 1.6 

áno 91, Gasolina, 
todo original, azul, 
pneus novos, roda 
originais, Com O 
interior muito bom, 
motor AP revisado, 
carburador revisado, 
carro muito inteiro. 

R$ 8.500,00. 
Tel:99497-8525 

CLIO Sedan. Comple- 
to, ano2002.R$5mil. 
Contato:99111-B655. 

NISSAN GRAN LivI- 
NA, 2014, 1.85L auto- 
mático, 7 lugares, ar 

condicionado, dire- 
ção, trava, Contato: 
9%96513-7885.* 1611 

ECOSPORT SE 17/18, 

flex, 15 mil rodados, 
muito conservado, 
estepe original, 
branco, nada para 

fazer. R$ 60 mil. Tra- 
tar 98621-1322, com 
Guto. *1011 

FORD 1929. Modelo 
a restaurar. Sem do- 

cumento. Contato: 
98354-6462. *D810 

PALO Fire LO Ano 
2013. Completo com 
Ared portas, doc ok. 
Único dono. R5 
25.400,00. Conta- 
to: 48395-0450. 

COMPRANDO AS LENTES MULTIFOCAIS 
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Au. Oliveira 
Botelho, 501 
Bairro do Alto 

Tel: 2642-6300 

CRECI: BGBB o 

» CONFIRMA 
imóveis 

www.confirmaimoveis.com.br 
Há mais de 30 anos atuando profissionalmenteem Teresópolis 

- CASAS 
ARARAS. R$470.000,00 CasaCond.com 
144mé, varanda sala 2amb, lavabo, 30tºs 

(Ste c/hidro), banh.social, coz.c/arm, área 
serviço, churrasqueira egaragem.Cond.R$ 
500,00. Ref. 728. 
BARROSO. R$ 580.000,00. Casa com 
135m, vista p/verde, varandão, sala Zamb 
cilareira, 30Qtês (1Ste), banh.social, copa/ 

coz, lavanderia e garagem. Terreno com 
500m”, piscina e churrasqueira. IPTU R$ 
703,00 a.a Ref. 690, 

ALTO. R$ 495.000,00. Casa com ótima 
localização - todo comércio à porta, 154m”, 
sala Zamb clareira, 30tºs (15te c/hidro), 

banh.social, cozinha cfarms, area serviço, 
wc empregada eestacionamento. IPTU R$ 
930,00 a.a Ref. 756. 
CASCATA GUARANI. R$ 760.000,00. 
Casa em bairro tranquilo, cercada pelo 
verde, 185m”,varandão sala Zambeclarei- 

ra, 30Qtºs (25tes) banh.social, cozinha c/ 
arms, area serviço, garagem e estaciona- 
mento. Terreno com 460 mé, jardim, pisci- 
na, churrasqueira e casa p/hospedes (Qt, 
sala, cozinha e wc). Ref. 368. 

« APARTAMENTOS 

PIMENTEIRAS. R$ 245.000,00 Aptotodo 

reformado, com 51,24m”, piso Eucaflor 
nos Qtês e na sala, constituido de sala 
Zamb, 2Qtºs,banhsocial cozinhac/armse 

area serviço. Estacionamento e espaço 
arborzadono Cond. Valor Cond.R$ 205,68 
e IPTU R$ 348,51 aa. Ref 307. 

ALTO. R$ 180.000,00. Apto MOBILIADO 

com ótima localização, a poucos minutos 
de todo o Comércio do Alto, de ótimos 

restaurantes e da Faculdade. Com 32m”, 
sala, 1042, banh.social, cozinha e estacio- 
namento. Cond. R$ 290,00 e IPTU R$ 

518,18 a a Ref. 454. 

ALTO. R$ 350.000,00. Apt? com excelen- 

te localização, 96m”, sala Zamb, 20t2s 
(1Stec/arm),banh social, copa/cozc/arms, 
areaserviçoedep.empregada. Valor cond. 
R$300,00 e IPTU R$ 1.800,00 a a. .Ref. 581. 

ALTO. R$ 530.000,00. Amplo Apto c/ 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO! 100,20m*, 

sala 2amb, 2Qtºs.c/arms (1Ste), banh.social, 
copa/coz c/armes, depempregada área ser- 
viço e garagem. Predio com elevador. Va- 
lor Cond. R$ 825,00 e IPTU MENSAL R$ 
263,70. Ref. 769. 
ALTO. R$ 580.000,000. ACEITA PERMU- 

TA POR APTº 2QteS (TERESÓPOLIS). Apto 
comótima localização, 130m”, sala Zamb 
civaranda, 35tes, banhsocial, coz. c/arms, 

area serviçoe garagem. LazerCond: pisci- 
na, sauna, Qdr*. poliesportiva e salão p/ 
festas. Elevador e port.24h. Valor Cond. R$ 
537,00 e IPTU MENSAL 230,00. Ref. 580. 
ALTO. R$ 450.000,00 Imóvel superclaro, 
ótima localização, com 85,86”, sala 2amb 
civaranda, 2Qtºs (1Ste), banh.social, cozi- 
nha c/arms, áreaserviço, dep.empregada e 
garagem. Cond. c/portaria, elevadores & 
area para o lazer. Cond. R$ 500,00 e IPTU 
MENSAL R$ 261,30. Ref. 555 

CENTRO. R$ 650.000,00. Amplo APTº c/ 
excelentelocalização, 110”, varanda, sala 
Zamb, 30tºs (15te), banhsocial, cozinha, 

area e garagem. Lazer completo: piscina, 
sauna, hidro, churrasqueiras, sala de gl- 
nastica, salão p/festase salão dejogos. Ref. 
435. 

- COBERTURA 

TAUMATURGO. R$ 690.000,00. Cob com 
150m”, salaZambec/lareira, terraço c/linda 
vista, *Qtêsc/arms (Ste com + Il terraço), 

banh.social, copa/coz, area serviço, 
dep.empregada e 2 vagas garagem. Con- 
dominio com lazer bbbValor do Cond. R$ 
900,00 e IPTU MENSAL R$ 118,36. Ref. 
341 

Av. Feliciano Sodré, 1178, loja e sobreloja 
Telefone: 021 2741-4050 

Internet: www.abimadm.com.br 
CASAS 
Tijuca - 02 quartos, sala, cozinha, 

banheiro, lavabo, area, garagem. Rua 

Roberto Rosanº850 casa0B R$ 1.800,00 
(IPTU R$ 66,43) 

Tijuca - 03 quartos, sala ampla c/ 

varanda, cozinha, banheiro, área, ga- 

ragem3 carros (172,00m2) RuaAntônio 
Kimus nº 55 R$ 2.300,00 (IPTU R$ 

105,00) 

Várzea - 02? quartos, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço. 4v. Delfim 

Moreira nº 245 casa 02 R$ 1.200,00 

(IPTU R$ 92,20) 
Vale Paraiso - 02 quartos, sala, Cozi- 

nha, banheiro, lavabo, área de serviço, 

garagem. Alameda Euclides Cotrin nº 

204 casa 03 R$ 1.400,00 (TAXAS R$ 
206,00) 

APARTAMENTO 01 QUARTO 
Varzea - 01 quarto, sala, cozinha, 

banheiro, área, dependência, terraço 
(Rua Mendonça Clarck nº 55 Cob. 10) 
R$ 1.200,00 ( Edif. Las Palmas) Taxas R$ 

E70,00 

Varzea — 01 quarto + quartinho, sala, 

cozinha, banheiro, espaço citangque, 
lavabo (Av. Feliciano Sodré nº 1158/ 

108) R$ 700,00 (Edif. Tiradentes) 

Taxas 
Alto - 01 quarto, sala, cozinha, banhei- 

ro, estacionamento (Rua Mello Franco 

nº 1510/111) R$ 400,00 (Edif. Condor) 
Taxas R$ 432,00 

Varzea - 01 quarto, sala, cozinha, 

banheiro, área, dependência, garagem 
(Rua Mendonça Clarck nº 55/313) R& 
850,00 (Edif. Las Palmas) Taxas R$ 

352,00 
Alto - 01 quarto, sala, cozinha, banhei- 
ro, dependência, àrea, garagem (Rua 
Cel. Silvio Lisboa da Cunha nº 400/3049 

R$ 650,00 (Edif. Maison Fenia) (Taxas 
R$ 395,00) 

Alto — 01 quarto, sala, cozinha, banhei- 

ro, garagem, elevador (Rua Mello Fran- 

con? 1510/203)R$ 750,00 (Edif. Condor) 
Taxas R$ 432,00 

Varzea - Oi quarto, sala, cozinha, 

banheiro, elevador, garagem (Av. Del- 
fim Moreira nº 1105/401) R$ 700,00 

(Edif. Isabela) Taxas R$ 495,00 

Várzea - Oi quarto, sala, cozinha, 

banheiro (Av. Feliciano Sodré nº 1021/ 
304) R$ 500,00 (Edif. Elvira Helena) 

(Taxas R$ 318,00) 

Alto — 01 quarto, sala, cozinha, banhei- 
ro, área (Av. Alberto Torres nº 895/ 
207)R4 650,00 (Edif. Mearim) (Taxas R$ 

378,00) 
Varzea - Oi quarto, sala, cozinha, 

banheiro (Av. Lúcio Meiranº 1170/101) 

R$ 580,00 (Edif. Girassol) (Taxas R$ 

421,00) 

CONJUGADOS 

Varzea - Rua Duque de Caxias nº 53/ 
520 - (Galeria Cidade Teresópolis) R$ 

500,00 + taxas R$ 230,00 

Varzea - Av. Lúcio Meira nº 170/203 
- (Mercúrio) R$ 500,00 + taxas R$ 

337,00 

APARTAMENTOS 02 EOS QUARTOS 
Agriões - 03 quartos c/armáriossendo 
01 suite, sala, cozinha c/armário, ba- 
nheiro, àrea, garagem. Prédioc/ãreade 
lazer (RuaMage nº 51/104)R$ 1.800,00 
(Edif. Costa Verde) (Taxas R$ 1.020,00) 

Agribes -— 02 quartos , sala, cozinha, 
banheiro, dependência, área, garagem, 
Prédio c/área de lazer (Rua Carmela 
Dutra nº 66/603) R$ 1.600,00 (Edif. 
Rodrigo Cesar) (Taxas R$ 856,00 
Meudon - 02? quartos, sala, cozinha, 

banheiro, área, garagem, elevador (Rua 

Tupinambás nº 25/302)R$550,00 (Edif. 
Tupinambaãs) (Taxas R$ 402,00) 

IMÓVELCOMERCIAL 
Varzea - Travessa Ranulfo Fêo nº 36/ 
205- sala comercial (Edif. TúlioSpector) 

R$ 650,00 + Taxas R$ 427,00 

COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMOVEIS 
CRA-RJ 90-3805-3 - CRECI-RJ-J - 4456 

Travessa Portugal, 77 - 4º andar - Centro Comercial Teresópolis - Várzea 

ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS 

Telefone/Fax: (21) 2643-2002 / 2643-2906 
Plantão de Vendas: (21) 98606-6447 / 99269-2493 

Visite nosso site: www.condomaximoveis.com.br | e-mail: locacaoG)condomaxonline.com.br 

LOCAÇÃO 
APARTAMENTOS 
VARZEA- Ol quarto, sala, cozinha, banheiro + de- 
pendência completa, área de serviço, varanda 
prédio com garagem e elevador .R$1.100,00 + 
taxas. 
VARZEA Ol quarto, sala, cozinha, banheiro, area 
de serviço, dependência completa uma vaga de 
garagem. R$ 1.000,00 + Taxas -AGE7 
PRATA: O? quartos, sala, cozinha, banheiro saca- 
daarea dserviçõe garagem -R$ 900,00 + taxas — 
A - GR 
PRATA: O? quartos, sala, cozinha, banheiro saca- 
daarea dserviçõe garagem -R$ 900,00 + taxas — 
A— GE5 
ALTO: átimo apartamento com quarto, sala, cori- 
nha e banheiro-Mobilhado-R$ 1.000,00 +T axas — 
A-BEL 
ALTO: 02 quartos, sala, cozinha, banheiro areade 
serviço + 01 dependênciaf 170000 + taxas A -6BO 
VARZEA Otimo apartamento com Ol quarto, sala, 
cozinha, banheiro, area de serviço. R$ 750,00 + 
taxas-A-b78 
VARZEA: Ótimo apartamento com 02 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, area, com Ol vaga de 
garagem e elevador: R$ L300,00 +Taxas -A-G74. 
VARTZEA: Apartamento com 02 quartos com arma- 
nos sala, corinhacom armanos earea de serviço. 
-R$1.150,00+ taxas-A-671 
CENTRO: Quarto, sala, cozinha e banheiro - 
R$B0OQ0O + taxas — A-B65. 
AGRIÕES: Conjugado, quarta, cozinhae banheiro 
- Excelentelocalização - Térreo - R$600,00 + taxas. 
A-bh? 
VÁRZEA: Quarto, cozinha, banheiro — R$750,00 
com aqua e luz inclusas — AGbZ. 
ALTO: Quarto, cozinha, banheiro — Mobilado - 
R$650,00 + taxas -A-651. 
BARRA: Quarto, sala corinhae banheiro. R$700,00 
— Descontode R$20000durante03 meses + taxas. 
AEE. 
VARZEAM O ?Zquartos, sala cozinha, banheiro, area 
deserviçoe dependênciade empregada comple- 
ta R$ 800,00 + Taxas. A-G41 
ALTO: Quarto, sala, cozinha, banheiro e area de 

serviço. Prédio com elevador. RELODO0O + taxas. A 
6IR 
AGRIÕES: Quarto cozinha e banheiro. R$500,00 + 
Taxas. A -B25. 
ALTO: O? Quartos, sala, cozinha, banheiro, area de 
serviço, dependência de empregada completa. 
R$900,00 + Taxas 4-5B5 

CASAS 
BARRADO IMBUI: 02 quartos, sala, cozinha ,ba- 
nheiro, área de serviço 1º locação. R$ 1500/00 + taxas 

CASA ALBUQUERQUE: 03 quartos sendo 01 suite 
com closet, sala, cozinha, banheiro social, lavabo, 
area de serviço. Quintal na parte de tras e amplo 
jardim na frente. R$2.50000+ taxas C-D05 
CASA ALBUQUERQUE 0? Quartos, sala, cozinha, 
banheiro, area de serviço, quintal, varanda e estaci- 
onamento-= R$L 300,00 + Taxas — COD? 

SALA: Sala comerdialno centro. R$900,00 - 5-0B6 

SALA: Salacomercial nocentro. R$ L000,00-5-085 

LOJA / DIVERSOS 
CENTRO; loja em shopping no centro da cidade . 
Dividida em 02 salascom banheiro. R$ 250,00000L- 
00 
VALEDOPARAIS O: loja com 03 ambientes e banhei- 
ro: R$ 850,00 L-023 
VARZEA: Loja, O? ambientes com mezanino -— 

R$2.100,00-L-022. 
VÁRZEA: Loja e sobre loja no shopping Várzea — 
R$ L950,00 + Taxas- L-DOLS. ; 
ALBUQUERQUE: Loja com 100 mí, ilha para espaço 
gourmet sala paraestoquee banheiro. R$1800,00 + 
taxas L-01B 
VÁRZEA: Loja esobre loja com banheiro. R$ 1000,00 
+ Taxas. LOL T. 
VÁRZEA: Loja esobre lojacom banheiro. RELBOODO, 
L-16. 
PRATA: Terreno industrialcom? 400m* - R$5000,00 
=T-DOL. 
ALBUQUERQUE: Salão com mais 02 salase banheiro. 
R$2400,00 + taxas L-007 

VENDA 
APARTAMENTOS 
BARRA DO IMBUL 01 quarto com armano, sala, 
cozinha com instalação para maquina de lavar ba- 
nheiro social com tanque, Condominiocom parqui- 
nho infantil e estacionamento. R$ L78000,/00 A-245 
PIMENTERASO 2 quartos , sala, cozinha, banheiro, 
areadeserviço garagem eelev.R$250.000 004-248 
ALTO: Conjugado no alto com quarto sala, cozinha 
£ banheiro.-R$ 160.000,00- A - 246 
ALTO: Apartamento com 03 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, varanda, prédio com elevador egaragem 
R$ 450,000,00-A- 245 
ERMITAGEM: 02 quartos, sala ampla, varanda, ba- 
nheiro, cozinha, elevador, e garagem, excelente es - 
tado de conservação. — R$ 280,000,00 - A -244 
PIMENTERAS - 02 quartos sala cozinha banheira 
area de serviço, Portaria 24h e area de lazer-RÊ 
240,/000,00 -A-24 3 
TUUCA: 02 quartos, sala, cozinha, banheiro social, 
banheiro de empregada, despersa Bim” de area 
construida, estacionamento — R$ 295 mil -A-242 
ALTO: 02 quartos, sala ampla, banheiro social, cozi- 
nha área de serviço e dependencia complta rever- 
sivel- prédio comelevador- R$ 370 mil - 4-239. 
VARZEA: Conjugado amplo dividido em qto e sala, 
coz, banh. social com tanquee instalação para mag. 
de lavar - Bastante ensolarado - R$147 mil- A-238 
VÁREZEA: 03 quartossendo Ol suite com 02 armários 
embutidos, sala ampla com varanda e sacada, COZI- 
nha com armanos planejados e mesacom 04 cadei- 
ras, banheiro, area de serviço e dependência de 
empregada complkta. - Predio com elevador e OZ 
vagas de garagem R$ E7Q mil A-255. 
ALTO: Excelente localização - Conjugado ampla, 
cozinha e banheiro social. Pode ser dividido em 
quartoe sala. REI3500000 A-235 
VALE DO PARAISO - Conjugado com amplo espaço 
para dividir em quarto e sala, armario embutido, 
cozinha e banheiro social. Area de serviço externa 
coletiva R$ 130 mil - A-Z10 
PRATA-O2Zquartoscom armarios salaampla, varan- 
da, banheiro social cozinha com armanos, area de 
serviço eestacionamento. Prediocomlazercomple - 
to e portaria 24 horas - R$ 240 mil = A- 222 

VÁRZEA - Excelente localização. Frente, 
ensolarado 02 quartos (OL suite), sala ampla, va- 
anda, banheiro social, cozinha com armarios, 
area de serviço, dep. Completa, garagem, eleva- 
dor, piscina, sauna e salão de festas. R$ 490 mil- 
A Z12 

SANTA RITA 04 quartos sendo 01 suite, sala 02 
ambientes cozinha com armarios, banheiro gara- 
gem, churrasqueira e var. R$320.,000,00 —C 192. 
PARQUE DO IMBUÍ - Condomínio fechado com 
clube completo com piscinas, sauna, quadras, 
salão de jogos, restaurante e segurança 24 horas. 
Casa totalmente independente, (4 quartos (02 
surmtes) sendo 01 sute master, banheiro social 

salão com lareira, cozinha, area de serviço, varan- 
da, garagem e jardim. R$ 700 mil € - 173 
ALBUQUERQUE —- Green Valley: Condominio fe- 
Chado. Linda casa, construção nova. (4 sures (01 
master), sala de jantar, sala com lareira, sala de 
estar, lavabo, sátão, cozinha com armários, des- 
pensa, dependência completa, garagem para 02 
carros e pomar. Linda Vita para a Natureza- R$ 
LDO DOO0O E -LE1 
CAMPO LIMPO: Inte nor da cidade Casa com 03 
quartos (01 suite), sala 02 ambientes, banheiro 
social corinha, areadeseniço varanda, garagem 
e quintal. 400m* de temreno e 170 mé de area 
construída — R$ 250 mil - € — 190. 
PARQUE SÃO LUIZ — Cond. Fechado, 02 quartos, 
sala 02 banheiros, sotão, cozinha, areade serviço 
e garagem Condominio com lazer compéto. R$ 
290milC-LBB 

TERRENO E DIVERSOS 
VARZEA: Loja em shopping, nocentro dacidade 
dmidida em 02 salas com banheiro — L-003 — 
R$250000,00. 
ALBUQUERQUE — Green Valley — Terreno total- 
mente aprove itavel com L220m. Areanobre-R$ 
220 mil-=T-118 
ALBUQUERQUE — Lindo lote com jardim e linda 
vista paraas montanhas. Condominio fechado. R$ 
10mil-T-121 



COMPRA - VENDA - LOCAÇÃO - ASSESSORIA JURÍDICA, 
Rua Edmundo Bittencourt, 75 - Tel.: 2643-2425 

heloizaimoveis(Gbgmail.com 

LIKCA ÇÕES 
APARTAMENTOS 

DEN THEO — ED. PARADISE - Sah, quamo, cosmha, Bomlici no 

Soc dura dis ssrviaçã elevados e garagem Docas tao Cibloetniaia> 

Sm - RE LDO DO + Ena 

ARARAS — ED.CREEN LIFE — Sah. Quarto, CU vanha, Banho o. 

Arca de Seara, Chem gem, Tm — R$ pI0000 + tona 

KETA — ED. FEDRA DO GINO — Za bh Quarto, Cocanha. Rosie no 

Come — Hevador — RE SMOQUDO + Lona 

ALTOS — ED. PEDRO KA SSOLUF —- PFROX A UNIFESO - Sala 

amo Corha Enbero Forada Comgem Ebiados - R$ 

SADO OD + mA 

RETA — El OLÍMPIO — Sala Quad Cozinha, Enhero ámra 

RA So DO + Ema 

CEM TRO — ED. SULZAMA — Gab, 00 (has corinha, Besisi no, 

dra — Femme — |" mudar - R$ 1300/00 + mma 

TAUSLA TURCO — Sal c quarto omipagados costa. Exatas pos, 

RE 530,00 + Exma 

EARRA — ENA — sb. Jato cor. bone do, R$ 5500) + nanda 

KETA — SORRADO =Sah. 02 Jaz Coraha Faheso Ara 

de Sermiço RX IDO + pas 

CASA: CENTRO - RUA CHAVES FARIA - Sah, O (quam 

Cosaha, E alusaro, dra de Gemiço - RE UT + mas 

Maria 

da Fonte 

Pereira 

CRECI -21550 

&v. Lucio Meira, 350 = Sala 405 parte 
Centro - Teresópolis- Tel: 2742-9298 

LOCAÇÕES 
ALTO - Conjugado. R$ 600,00 + 
Taxas. 

ALTO - Conjugado semi mobilia- 
do. R$ 800,00 + Taxas. 
AGRIÕES - Sala, 02 Quartos, Cozi- 
nha. Banheiro, Dependênciade em- 
pregada e garagem. R$1350,00 + 
Taxas.. 
AGRIÕES - Sala 3 ambientes com 
varanda, 03 Quartos sendo 02 Su- 
tes com armários, Banheiro social, 
Cozinha com armários, Área de 

LINA -VALE DO PARAÍSO — PRÓXIMO AD HOT - LIDM2 

[E dO pá SsTibório GM Jam — RE IODO + ERaA 

VESDAS-A PARTAMENTOS 

CENTRO - ER WILA FRA MD A — Rus Dogue de Cam as| Sal 00 

qtos. co. Bam. rea, de po de aupregada, s' ckevalos — R$ 250 mui 

AMGRDÕES “ED. GUARANY — sala quo corsa bahero é 

úma- RE ISO mal 

EA RRA DO PM ELO PH TU IDA DE - Insóe] cons Of casa 

Cosa de frame comu 0 qui cosaha badhegoa Cosa dos fumnbos 

Com 00 quartos cosaha, Eemlho mos e bnsa é asilo O) cas de quam 
é sab cala com ralos de R$ SS mil 

ALHUNHIERANUE: 03 sab (Ol com lameiral, 03 quartos (DI sui 

tel. copa, combo, dep De cup gada, camiões, O hurmaguera 

vira de serva, Jordem ic. RE DA NDA 

TERRE ; 

A LEUIUVERPUE - COSDOMINTO PARADISO Pta» 

34/4082. E catdhosaniroo pagar al bis, Cattd Dosta Ddr Dama 2 pa 

de Tutdtol quadra polmaleao:, quado de võko, pescita Comic É 

Cria ã, Sto, ChMUPE Mol use o o bagulo me, à DO eiaos dh» 55 A 

APLINTTA, GA STA A ATT DO — "Fe tdo DO fones jts — tissdo tados 

Uma de lfisaDs pas Va dos famudos — Frette para 02 mass - R$ 130 

serviço, Garagem, Dependência e 
Area delazercompleta. R$ 3 400,00 
+ Taxas. 

RETA - Sala, 02 Quartos, Cozinha, 
Banheiro, garagem e área de lazer 
completa. R$ 1.100,00 + Taxas. 
VARZEA (cobertura) = Sala de es- 
tar, Sala de jantar, 04 Suites, Cozi- 
nha com armários, Bar, Adega, Es- 
critório. R$ 6.000,00 + Taxas. 
VARZEA - sala, quarto, cozinha, 
banheiro. R$ 950,00 + taxas. 
VILA MUQUI - Sala, 02 Quartos, 
Cozinha, Banheiro, Area de servi- 
ço. R$ 850,00 + Taxas. 

LOJAS 

ALTO - Loja. R$ 1.200,00 + Taxas. 
CENTRO = Sobrado. R$ 19000 + 

Taxas. 
CENTRO-= Sobrado comdivisônas. 
R$ 1.900,00 + Taxas. 

CREU] G3334T00 RJ 

JAIRO TEIXEIRA GAMA 
VENDAS - LOCAÇÕES E AVALIAÇÃO 

VENDAS CASAS 

SÃO PEDRO: Linda casa na Rua 
Adilon Couto Áreas. Salão, 3 quar- 
tos c/ suite, coz. banh., área de 

serv., dep. de emp., garagem, 

churrag., piscina. R$ 800 Mil. 

INGÁ: Casa toda reformada. Salão 

em 3 ambs., 3 quartos c/ arm e 

suite., coz., lavabo, banh., area de 

serv. garagem, ter. 2.000 m2. R$ 
750 Mil. 

GRANJA GUARANI: Sala 2 am- 

hente, 2 suites, coz., banh.. área de 

serv. estacionamento. R$ 450 Mil. 

BARRA DO IMBUI: Casa em 

condominio. Salão em 2 amb. c/ 

varanda, 4 quartos c/ suite, COZ. 

lavabo, banh., área de serv., dep. de 

emp., garagem, ter. 400M2. R$750 

Mil 

VALE DO PARAÍSO: Sala c/ va- 

randa, 4 quartos, coz.,2 banh., área 

de serv., casa de caseiro, terreno 

670M2. R$ 700 Mil. 

VENDAS APARTAMENTOS 

CENTRO: Sala c/varanda, 2 quar- 

tos c/ suite e arm,, coz., banh., dep. 

de emp.,áreade serv., Z2elevadores, 

garagem, R$ 550 Mil. 
RETA: Sala, 2 quartos c' suite, 

coz., banh., área de serv., dep. de 

emp., 2 elevadores, garagem, no 

condominio c/ piscina e sauna € 
salão de festa. R$ 350 Mil. 

RETA: Sala c' varanda, 3 quartos c/ 
suite, coz., banh., área de serv, 

dep. de emp. 2 elevadores, gara- 

gem, no condomínio com área de 

lazer. R$ 480 Mil. 
CENTRO: Rua Duque de Caxias, 

reformado. Sala, 2quarto, coz., 

banh., área de serv. E dependência 

de empregada. R$ 280 Mil. 
AGRIÕES: Edificionovo, em rua 

trangiila emuito ensolarado caceita 
permuta por casa) Sala c/ varanda, 

2 quartos c/ suite, coz, banh., área 

de serv., dep. de empregada, 2 ele- 

vadores, garagem. R$ 530 Mil. 

VÁRZEA: Sala, quarto, cozinha, 

banh., área de serviço, dependência 
de emp., elevador. R$ 190 Mil. 

LOCAÇÕES 
CENTRO: Loja no Shopping New 

Fashion com cozinha e banheiro. 
R$ 640,00 + taxas. 

RETA: (Av: Lucio Meira) Duas 
lojas com banheiro e jirau com 120 

M2 embaixo em cima. R$ 8.000,00 
+ Taxas. 

AVENIDA LÚCIO MEIRA, 625/4083 - VÁRZEA 

Telefones: 2643-4720 | 99394-2265 | 99874-2265 

Tença-Fera, 7 DE Dezemeno ne 202 1 

MOACYRDE OLIVEIRAPINTO 
- CORRETOR DE IMÓVEIS - creci 9284 

“Av. J.J. de Araújo Regadas, 210, loja A-9 
Administração, venda, locação, temporada 

Telfax 2742-7036 e 2643-1004 
e-mail: moacinimoveisfgtuol. com.br 

VENDAS — A PARTA A DENTICOA 

ALL TAC — oca Ec ara Sud Eonlt GHZ 

pista, ssa, char. Enimubsto, R$ 18) 

mm ssadios proposta a veda 

AMERDÕES — soda, voratda 3 qua (| 
sau tejo armas Boda sc il, OZ. CEE ÁREA 

sermão, Wi O garagem 2 clendoms sa - 

Eis de lema, sauna, de 550 ma la cas pará 

R$ Sh mail 

ARARAS — menhoa cosa — 1º aulas - sab 

gos Bend Go dr Cor CT MSMO | 

Grs, cdiurm sgqueda ana colana R$ 
dO qual 

BARRA IMF IMBLÍ — fundos - sala, 2 

EA SOM cor cige both CuBA úRo 

save o ES [E mal 

HEAR RA IMF PMB UI — bah 

Co Edi RS DO pasa] 

EARRA 1H PMRUI — de fame — sala, 2 

los. ara Bait GDE cima ÁRa SErviçõ 

ETID mail 

EEN RETIRO — muda cora voda- E or - 

md — sil, 2 qua, 04 ciárca., mah ga- 

Ei ge Es cobssrta, chuar. pesca. quad, Espa - 

ço fomoi, pomago 24 hora RE 240 mail 

CEM TRA: ap amo lotgal, ma mi 

sbt Pe Tosa MOTOS. silo ampl. 

E 3 qtos doca uk (O amo | ban 

soc, COF. Cómo Ga saveço WC 2 

aqinsces dons dos ani pirscaeta sas tha Ci feto 

sab. Zôo 

puca, saia seca, sa ropadisas Banha sala 

misma plhy., char fmo a lenha, sab 

ks 1 com cornha, 2 cleralore. gurugea 

amada che R$650mM] 

DEM THEO —- ra — ol. cha pum sao — sil, 

go cor banh elevados, portaria 24 horas 

etel R$ 144 ml 

CENTERS — 2. apa mo mst ps fsritados - 

sab. 2 gua | Lonas), coz. bad úmca, dep 

Hp. R$ 250) mail cido 

DEN TROS Rua D alma Monca o - sal 

Za o al LSD mal 

CRAMNIA GUARANY não Kgaleada 

- Saibi, 2 quis. cor Bomb dro, garagens R$ 

2 mui] 

SA RDI CASCATA - sh. var qdo. 

voc. Bomb. drea. gar. R$ 200 mail 

JA RDIAD CASCATA — sala que cor 

End 3202, cotes ao quana arvore ata fica 

DE o paédios R$ UTS tal 

VENDAS - DIRERTURAS 

ALTRNÊVES — 4 Dl, 2 vagas, lrTaço, Es 
paço ousar sabio sal pato, do quis (2 

sueca) cirmo boamh lnibo, cor dra 

deposmp. Eivoado-em, ES DADO ADO pal 

Espada papai é permuta porto 
AM RILFES — 320 - alo, LEE ço am 

glo, sscetáreo, 3 ques É D samef, Banho so 

cal cos com derem. dep comp 2º pro 
sab, Rarriapo aeapaho. uia ga mi ge, De leva- 

dogs, Ms pé do persa, sata, char sala 

kata R$ DA OD masi bula paopaoera 

PRATA - lada cobemura duplo cum 3 

+ gg E e o catia Dos th Cad. — Di Dis iDADiar 

-sala, 3 quis (ses | cos 2 Bank úmea. 

R$ 300 mil — agendar vie col 004 

TEAMS CEUTRAS CORERTURAS A 

VENDA DU SULT EM L 

VENDAS «CARAS 
ALL PUERANUE — comi amas valo 

dupla tora — sailio Che st 2 alba 

site: vmar mpimo veis im. br 

knabs, cor dica Wo. gar. 2 coma mi 

25 0,00em”, CUisa. 250,00mm" RE 350 mal 

ALE UQLUERIQUE —- comb vale do sol 

duplos — sala, vor. 3 quis (2 suspira É 

var. co quph amepeana Bordo smmal, h- 

vegudere, Crea sarvaço, chur gue. pero ADD, 

Coal 2940 RS STO mail 

TERA MNTA CEU ARAMY — deito de posse 

sala, sacadi. qua cos amena, Bom úmca 

saio R£ 64 mail 

ARARAS — mb duples gemmáda — sal 

var. 2 quo. CD susto cc ser e varanda, bom 

soe Enabo cor arm dmca ampla cdhu 

Ega lato CORTO, Cia Samba O dir End 

cod. Um R$ 0 mui 

ARARAS — dupla — salio cla, me dgros 

2 us) com clas ec balsa mo, o 

arca, dep. sup atos porra hósp comal gra 

Emmett, gr. 2 Eva, portão cisto, 

ator fodhs., aque. à gas bro HAME, Gomal 

ES cabem + unos R$ ES mal 

BARRA [MEU] —smácão do fsdeamuato do 

E o - sala vor. 2 qua banho cor. despesa 

Si sv iepo, Uma EAD GN ÁBCA SERAÇO E 

dora 2 conros E mbotos R$ JAO paul 

ERAM ITALÇE - comi mípica U200me. ah 

úla. 2 sda | com sóãio 3º qro kEnnba 

COZ Cia átra, pró, sitio dir So 

R$ d.bD mail 

ERMTT ALE drgalb:- cóomd criplkex 

ES Dem — sda, 2 abs or Cor cáma 

Enab, sórião 3º qua. sala chsdos, drca ava 

po eso. À cair, pórsc niaa, seonbrhia, Chhinar crsipidas à 

E R$ 42 mui 

ERMITACE — cod vips ganda 

EAD. sai, 3 apies 2 Co sia amplo dq" 

quo. Eiras, CO Cn  ÁCA Se PV ÇO, pr a, 

sua, cur cio RSS) mil à vem du 56] 

mail pasta 1 EF 

FAZENDINHA - salão cókr. voraadio q 

chiur d qua 2 ma) arado cor Ban 

sabio pos cm ct Cc varaida, gar. à 

ca rosa, Dor EO DD aj cardio E patio E ia - 

dra capote, porto clarônco mtcerione 

Car 120,00 R$ SO ml 

YENDAS - TERKESNUS 

ARARAS ROS ÁRIDO = ao lado do kr Ta 

Aga Se Ei, Co ADO DO - RSS mail 

CAFLF — 2 la quantos com E Sm” cola 

2 de ficado R$ 030 mal códa uma 

VIANA MES IN PAMIJUEILU ER = FA LE DA 

LUA — 2.500” som phinos R$ il mail 

VENDA DESÍTIOS 

VIEIRA — “ dreho” à dSDenaros da cs - 

da 203927 be tra corda, CM Citai SEM 

pl de foro, casa ca sero da fores figa na s- 

cele cursa como plo opogmifcas É 

Coiote dposto dt da - R$ Si) mal 

Eta poiquicia 

LORCADÉVES — APARTAMENTOS 

AMTRDÕVES — Ed Kas Dies — Têm - sala 

va.) qu craa Bonh o ciaraa irei dps 

emp. gor. um cares eleindons gas de rim. R$ 

ED DO + canas ESTO 

AGR NES 400? sala ae care cds Pes ho 

Our Cica mo mov pai EE q A ST O 

RE 1.200,00 + bia SED DO 

Aus TCA — Bistro the Co cara tas e im po a 

be pisa sida, chur. broadedoa RS 

EAD AO + Exa IDO 

CGE GOT CG Eh GT DRESS PAÇO 

RE SD + a 
CENTERS: — porque regadas 2 BOLOS, ed 

Esto die fatos — PL. sal, 3 qua é 

sema Eat son Cura mpl direi Cação 

dep emp aquecidos a rr che die, gama - 

go R$ Dia + pus SUDO 

CENTRO - sab, 2 ques cor binho área, 
dep. cp. gor. elevador R$ 00 + Exa 

SSD 
TADAÇA TUR Cate E o ho 

Da - si cite. tamo, 2 qua (l 

Se) voam Ei SO pl, COR. CEO dra 

ADE ção disp catipo qaeir (uralo Bi, apbridEs 

chue fogo à laha, quadra, sabio de Esto 

RE 2.000,00) + a FADO 
YALE PARAISO = de Eae 3º anda. 
sai, 2 quis. cos. bon ira dp cup R$ 

AD O + Exa SUDO 
VALE PARAISO — sala, var. 2 quos set- 
Cho Luta se, Eh COS. Cú gar cloa- 

dor. gas de rua R$ SO DO + Eua E Da 

LA EUA DÍVES - CARAS 
ERMIUTANE — comi duphkoa gemtada 

[4 — sob, 2 cubas bribo, CO gra 

arca serviço, ha dirodistaa ge sia Siga 

AEABRAo (LLttal E pasar pitas. fhemac ahi sapsiiit chia- 

mague dra R$ DSO + Ea Col 4540 

po 1120 

Sra & Srs propostas, CADA proc 

do de cas é apra para nender pedidos 

de bosco, avaliação grúca 

FEAR RA TA DARE — bos coeso dos des 

a E ls — aber ae Dil] dh: riadoi, 

sala. 2 ques. cor Enmla, tera ço cam Banh 

ciur área saruço RE DD) + a 

TITUDA — ra sobesido DD fre di 

SUS ma sema sala tomada, sab, vara 
da, 3 quai Usar) o frota nado Ecetda somo d- 

gil, mo camas dis spas, CEO sasrW aço, E 

Datos e mo RE PSD DO + xs 

VA RLGEMOCRANDE (0004 cos manha) 

bibi lenda — sab cho vsada 3 gua il 

same |. Bond 5 vc al. COZ MTM, dra 

SEvaço, pda pornos 375” plitiõa, 

Cos 1a (RE O, O + ad 36 
pos R$ Ei DO 

LIDA DES E 
YENDAS CORPERDO LAIS 

BLESS UDE E — punto à cumnd - bm 
Cito escoa, 6 OD AS. NO + 

Eis 

FLS DL ERAS sulbada dis Mazda — lobo 

Cos COD. 2 Bemha R$ LDO D + ma 

RS LIDE SM ratos Did cias Mad Cad 

Do — 2 alpes cota 300/00 co da, Banha 

essribóros, água poço cibomba RE 

SADC DD Cali + TER Saes ML 0 AGE nei “AS acha 

DO mal caalia 

CEN THO - aah come no ol mmmda de 

Foto coma 2756, cigarage no Dao pao 

nudoção check. ANSOS, 2 candima 

Rã 210 ml 

CENTRO — cido sobe Ta com me- 

dum — Shopping Fámia + JIm RE dao 

Eis] 

DENT RL Sola Comedia Ha Lib 

Mega USO de Fame, 2 chradoma, +- 

dm, RE 200 mal poxo pera ts 

CENTRO — sobe loga no Shoppata Men 

Frschioa R$ TODO + Eus 134, 0 

CENTRO — ria Dplem ibitero, 20 

doa Tlm? RE 0800 0y + Eua 
CENTRO aba parte tas 2250 ph tds 

Rua Nilza Clhaspem, &IT ds bdo 

RE IO a DO + pra 

CENTRO - alugo patenios > couro nº 

ho Ei E, dd COI 

CENTHO - nua Losasrdo Mena, 172 

+= DDS Coma) carmo E banheira, 

do de peospos (RS SS O Da + Tam 

SA PEDRO - alpes EI cos sa O 

Do, 2 Embeidos dg de pospo, o Goma 

ba 4 gia (3 samba) casada tam 

Marcelo Bruce 

EARERA TH DMR UÍ fustoes - sal, 2 qua coma di cla RE SS + a 

Imóveis 

telefone (WhatsApp): 99648-4618 |; Fixo: 3097-2699 

e-mail: marcelobruceimoveis(Dhotmail.com 

LOCAÇÃO COMERCIAL 
VÁRZEA. Loja com 28 m” + peque- 
no jirau, banheiro, blindex. R$ 
1.700,00 + taxas. 

LOJA VARZEA - ao lado Cot - Com 
33mº mais jirau de 30m”, 02 ba- 
nheiros, blindex. R$ 2.200,00 + ta- 
xas. 
SOBRADO - VÁRZEA- com 90 m? 
04 salas, 02 banheiros, 01 cozinha, 
hall de entrada. R$ 2.000,00 + ta- 
xas. 
VÁRZEA - VENDO APTO. com 2 

qtos. um com armário, sala, COZ, 
banh. e área de serv. R$ 190 mil. 

LOJAVALEDO PARAÍSO -Com50 
mé com banheiro, podendo criar 
Jirau. R$ 350.000,00. 

VALE DO PARAISO. Com 50 mí 
com banheiro, podendo criar jirau. 
R$ 350.000,00, 

TUUCA. Com 2400mº emaclive. R$ 
300.000,00, 
INCAS 4lotestotalizando 7.000mÊ, 
emaclive, podendo vendersepara- 
dos. R$ 1.200.000,00. 

CREU] 1-5352 

LUSO IMOVEIS 
Avenida Feliciano Sodré, 410 

Telefones: 2742-3000 | 99973-0543 

www.lusoimoveis.com.br 

VENDAS 
APARTAMENTOS 
AGRIÕES — com 2 qtos (suite), dependência re- 
versivel, banheiro social, cozinha, area de serviço, 
varanda. R$ 800 mil - Ref-148 
ALTO — Novo, 1 quarto, sala, varanda, cozinha- 
americana banheiro social lavabo, area eleva- 
dor, garagem, prédio c/ academia e salão de 
Testas c/ churrasqueira R$ 380 mil 
FIMENTEIRAS — Novo, 2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro social, area, estacionamento, Condomi- 
nio c/ área de lazer, ônibus na porta R$ 180 mil - 
Ret-ZE7 Financia. 
ALTO — Apto c/ Zgtos(suíte), sala, copa-cozinha, 
banh social, gar., closet, area de serviço e elev. 
Cond com salão de festas RE$480 mil - Ret-08 
VÁRZEA — 2 qtos (suíte) 3º quarto reversível, sala 
ampla, cozinha, banheiro social banheiro de 
empregada, area de serviço, varanda fechada, 
elevador e garagem. R$ 680 mil - Ret-LOB 

CASAS 
ARARAS —Casa linear, c/ 2Hm2, 5 quartos (suite), 
banheiro social, lavabo, sala em 3 ambientes com 
lareira, COpa-coz. área serv, quarto externo, qto 
de ferramentas, jardim, churrasqueira, varandão 
e 2ivagas de garagem. R$ 910 mil - Ref.-B4 
VARGEMGRANDE- Nova - coma suites (duasno 
pav. superior com varanda), sala ampla com larei- 
ra cozinha conceito aberto, lavabo, area de ser- 
vio banheiro de empregada, entrada social com 
varanda, mezanino, aquecimento de aqua solar, 
garagem para dcarros, areagourmet com banhei- 
ro. Condomínio com area de lazer. R$ 1.360000/00 
- Ref-12B 
VARGEM GRANDE — Casa dentro de condomi- 
no, com varanda fechada, sala, 2? quartos (sendo 
1 suite), banheiro, cozinha amerkana, area de 
serviço. Pequeno jardim em voltada casa Condo- 
minio possui sauna, piscina e sao de festas. R$ 
320 mil - Ref-59 

TUDO EM COMPRA E VENDA - TEMOS IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO 



Terça-Feira, 7 DE Dezemeno ne 2021 

Crecr O6bLL37/0-4 

ADMINISTRADORA 
CRC 069352 5-R. 

Travessa Ranulto Feo 36, sala 317 

Telefones de contato: 2/42-8896, 

2643-13/2,9958/-5/44 (vivo) 

Apto. Alto: quar- 
to, sala, cozinha, 
banheiro, gara- 
gem-emfrente a 
Faculdade. R$ 
800,00 + taxas 
(HAzul 307) 
Apto. Agriões: 
apto. 01 quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro. R$ 500,00 
+ taxas (Henry 
108) 
Apto. Centro: 
quarto, sala, cozI- 
nha, banheiro. R$ 
500,00 + taxas 
(Angélica 302) 
Apto. Ermitage: 
02 quartos, sala, 
cozinha, banhei- 
ro, àrea serviço, 
varanda e vaga 

503.8) 

Venda 

garagem. 
900,00 + taxas (Apa 

R$ 

Apto. Várzea: ? 

quartos sendo 01 
suite, com arma- 
rios embutidos, 
dependência de 
empregada, am- 
pla sala, cozinha 
com armários, 
despensa, area de 
serviço — R$ 
1.700,00 + taxas 
(S.Serra 504) 
Loja em 
Shopping: exce- 
lente parasalão de 
cabeleireiro ou 
escritório. R$ 
1.500,00 + taxas 
(Francisco Sa 204) 

Casa em Albuquerque com 04 suítes, sala 
de estar, sala de jantar, varanda, cozinha, 
area de serviço, quarto de quardados, gara- 
gem, uma linda vista com muito sol. Pomar, 
Jardim. Vista indevassável. O proprietário 
tem interesse em imóvel em Pedra de 
Guaratiba. R$ 550 mil. Tel.: 
Casa a Venda no interior - Condominio 
Retiro da Serra, apenas 20 min da cidade. 
Composta de 03 quartos sendo 1 suite, 
sala de jantar sala de estar, mezanino 
copa, cozinha, 1 banheiro, área de serviço, 
garagem, piscina, salão de | jogos, horta, 1 
anexo com 1 quarto e 1 banheiro, 
varandão e churrasqueira. Condomínio 
com piscina natural, muita área verde para 
caminhadas, passeios, segurança, e 
tranquilidade! Aceito permuta por terreno 
em Teresópolis, permuta por casa na cida- 
de, aberto a propostas. R$ 440 mil. Telefo- 
ne: 9/3//-b515. 

9/37/-b5lá. 

LAEL IMÓVEIS 
tree: 31.108 Bog 

Telefone/ 

WhaisApp: 
LOCAÇÃO 
NoCentro - Rua loseMendonça 
Clark- Ed. Sol Nascente- apto. de 
sala, 02 quartos, banheirosocial, 
cozinha, areade serviço, Dep de 
empregada, 01 vaga de gara- 

gem- REF. AVL sol 020 - R$ 
1.200,00 + taxas. 

SALA COMERCIAL no Cond. Do 

Ed. Feliciano Sodrê, 266 - em 
frente ao MC Donalds, 01 vaga 
de garagem - À partir de R$ 
1.100,00 + taxas — Exclusivida- 

Na Tijuca — Apto. composto de 
D4 quartos sendo 3 suites [02 dell 
com varanda), ampla sala com 
D2 ambientes, lareira e varanda, 
sala de jantar, lavabo, amplaco- 
zinha com armarios, area de ser- 
viçocom quartoe banheiro — 230 
mé - 02 vagas na garagem-REF. 

AV -D26 -R$ 3.000,00 + taxas. 
Na Várzea -Apto. composto de 
sala, quarto e jardim de inverno 
revertido em mais um quarto, 
banheiro, cozinha. Mobiliado!!! 
Sem garagem. Ref. ALCOB-008 — 
R$ 900,00 + taxas. 
Cascata Guarani — Apto. com- 
postodesala comvaranda, quar- 
to, cozinha com armários e tan- 
que, banheirosocial, lavabo, uma 
vaga na garagem Mobiliado! REF. 
AVL-201 — R$ 700,00 + taxas. 

TERRENOS EM CONDOMINIO 
Condominio Portal do Que- 
bra Frascos — Local Privilegiado 
com infra-estrutura de 1º mun- 

do, terreno com 674,30 mé - 

No Alto - Conjugadono bairro do 
alto, bem arejado! Sol da Manha! 
Com uma vaga de garagem. Con- 

domínio compiscina.Parcialmente 
mobiliado! REF. AA-DDG - R$ 
170.000,00 

Na Várzea — Apto. com sala, 01 
quarto, banheiro, jardim de inver- 

dell no, cozinha americana. REF. AV- 
010 R$ 200.000,00 - Exclusivida- 

No Alto — Apto. sala, jardim de 
inverno, quarto, banheiro social e 

garagem, Ref. AVLsol-1Q - 

2742- 
Linda area de lazer, muitas areas 
verdes, sem passivo ecológico! REF - 
TEC 018 - R$ 390.000,00 

cozinha pequena. Pró 

armários, banheiro d 
areade serviço, Otim 
vista parao Dedode 

banheiros feminino e 

vaga de garageme OZ elevadores. 
REF. AV-DO2 R$700.000,000POR- 

TUMIDA DE! 

Alugo APARTAMENTO NO CENTRO - Rua José 

Mendonça Clark - Edificio Sol Nascente - Apt? de sala, 
1 quarto, banheiro social, cozinha, área, 1 vaga de 

R$ 790,00 + taxas. 

doalto. REFAA -DO4 R$ 180000,00 

No Alto- Apto. sala, 
verno, quarto, banheiro social & 
cozinha. Próximo feirinha do Alto! 
REF. AA-D1O R$ 190.000,00 

Na Várzea- Cobertura — Sala am- 
pla sala de jantar, 02 quartos sen- 
do 02 suites, cozinha ampla com 

lazer com sala de jogos, sala de 
musculação, bar e salão de festas, 

CRECIiZADãa 

COMPRA - VENDE 
AVALIA E LEGALIZA 

Av. Lúcio Meira, 136 
Tals.: 9213-9572 / 2742-586 1/ 2742-4560 

VENDA DE A PARTA MENTOS 

Lodo aliado ro barro Várias (oenmo|, de fran isa bivic, Gm 

posto de sala, voraida 2 quarta c 2 bonheros mars dm quais 

nec nha, cos mbm, anca de serviço Posadas, xpeaçio daMBbG E, pecas à 

E, so tara so ds festas E jogas TF no é ma to COtdaaita & Tedia do, 

od portaria 24 huoárira. CoBapaor E, sadeliacabas 1! UR ESA DD A 

Carai diferido no Enroo Agra 00 lodo do Cinco 

Fear o mslioroes nes urances e q fis da regia cos poé doe cas poa] 

EL sonar Mis Má, Capas dis, 2 quartos medido | sito Com 

GmaLd EC é Load aspartame je et E Elos a Gs E ea das patos 

pela pomada de servaço, 2 chsinddones, garage ma compeha , passada É ne a 

de fimo sa, paço pour, espaço piladho porquanto, sa E» porá 

ksnrs é ctisninõs, salão pisos, sala de Tr. lggue e agende sua visa 

compae só ES JESDOODO A-ZIO 
Augpoaar obama de Da, Doc alo sado no Bares de Agudes ao Edo 

o ao narra isca ls es clas do (Rins dh Joe is, ires Friso, cilóm 

dica Ea Bros ps stereo da Do ginho, lato Ras contos dus Pe soa diges 

E alma, & Emi] E composto por Sabio ema 2 ambas vamalas 3 

cuia mos Góma emas sasialo | sasito, Exato som, Errado, copa 

conta que é difiol de ver em Cios a poartasesdios Soma +). 15 à 

Hmm0. irea de semaço diferenciada, Rae complro elevadores c 

fingem compre EE GD DO A-2LI 

Apoiar oba mnee avise rios ardor a os om vá sia ca né msora rá, E smá 

foca ado do Enio mais charmosos de Tere, Aka próxcto poa 

mas os DE SarAo é palsilis DaMiEaiaos da BO geRa, Dopaado de 

reco ma. ZH 

CONSULTORIA IMOBILI. 

Rua Fromcisco Sá, 185 - solo 207 [Galera Teresópolis) aro 

Telefones: 3642-0444 | 

ALUGUEL — APARTAMENTOS 

WYAREEA - proa. à lama Sm Teresa + Eixiã 

sala quado o areas, coanha came iro 

próálios ciclevador —- RE£ SOM + Emas Eca da 

FAZEM DIS HA pus novos — 1º esação 

quarto civaratda, sab, cozinha, bombo à 
oc dna — a pag do R$ SS5000 

YVARHZEA - gato Camo ab a 

aba, Binhe do é dire —- R$ 6000 + ima 

ALTAS proa Eiablade —e nc Bate par - 

Ei EiucaiOs - Edalbalai do» — mago 3 qua il aeb 

sab cembosata, Cosnha, bond ámca dep 

emprega di. gama 

com cha ado 

ab, Excite mi. 

RE io + tas 

ALLE VEL - 

ALTO — KITMET — guardo cosMáda Co 

minho c Eolhero — RE GOD DO + Logs 

FIATEMN TEIRA S&S — vem bire 

posbo- 2 quamos sab cornha, bombas ima 

ra A CDS DE o O br aguia, sl bes- 

a é pequi — R$ 5000 + mam 

ERA ERA DE TER T — us ado doa Rasa 

Ema ces — Cappio Envios — sab] o doa Binho, irao 

Irre, po Eunmado — poédoo com CEmi- 

dor egarage a — 2 qua sala oca ha O ra. 

Eanlusoos é rei — R$ 350,00 + Rms 

FARZEA — posa a ras Bala — apa ma - 

Basis 6 apdo é de frito — 2 quim, mb 

sol dei 

Jos bisiaão 

Ea 

Av. Feliciano 
Sodré, 654, loja 

em frente à Prefeitura! 

www.laelimoveis.com.br 
e-mail: loelimoveis(term.com.br 

wimo afeirinha 

jardim de in- 

00.000,00 

eempregada, 
oterraçocom 
Deus. Areade 

garagem. REF. 

masculino,01 39000000 

coca adia. Exa. dra e daspo e magr — R$ Dia O 

irei c quam de copos gado 

CARAS 

AIRE DDS PESIVETRODS — quam, sala 
coca io. Bono o, área — RE SD QD 

EARRA IF MRI 
portaria 24 horas. Eno] — Kit pondo» pele do — Juaibo, Cor 

preta c ma - R$ IJ20000 cinma abs. Bone o é dito — R$ 50000 ALTO 

SAO PEDRO — qua mo sab com dn mi ida, Co 

aba, benlisro & direi 

CALLE — cora toda ampl quarta, salã, Guri 

ada, E nire io, dra quinta] — R$ IMD a 

VALEDO PARAISO casa de vala — nu dios 

da chnsa de sbmnoe- 2 da aah, cosaha 

Eontiaro é dec — R$ Tino ad 

VILA MELAPUI — cora ampla Com Exec 

qui ho, sa bi Cos ramo, CORK 

ab. Bone po é úmra - RE G50D 

“TLTUDA — ud bate isa csodo & cbrado 

gundo si, coriaha bahoro dra 

NaVárzea-Apto. sala, quarto, área, 
cozinha ampla e banheiro social, - 
fundos — solda manhãe datarde, 
01 vaga de garagem — 2º andar 
otimo-custo- beneficio, apto,areja- 
do, próximo a Av. Feliciano Sodre, 
local tranquilo. REF AV-DI6 R$ 

Ermitagem-— Apto.tipo casa! Sala, 
cozinha, area de serviço, banheiro 
de empregada, 02 banheiros soci- 
ais, 03 quartos comarmariossendo 
01 menor, belo jardim - Ol vaga de 

AV-D35 R$ 

No Alto — Apto. sala quarto, cozi- 
nha e banheiro «Com estaciona- 
mento. Excelente localização , na 

Página 5 

sa E a ri O 2 quartos sebo | suite, polos GO GEE Ds, À 

bem, ápe cozatha, sasito das dispas dé moo compre, drca die marva 

VC, [pero dá ps 6 las fi nba Empaçã pour Ei, pl gen Espaço pará 

han cleradones 2 mas de garagca 4 E SSD DO O À IODO 

VENDA DE CASAS 

ECT Cr asse Parque dido Lone, Go 3 ques 

sento | suite é 2 baba pa vas ampl ira a sen mi 
prlsssado é spespo our Fo cer mi -ss a porra cada des tura cito 

coins é Chicas, Cato tida viro a musas rálica de toda calade, Toc al 

pra Qiasta cet ds porra dido, sale ja, idaho dao para nai Pinos 

duro da calado à Espada mova é ceia rop RE Do DD. 20 

A cdi std Docalizado à E miteios do cemiro prósama de poda 
Couto pe o dá regido c afmta Somiposo de sala cos 2 cotas His Cum 

rarailão 3 quartos | aadie copa cora, Ban. social, ampl rca 

coêesmo para Eres, Eroeudeco, gamgaa isobrada (aceda cama- 

aos, CoD cas ame] de menor va ko. RSSSO DO DO E 203 

CRURTUMIDADE Cana CRANTA DODALA HKY. nom bmmaane 

late dr om RSTeno plaura- seo de SODA coma pá pls arvora 
lunitma pes vbirô Cáso co à agido nus ral Mt É GOB açãO 

dolor ada, Somspos o de salão 3 ambas com lorera, 3 dos suite, 

Mustiar e digimeitdertcna Elali rabos [as ris portais dis pondo Como po Ro da 
cego Pago Manparçdio, comprove casa com valor abamo di 

HT da EP optpi RED Do OC DD ooeema cha ua, Eae] Pri ts, 

ng: ato misto! RE DISODONDO U-203 

Tijuca Ampla Red ncia O Era Ape pda vFamada Sal 3,A mb 

bes didusatos sudo 3 Suito com Famdis Rosh m de Hoelroma 

sd gs E A, a Eni E ata ia (Fe as ns Sosa 1 opa Uozanha Area de 

Sus pv aço 2 Ciara ns belgas los cos pai 2 caros cadh à unoemaros adora 

Poço teamo RE ESQUDDD DO (207 
FENDO TERRENO Oeornam dade” resha Realrar sos Folio 

Tete cos DO Excehamo Topoaralma coma Dem de Froaths 

Pros da já ads ETC: O imo das pa gata Cras (1 tira car Eta 5 prie rvel 

(Alela Coro é prob perteda ia bj R$ DD DO 200 

VENDO SÍTIO pr Cu Aa ge pol ua di pais 

rca da poa leo afisia, toi 

a Dê Goa clse PE, Sami d ires de bixo r abel Gté quadro de nua Sam 

& Ge hesite Jeso cal de perdoa, ET Cd 

falar oa presa, sata. drco goaMel à casa tam Destico de Tiga» 

Go DO, COM 5 quartos sudica, ailhas Com roma usb 

dus finado cm uso ce bau plan cossmunda, slando & peirato 37 

mil & duos muros quadrados Não porca cs portando. 
EE que são fada om calma! R$ DADO aa a E DD] 

EA RIQUE Dio MEDO — isa cm Goado- 

EO es portaria 24 boms e área de lot 

2 quma cisrmárca mb Enaba Orr 

aba credo, Bonlieiro soma, BEI cima 

ph Ss aci ca boato — RE MOD DO + Boas 

SAL AS COMERCIAIS é LARIAS 

PRATA - lp cos comb quph ce k- 

abro — proa à Dale] — R$ To 

VAREEA — Sah - Recepção sal pose d- 

poi, Ea coz — RE DDD + baga 

Logá emplaca jim [OO mo. 

ET 240 

QUTASMO | 98450-0504  SaLErARAISO. io auplscom jease 
Emas — R$ Eita 

SAM PED RS — camada do rosário — log 

mph —- R$ 1.00 

WAREEA — Em cmo da parse bra Brasi lero 
updos excede apertiisenco próloos 

lato cards, mala, Sora 

VENDA 

TARZEA FROM. AOMULTIMARKET- 

msccdeme cpormaadade - quarto, ml 

Gs ita unliero —- 40] & da todo - RE 

150 maal 

AM RICES — LINDO APARTAMENTO 

Bond» no formados 3 ga sz |, sa ho Com a- 
Bibi, coro mph. bond Gosal dep 

supe gado — [50 7.2 voga, paédisoc cia 

Seguro dação o er compdsho — R$ SD mas | 

pros do Hospigl São Jose 
cobrou Nisar — om Mm —- 3 quar- 

EE 450,0) Ed) mes) ao cio dos abAGma. 

randão, corciarm bonhedgo amei 

da cmd do Epi- 

dep pro gudia, Term ço Cams Chhiar Era ques à 

E. troca aberta é quairo vagas de garagem 
Cc audios bra e segurança — RE SO mail 

QJUERKA FRASCOS - EXCELENTE 

ASA EM ULIMND EM INTO. 3 quartos | 

saite |, Sa hi Gs dis à ul GS Go ESTA 

Er, Cosa dação GM Fura depa- 

sad, dis pr compor. soil o die (pgs (Es EC BOA - 

EbdasoO» CRS als é Cala fCnadados al ER [EE car SCE 

plo é segurmsça 24h — R$ SM) mal 

entrada do Jardim Cascata. REF- 
AA -D11 — R$ 230.000,00. 

No Alto -Apto quarto, salacom 
jardim de inverno, banheiro so- 
cial, cozinha com peg. Armario, 
estacionamento nafrentedo pre- 
dio.Localização privilegiada. REF. 
AA -DI4 — R$ 24000000 

Em Araras — Apto. sala, 3 quar- 
tos, sendo 01 peg. Revertido , 
copa-cozinha, banheiro social, 
area de serviço com tanque ex- 
terno e área de estacionamento. 
REF AA-DO? R$ 245.000,00 

CASAS 
Casa em Condomínio - 
Albuquerque - Ambiente 
tranquilo — Casa com sala, 02 
quartos (suite canadense), lava- 

bo, cozinha, despensa, area de 
serviço, 01 vagade garagem, &s- 
paço gourmet (ja com aquecedor 
depassageme luminárias insta- 
ladas) REF. CCAlb-004. A partir 
de R$ 349,000,00 

Vendo terrenos no Condomínio PORTAL DO QUEBRA FRASCOS - Local 
Privilegiado com infra-estrutura de Primeiro Mundo temenos com medidas a 
partir de 450m? com (15 x 30) - Linda área de lazer, muitas áreas verdes, sem 
passivo ecológico! À PARTIR de R$ 335.000,00 - CONDIÇÕES ESPECIAIS: 
ENTRADA ESALDO EMA 12% SEM JUROS - CONSULTE! 
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O KG FENÃO PÓ DE CAFÉ (sm O] CALDO ALINHA OU CARNEI OS KG AÇÚCAR 02 DETERGENTES LIO. pos 
: à Ea a O KO SAL BANDEJA - 30 OVOS 05 SABONETES com 

O KO AÇQUCAR DI FAROFA TEMP. ox 02 GELATINAS SABORES MEG TRICO aa E Ea (RN Ol PACOTE DE LÃ DE AÇO es 

O KO SAL 01 BISCOITO RECHEADO O) FARINHA rg FAROFA Ol CREME DENTAL qus 

E E Irá O Ki FUBA KIT BISCOITOS SORTIDOS Ol POTE DE SABÃO PASTOSO 
O KG MACARRÃO OI LATA sapoinHa cussisema O CREME DENTAL 1 EG ESPAGUETE 10 BISCOITOS RECHEADOS OL AMACIANTE mi 

O MOLHO TOMATE 02 LATAS mumo veror outrvima 02 SABONETES CAFE psogl O3 BEBIDAS LÁCTEAS possa Ol DESINFETANTE man 

| | Na RS 28,00 KIT BISCOITOS SORTIEHOES 

BANDEJA - 30 OVOS OS KG ARROZ Sos 31 5,00 Ma canso cotIMto [rações tr 

CALETOS - 2 UNIDADES 01 KG FEDÃO comem | JO EG ABROZ KIT LIMPEZA 
OT KG ÚCAR mirars Dá Há FEDÃO D] LATA DE EDEMA OO SALSA Sa ROLOS DE PADEL HESIÉRICO 

3 Mk Emi D3 LATAS DE ÓLEO 01 EXTRATO DE TOMATE ne Pan gs SAR 
DI CREME DENTA D1 KO SAL RR ro 05 KG AÇÚCAR 2% BISCOITOS crsuac taresicesiairiiaa Ol CAIXA DE SABÃO EM PO qu 

SN ae SPAS pa Ra E dio = pÁ de do dede Mm RO SA 01 TABLETE CO MABADA, O DETERGENTES LIC. sore 

D2 SABONETES RR PR ++ ta HO TANGO O CALDO DE GALINHA ES SABONETE Som 
(1 MOLHO TOMATE “ ] O NM PACOTE FSaRNHA OU FAROFA DISCO RECHEADO : a à o 

DTLATA sAnDINHA DU SALSICHA, E se e 01 KG FUBÁ 21 ROSOUINHA soc Ol PACOTE DE LÃ DE AÇO msi 
02 LATÃO HAHOVEREE OuERdIHA 01 MAIONESE ong DN KG ESPAGUETE Ol GARRAFA DE SUCO Ol CREME DENTAL cos 

| ER GE A — DZ PACOTES DE MACARRA Deo Ol POTE DE TEMPERO E DE : Er O POTE SABÃO PAaSTOSO OLÓLEO DE SOJA exss | PODECAFÉ cx DesmecDinoP tax R$13,00 LINCLINÇA CU CABINE SECA nccg O MICIO ; 
j scamar OT FAROFA TEMP. qsoog | pã | CAFÉ PILAO ca SIMBLAR png BAMEIA - MO CORRS CM AMICANNT E mem O CALDO jraiinitia Cu CABE] o | : pn] Rã 1 44,99 pesa E 01 LATA DE sem veeDe cursa 17 LITROS - LEITE INTEGRAL OU DESINFETANTE pm 

OZ GELATINAS SABORES O] BISC. RECHEADO 

HEFRI « COLA-COLA 2 

COMBO - M dei KIT d| Desspioy Denrro/ Pis 12x o 

=" «366,00 , 853300 
BANDEJA - 30 OVOS 
a a DB KO ARROZ : , mm 
CALETOS - 2 UNIDADES 02 KG EENÃO ir dm — E Hã ARROZ DA LATA, MILHO VERDE CU ERAILHA HIT BISQOITOS SORTIDOS 

REFRI - COCA-COLA 21 | ; de “Spas 04 KG FEDÃO DI LATA, saplNNHAa Cu SALSOHA 10 BISCOITOS RECHEADOS 
2 CREMES DENTAIS O! KG AÇUCAR Er | O LATAS DE ÓLEO Di EXTRATO DE TOMATE pasa 03 BEBIDAS LÁCTEAS poses 

Ro CAT E DK FUBÁ F ] DE, His ALCA Le BISA pa nd si HIT LIMPEZA 

peca otesporá ra ! | | O KG SAL Dl TABLETE GOIABADA 08 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 
02 BISCOITO RECHEADO U2 KO SAL 4 a = dd O RG TRIGO 01 MAIONESE om DTCADA DE SABÃO EM PÔ eg 

ú Ea ama 15 KG MACARRÃO : 01 PACOTE FARRA OU FAROFA OU LEITE PÓ HINHO somas 02 DETERGENTES LI. proces 

ELAS sn Dir RE E O HG FURBA OD ACHOCOLATADO posa 03 SABOMETES tara) 

02 LATAS muro vence owemuma OZ MOLHOS TOMATE ON KG ESPAGUETE ON GARRAFA DE SLHCO BI PACOTE DE LÁ DE AÇO pote 
02 ÓLEO DE SOJA mem O] MAIONESE pomg 12x 0: R$ 19,00 01 PACOTE DE MACARRÃO cep 01 POTE DE TEMPERO OT CREME DENTAL |16 

RN Eq Mão caio coforc cama. UMNGUIÇA OL CARNE SEÇA soca OZ MIGIOS 01 POTE SABÃO PASTOSO 
ST O RR - — CAFÉ PILÃO ou SIMILAR esa BANDEJA - 30 OVOS ON AMACIANTE em 
U2 GELATINAS SABORES dy FAROFA TEMP. som IZ LITROS « LEITE INTEGRA 01 DESIMEETANTE fui 

TE HC ADO NR ; A LP mi Dinmpso/Désmo/Pix s34ne Ré 60 
GALETOS - 3 UNIDADES sd | 02 KG FEDÃO — | à 12x DE R$ 16,00 

eme 02 LATAS DE ÓLEO k | | as 1 65,00 ERES RAMO PRA 
ER - COLA CULA 2 | CIPADOTE cxconvoU FARO A 

ÓS Kó ARROZ ANDEJA - 10 OVOS "a PM nrotnco º | 
a Ra | OM KS FUBA de Ki FEDÃO 01 PACOTE DE MACARRÃO ora! 

O2 LATAS DE ÓLEO O! BISCOITO cream cRacare DU MUSTHA 
CH ROLOS DE PAPEL HIGZÊNIO , mt ; O! PACOTE FARINHA OU FARDFA ADIA - rp 
KIT LIMPA, às e == = CAFÉ PILÃO cu SIMILAR s5o0gl 

01 SABÃO EM PO irei ; pu a bz OS KG AÇUCAR O KG FUBÁ KI r LIM PEZA 

02 DETERGENTES LHG. ama ig MM HG SA CAFÉ PILÃO cu SIMILAR gongi OB ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 
OE SABONETES se | ON EXTRATO DE TOMATE pum O LA TA Le SUECA ILE A LS OI SABÃO EM PO jus 

| - FERA! OS KO AÇÚCAR O2 DETERGENTES LÍQ. qem ONE RR ê 01 KG ESPAGUETE 
1 PACOTE DE LÃ DE AÇO ACE PRcCINEA RE ON KG SAL 03 SABONETES a 
01 CREME DENTAL ri DetiDioPa 434 pc R$23,00] Eds O1 EXTRATO DE TOMATE gas 01 PACOTE DE LÃ DE AÇO nsuni 

249,99 ns] ss js 01 KG ESPAGUETE 01 CREME DENTAL tg 
 Ridi F Ho carmho cotar cousa, | LINGUEÇA OLE CARNE SECA uogi 

KIT EIS ÇÃO TOS DE HS 
DS Ri ARROT 

O BISCUITOS RECHEADOS E 

OZ BEBIDAS LÁCTEAS gsm Em ei KI Ê É disp po 12x DE R$ 22,00 
KIT LIMPEZA as | F R$ 23 5, 00 ho CAENÃO CHELAPO Grego. 

DE ADLOS DE PAPEL MICICNICO aa E ria 

DM SADÃO EM PÓ ares ita ad 

02 DETERGENTES LIC Do o TARA 

| 

Nr : nas = fai rui TEPMOOTE RaRihHA CA EolhoEA to KO ARROZ DOI EXTRATO DE TOMATE Iançó 

pen TKO FUBA 04 KG FEIJÃO OM KO ESPAGUETE E KIT LIMPEZA 

MBACOTE DELADE AGU. (o ro DS LATAS DE ÓLEO O PACOTE DE MACARPEÃO (suo E 

camila ia peso 05 KG AÇUCAR LENGUINÇA CHI CARME SECA ico gg ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 
o core pe sanãopasroso SAFE PILÃO co SIMILAR cum 01 KG FARINHA OU FAROFA OITABLETE GOIABADA siri if 

OT AMACIAMNTE sos GU ILAÇA, LHE, amet cru alga O] His TRIGO O LATA MILHO VERDE OU FRVILHA Gy CREME DENTAL psi 

a No PY cas ET AR ca MIBIECOITO cesenaceas cumes O] SABÃO EM PO uai 
Dl DESINFETANTE em E pda pd Arari RALI 01 ROSQUINHA comi Ol ESTE RELA DE AÇO gu e 

| Desrema Dettos Pr é ne É | BANDEJA - 50 0V0S o 01 LATA sanpenma ou sazsicHa OLGARARA DE SUCO O2 DETERGENTES LIO, no a | 12x ve R$ 27,50 : E 12 LITROS - LEITE INTEGRAL ON KO SAI 01 POTE DE TEMPERO 

ES 299,99 Mo CARLO CERÉLNTO aa Des o ed SE FOI SS COCE-COLA Fl tiara O MIDDO 

Av. Delfim Moreira, 1.231 “Promoções válidas até durarem nossos estoques. ENTREGAS - CONSULTAR TAXA 

Faça-nos uma visita, 
para juntos idealizarmos seus sonhos! 

SIM RDANÁNITA Av. Feliciano Sodré, 864 — loja 1 — Várzea 
a a Ou entre em contato: 2641-9523 / 98424-9897 


