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Leonardo 

Vasconcellos 

Acusado de 

violência 
doméstica, 
PM tem armas 
apreendidas 
Além da pistola da 
corporação, outra de 

calibre similar foi 
encontrada na 

residência 
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Ladroes roubam 

RS 100 mil em 

residência 

Pai e filho de 10 anos 
foram amarrados com 
fios pelos assaltantes 
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PM prende 
traficante do 
Rio no Perpétuo 
Homem tem diversas 
passagens pela polícia 

e, com mandado de 
prisão em aberto, voltou 
para o RJ na “caçapa” 
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Diyucação PMT 

Prefeitura divulga 
esclarecimentos sobre 

projeto de novo bairro 
na Sudamtex. Página 3 

Café, pão e fruta por R$ 1 
Instalado no Ginásio Pedrão, estabelecimento que 
oferece café da manhã popular já está funcionando 

Ofertando um pão suiço com manteiga, 
café com leite e uma fruta da estação por um 
preço acessível, o Projeto Café gd tem 
como objetivo principal não só atender a po- 

pulação mais vulnerável, mas também enca- 
minhar para os CRAS ou para o CREAS as 
pessoas que apresentarem necessidade de 
atendimento socioassistencial. Página 5 

EX-MINISTRO PEDE APOIO DO PREFEITO E CÂMARA 

Y " Não aprovem q 

E UM novo bairro 
Fr ' 

Minc, que participou da iniciativa para criação 
de um parque no mesmo local, grava vídeo 
falando sobre projeto da Prefeitura. Página 3 "Uma cidade não são sô prédios e carros” lembra Minc 

Lâmpadas de LED nos postes da Reta 
Novo sistema está sendo instalado pela Secretaria de Serviços Públicos 

Somente na primeira sema- 
na de dezembro, 2.970 nter- 
venções de vários tipos foram 
realizadas, entre elas, a manu- 
tenção da rede elétrica. Mais 
de 2.600 postes foram atendi- 
dos com ações de reposição de 
limpadas comuns (81), suhs- 
tituição de luminárias de LED 
(603) e mais 1917 reparos di- 
versos na duminação pública, 
segundo a Prefeitura. “Nos úl- 
timos dias, os postes mais altos 
da Reta, notrecho que vai des- 
de a Rua José Correa da Silva 
Jr. até a Calçada da Fama, co- 
meçaram a receber as novas 
lâimpadasdeLED, mais poten- 
tes e mais econômicas do que 
as que vinham sendo utiliza- 
das. Cada poste foi equipado 
com quatro lâmpadas de led 
de 300 watts, substituindo as 
antigas de vapor metálico com 
potência de 400 watts cada. À 
melhoria aumenta a lumi- 
nosidade na pista”, divulgou a 
PMT. Página 10 
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DEE NcerTo-to 
Atualização do WhatsApp permite 

º Par a 
mensagens temporárias como pa drão 

Uma atualizaçãodo programa de mensagens mstantã- 
neas Whats App traz recursosde mensagens temporárias 
como padrão para novas conversas. Segundo a empresa, 
a nova função pode ser modificada pelos usuários, que 
definirão quanto tempo as mensa gens ficarãodisponíveis 
no histórico. As opções disponiveis são 24h, 7 dias, 90 
dtasou desabilitada - que deixa as mensagens disponiveis 
permanentemente. Em comunicado, o WhatsÃpp - que 
pertence à Meta, antiga Facebook - disse que a mudança 

| visa aumentar a privacidade e E E os usuários 
| possam manter “conversas francas, ossa missão é 
conectaro mundocom privacidade. Amedida que nossas 
conversas acontecem cada vez mais no mundo digital, 
sabemos quão especial é simplesmente sentar-se com 
alguém e conversar com prrvacidade, sabendo que tudo 
fica so entre vocês naquele momento. À liberdade que hã 
empoder seabrir, teruma conversa franca, comacerieza 
de que estaconversanão ficará gravada nem armazenada 

| para sempre, não tem preço”, esclarece a nota. Usuários 
que adotarem o novo padrão serão notificados da ativa- 
ção do recurso em um aviso que ficará no topo das 
conversas. Tanto os destinatários quanto os remetentes 
serão avisados sobre o periodo de duração das mensa- 
gens. Orecurso de mensagenstemporár tastambém pode 
ser utilizado em arquivos de midia, como videos, fotos e 
áudios. À função ,noentanto, já havia sido implementada 
anteriormente. 

STF confirma competência da Justiça 
do Rio para julgar empresário 

Por matona de votos, à Segunda Turma do Supremo Tribu- 
nal Federal (STF) declarou a competência da primeira instân- 
cia da Justiça do Estado do Riode Janeiro para processar e 
julgar o empresário Jacob Barata Filho, investigado pelo crime 
de corrupção ativa na ” Vara Federal Criminal do Rio de 
Janeiro. À decisão foi proferida no julgamento do Habeas 
Corpus (HO) MUSA. O empresário Jacob Barata Filho boi 
demunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) no âmbito 
da Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato no Rio, 
que revelou o pagamento de propina a agentes públicos por 
empresários do setor de transporte. Segundo à acusação, ele 
e outros empresários tenam oferecido vantagem indevida ao 
ex-governador do Rio Sérgio Cabral Filho para que 
ele beneficiasse empresas do setor. No habeas Corpus, d 
defesa sustentava não haver conexão entre 05 atos atrbubdos 
do empresário e os fatos investigados na Operação Porto 
Final e alegava a incompetência «da Justiça Federal para o 
processamento eo julgamento do caso. 

Butantan vai doar 400 mil doses 
de vacina da gripe para o Rio 

O Instituto Butantan anunciou que vai doar AM) mil doses 
de vacina da gripe para a cidade do Rio de Janeiro. O munici- 
pio enfrenta um surto de influenza A, que provocou à comtami- 
nação de cerca de 21 mil pessoas nas últimas três semanas. 
Para atender à demanda da população que busca atendimento, 
o governo do Rio instalou tendas para o atendimento de casos 
leves de gripe, ao lado das Upas, Unidades de Pronto 
Atendimento na capital fluminense. Diante da falta de doses da 
vacina conta a gnpe, o Riode Janeiro havia decidido, na 
última sexta-feira, O, suspender a imunização até à chegada 
de novos lotes. 

; am 

Abate de frangos e suínos no 
Brasil registra recorde, diz IBGE 

O país registrou recondes nos abates de frangos e de suínos 
no terceiro trimestre deste ano, segundo informações 
dinulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geogmfia e Estatística 
(IBGE). De acordo com o IBGE, foram abatidos 13,72 milhões 
desulnose 154bilhão de frangos no país no periodo os maiores 

| patamares desde o início da pesquisa, em 199/70 abate de 
suínos foi 4,5% maior do que o registrado no trimestre antertor 
e TA% a mais na comparação com o terceiro trimestre de 
MEO. Já o mimero de frangos abatidos foi 0,1% supenor do 
segundo trimestre deste ano e 12% maior do que o terceiro 
trimestre do ano passado. O abate de bovinos, por outro lado, 
teve o patamar mais baixo para um terceiro trimestre desde 
En com 6,0 milhões de cabeças. Esso representou perdas 
de 2% em relação ao segundo trimestre deste ano e de 10 
na comparação com o terceiro trimestre de MIM). 
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Os primeiros anos são fundamentais para que a criança se 
torne um adulto capaz de condugra vida com autonomia 

AGORA É LEI: Medida 
institui a política pública 
pela primeira infância 
- Famílias com criança período que vai da 
gestação até os seis anos de idade terão 
prioridade nas políticas setoriais 

O Estado do Rio deverá 
ter uma Politica Estadual 
pela Primeira Infância. Eo 
quedeterminaa Lei g.509/ 
21, de autoria da deputada 
Célia Jordão (Patriota), 
sancionada pelo governa- 
dor Cláudio Castro e 
publicada no Diário Oficial 
desta segunda-feira, 06. 
De acordocom o texto, con- 
sidera-se primeira infân- 
cia o periodo que vai da 
estação até OS seis anos 
EE Made. Além disso, as 
familiascomcriançanafase 
da primeira infância terão 
prioridade nas politicas 
setonais, nas seguintes si- 
tuações: isolamento; tra- 
balho infantil; vivência de 
violências; abandono ou 
omissão que prive as cri- 
anças dos estímulos essen - 
ciais ao desenvolvimento 
motor, socioafetivo, cogni- 
tivo e da linguagem, pri- 
vação do direito à Educa- 
ção; acolhimento institu- 
cional ou familiar; abuso 
e/ou exploração sexual; 
vivência de rua; defigdên- 
cia ou risco ao desenvolvi 
mento psíquico saudável; 
desnutrição, baixo peso 
para a idade ou obesidade; 
medida de privação de Ii 
berdade da mãe ou pai; 
emergência ou calamida- 
de pública: e aplicação de 
outras medidas de prote- 
io previstas no Estatuto 

Criança e do Adoles- 
cente. “Os primeiros anos 
são fundamentais para que 
a criança se torneum adul- 
to capaz de conduzir sua 
vida 4 com 1 autonomia. Es- 

perêncis TE temos é são 
ambiente em que vivemos 

na primeira infância. Por- 
tanto, desenvolver condi 
ções favoráveis ao desen- 
volvimento da criança nes- 
sa fase é mais eficiente do 
que tentar reverter ou 
minimizar os efeitos ou 
problemas futuros”, decla- 
rou a autora. 

São consideradas áreas 
prioritárias para à política 
pública para a primeira 
infância: saúde materno 
juvenil, segurança alimen- 
tar e nutricional, educação 
infantil, erradicação da 

| reza, convivência fami- 
jar e comunitária, assis- 

tência social à família e à 
criança, cultura da infân- 
cia, para a infância e com a 
infância, respeitada a di 
versidade cultural, o brin- 
care o lazer, interação so- 
cial no espaço público, di- 
reito ao meio ambiente 
sustentável, garantia dos 
direitos humanos funda- 
mentais, difusão da cultu- 
ra da paz, educação sem 
uso de castigos fi erp [E 
proteção contra toda for- 
ma de violência, preven- 
ção de acidentes, promo- 
ção de estratégias de co 
municação que visem à 
formação da cidadania das 
crianças, proteção contra 
EXPOSIÇÃO precoce aos 
meios digitais e a toda for- 
ma de pressão consumista 
e a defesa da integridade 
fisica, psicológica e moral. 
A lei ainda estabelece que 
a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos poderá 
criar um Comitê Gestor 
com a finalidade de coor- 
denar, articular, monito- 
rareavaliar periodicamen- 
te o cumprimento da poli 
Ina. 

Teresópolis em cartão postal dos anos 1970 
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DERLER 
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Milton Rafael Mangla 
Com grande acompa- 

nhamento, sendo nota- 

dos amigos e represen- 
tantes da classe empre- 
sarial do municipio, foi 
sepultado natardedesta 
quarta-feira, 8, no cemi- 

tério Carlinda Berlim o 
empresário Milton Rafael 
Turl Mangia, de 64 anos. 

Casado com Renata, 
pais de Vinicius, Rafael, André, Luiza e Rafaela, 

Miltinho é irmão de médico Frederico, Mario 

Cesar eTeresa Cristina, filhos de Milton Mangia e 
Maria de Lourdes Turl Mangia. 

Banheiro só com a ficha 
Depois de entregar a cidade aos amigos em- 

presários, que gozam de privilégios nunca antes 
concedidos no municipio, construindo prédios 
em margens de rioe avançando sobre o passeio 
público, e edificando em bairros residenciais ao 
arrepio da lei, precisando o providencial puxão 
de orelhas do Ministério Público para cessar o 
abuso, a prefeitura resolveu agora privatizar o 
que sobrou. De uma tacada só mandou três 
projetos de lei para a Câmara, concedendo a 
terceiros exploração de banheiros públicos, da 
praça de Santa Teresaedarodoviária;a placas de 
sinalização dotrânsito, essas que já são ex plora- 
das misteriosamentee quepouco ou nada infor- 
mam; e um teleférico que ligaria a Colina dos 
Mirantes a lugar nenhum. 

Aliás, além de não dizer de onde parte, o 

inepto projeto de concessão doteleféricodiz que 
ele pode ser sublocado. Ouseja, quem ganhar o 
ponto pode revender o arranjo. 

O público e o particular 
Na manhã desta quarta-feira, máquinas da 

prefeitura foram flagradas fazendo obra dentro 
de um terreno particular na rua Hildegard 
Noronha, no bairro do Alto, corriqueira infração 
administrativa desde longo tempo, especialmen- 
te nos periodos eleitorais quando são asfaltadas 
entradas de residências e calçadas, áreas priva- 
das quesão deresponsabilidadedos proprietári- 
os [enãdo ameacempedidodedireitos de respos- 
ta porque tenho fotos disso]. 

Mas, nem tudo é o que parece. A obra é em 

terreno particular sim, mas está sendo feita por 
decisão da justiça, que obrigou a construção de 
um muroderrubado pelo rompimento dagaleria 
de águas pluviais da rua, informou asecretariade 
Serviços Públicos. Sendo assim, estaria regular a 
coisa pública no privado e do dinheiro público na 
privada por conta defalta de zelo e incampacidade 
não há o que remediar porque remediado está. 

Tempo em que o 

prefeito só pensa 
nisso, boa oportuni- 
dade lembrar a 
Sudamtex assim que 
ela foi instalada na 

Várzea, cartão 
postal dos anos 
1970 que remonta a 

50 anos atrás. 
Embora a fuligem e 
a fumaça das chami- 
nês tenham pertur- 
bado tanto a cida- 
de, que tinha um 
Paquequer furtacor 
por causa das tintas 
de tecidos, era uma 

DO calmaria só. Tempo 
| bom, e de empregos 

bons, que não volta 
mais. 
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* UM BAIRRO QUE SÓ O PREFEITO E OS EMPRESÁRIOS QUEREM 

“Não aprovem um novo bairro no terreno da 

Pácima 3 

sSudamtex”, pede o ex-ministro Carlos Minc 
- Deputado estadual cobra engajamento da sociedade pelo Parque Fluvial do Paquequer 

WanDerLEr Peres 

Anotícia de que o prefeito 
quercriar um novo bairro no 
terreno da fábrica Sudamtex, 
a partir de envio de projeto 
de lei complementar envia- 
da à Câmara Municipal, em 
análise na Comissão de Jus- 
tiça e Redação, repercutiuna 
Assembleia Legislativa do 
Estado essa semana. Ex-mi- 
mistro do Meio Ambiente, 
quando duplicou o tamanho 
do Parque Nacional da Serra 
dosÓrgãos e orientou na cri- 
ação do Parque Municipal 
Montanhas de Teresópolis, o 
ambientalista Carlos Minc 
apontou às autoridades e a 
população o prejuizo que re- 
presenta para Teresópolis o 
abandono de uma ideia tão 
generosa como a da criação 
do Parque Fluvial do Paque- 
quer, iniciativa viável que 
mobilizou a sociedade civil e 
as autoridades, visando o 
adequado aproveitamento da 
área de 146.326,60ms, na 
Várzea, ondeestão osresqui- 
cios dafábricade tecidos que 
ao longo de sua existência 
conviveu em conflito com o 
meio ambiente, dai a forma- 
ção de vultosa multa, con- 
vertida no arranjo judicial 
que obrigou os proprietários 
da empresa a ceder terrenos 
à prefeitura como compen- 
sação. “O Parque Fluvialpro- 

moveria a descontaminação 
doterreno dafábrica, dentro 
de uma ideia derecuperação 
do rio Paquequer, a limpeza 
das suas margens eo plantio 
de mata ciliar, permitindo o 
surgimento de um espaço 
para lazer da população. 
Abandonar esse sonho seria 
um erro para o futuro da Te- 
resópolis que gostamos tan- 
to”, disse o deputado em en- 
trevista a O DIARIO, ape- 
lando ao teresopolitano para 
se engajar na defesa do Par- 
que Fluvial de Teresópolis. 

Ex-secretário estadual de 
Ambiente, quando criou 0 
Parque Estadual dos Três 
Picos e decidiu pela instala- 
ção de sua sede em Teresó- 
polis, Minc foi decisivo nos 
investimentos feitos para O 
fim do Lixão da Prata, 
alocando os recursos neces- 
sários para a criação do ater- 
ro sanitário, problema que 
foi resolvido e teve o investi- 
mento perdidoa partir da mã 
gestão da prefeitura. A cons- 
trução do Aterro Sanitário ea 
criação do Parque Natural 
Montanhas, também de 10 
anos atrás, permitiu que Te- 
resópolis abocanhasse mai- 
or recurso do ICMS verde, 
que beneficiou muito o mu- 
nicipio e pode continuar be- 
neficiando se houver uma 
preocupação ambiental. 

Deputado Carlos Minc e a maredável 

“Me dirijoa O DIÁRIO DE 
TERESÓPOLIS, aos cida- 
dãos e ao prefeito para que 
insistam no projeto do Par- 
que Fluvial. Aos vereadores, 
peço que não aprovem a cri- 
ação deste bairro. Uma cida- 
de não é feita só de prédios e 
carros,overde careciclagem 
são importantes, como tam- 

bém as ciclovias e os espaços 
de cidadania e convivência. 
Rogo aos vereadores, nossos 
colegas parlamentares, que 
não aprovem a construção 

proposta do Parque Fluvial do Paquequer - “uma necessidade para Teresópols” 

desse bairro porque ele vai 
aumentar a pressão sobre 
essaárea tão importante para 
uma Teresópolis mais sau- 
dável ainda”, pediu. 

MULTA E ACORDO 

Alvo deimbróglionajusti- 
ça por contade multas ambi- 
entaisem valores que chega- 
ram a R$ 22 milhões em 
2014, estra nhamente, sem 

reajuste o valor efetivado em 
acordo efetivado em 2020,4 

Número de prédios é uma incognita 
Prefeito se irrita com especulações sobre o segredado bairro, 
mas as 9 glebas (podem ter muito mais até que 30 prédios 

Embora não tenha sido informa- 

do aos vereadores a quantidade de 
prédios, que seria de cerca de 30 
blocos de apartamentos conforme 
projetos vazados, e não 6 ou 7 como 
prometido antes pelo prefeito na 
campanha de reeleição, podendoser 
ainda muito mais porqueo novo bair- 
ro é um cheque em branco que a 
Câmara estaria dando ao prefeito e 
aos empresários, o novo bairro teria 
ainda concessões que, segundo 
ambientalistascomprometeriaaqua- 
lidade de vida do entorno, fazendo o 
municipio perder uma desuas rema- 
nescentes áreas que ainda está dis- 
ponivel para empreendimentos que 
possam promover o desenvolvimen- 
to sustentável do município. 

Em audiência pública na Câmara 
Municipal, em maio deste ano, com 
a presença de Rodrigo Koblitz, 
Ricardo Wagner e Leo Bittencourt, 
do Planeja Terê; Paulo Henrique, 
Alessandro Heilshein e Davi Furta- 
do, dasecretaria de Planejamento, o 
secretário Flávio Castro, de Meio 
Ambiente, além de vereadores, o 
imbróglio do acordo entre a 
Sudamtex e a Prefeitura foi 

Maquete divulgada p 

pode ter “6 ou 7º prédios, mas também pode ter 30, ou 50 ou mas porque sena um “cheque em branco” 

que a Câmara estaria dando se votarem sem o conhecimento real do que será feito no local. 

destrinchado com elucidativo relató- 
rio, quando o vereador Maurício Lopes, 
queémembro dacomissão que trata do 
caso em curso na Câmara, reclamou 
dos atropelos e da falta de transparên- 
cia na decisão do chefe do Executivo 
municipal em concordar com as pre- 
tensões do empresário dono da 
Sudamtex, denunciando que tudo foi 
feito às escuras. “Foi tudo feito na total 
falta de transparência. Deram nome ao 
bairro e às ruas sem ouvir a câmara, 
quetambém nãofoi consultada sobre o 
acordo que pretendiam assinar. Como 
pode o prefeito dizer que vai levar a 
sede da prefeitura para a Sudamtex se 

atransferência do poder depende de 
autorização da câmara? Acontece- 
ram diversosatropelos, especialmen- 
te com relação à população, que não 
foi ouvida ou perguntada sobre o as- 
sunto que tanto interessa, afinal a 
municipalidadeestá dispondo de R$ 
22 milhões para adquirir a cessão de 
uso por tempo determinado de um 
túnel desabado, uma margem de rio 
e um galpão que vai precisar fazer 
obra nele para adaptá-loa um centro 
administrativo. Não tem como al- 
guém que gosta de Teresópolis ver 
isso com um bom negócio”, disse, à 
época, Maurício Lopes. 

E ri] 

propriedade que é composta 
de terrenos adquiridos com 
facilitação pela prefeitura, 
seria desmembrada em 9 
glebas, que teriam 
logradouros com homena- 
gens já definidas: a avenida 
principal, com 440 metros 
de extensão, teria o nome de 
Eduardo Haddad Filho: e as 
ruas Sidney Regis, de 275 
metros: Reitor João Lira Fi- 
lho, 368 metros; Roger 
Malhardes, 165 metros; 
Rafael de Almeida Maga- 
lhães, 369 metros; além de 
uma praça em área de 
1904m2, que seria denomi- 
nada Marcos da Motta, em 
homenagem ao promotor 
público que atuou na 
efetivação de acordo assina- 
do entre os proprietários e 0 
prefeito municipal. 

Para fins de formação do 
zoneamento, faceao vigorda 
la, o bairro Sudamtex (ou 
George March, como o pre- 
feito anunciou que pretende 
chamá-lo)seria Zona Comer- 
cialResidenciali, ZCR1, com 
a metros de recuo e 2 metros 

de afastamento frontal. O 
retalhamento dos 146 mil 
metros quadrados do terre- 
no em diversos quarteirões 
de edificios jogaria por terra 
a possibilidade deinstalação 
do parque fluvial como já foi 
decidido como o ideal para o 
local em 2010 e não se deve 
abrir mão dessa conquista, 
especialmente pelostranstor- 
nos quejá provocoua ocupa- 
ção equivocada dessa área 
cercade 60 anosatrás, quan- 
do os vereadores se calaram 
diante da vontade do prefei- 
to, ninguém se preocupando 
comosproblemasquerepre- 
sentaria uma indústria sen- 
do instalada no meio da ci- 
dade e à margem de um rio. 
Foi a oportunidade perdida, 
de quando poderiam ter 
viabilizadoum bairro indus- 
trialno Segundo ou Terceiro 
Distrito. 
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Que emiinho agradável para à terespoltano pode ser cado neste local degradado... 

PRESERVAR É QUE 
É EVOLUÇÃO 

FERNANDO GUIDA 

Mesmo que haja compromis- 
sos assumidos antes da hora, pre- 
cisa ser repensada essa doideira 
que pode desfigurar um pedaço de 
Teresópolis, com reflexos e 
consequências terríveis para ou- 
tras partes da Cidade. 

Concentrar, na área da antiga 
Sudamtex, cerca enorme quanti- 
dade de edificios de vários pavi- 
mentossignificaum acúmulo enor- 
me de gente e carro, acompanha- 
dos de impermeabilização, polui- 
ção de nda jeito, enfim, trata-se 
de optar por uma Teresópolis mais 
parecida com uma cidade feia e 
engarrafada doque com uma Gra- 
mado ou ande por exemplo, 
cidades sempre lembradas pelos 
poli íticos qua ado lembram da im- 
portância da qualidade de vida. 

Num uturopróximo, quandoa 
nossa poderiamos viabilizar siste- 
mas integrados de transporte não 
poluentes, porexemplo, vamos nos 
obrigar a viadutos, transteridorea 
de enfarrat amento que só pioram 
a qualidade de vida das cidades. 

Entregar uma área linda e preci- 
osa da Cidade - que poderia ser 
transformada em um parque 
ambiental, olerecendo mais possi- 
bilidades de esportes e lazer à po- 
pulação local e atraindo turistas 
que apreciam a Natureza, o que 
também gera muito emprego e 
renda-, aunspoucosempresários, 
que ficarão mais ricos, mas, se vive- 
remem Teresópolis, terãoque tam- 
bêm que lidar com mais Po aça, 
mais barulho, mais irritação, ao 
invês de verem seus filhos e netos 
crescendonumlocaltranquilo, lim- 
po, lindo e preservado, é coisa de 
quem parece não estar acompa- 
nhando as mudanças planetárias. 

Se forem 4 por andar, quando 
os prédios estiverem ocupados e 
funcionando, teremos mais de 
1.500 pessoas passando a circular 
pelas adjacências! 

Que bom! Mais empregos, mais 
gente consumindo. 

Mas, a que preço? 

Por que um bairro de prédios? 

Onde está a criatividade? 

Onde está a prevenção a inun- 
dações, por exemplo, uma das 
consequências da tragédia climáti- 
ca que o Planeta já vive? 

Não precisa ser urbanista nem 
ambientalista para imaginar que a 
relaçãocusto/beneficio seria mui- 
to melhor se em primeiro lugar 
estivesse a preservação e a qualida- 
de de vida de toda a população 
teresopolitana e não um projeto 
que parte do lucro concentrado, 
passa pela geração (necessária) de 
emprego e renda, recebe uns to- 
ques de caracte risticasque pensam 
serem suficientemente ecológicas 
e, em pleno Século XXI, tem a 
preservação emúltimoplano. 

de abrirem as porteiras da 
Sudamtex para este tipo de proje- 
to, outros virão, desfigurando de 
vez a Cidade como um todo. 

As autoridades municipais de- 
vem estar imbuidas dos melhores 
propósitos, mas devem também 
se preocupar com politica avança- 
da, geradora de riqueza para todos, 
enãoparaalguns,e coma melhoria 
da qualidade de vida de toda a 
população. 

“ Antigamente”, até surgir O 
corona, talvez ainda houvesse es- 
paço para bngas € ocupação de 
areas como a que estã em questão. 

Mas, hoje, este tipo de projeto 
tem que ser trocado por outros, 
queprivilegeme não que concor- 
ram com a fauna, a flora, a Natu- 
reza. 

Se não for evitada a morte de 
vida animal e vegetal local, podere- 
mos até estar colaborando com o 
surgimento de outras doenças ou 
acabando com espécies que equi- 
libram os ambientes e até podem 
ser geradoras de novos processos 
de cura. 

Este tipo de projeto ja pode ter 
sido considerado progresso, no 
século passado. 

A preservação de ambientes 
com oda área da Sudamtex é o que 
hoje significa demonstração de 
evolução. 

DIÁRIO 
RE a EA] 

RESPOSTA DA PREFEITURA 

Esclarecimentos da Prefeitura sobre 
o novo bairro na Sudamtex 

Sobre a reportagem “Projeto pode autorizar 30 prédios de até 12 anda- 
res”, publicada na edição de 4 de dezembro de O Diário, a Prefeitura de 
Teresópolis esclarece: 

- No ano de 2018, a 1º Promotoria de Justiça de Teresópolis informou ao 
Executivo Municipal que a empresa Dona Isabel S/A |Sudamtex), e seu 
proprietário, Ricardo Haddad, haviam sido condenados, em processo judici- 
al, a compensar danos ambientais e a transformar a multa pecuniária em 
benfeitorias e doações para o Municipio de Teresópolis, tratativas que 
haviam sido iniciadas em gestões anteriores. 

- Analisando a decisão judicial, a Procuradoria Geral do Municipio verifi- 
cou que aempresae seu proprietário, réusemação civil pública movida pelo 
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), tinham feito o 
pagamento de parte das condenações ao Fundo Estadual de Conservação 
Ambiental e Desenvolvimento Urbano [FECAM). 

- Verificou-se ainda que não existiu, em momento algum, como pena, a 
perdadetodaa áreadafábrica de tecidos Sudamtex para o Municipio, o que 
torna inverídica a afirmação contida na reportagem de que os 146.326,60m 
do referido terreno seriam transformados em um parque municipal, e que 
tal promessa política não havia sido cumprida. 

- Após diversas reuniões entre o MPRI, os representantes da empresa 
Dona Isabel 5/4 e o Municipio de Teresópolis, que acompanhou todas as 
tratativas como parte interessada, foram firmados um acordo de cessão, um 
acordo de doação e um acordo geral sobre os termos do cumprimento de 
sentença. 

-Segundoo acordo de cessão, a empresa e seu proprietário cederam por 
20 anos, para o Município, oterreno da Sudamtex. Caso o cedente requeira 
o imóvel ao término dos 20 anos, será obrigado a indenizar todas as 
benfeitorias realizadas. Caso aceite prorrogar por mais 20 anos, o Município 
de Teresópolis abrirá mão das benfeitorias em favor do cedente. 

- O que foi proposto para a criação do bairro “George March” (e não 
“Sudamtex”, como diza reportagem), pormeio de projeto delei do Executivo 
Municipal encaminhado à Câmara Municipal, foi o decidido judicialmente 
em ação civil pública movida pelo Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro contra a empresa Dona Isabel 5/A (Sudamtex), o Município de 
Teresópolis e o Governo do Estado. 

- Na referida decisão judicial, a 1º Vara Civel de Teresópolis cita a autori- 
zação para edificações de até 8 (oito) pavimentos nas glebas que caberiam 
à empresa Dona Isabel, enão de 12 (doze), como citado na reportagem, visto 
que 8 (oito) é o número de pavimentos autorizados para aquela área, de 
acordo com a Lei Complementar nº 0252001, que determina o zoneamento 
do Município de Teresópolis, correspondendo à Zona Comercial Residencial 
1 (ZCR1) na qual está enquadrada a Rua Nilza Chiapeta Fadigas. 

- Mesmo porque a construção de prédios de 12 andares na referida área 
contraria tanto a lei que determina o zoneamento do Municipio como a Lei 
Municipal Complementar nº 079/2006, que institui o Plano Diretor de 
Teresópolis. 

- Sobre a suposta construção de 30 prédios citado na reportagem, tal 
informação não procede, umavez que, de acordo com a Secretaria Municipal 
de Planejamento e Projetos Especiais, até a presente data a empresa Dona 
Isabel não deu entrada em nenhum pedido de licenciamento para constru- 
ções de prédios nareferidaárea. À Única medida tomada até o momento foi 
o desmembramento das glebas, conforme a metragem especificada no 
projeto de lei. 

- Além disso, não é possivel calcular o número de prédios que seriam 
construídos nas referidas glebas, uma vez que até a presente data não foi 
apresentado nenhum pedido de licenciamento com projeto de construção 
contendo as metragens das supostas edificações. 

- Mesmo que a empresa dê entrada em pedido de licenciamento para 
construção de unidades verticais, aautorização fica sujeita à análise técnica 
dos projetos, observando-se a viabilidade e estudo de impacto de tais 
edificações na área de entorno. 

-A Prefeitura esclarece ainda que está mantida a implantação do Parque 
George March, com infraestrutura urbana e de lazer para a população, 
valorizando os espaços de convivência e de preservação ambiental. À 
previsão do início de implantação é para 0 2º semestre de 2022. 

- Importante destacar também que, no local, o Municipio de Teresópolis, 
em uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade 
doEstado do Rio de Janeiro(UER]), a Fundação CentrodeCiênciaseEducação 
Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro [Fundação CECIER]) e com 
a Fundação de Apoio á Escola Técnica (FAETEC), construirá um novo conceito 
decampus integrado, queenglobará do VestibularSocial até a Pósgraduação, 
tudo em um único campus, desenhado para atender as demandas da 
sociedade na área de ensino superior gratuito e do mercado. 

- À Gestão Municipal reafirma o seu compromisso com o cumprimento 
das legislações em vigor tanto no processo de criação quanto para garantir 
a infraestrutura necessária para atender o novo bairro. Também reitera o 
compromisso com a implantação do Parque George March, do pólo integra- 
do de ensino técnico e graduação públicos e da transferência da sede 
administrativa da Prefeitura paraonovo bairro, liberando o prédio histórico 
do Palácio Teresa Cristina para ser transformado em um Centro Cultural, 
abrigando a Biblioteca Pública Municipal, além de eventos culturais e 
exposições temporárias.” 

Quima-Fena, 9 ve Dezemeno ne 2021 
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Brum Merece no 

Prefeito Vinícius Clauss en, Vereador Lednardo Vas concelhos é Valdeck Amaral descerram a placa Vinícius Claussen e Leonardo Vasco noellos na inauguração do Café Popular 

Café da manhã a R$ 1 em Teresópolis 
- Projeto criado a parir de PL funciona na área externa do Ginásio Poliesportivo Pedrão 

Inaugurado nesta quarta- 
feira, 08,0 projeto Café Popu- 
lar oferece café da manhã por 
apenas RS 1, numa parceria 
entre a Prefeitura e a Câmara 
Municipal. Instalado em área 
externa do Ginásio Pedro 
Jahara, o Pedrão, na Várzea, 0 
estabelecimento é vinculado à 
Secretaria Municipal de Desen- 
volvimento Social e começa a 
funcionar nesta quinta-feira, 
09, das 6hgo às gh. Ofertando 
um pão suiço com manteiga, 
café com leite e uma fruta da 
estação por um preço acessi- 
vel, o projeto criado a partir de 
Projeto de Lei do Vereador 
Leonardo Vasconcellos tem 
como objetivo principal não só 
atender a população mais vul- 
nerável com uma refeição de 
qualidade, mas também enca- 
minhar para os Centros de Re- 
ferência da Assistência Social 
(CRAS) ou para o Centro de 
Referência Especializado da 
Assistência Social (CREAS) as 
pessoas que apresentarem ne- 
cessidade de atendimento so- 
cloassistencial. 

As pinturas em lettering nas 
paredes do espaço do Café Po- 
pular foi feito através do tra- 

Fórum Ampliado de Saúde mental 
- Relatório irá compor demandas da sociedade na área de saúde mental 

Na última terça-feira, [DD 
07, à Secretaria Munic- 
pal de Saúde realizou o 
Fórum Ampliado de Saú- 
de Mental. A reunião 
ocorreu por meio do Con- 
selho Municipal de Saú- 
de, que propôs a discus- 
são do cenário da saúde 
mental em Teresópolis. O 
encontro foi realizado de 
13 às 18h, na sede da As- 
sociação Médica de 
Teresópolis, localizadano 
bairro Ermitage. Aberto 
apopulação ceventocon- 

RS = 

Projetooferta um pão suiço com manteiga, café com leite é uma fruta da estação por um preço acessivel 

balho voluntário de Bia Mone- 
rat. O evento de inauguração 
contou com a presença do se- 
cretário de Desenv a mento 
Social, Valdeck Amaral, do Pre- 
sidente da Câmara Municipal, 
Vereador Leonardo Vascon- 
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cellos, e outros vereadores. “A 
vida é feita de gestos e o Café 
Popular é um gesto em que o 
governo demonstra que quer 
estar próximo das pessoas. 
Pode parecer algo pequeno, 
mas simboliza a oportunidade 

de recebermos as pessoas e, 
através do acolhimento, dar todo 
o amparo necessário para que 
esse cidadão se sinta erdaidei: 
ramente teresopolitano e tenha 
orgulho das conquistas que de 
fato são dele”, destacou o Vere- 

ador Leonardo Vasconcellos. “A 
escolha do Ginásio Pedrão foi 
estratégica por ser um espaço 
conhecido, na região central c 
cidade, próximo da rodoviária e 
do São Pedro, acolhendo assim 
as pessoas que vêm do interior e 
E ser mais populoso da cida- 
de. Uma cidade humana e justa 
é uma cidade inteligente”, cle- 
clarou o Prefeito Vinicius Claus- 
sen, enaltecendo a parceria en- 
tre o Executivo e o Legislativo. 

Parceria com a PMT 
O secretário Valdeck Ama- 

ral lembrou que a inauguração 
só foi oaiel pelo trabalho em 
conjunto das secretarias de De- 
senvolvimento Social, Obras 
Públicas, Serviços Públicos, 
Esporte e Lazer, Segurança 
Pública e de Governo e Coor- 
denação. “Fico muito feliz que 
um projeto tão importante 
quanto o Café opa tenha 
saido do papel e esteja final 
mente disponivel para que toda 
a população possa usufruir, 
principalmenteas pessoasmais 
carentes. Esse trabalho só pôde 
ser concluido graças à união 
das forças de várias secretari- 
as”, pontuou. 

Sorteio define os novos 

alunos da Escola Villa-Lobos 
- Polo Teresópolis inicia mais um periodo 

Foi realizado na 
tarde desta terça-fei- 
ra, 07, nO Centro So- 
cial e Pastoral Santo 
Antônio, no Alto, O 
sorteioque definivos 
sopra acabei a 
integrar, em 2022, à 
Escola de Música 
Villa-Lobos — Polo 
Teresópolis. O sor- 
teto aconteceu em di 
ferentes horários, de 
acordo com o curso 
pretendido, e definiu À istagem final coma relação de todos 
os nomes que vão os contemplados está no site da PMT 

tou ainda com profissio- 
nais de saúde, represen- 
tantes de prestadores de 
serviços privados e fami- 
liaresde pacientes dasaú- | 
de mental. A mesa de 
abertura incluiu ainda o 
Secretário de Saúde, An- 
tono Henrique Vascon- Marto à população, ceventocontou ainda com profissionaisde saúde, representa nos 
cellos; a Subsecretária de de prestadores de serviços privados e familiares de pacientes da sa ide mental 

Atenção Básica de Saúde, Dra. 
Edneia Martuchelli; a Subscretária 
de Atenção à Saúde, Patrícia Ar: ÃO 
a coordenadora do Capsi, Caroline 
Martins; e ainda o presid ente do 
Conselho Municipal de Saúde, Val 
dir Paulino. 

A discussão será integrada à Con- 
ferência Estadual de Saúde Mental, 
cujo relatório irá compor um grupo 
de demandas da sociedade na área 

de saúde mental. Esta conferência 
realizará uma reforma psiquiátrica, 
ue permitirá a melhoria do sistema 
de atendimento do serviço na re- 
gião. “Começamos em Teresópolis a 
traçar as políticas de Saúde Mental 
para os próximos quatro anos. Hoje, 
nosso maior desafio deixou de ser 
como paciente e passou a ser com a 
sociedade que n ão os aceita. Então, 
além de melhorar nosso sistema de 

acolhimento ainda precisamos mos- 
trar que esses pacientes são úteis na 
sociedade”, afirmou o Secretário de 
Saúde, Antônio Henrique Vascon- 
cellos. 

A reunião ocorreu de forma 
presencial com redu ão de público, 
devido à pandemia de Covid-19. À 
realização se deu após votação em 
plenário do Conselho Municipal de 
Saúde, no dia 23 de novembro. 

ocupar as 96 vagas dispo- 
niveis. A listagem final com 
a relação de todos os con- 
templados será divulgada 
nesta quinta-feira, 09, no 
site da Prefeitura de 
Teresópolis. “Foi um pro- 
CESSO dercorá too, reali 
zado com toda a lisura, se- 
mundo as normas da Esco- 
a de Música Villa-Lobos. 
Ficamos felizes com toda a 
procura recebida, um si 
nal claro do bom trabalho 
executado pelo Polo 
Teresópolis da Escola de 
Música. Agora é só espe 
rar o ano letivo de 2022”, 
comemora a secretária de 
Cultura, Clêo Jordão. 

Foram sorteadas 96 

vagas, sendo 34 para O 
Modulo 1 — Iniciação em 
Música, 42 para o Módulo 
I — Curso de Formação 
Musical, 8 para Musi- 
caliação Infantil e 12 para 
o curso de Vivência Musi- 
cal na Melhor Idade. As 
matriculas dos novos alu- 
nos deverão ser realizadas 
de 27 de janeiro a 3 de 
fevereiro, E 10h às 17h, 
no Centro Cultural Bernar- 
do Monteverde (sede da 
Escola de Música Villa-Lo- 
bos), à Avenida Oliveira 
Botelho, z10 — sobreloja, 
no Alto. As aulas terão int- 
do em 7 de fevereiro de 
pes. Mais informações 
pelo telefone 3642-1061. 
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Para as s obras nos batal hões, erre prev atas as Re me 282 a lojan me ntos de 47 unidades, ranchos de 44 un idades, E dé m nde rec CUpO cia é ni à qn idades 

PM anuncia reformas em todos os batalhões 
- Corporação dará início ao maior investimento em obras da sua história: R$ 139 milhões 

O Secretário de Estado de 
Policia Militar, o coronel Luiz 
Henrique Marinho Pires anun- 
ciou nesta terça-feira, dia 07 
um pacote de obras orçado em 
R$ 139 milhões para reformas 
em todos os bateilhêes além da 
reconstrução do complexo do 
Comando de Operações Especi- 
ais (COE) da PM, na Zona Norte 
carioca. Disponibilizado peloGo- 
verno do Estado dentro do orça- 
mento da Secretaria de Infraes- 
trutura e Obras (Seinfra), esse 
volume de recursos representa 
o maior investimento em 
infraestrutura das últimas dé- 
cadas nas instalações da Polícia 
Militar do Rio de Janeiro. O go- 
vernador Cláudio Castro enviou 
uma mensagem para os policiais 
militares:- Recentemente, eu 

disse que não havia limites de 
gastos para a segurança pública, 
e esse Investimento em Infraes- 
trutura para a Polícia Militar é 
prova disso. Este é o maior in- 
vestimento feito pelo governo 
do estado em instalações fisicas 

dos quartéis. Nossos policiais 
estão nas ruas todos os dias de- 
fendendo a sociedade e mere- 
cem trabalhar num ambiente 
ve proporcione dignidadeecon- 

forto — afirmou o governador. 
O lançamento do pacote de 

obras foi anunciado durante so- 
lenidade na sede do CÕE, em 
Ramos, na Zona Norte candra. 
Do total de recursos, R$ 126 
milhões serão investidos em re- 
formas de alojamentos e de ran- 
chos (refeitórios), reconstrução 
de telhados e restauração de fa- 
chadas, a fim de fielhora as 
instalações de 47 unidades 
operacionais da corporação. Os 
demais R$ 193 milhões foram 
destinados à reconstrução da 
sede do COE e do Centro de 
Instrução Especializada e Pes- 
quisa Policial (CIESsPP), assim 
como construção e instalação de 
equipamentos para treinamen- 
to de tropas especiais. 

Além do secretário Luiz 
Henrique Pires e do alto coman- 
do da corporação, estiveram 

presentes ao evento, entre ou- 
tras autoridades, o secretário de 
Infraestrutura e Obras, Max 
Rodrigues Lemos; e o presiden- 
te da Alerj, dep nado André 
Ceciliano. - Temos na Polícia Mi- 
litar quartéis históricos, alguns 
com mais de 100 anos e que 
nunca sofreram uma interven- 
ção na sua infraestrutura com 
essa magnitude. A nossa priori- 
dade são os alojamentos e os 
ranchos para oferecer dignidade 
aos nossos policiais — disse O co- 
ronel Luiz Henrique. 

Localzados numa vasta área 
no bairro de Ramos, o COE e o 
CIEsPP, além da construção de 
suas novas sedes, passarão a 
contar com novos equipamen- 
tos necessários para o aperfei- 
coamento permanente de tro- 
pas especiais: a construções de 
um ginásio com piscina paratrei- 
namento tático, três estandes 

de tiros, casa de tiro blindada, 
torres para rapel, entre outros 
equipamentos. Em uma segun- 
da etapa, dentro da mesma pre- 

visão orçamentária, serão recu- 
peradas as instalações de outras 
duas unidades do CDE: o Bata- 
lhão de Ações com Cães (BAC), 
localizado em Olaria, no Rio, eo 
Grupamento Aeromóvel 
(GAM), em Niterói. 

Para as obras nos batalhões, 
estão previstas as reformas de 
oia oemeática de 47 unida- 
des, ranchos de 44 unidades, 
além de recuperação de telha- 
dos e restauração de fachadas 
de sete unidades. Dea cordo com 
ocronograma traçado, terão pri 
oridade unidades históricas da 
corporação, cujasinstalaçõessão 
mais antigas e, portanto, mais 
desgastadas. Fazem parte da lis- 
ta 0 4º BPM (São Cristóm 0), | qo 
BPM (Praça da Harmonia), Bo 
BPM (Tiíjuca) e o Batalhão de 
Policia de Choque (BPChg), na 
Cidade Nova. Os projetos, assim 
como as licitações públicas, es- 
tão a cargo da Empresa de Obras 
Públicas (Emop), que faz parte 
da estrutura organizacional da 
Seintra. 

Quista-Ferra, 9 DE Dezemeno ne 2021 

MPRJ prende 
ex-vereador por 
prestação ilegal 
de serviço de 
internet 
- “Batata” denunciado 
por oferecer sistema sem 
autorização da Anatael 

O Ministério Público do Esta- 
do do Rio de Janeiro (MPRJ), 
por meio do Grupo de Atuação 
Especial no Cmibaile ao Crime 
Organizado [(GAECO/MPRJ), 
em apoio à Polícia Crvil (652 DP), 
cumpriu, nesta terça-feira, 07, 
mandados de prisão temporária 
e de busca e apreensão em face 
de Genivaldo Ferreira Noguei- 
ra, vulgo “Batat”, ex-vereador 
de Magé, na operação Cartel. net. 
Ele foi preso em casa por volta 
das 7h elevado para a 65º Dele- 
gacia de Polícia, em Magé. 
Genivaldo é proprietário da 
empresa GBNet, que presta ser- 
viços de internet em diversos 
locais em Magé, sem autoriza- 
ção da Agéncia Nacional de Te- 
lecomunicações (ANATEL). Se- 
gundo o MPRJ, hã indícios de 
ue os moradores estejam sen- 
E impedidos de contratar ser- 
viços de outras empresas regu- 
lamente Pr a O inves- 
tigado teria o aval do tráfico de 
drogas local para impedir a ins- 
talação e manutenção dos servi 
cos das demais empresas. 

Em 2009, à 5º Câmara Crh 
minal do TribunaldeJustiça(TJ) 
do Rio negou o recurso do vere- 
ador de Magé Genivaldo 
Ferrei ra Nogueira contra a pro- 
núncia pelo assassinato do tam- 
bém vereador Dejair Corrêa. O 
crime ocorreu em 1º de feverei- 
ro de 2007, em Magé. Os quatro 
acusados de Pça no 
crime foram indiciados pela po- 
lícia por homicídio duplamente 
qualificado - por motivo fútil e 
sem possibilidade de defesa da 
vitima. Além desse processo, 
Batata responde na Justiça por 
suspeitas de envolvimento em 
outros três homicídios: o do jor- 
nalista de Magé Mário Coelho da 
Rocha, o Marmwzinho, em agosto 
de 2001; e o da então vice- 
prefeita de Magé Lídia de 
Almeida Menezes, em junho de 
902; e do também vereador de 
Magé Alexandre Augusto Pe- 
reira Alcântara, em 20093. 

Speed Fiber 
Internet Confiáve] 
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Acusado de violência doméstica, 
policial tem armas apreendidas 

- Além da pistola da corporação, outra de calibre similar foi encontrada na residência 
e es ug o RD 

Nucleo de 
atendimento 
a mulher 
amplia 
horário de 
atendimento 
- NUAM funciona no prédio 
da 110º Delegacia de 
Polícia, das 8h às 20h 

A fim de oferecermelhor aco- 
lhimento às mulheres vitimas 
de violência doméstica ou de 
género, a Rede de Proteção à 
Mulher de Teresópolis amplia 
o horário de atendimento. Ins- 
talado na 110º Delegacia Poli- 
cial, no Álto, o NUAM-Núcieo 
de Atendimento à Mulher, pas- 
sa a funcionar de psinaido a 
sexta-feira, das 8h às 20h e 
sábados, domingos e feriados 
mantémo horário de gh as 19h. 
O NUAM funciona em local re- 
servado para que as vitimas se 
sintam mais à vontade para ex- 
por sua situação. 

O atendimento é feito por as- 
sistentes sociais, funcionárias da 
Prefeitura capacitadas para esse 
tipo de crime. O NUAM é a uni 
dade especializada no municipio 

Du cação Hr BR 

Em cumprimento a Or- q FE 20º 
dem Judicial e determina- ESPE o 
ão da Autoridade Policial Ea 
o município, o delegado E 
titular da 1102 DP, Dr. Sara 
Márcio Dubugras, equipes PisZ2 = 
da Polícia Reservada e Su- po es 
pervisão de Oficial, do 30º REgenss so 
BPM, estiveram na Rua 
Sanuel Vieira, entre & 
Caxangá e Barroso, para 
apreender armas de fogo * sans 
de um servidor público es- 2 ca 
tadual lotado na Policia Gees 
Militar. Apontado como Eq 
envolvido em crime de vi fia 
olência doméstica contra GE 
sua ex-companheira, o ho- Ep: 
mem de 34 anos teve que + 4 
entregar as duas armas que 
estavam em sua posse: 
Uma pistola PT 840 & 
Taurus, com dois carrega- 
dores 30 munições, e uma 
pistola PT59 Taurus com «4 
dois carregadores e 30 mu- * 525 
nições 280 intactas. O ma- “5; 
terial foi recolhido e apre- 2 
sentado na delegacia, onde 4, 
ficou apreendido. Aprime- d, 
ra é de propriedade da Po & 
lícia Militar do Estado do 
Rio de Janeiro e deve ser 25 
encaminhada para o setor = Ra 
específico da corporação. 
Apesar de morador de 
Teresópolis, o FM denun- 
ciado pelo crime de violên- 
cia doméstica está lotado 
na Unidade de Polícia Paci- 
ficadora da Vila Cruzeiro, 
po Rio de Janeiro. 

A atual chefia da Polícia 
Civil no municipio tem atuado for- 

— E 
Além de evitar instalação de mais um bandido na cidade, 
Polícia Militar apreendeu carga de drogas na Ermitage 

PM prende traficante 
que pretendia “acelerar 
o morro do Perpétuo” 
- Homem tem diversas passagens pela 
polícia e, com mandado de prisão em 
aberto, voltou para o RJ na “caçapa” 

Atentos às interven- 
ções ou tentativas de “for- 
talecimento” do movi- 
mento dotráficode drogas 
em Teresópolis, por en- 
volvidos com facções cri- 
minosas do Riode Janeiro, 
policiaisdo setor Bravo, do 
30º BPM, conseguiram 
evitar que um desses me- 
liantes conseguisse se ins- 
talar no município, mais 
precisamente no Perpétuo 
— uma das divisões do po- 
puloso Bairro deSão Pedro 
O suspeito, de 31 anos, foi 
abordado em uma Fiat 

ro”, ou seja, tentar fazer 
crescer o movimento de 
venda de drogas no Per- 
pétuo e possivel reforço 
para enfrentar outras fac- 
ções criminosas que ten- 
tam se instalar no munici- 
pio. O homem foi encami- 
nhado para a 1102 DP, fi- 
cou um periodo no xadrez 
local edepois voltou para o 
Rio de Janeiro, mas dessa 
vez na “cacapa” da viatura 
da Polícia Civil. . 
MAIS TRÁFICO - 

No final da tarde da últi- 
ma terça-feira, um jovem 

ba cy e ET 
Pistolas e munições apreendidasna casa doPM com o 
objeto de evitar que sejam utilizadas contraa ex 

Policial Militar foi preso pelo mes- 
Siena de cor preta quando 
chegava à comunidade 
pela Rua Eça de Queiroz. 
Questionado sobre o que 
ria fazer no local, alegou 
que “estava vindo para 
morar na cidade”. Porém, 
mesmonegandojá ter ano- 
tação criminal em sua fi- 
cha, o sistema de registro 
mostrou que ele já havia 
sido preso mais de uma 
vez e que tinha seu 
desfavor um mandado de 
prisão. Sem “ter como es- 
capar”, confessou que veio 
para Teresópolis comoob- 
jetivo de “acelerar o mor- 

foi preso em flagrante 
suspeito de envolvimento 
com o tráfico de drogas 
na Rua Maria José Fer- 
reira Duarte, na Ermita- 
ge. No veiculo onde ele 
estava foram encontra- 
dos 21 pequeno tabletes 
de Cannabis sativa, po- 
pularmente conhecida 
como maconha. À prisão 
toi realizada pelas equi- 
pes da Patamo e Super- 
visão de Oficial. O jovem 
ainda tentou escapar das 
viaturas do 30º BPM, 
mas acabou intercepta- 
do. 

SINDICATO RURAL DE TERESÓPOLIS 
Av. Delfim Moreira, 1605, Vale do Paraíso 
Cep: 25976-016 - Teresópolis/RJ- - CNPJ 

29.153.814/0001-48 
CEL / WhatsApp - 021 99453-5997 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente edital o SINDICATO RURAL DE 

TERESOPOLES, situado na Av. Delfim Moretra nº 1605 
Vale do Paraiso, Teresópolis/RJ, pelo seu presidente infra- 
assinado convocatodosos associados empozodoseudirerno 
participarem da Assembleta Geral Ordmária a ser real tzada 
no dia 20 de dezembrode 2021, às dez horas,como número 
legal e asegunda às onze horas, com qualquer número para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 

|- Relatório da atrvidade da diretoria ao exercicio de 
MP. 

2 Prestação de contas do exercicio de 2020. 
à- Previsão orçamentária para o exercicio ano 2022. 
4d. Outros assuntos, 

As votações serão fertas por escrutino secreto. 

Teresópolis, 06 de dezembro de 2021. 

RODRIGO ROSA DE MEDEIROS 
PRESIDENTE 

OBITUÁRIO 
Rute Silva de Oliveira, 72, residia em Três Córregos. 
Milton Rafael Turl Mangia, 64, residia em Agriões. 
Maria Madalena Souza R. do Amaral, 83, residia em 

Pimenteiras. 

Gilda da Silva Ferreira, 65, residia em Venda Nova. 

temente no enfrentamento ao cri 
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micipio, cumprindo mandado de pri 
sões e realzando outras ações para 
evitar desfechos piores nesse tipo 
de situação. Recentemente, outro 
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uma residênciana Rua Ceará, no Bairro de Fátima 

Ladrões roubam R$ 
100 mil em residência 

- Pai e filho de 10 anos foram amarrados 
com fios pelos assaltantes 

O Setor de Inteligência 
do 30º Batalhão de Polícia 
Militar (P2) ea 110º Dele 
gacia de Polícia estão in- 
vestigando um assalto à 
mão armada registradoem 
Teresópolis nas primeiras 
horas da manhã desta 
uarta-feira, 08. Por volta 

das 8h, dois bandidos ar- 
mados invadiram uma re- 
sidência na Rua Ceará, no 
Bairro de Fátima, rende 
ram duas pessoas que es- 
tavam no imóvel e rouba- 
ram a quantia de aproxi- 
madamente R$ 100 mil 
em espécie e dois telefo- 
nesdeaparelho celular, das 
marcas Motorola e 
Samsung. As vitimas, um 
homem de 32 anos e seu 
filho, de apenas 10. De 
acordo com registro feito 
pelo 30º BPM, que enviou 

para o local a equipe do 
Setor Charlie, os ladrões 
tocaram a campainha e 
quando o proprietário 
ir o portão foi rendido 
por dois homens de posse 
de arma de fogo. Rendido, 
o homem foi obrigado a 
retornar para dentro de 
casa e, sob grave ameaça, 
abrir o cofre onde estava a 
uantia em dinheiro. Ain- 

da segundo a anotação po- 
licial, pai e filho foram 
amarrados comfios decar- 
regador de celular e dei- 
xados em um dos quartos. 
O caso foi registrado na 
no? DP. a infor- 
mação que possa auxiliar 
na identificação dos acusa- 
dos pode ser passada para 
os telefones 190, 2742- 
=n5 é 09817-7508. Não é 
necessário se identificar. 

mo motivo. Já envolvido em outra 
ocorrência de violência doméstica, 
depois que teria flagrado traição 
da companheira, ele voltou a ame- 
açar e, dessa última vez, teria uti- 
lizado uma arma de fogo para tal. 

Rute ago, 
E 

Homem alegou que “era biscoito” e* para ser distribuindo 

que atende e acolhe mulheres 
vitimas de violência doméstica 
oude gênero. Ele é mantido pela 
Secretaria Municipal dos Direi- 
tos da Mulher. 
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para crianças carentes”, mas era carga de drogas 

Preso com mais de 100 kg 
de pasta base de cocaína 
- Droga escondida em um fundo falso do 
carro foi descoberta por agentes da PRF 

Um carregamento com 
130 quilos E pasta base 
de cocaina foi apreendido 
pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), em conjun- 
to com a Policia Federal, 
durante a Operação Egide, 
na BR-101, em Casimiro 
de Abreu (RJ). À droga foi 
encontrada dentro de um 
fundo falso em um carro. 
O caso aconteceu na tarde 
desta terça-feira, 07. Equi- 
pes da PRF e da Policia 
Federal de Macaé descon- 
fiaram do motorista do 
veiculo, nas proximidades 
do quilômetro 203, e re- 
solveram — abordá-o. 
Quando abriram o carro, 
viram dezenas de pacotes 
de biscoitos. O condutor, 
de z7 anos, estava hastan- 
te nervoso, o que aumen- 
tou adesconfiança. Ele dis- 
se que levaria os biscoitos, 

todos com a data de vali 
dade vencida, para uma 
comunidade em Macaé, 
onde distribuiria para cri 
anças. Entretanto, os poli 
ciais não acreditaram na 
versão do suspeito & inici- 
aram uma revista mais de- 
talhada. 

Com o auxílio de cães 
farejadores da Guarda 
Municipal de Casimiro de 
Abreu, foi localizado um 
fundo falso embaixo dos 
bancos do automóvel. No 
compartimento foram en- 
contrados os tabletes de 
pasta base de cocaina. Ha- 
via 130 quilos da droga, 08 
quais seriam levados para 
Macaé. A ocorrência foi 
encaminhada à Polícia Fe- 
deral. À pena prevista para 
crime de tráfico de entor- 
pecentes varia de cinco a 
15 anos de reclusão. 
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MENSALIDADES POR APENAS 

+ 10% DE DESCONTO EM NOVEMBRO 
1º MENSALIDADE POR NOSSA CONTA 
VESTIBULAR ONLINE GRÁTIS 
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Pfizer diz que 
proteção contra 
Ômicron necessita 
de três doses 

Estudos preliminares de- 
monstraram que três doses da 
vacina da Pfizer contra a Covid- 
19 neutralizam a variante 

Ômicron. O anúncio foi feito pe- 
las empresas Pfizer e BioNTech, 
responsáveis pelo imunizante. A 
pesquisa, feita com testes de 
anticorpos, mostrou que duas 
doses podem não ser suficientes 
para proteger as pessoas contra 
a infecção pela nova variante. 
Ainda assim, a Pfizer e a 
BioNTech acreditam que essas 
duas doses podem proteger con- 
tra casos graves de Covid- 19. As 
farmacêuticas informaram que 
continuam avançando no desen- 
volvimento de uma vacina que 
seja específica para à Ômicron. 
A previsão é que o imunizante 
esteja disponível em março do 
ano que vem, se for necessário. 

Já a vacina CoronaVac tem- 
se mostrado eficaz contra a vari- 
ante Omicron, disse nesta ter- 
ca-feira, 07, Weidong Yin, presi- 
dente do laboratório chinês 
Sinovac, responsável pelo de- 
senvolvimento do imunizante. 
Segundo Weidong Yin, o labora- 
tório trabalha no desenvolvi- 
mento de um imunizante espe- 
cifico para a nova cepa. 

Após adquirir 100 milhões de 
doses da CoronaVac, o Ministé- 
rio da Saúde não fez mais com- 
pras da vacina para o Programa 
Nacional de Imunização (PNI). 
alegando que só adquirirá 
imunizantes que tenham o re- 
gistro definitivo na Anvisa. À 
Cor onaVac tem, por ora, apenas 
autorkação para uso emergen- 
cial, e o Butantan ainda não pe- 
diu avórgão regulador o registro 
definitivo da vacina. 

O Butantan também chegou 
a solicitar à agência autorização 
para uso da CoronaVac em cri- 
ancas e adolescentes de 3 à 17 
anos, mas a agência reguladora 
rejeitou a solicitação Soh O arg u- 
mento de que doa NECESSÁTIOS 
para a arde não foram entre- 
gues pelo instituto. 

” 
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Apóso periodo de quarentena definido, os viajantes deverão realizar um teste do tipo RI-PCR com resultado negativo 

Govemo anuncia quarentena de cinco 
dias para viajantes não vacinados 
- Medida seguinte será exigir o teste do tipo PCR com resultado negativo para Covid-19 

O governo federal anunciou 
nesta “terça- feira, O7, que vai 

exigir quarentena de cinco dias 
para viajantes não vacinados 
contra a Covid-ig que desem- 
barcarem no Brasil. Em cerimô- 
mia no Palácio do Planalto, o mi- 
nistro da Saúde, Marcelo 
Queiroga. detalhou que, após O 
per iodo de quarentena definido, 
os viajantes deverão realizar um 
teste do tipo RT-PCR com re- 
sultado negativo. Segundo o mi- 
nistro, cerca de 808% da popula- 
ção brasileira acima de 14 anos já 
estã imunizadas com as duas 
doses da vacina. O número re- 
resenta mais de 175 milhões de 
pa Ele destacou ainda 
que o pais conseguiu “reduzir 

NOVILILO 
Lilia 

fortemente” o número de casos 
e óbitos provocados pela Covid- 
19 — nos últimos sets meses, a 
queda foi de cerca de 908. 

Sobre a possibilidade de exi- 
gência de um certificado de vaci- 
nação para viajantes que quei- 
ram entrar no pais, recomenda- 
da pela Agência Nacional de Vi- 
gilância Sanitária (Anvisa), 
Queiroga avaliou que o enfren- 
tamento à pandemia não diz res- 
peito apenas “a um chamado 
passaporte que mais discórdia 
do que consenso cria”. “Ultima- 
mente, omundo ficoumuito pre- 
ocupado com uma nova varian- 
Le do virus. Essas variantes po- 
dem acontecer em qualquer lu- 
gar do mundo. Os paises que 

identificam essas variantes não 
podem ser punidos com restri- 
ção aos seus cidadãos”. “E ne- 
cessário defender as liberdades 
individuais, respeitar os direitos 
dos brasileiros a acessarem li 
vremente as políticas públicas 
de saúde”, disse. “Essa temática 
envolve as relações exteriores 
do Brasil e o Brasil é um pais 
muito reconhecido exatamente 
por utilizar o princípio da rec 
procidade”, completou. 

São Paulo - O estado de São 
Paulo poderá passar a exigir O 
passaporte vacinal contra a 
Covmid-19 a partir de 16 dezem- 
bro em seus aeroportos (Curm- 
bica, Viracopos e Congonhas). A 
medida valeria também para o 

Pácima 9 

data Brasa 

Porto de Santos. De acordo com 
o govemador João Doria, caso 0 
governo federal não adote o pas- 
saporte até o dia 15 de dezem- 
bro, prazo estabelecido, os aero- 
portos e o porto passarão a fazer 
a exigência, mesmo tratando-se 
de espaços subordinados à ad- 
ministração federal. Um oficio 
foi enviado pelo governo esta- 
dual ao Ministério da Saúde pe 
dindo a adoção da obrigatorie- 
dade da apresentação do com- 
provante He vacinação. À medi 
da noterritório paulista atingiria 
boa parte dos viajantes que che- 
gam ao Brasil, já que os três 
aeroportos respondem por dois 
terços do total de voos internaci- 
onais no pais. 

DUAS PAIXÕES EM UM SO LUGAR 
QUAL É O SEU PREFERIDO? 
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Blém disso, houve alteração na reservadecotas destinadas 
anegros, povos indigenas é pessoas com deficiência 

Alterada a legislação do 
“Universidade para Todos” 
- Prouni concede bolsas integrais e as 
parciais em faculdades particulares 

O presidente Jair Bol- 
sonaro assinou, nessa se- 
gunda-feira, 06, medida 
provisóna (MP) que alte- 
ra o Programa Unimversi- 
dade para Todos (Prouni), 
que concede bolsas de es- 
tudo integraise parciaisem 
faculdades particulares. À 
MP foi publicada nesta ter- 
ca-feira, 07,no Diário Ofi- 
cial da União. De acordo 
com a Secretaria-Geral da 
Presidência,a medida byus- 
ca ampliar o acesso a estu- 
dantes egressos do ensino 
médio privado que fizeram 
o curso com Loca parci- 
ais. Na seleção, também 
está incluida a possibilida- 
de de dispensa de apre- 
sentação do documento 
que comprovem a renda 
familiar e a situação de 
pessoas com deficiência, 
quando as informações es- 
tiverem disponíveis em 
bancos de dados de órgãos 
do governo. 

Além disso, houve albe- 

ração na reserva de cotas 
destinadas a negros, po- 
vos indígenas e pessoas 
com deficiência. Com a 
medida, o percentual de 
pretos, di ou indige- 
nas é pessoas com defici- 
ência será considerado de 
forma isolada, e não mais 
em conjunto. A MP tam- 
bém prevé a inclusão de 
penalidade de suspensão 
imposta para quem 
descumpre as obrigações 
assumidas no termo de 
adesão e a readmissão da 
mantenedora da univer- 
sidade punida com a 
desvinculação. Segundo 0 
Órgão, as à terações têm 0 
objetiv o de “ampliar as 
políticas de inclusão na 
educação superior, dimi- 
nuindo aociosidadenaocu- 
pação de vagas antes 
disponibilizadas, e promo- 
ver o incremento de me- 
cantsmos de controle e in- 
tegridade e a desbu- 
rocratização”. 

PARA QUEM 

Quima-Fera, 9 ne Dezemeno ne 2021 

AsC om PAT 

Cada poste foi equipado com quatro lâmpadas de led de 300 watts, substituindo asantigasde vapor metálico com potêne ja de 400 wattscada o 

Secretaria de Serviços Públicos 
efetua troca de lâmpadas de LED 
- Novo sistema está sendo instalado nos postos mais altos da Reta 

Somente na primeira semana 
de dezembro, 2.970 intervenções 
de vários tipos foram realizadas, 
entre elas, a manutenção da rede 
elétrica. Mais de 2.600 postes fo- 
ram atendidos com ações de repo- 
sição de lâmpadas comuns (81), 
substituição de luminárias de LED 
(603) e mais 1917 reparos diver- 
sos na luminação bica egundo 
a Prefeitura. “Nos últimos dias, 05 
postes mais altos da Reta, no tre- 
choquevai desde a Rua JoséCorrea 
da Silva Jr. até a Calçada da Fama, 

DIINIC]|HORIaO 
PRÓPRIO DESTINO / 
ARRIZOB5ERO 

(21) 2743-5005 | 99106-4099 0 

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

começaram a receber as novas lám- 
padas de LED, mais potentes e 
mais econômicas do que as que 
vinhamsendoutilizadas. Cada pos- 
te foi equipado com quatro lâmpa- 
das de ted de 300 watts, substitu- 
indo as antigas de vapor metálico 
com potência de 400 watts cada. A 
melhoria aumenta a luminosidade 
na pista”, divulgou a PMT, através 
da Assessoria de Comunicação. 

Ainda segundo a nota, outro im- 
portante trabalho, principalmente 
nesta época do ano de chuvas in- 

a 

Agende agora 

www besourocadachery.com.br 

OO /besourocaoachery 

tensas, foi a limpeza de ralos que 
aconteceu em 182 bueiros da cid 
de. A recuperação de calçamentos, 
através da recomposição de para- 
lelos, também foi feita em 22 ruas 
durante a semana. Outras 88 ruas 
receberam limpeza urbana com 
ações de capina, roçada e varrição. 
“Na mesma semana, 77 redes de 
drenagem receberam intervenções 
para evitar transbordamentos. 
Após o reparo das manilhas, o piso 
precisa ser restaurado mais uma 
vez”, explica o documento. 

Preço médio do 
gás de cozinha 
fica em R$ 95 
no semestre 
- Alto valor cobrado 
pelo botijão de 13kg 
tem sido motivo de 
preocupação 

A Agência Nacional do Pe- 
tróleo, Gás Natural e Biocom- 
bustível (ANP) divulgou nesta 
terça-feira, 07, a média semes- 
tral nacional do Gás Liquefeito 
de Petróleo (GLP), o gás de 
cozinha. O valor do botijão de 
13 quilogramas (kg) ficou em 
R5 o5,69, entre junho e no- 

vembro deste ano. Segundo a 
ANP, a medida atende ao de- 
creto 10.881, publicado na se- 
mana passada, que obriga à 
agência a divulgar todo mês, 
até o décimo dia útil do mês, a 
média nacional dos últimos seis 
meses do GLP. 

O sistema de levantamento 
de preços da agência mostra 
que, na última semana, Cuiabá 
foi a capital com o maior preço 
para 0 botijão de 13 quilos do 
GLP, R$ 120,31, enquanto Sal- 
vador ficou com o menor valor, 
R& 02,50. 

Em relação à gasolina co- 
mum, olitro mais em conta foi 
comercializado nos postos de 
combustiveis de Macapá: RS 
5938. O Rio de Janeiro teve o 
valor mais alto para o litro da 
gasolina comum, R$ 7,208. 
Curitiba teve o menor para 0 
litro do óleo diesel: R$ 4,049. À 
pesquisa da ANP mostra que 
Rio Branco teve o litro mais 
alto do diesel: R$ 6.071. A 
coleta de preços foi feita entre 
o de novembro e 4 de dezem- 
TO. 
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Prova de vida obrigatória em janeiro 
- RIOPREVIDÊNCIA: Suspensa durante a pandemia, medida deve ser realizada por mais de 250 mil pessoas 

A Prova de Vida para apo- 
sentados e pensionistas do Esta- 
do do Rio de Janeiro, que rece- 
bem pelo Fundo Unicode Previ- 
dência Social do Estado do Rio - 
Rioprevidência volta a ser obri- 
gatória a partir de janeiro de 
2022, O procedimento continua 
o mesmo dos anos anteriores: 
Aposentados e pensionistas do 
Riprevidência deverão compa- 
recer a qualquer agência do ban- 
co Bradesco no més de aniversá- 
ro, Sempre nos dias úteis, entre 

1 e 25. Mais de 250 mil pessoas 
devem realizar a prova de vida 
no próximo ano. À comprovação 
anual de vida tem como objetivo 
evitar fraudes e promover 
melhorias na base de dadose na 
folha de pagamento do funcio- 
nalismo estadual. O procedi- 
mento está suspenso desde mar- 
o de 2020, devido à pandemia 
do novo coronavirus, sem preju- 
izo para aposentados ou pensio- 
nistas. 

Ainda que o beneficiário pos- 
sua portabilidade em outro fem 
co, a prova de vida deverá ser 
realizada no Bradesco. Quem 
não realizar o procedimento po- 
derá ter o pagamento suspenso 
até que ns pe a situação. 
Todos os segurados deverão es- 
tar munidos de identidade, CPF 
e comprovante de residência 
(com a data de, no máximo, três 
meses) ou o modelo de declara- 
ção de residência indicada na 
Portaria RmoPrev nº 432 de 30 
de novembro de 2021. No caso 
de representante legal ou pro- 
curador, à documentação neces- 

FROTA CERTIFICADA 
COM SELO VERDE. 

Com 100% dos 

Viação 

estipulados pelos órgãos 

ambiente, parantindo o controle do nivel de 

noluentes emitidos pelos ônibus, 

reduzir a emissão 

ambiente e o consumo de 

coletivo. Le emprisas de lransgorte 

NOSSO SETIO 

ambiente, deixando nossi 

ônibus com 
” 
Dedo de Deus atend 

de profs 

de gases poluentes 

COMPpromissSo Com 

1 CIDA 

| MÊS DE ANIVERSÁRIO : 
FRRUDO ne NTirite To 

Dia 11 ao dia 25 
Dia 11 ao dia 25 
Dia 11 ao dia 25 
Dia 11 ao dia 25 
Dia ll ao dia 25 

IE pe JO 
JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 
OUTUBRO 

NOVEMBRO 
DEZEMBRO 

Dia 13 ao dia 24 
Dia 11 ao dia 25 

Dia ll ao dia 25 
Dia ll ao dia 25 
Dia 11 ao dia 25 
Dia 11 ao dia 25 
Dia 12 ao dia 23 

ni — FREE =. CPE 
A Prova de Vida para aposentadose pensionistas do Estado do Riode Janeiro volta aser obrigatóriaa partir deja nairo de 2022 

sária inclui, além dos documen- 
tos do segurado (a) já citados, a 
procuração es gs com fir- 
ma reconheci or autentici- 
dade, outo regada a há menos de 
três meses. 

Residentes no exterior deve- 
rão apresentar documento ori- 
ginal do traslado de escritura 
pública de declaração de vida, de 
estado civil e comprovação de 
endereço, lavrado exclusiva- 

mente por Tabelião de Notas da 
Embaixada Brasileira ou Consu- 
lado Brasileiro, e emitido, no 
máximo, três meses antes da 
data de envio; cópia autenticada 
do RG e CPF (ou os documentos 
de identificação oficiais com fo- 
tos, inclusive digitais); e ainda 
uma declaração de próprio pu- 
nho, contendo as seguintes in- 
formações: endereço eletrônico 
(e-mail) e telefones de contato 

o Selo Verde, a 

» 405 Indices 

COO ao melo 

O objetivo é 

Furo Mto 

diesel junto 

Amis dh 

o meio 
À 
Je mais Verde, 

a q E 

do local onde se encontra no ex- 
terior. Pessoas acamadas ou com 
dificuldade de locomoção, que 
possuem um representante le- 
gal, procurador ou pessoa res- 
OnHÁveI: devem seguir as 
especificações normativas, de 
acordocoma Portanado Riopre- 
vidência nº 492, de 90/11/21, 
divulgada no Diário Oficial do 
Estado do Rio deJaneiroem 09/ 
12/2021, é no site oficial do 

| Eni 
RR e. Es Fis 

pl Ea Preso T ER 

Rioprevidência. Clique aqui para 
ler a Portaria na integra. 

O Rioprevidência ressaltaque 
nãosolicita a realização da Prova 
de Vida por meio de aplicativos, 
e-mails, chamadas de video, 
mensagens de texto ou ligações 
telefônicas. Outras informações 
podem ser obtidas no site 
va roprevidencia.rigov.brou 
no SAC : 0800-285-BSigl/(21) 
3850.9950. 

VOCÊ VIU O QUE 
A NGT ESTA 
FAZENDO? 

UMA SOLUÇÃO. 
UMA UNICA ASSINATURA. 
INFINITAS POSSIBILIDADES! 
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Ter uma 

é um verdadeiro sonho 
de consumo! 

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

pelo WhatsApp EI(O) genesisempreendimentos R Á | 

através do QR code 
<> GÊNESIS CAIXA NT 

NG RO Es 

“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 comome 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 02, 06 E] STA Obras 
de estruturas adicionais, como varanda gourmet, garden, sauna no apartamento, entre outras, são serviços contratados à parte. Na metragem mebdma 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 

E “5, Passadeira - Cozinheira - Auxiliar de cozinha 
AMO r Ea Estr | e a a 

Mary Help | - Copeira - Garçom - Cuidador de idosos JRISTAS E MENSA 

Avenida Feliciano Sodré, 1083 - sala 1012 - Várzea | Telefones: | (21)98669-1875 | (2)2643-3787 
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Diário 
Lidas 

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, 

8 777,7]777, 

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: 99701-9225, 

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 

Comida. caseira 
Peça e comprove! 

S 99243-7883 

VALE PARAÍSO. Rua 
Pura Dias. Casa com 
quarto grande, sala 
grande com cozinha 
americana, banheiro 
e área de serviço. R$ 
850,00 Tratar. 9/428- 
9672.º3012 

MORRO DOS PINHEI- 
ROS. Sala, quarto co- 
zinha e banheiro. 
Próx. à Escola M uni- 

cipal Governador 
Portella, e a 5 minda 

Várzea. R5 400,00, 
Tels. de contato: 

9148-7530, 99666- 
1169e2642-0039. 

BARRA. 2 quartos, 
sala, cozinha, hba- 

nhelro, área de ser- 
viço, 12 locação. Rã 
1.500,00 + taxas. Tra- 
tar: 2641-7573 ou 
98606-8664. ºCoCk 

ALBUQUERQUE, 
Dentro de condomi- 
nio. Casa com 4 quar- 
tos (1 suite), sala em 
2 ambientes com la- 
reira, cozinha com 
armários, piscina, 
sauna, churrasquei- 
ra, SPA, jardim, salão 

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 

CDE O NOS O Número à sua lista de 

AS contatos, conheça nosso Cardápio exchusmo 

e apamone-se pelo Delivery: db4 14230 

de festa. R5 5.500,00 
+ taxas. Tratar: 2641- 
75 7/30uU 98606-B664. 

TUUCA. 3 quartos (1 
sulte), sala, cozinha, 
banheiro social, área 
de serviço, varanda, 
gar., lavanderia e 
quintal. R$ 2.800,00. 
Tratar: 2641-7573 ou 
92606-B664. *CoCk 

ALBUQUERQUE. 3 
quartos (1 suite 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-B8664. *Colk 

SÃO PEDRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba: 

nheiro e uma área. 

Rá 590,00. Conta- 
to: 9918907227. 

BOM RETIRO. Com 

quarto, sala, cozinha, 
banheiro e área. Rua 

Campos Salles, 160. 
RS 500,00. Conta: 
to: 98466-9164. 

SÃO PEDRO. Quiti- 
nete com quarto, co 
zinha, banheiro e 

área, R5 400,00, Tra- 
tar: 3642-0444 ou 

0724-5410, 

LOJAS 

CONSULTÓRIO MON- 
TADO em Agriões, 
para atividade médi- 
ca com, toda infra- 

Criação da Loja virtual, 

Implementação na plataforma; 

Consultoria de vendas: 

Treinamento da plataforma. 

estrutura. Tratar 

2643-3527 (Whats 
App). *2711 

ESPAÇO para ativi- 
dades físicas, lutas & 
danças, em Agriões. 
Contato: 2643-3527 

(Whatsápp). “2711 

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

Ltda 

APARTAMENTOS 

CENTRO. Conjugado 
grande na av. Fe- 
liciano Sodré. Com 
31.99m2, em ótimas 
condições. Tratar cf 
proprietário: 98650- 
2658 [Case-miro) ou 
97506-5291 (com Ma- 
noel). *1812 

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. R5 
285 mil. Tratar: 

PT 

das 1h às 15h 

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 entrada do estacionamento do Shopping) 

96413-6632,c/o pro- 
prietário. “0701 

RIODEJANEIRO. Per- 
to do Norte Shop 
ping. Ápto. com 2 
atos. sala, 2 banhel- 
ros cf blindex, boa 
cozinha e área. Todo 
novo, c/ elevador e 

garagem. Área de 
Lazer. R5 620 mil. 
Tratar c/ prop.: 
96413-6632 (ac. fi- 
nanciamento imobi- 
lário). “0701 

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

973744850. *0812 

ALTO. Rua Melo 
Franco, junto à 
Feirinha. Com 
100m, bela vista, 

varanda, 2 quartos, 
1 suite, dependên- 
Cla revertida, copa- 
cozinha, área. 
Clarissimo, ensola- 
rado, piscina, 
sauna, Salão festas, 
churrasqueira. 1 
vaga. R5 370 mil, 
Estuda proposta. 
Tratar: 99293-5699, 

CENTRO. Lindo apto 
conjugado com quar- 
to, cozinha espaçosa 
e banheiro com 
blindex. R5 125 mil. 
Tratar:90257-2558ou 
4%9183-6271,º2511 

CENTRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 

nheiro e área. Tercel 

ro andar. R5 150 mil. 
Tratar: 97217-3500, 

à) | WIHATSAPP 

(21) 98687-1679 
wuvragenciaguppy.com.br 

VALE PARAÍSO. Tercei- 
ro andar, de frente. 2 

quartos, sala, cozinha, 
banheiros, área, mais 
um quarto de empre- 
gada com banheiro. 
Apto grande. Rá 210 
mil, Tratar 97217. 
35(N0, 

VÁRZEA. Quitinete 
com um terreninho 
comum pomar. R5 240 
mil. Tratar: 97217. 

3500. *CoJR 

VÁRZEA. Com 2 quar- 
tos, sala ampla, ba- 
nheiros, cozinha, 

varandinhana frente, 
uma área boa com 
urna varanda. Comele- 
vador, garagem, no 
prirmelro andar. Rá 500 
mil. Tratar: 97217. 
3500. *CoJR 

CENTRO. 2 quartos, 
sala, cozinha, banhel- 
ro, área comunitárias 
estadonamento. Apto 
no segundo andar. R$ 
190 mil. Tratar; 99442 - 
4415.*1011 

VÁRZEA. Av .Felicia-no 
Sodré, de 1 quarto, 
sala, cozinha comárea 

Integrada, com 37 mr, 
no Centro da Cidade, 
perto da Rodoviária. 
ARS 172 mil. Contato: 
996890606 0198841 - 
2310.º0111 

RETA. Sala comvaran- 

da, 2 quartos c/suite, 
coz, banheiro, áreade 
serviço, 2 elevadores, 
garagem. R$ 350 mil, 
Tratar; 99394-2265. 
*“ColT 
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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 

k. COM lavar nde feria detapetesch: 

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. Rá 260 mil es- 
critura. Tratar 97217- 
3500. *ColJR 

THJUCA/RJ. Em Vila 
tranquila, sala, 3 
quartos, 2 banheiros, 
cozinha, área de ser- 
viço, estacionamen- 
to para carro. Rá 630 
mil.Tratar:3097-2690 
ou 9%648 4618, 
*CoMB 

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. 

FA e 
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| EMPREGOS 

Precisa-se 

ANALISTA FISCAL. 
Contato: 99001-9079 

ou 95489-9005,*1512 

ANALISTA CONT Á- 
BIL. Contato: 99001- 

9079 ou 95489.9995, 

*1512 

ANALISTA DE PLAN E- 

JAMENTO E ORÇA- 

MENTO. Contato: 

99001-9079 ou 96489 

9495.º1512 

GERENTE ADIMINIS- 

TRATIVO. Interessa- 

dos enviar curriculo 

para: < vaga oralu 

nicteresopolisihot 
mall.com >. *3011 

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

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 Eidataguan 
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 
EByahoo.com.br >, 

RECEPCIONISTA 
BILÍNGUE. Para peri- 
odo noturno, escala 
12 x 36, exige-se no 
minimo Segundo 
Grau Completo, do- 
mínio em inglês para 
conversação, noções 
de informática. Salá- 
rio R$1,317,64 + 10% 
+ adicional moturno + 
VT + VR. Enviar curri- 
culo com o cargo pre- 
tendido para < envio 
curriculohotel & 
gmail.com >. *CoRP 

Ofereco-me 

PORTEIRO, Vigia, 
Auxiliar gerais. Meio 
expediente. Conta- 
to: 96812-6440, c/ 
Luiz. *1812 

BARBA, Doméstica, 3 
vezes na semana. 
Contato:97564-4812, 
c' Adriana, *1612 

DIARISTA ou Faxinei- 
ra. Contato: 97110- 

1157," 1612 

DOMÉSTICA ou Ca- 
seira, Com experiên- 
cia e referência. Con- 

tato: 99009- 2898. 

DIARISTA ou Acom- 

panhante. Contato: 
99138-2866. *1512 

ACOMPANHANTE à 
noite. Contato: 

98380-7121.º1512 

CASEIRO. Com refe- 

rências. Contato: 

96837-8661,º1512 

PASSADEIRA. Conta- 
to: 97006-4853 ou 
2041-3734. º0012 

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

Buscamos e entregamos 

rateio 97 539-5243 
T 

deta D: Ptesche irin obom 

O DIÁRIO 
JARDIM, Ajudante p/ 
carregar verdura, Ca- 
seiro. Com experiên- 
cla. Contato: 90871- 

99406. *0712 

CUIDADOR DE IDO- 
SOS ou Acompa- 
nhante, possuo cur- 

so de Culdador. Dis- 
ponivel em qualquer 

horário. Contato: 

98056-3120. 0712 

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:96678-1602. 
“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 LIMPE- 
ZAS GERAIS. Tratar: 
96812-6440 (Whats 
App), com Paulo. 
“2311 

CASEIRO, Jardineiro, 
Pintor. Contato: 

9871-9306. "1811 

DIARISTA, Acompa- 
nhante. Contato: 

90138-2866.º1811 

ACOMPANHANTE, 
Serviços Gerals, em 
Teresópolis, Petró- 
polis, Rio ou Nova 
Friburgo. Contato: 
97696-9563., *1811 

ATENDENTE, Servi- 
ços Gerais ou Áju- 
dante de Cozinha. 
Contato: 90858-2 364. 

“1211 

EMPREGADA DO- 
MÉSTICA. Com refe- 
rências e experlên- 
cla. Contato: 9000. 

BB9a. *1211 

JARDINEIRO. Traba- 
lhos de pintura, 

bombeiro, consultor 
de móveis e peque- 
nas reformas. Conta- 
to: 40495-5175, Antô- 
no. *1111 

ACOMPANHANTE 
DE IDOSOS. Contato: 

985 70-6970, C/ 

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 

vezes na semana. 

Contato: 97110- 

1157. "0211 

FAXINEIRA. 2 ou 3 
vezes na semana. 
Contato: 902 26-0586. 

BABÁ, Doméstica, 3 
vezes na semana, 

Contato: 97564-4812, 
c! Adriana. *0311 

DIARISTA ou faxinei- 
ra. Contato: 97110: 

1157,º 2910 

ACOMPANHANTE 
ou trabalhar de aju- 
dante em restauran- 

te. Contato: 9927 8- 

9816.º2210 

DIARISTA. Com expe- 
rência e referência. 

Contato: 90000. RB08, 

DIARISTA, Faxineira. 

Contato: 97614- 

7852, c/ Alessandra. 

DIARISTA. Conta- 

to: 96610-7707, c/ 

lolanda. *1210 

CUIDADORA DE IDO- 
SOS ou Acompa- 
nhante. Contato: 

98380-7121,º1210 

Diário 
DIVERSOS | 

GELADEIRA Electro- 
lux Double DC360, 
bege. R5600,00.Con- 
tato: 99592-020). 

TAÇAS de cristal al- 
tas. Vendo mela dú- 

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

7857.º 1612 

GELADEIRA e fre- 
ezer. Bosch, 315, 

branca. Tratar 2742- 
4132 0u098627-0724, 
c/ Jogo. “1612 

ARMÁRIO Itatiaia de 
Aço. Branco, cf duas 
portas na parte su- 
perlor e um módulo 
inferior mais profun- 
do com tampo. Tra- 
tar: 2742-4132 ou 
986270724, c/ Jodo. 
“1612 

CAMA BOX. De casal, 

R$ 450,00. Contato: 
98380.7121.º1512 

MAQUINA de costu- 
ra Singer. R$ 300,00. 
Contato: 98380-7121. 
“15% 

FRITADEIRA ELÉTRI- 
CA Tramontina. 4 li- 

tros. R5 600,00. Con- 
tato  99700-7857. 
“1512 

FOGÃO 4 bocas, com 
acendimento elétrico. 

Contato: 98011-790 

ou 2642-4928. *1512 

GELADEIRA  Elee- 
trolux Practice 340, 
marrom. R$ 300,00. 
Contato: 98573- 
5059, cf Lêo. *D712 

MÁQUINA FOTO- 
GRÁFICA semi pro- 
fissional Kodak AZ 
501. Com caixa, ma- 
nual, bateria e carre- 
gador. Zoom 50x, &s- 
tojo de nylon com 
alça. R$ 1.000,00. Tra- 
tar: 98573-6059, c/ 
Lêo. *0712 

Tv 21º. 
150,00. Tratar: 
9333-1794. *0212 

MESA Madeira 150x 

Bo. R$300,00. Conta- 
to90333-1704, c/lvia- 
ria. “0212 

MALA 100, com ro- 

das. R5 200,00. Con- 
tato 97 641-4452. 
“0212 

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

MÁQUINA DE COS- 
TURA Industrial Reta, 
Sruba. R5950,00( par- 
celo). Contato: 
97139-7588, Cf 
Clarisse. *3011 

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

DOAÇÃO de Kefir: 
Aumenta a imunida- 

de e ajuda o Intesti- 
no. Contato: 99630- 
OREBS. *2411 

FOGÃO 4 Bocas 
Electrolux. Com pra- 
teleira dupla, relógio 
e cronômetro e fun- 

clonando. R$ 500,00. 
Contato: 99630- 

OBRAS. *2411 

CABECEIRA de cama 
box de solteiro. Acol- 

choada, cor bege. R$ 
65,00. Contato: 
99630-0888.*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.º2311 

GELADEIRA Consul 
duplex, 334, 
defrost. R5 480,00. 
Contato: 99111-B655. 

De tubo. Ré 

Há 
Vag 

Quimta-Fena, 9 ve Dezemeno ne 2021 

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 

1.4 6 7 

COLCHÃO ORTO- 
BOM. R$500,00. Con- 
tato: 99735-8937, 

Ein 

SOFÁ que vira cama 
de casal, R$ 400,00. 
Contato: 99735. 
R937,º1111 

CADEIRA de braço 
decorativa. R$ 
200,0. Conta- 
to: 99735-8937. 

SOFÁ CAMA. R5 
380,00. Contato: 
90103-4159.* 1011 

ESCRIVANINHA, rosa 
e branca, para quar- 
to jovem. R$ 120,00. 
Contato:99103-4159, 

TAMPÃO DE MESA 
de gratino (1, 8lecm 
comprimento x 0,8 
de largura). Rs 
680,00. Contato: 
2642-6753,c/Fátima. 

MESA INOX, (3,5m 
comprimento X 
1,20m largura). RS 
800,00. Contato: 
2642-6753,c/Fátima. 

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 

Ea =. 
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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 99980-2226. 

RENAULT. Ano 2007, 
motor 1.4, com ar 
condicionado e rá- 
dio. R$ 11 mil. Conta- 
to: 2642-2894 ou 
98011-7908,º*1512 

MONTANA. áno 
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: 9667B- 
1602 (WhatsÃpp). 
“2811 

PAJERO TO 4x4. 

Automático. áno 
2000/2001. 

Banco de couro, 
gasolina, ar, 

pneus novos, 

todo revisado. 
Multimídia. 

Mecânica/elétri- 
ca ok. R$ 22 mil. 

Contato: 99841- 

3728. 

mfesounifeso E] [5] 
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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 

b 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 IMÓVEIS 
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. Predio comlazercomple - 
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 

ANTA 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. 

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. RETA: Sala, 2 quartos c/ suite, 

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

Quita-Fena, 9 ve Dezemeno ne 2021 

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 

supes| cisma boa lavabo, cor áma 

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 

ba 4 gia (3 samba) casada tam 

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 

HARRA Di EMBU] — fusudos - sala 2 ia 

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$ 

di dO + Exa ITA 

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 

cost di cola Et & Abi) + Ea 

Marcelo Bruce 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] J-5362 

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- 
nio, 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 



Quinta-Feira, 9 ve Dezemero ne 202 1 

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- garagem. | 
to, sala, cozinha, 900,00 + taxas (Apa 
banheiro, gara- 503.B) 
gem-emfrentea Apto. Várzea: ? 
Faculdade. R$ 
800,00 + taxas 
(HAzul 307) 
Apto. Agriões: 
apto. 01 quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro. R$ 500,00 
+ taxas (Henry 

Venda 

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: 97377-6513. 

Casa a Venda no interior - Condominio 
108) Retiro da Serra, apenas 20 min da cidade. 

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 

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. 

LAEL IMÓVEIS 
Telefone/ 

WhaisApp: 

sala, 02 quartos, banheirosocial, 
cozinha, areadeserviço, Depode APARTAMENTOS 
empregada, 01 vaga de gara- No Alto-Conjugadonobairro do 
gem- REF. AVL sol 020 —- R$ alto, bem arejado! Sol da Manhã! 

Com uma vaga de garagem. Con- 

SALA COMERCIAL noCond.Do dominio compiscina.Parcialmente 
Ed. Feliciano Sodre, 266 - em mobiliado! REF. AA-DDE - R$ 
frente ao MC Donalds, 01 vaga 170.000,00 
de garagem - À partir de R$ Na Várzea - Apto. com sala, 01 
1.100,00 + taxas — Exclusivida- | quarto, banheiro, jardim de inver- 
dell no, cozinha americana. REF. AV- 
Na Tijuca — Apto. composto de 010 R$ 20000000 - Exclusivida- 

1.200,00 + taxas. 

D4 quartos sendo 3 suites [02 dell 
com varanda), ampla sala com No Alto — Apto. sala, jardim de 

tree: 31.108 Bog 

2742- 
Linda area de lazer, muitas areas 

NoCentro - RualoseMendonça verdes sem passivo ecológico! REF - 
Clark- Ed.SolNascente-apto.de TEC 018 — R$ 390.000,00 

DZ ambientes, lareira e varanda, inverno, quarto, banheiro sociale  TUNIDADE!! 
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 Alugo APARTAMENTO NO CENTRO - Rua José 
Condominio Portal do Que- 
bra Frascos - Local Privilegiado Mendonça Clark - Edificio Sol Nascente - Apt? de sala, 
com infra-estrutura de 1ºmun-. 1 quarto, banheiro social, cozinha, área, 1 vaga de 

do, terreno com 674,30 mé - garagem, Ref AVLsol-1Q - R$ 790,00 + taxas. 

cozinha pequena. Próximo a feirinha 
doalto. REF AA -DO4 R$ 180000,00 

No Alto- Apto. sala, jardim'de in- 
verno, quarto, banheiro social & 
cozinha. Próximo feirinha do Alto! 
REF. A&-D1O R$ 190.000,00 

Na Várzea- Cobertura — Sala am- 
pla sala de jantar, 0? quartos sen-. 200.000,00 
do 02 suites, cozinha ampla com 
armarios, banheiro deempregada, 
areade serviço, Otimoterraço com 
vista parao Dedode Deus. Areade 
lazer com sala de jogos, sala de 
musculação, bar e salão de festas, 
banheiros feminino e masculino,01 390.000,00 
vaga de garageme OZ elevadores. 
REF. AV-0D2 R$700.000,000POR- 

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. 

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, 

desta des dicas pd ai ends rabos fone ps parto die pondo c odmé pe o da 
cego Pago Manparçdio, comprove casa com valor abamo di 

marca da, pescado chusan ak ED DONO OCO (DD soam calha pubs, Ea] Prot Era, 

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 

iara da Doe leo alisa, tibs ex aão bate homo Gil vhs pteriadoã, ra UA 

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

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

dia SIDO, COM 5 quartos suibea, sa hs. Co variables Duahos 

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

mil & duos muros quadrados Não porca cs portando. 
gu Sid ásia Com oc alicia! RE DDD DD DD E DE 

EA RIQUE Dio MEDO — isa cm Goado- 

EO es portaria 24 boms e área de lot 

2 quma cisrmárca mb Enaba Orr 

aba c'reárica, Bonbisiro sosiál, QB cima 

ph Ss aci ca boato — RE MOD DO + Boas 

ea HAL AS DOM ERDLA 5 & LIGAS 

pn 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 

Rua FrONiScO sá, 185 a sola 7 [Galeria Teresópolis] ALTO: = Loma ampda com jimia | D Es 

Telefones: 3642-0444 | 99TRLSMO | 98450-050  ALEPARAISO fo auplacom jeqse 
ALUSDEL — APARTA MENS TOS 

WYAREEA - proa. à lama Sm Teresa + má 

Eonbusros —- R$ Lo a) 

coca adia. Exa. dra e daspo e magr — R$ Dia O SVO PEDRO - camada do rosário pi 

ampl — R$ 100 
sala quado o areas, coanha came iro WAREEA — Em cmo da parse bra Brasi lero 

próloo cidevador - R£ SOMDO + pmnas Codio compho, cxceeio aperto isendo próloos WESDA 
FAZEM DIS HA pus novos — 1º esação com elevado — quarto ciartiro, sal, Gr PARZEA- PROX. ASIMPULTIM ARE ET- 

guto ciranda, sab. cora, Bomb i- aba. Elie o, rca c quamo de comprada 
oc dna — a pag do R$ SS5000 RE io + tas 

YVARHZEA - gato Camo ab a 

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

ALTAS proa Eiablade —e nc Bate par - AIRE DDS PESIVETRODS — quam, sala 

Ei EiucaiOs - Edalbalai do» — mago 3 qua il aeb coca nto. Eni o, dra — R$ SO 

sab cembosata, Cosnha, bond ámca dep EARRA IF MRI 

msccdeme cpormaadade - quarto, ml 

Gs ita unliero —- 40] & da todo - RE 

[50 mail 

AMSRIDES — LEIO APARTAMENTO 

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

da cmd do Epi- supe gado — [50 7.2 voga, paédisoc cia 

sprgad. gama — portaria 24 horas. ahol — Kits todo refosma do — quarto, Cor Seguro dação o er compdsho — R$ SD mas | 

preta c ma - R$ IJ20000 cinma abs. Bone o é dito — R$ 50000 ALTO: — prox do Hospial São Jose 

ALTO — EITMET — quarto Comida, Co SAO PEDRO — qua mo sab com dn mi ida, Co 

saha, Eamhero é dra mada  Eabaro — R$ GOOD + poxa 

cobrou Nisar — om Mm —- 3 quar- 

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

FIMEMN TEIRA S — vem bre —- ao da CALLE — cora toda ampl quarta, salã, Guri randão, corciarm bonhedgo amei 

posbo- 2 quamos sab cornha, bombas ima ada, E nire io, dra quinta] — R$ IMD a dep pro gudia, Term ço Cams Chhiar Era ques à 

área Ss Coats E O churm aque, sl bis- TALEDO PARAISO cosa de vila no lado E. troca aberta é quairo vagas de garagem 
a é pequi — R$ 5000 + mam da chnsa de sbmnoe- 2 da aah, cosaha Cc audios bra e segurança — RE SO mail 

EA KRA DO TAQRUO — us bebo dos Fo Esiero e dra — R$ 00,0 QUERRA FRASCIOR - EXCELENTE 

Ema ces — Cappio Envios — sab] o doa Binho, irao VILA MELAPUI — cora ampla Com Exec CASA EM DUNDEE INTO. 3 quartos | 

Irre, po Eunmado — poédoo com CEmi- dos bio — qua mos, ski Cos amd, COZ saite |, Sa hi Gs dis à ul GS Go ESTA 

dor egarage a — 2 qua sala oca ha O ra. ab. Banho do e úmra —- R$ 650,00 

“TLTUDA — ud bate isa csodo & cbrado 

FARZEA — posa a ras Bala — apa ma - quo si, cormha bahero dra 

Eanbuaoo ge — EE 25000 + prega 

Basis 6 apdo é de frito — 2 quim, mb ED 

Av. Feliciano 
Sodré, 654, loja 

em frente à Prefeitura! 

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

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 

NaVárzea-Apto.sala, quarto, área, Em Araras - Apto. sala, 3 quar- 
cozinha ampla e banheiro social, =. tos, sendo 01 peg. Revertido , 
fundos - solda manhãe datarde,  copa-cozinha, banheiro social, 
01 vaga de garagem - 2º andar área de serviço com tanque ex- 
otimo-custo- beneficio, apto,areja- ternoeareade estacionamento. 
do, próximo a Av. Feliciano Sodrê, REF AA-DO? R$ 24500000 
local tranquilo. REF AV-DI6 R$ 

CASAS 
Ermitagem-Apto.tipocasalSala, Casa em Condomínio - 
cozinha, area de serviço, banheiro Albuquerque - Ambiente 
de empregada, O2 banheiros soci- tranquilo - Casa com sala, 02 
ais, 03 quartos comarmariossendo | quartos (suite canadense), lava- 
01 menor, belo jardim -Olvaga de . bo, cozinha, despensa, area de 
garagem. REF. AV-035 R$ serviço Olvagade garagem, es- 

paço gourmet (ja com aquecedor 
No Alto — Apto. sala quarto, cozi- depassageme luminárias insta- 
nha e banheiro .Com estaciona-  ladas) REF. CCAlb-0D4. A partir 
mento. Excelente localzação , na 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 E SALDO EM 12X SEM JUROS - CONSULTE! 
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& Cestas Básicas | 

€D cestasbasicasemais (E) sTMCESTASBASICAS 
FAÇA SEU PEDIDO PELO WHATSAPP 

O (21) 97013- 4369 

O DIÁRIO 

CESTA 
SOLIDÁRIA 

03 KG ARROZ 

01 KG FEDÃO 

01 KO AÇUCAR 

OT KG SAI 

O) MACARRÃO oo) 

Quimta-Fena, 9 ve Dezemeno ne 2021 

12x DE 

R$ 6,00 
No CARTÃO CRÉCIPO (rbd. | 

Dinmpno/Desiro/ Pr 

s64,99 

OT ÓLEO DE SOJA oo m 

O! CALDO GALINHA DU CARNE 

OI MOLHO TOMATE mengi 

PÓ DE CAFÉ csogi 

01 FAROFA TEMP. ecos 

01 BISCOITO RECHEADO 

01 KG FUBA 

O1 CREME DENTAI 

02 SABONETES 

Os KO ARROZ 

01 KG FENÃO 

01 KG AÇÚCAR 

01 KG SAL 

01 KG MACARRÃO 

01 MOLHO TOMATE 

01 MAIONESE cuog) 

PÓ DE CAFÉ sai 

01 FAROFA TEMP. ox; 

01 BISCOITO RECHEADO 

O! LATA sabbiNHA OU SáLSCMA 

D2 LATAS BELO VENDE IL ERAM 

BANDEJA - 30 OVOS 

CALETOS - 2 UNIDADES 

05 KG ARROZ 

01 KG FEDÃO 

01 KO AÇUCAR 

01 KO SAL 

O1 KO MACARRÃO 

01 MOLHO TOMATE 

01 MAIONESE ong 

HEFRI « COLA-COLA 2 

UI CREME LVENTAL 

DA SAIU NE ES 

QTLATA SABDINHA OU SALSICHA, 

O LATÃO MiLHovEDDE du ERA 

OTÓLEO DE SOJA cms PODE CAFÉ exe 
OT CADCHO prAl ita Cu CARNE] 01 FAROFA TEMP. quo 

02 GELATINAS SABORES O] BISC. RECHEADO 

COMBO - M 
BANDEJA - 30 OVOS 

CALETOS - 2 UNIDADES 

REFBI - COCA-COLA 21 

Ui? CREMES DENTAIS 

DE SAPONE TES 

02 BISCOITO RECHEADO 

OI LATA, SARDINHA Cu Gas SACI 

OZ LATAS miHOvERDE DE ERALHA 

D2 ÓLEO DE SOJA nessas 

02 CALDO pa iMHA DU CARME) 

02 GELATINAS SABORES 

DA KO ARROZ 

02 KG FEDÃO 

02 KG AÇUCAR 

1 KG FUBÁ 

02 KG SAL 

1.5 KG MACARRÃO 

02 MOLHOS TOMATE 

01 MAJONESE nom 

PÓ DE CAFÉ sab 

O2 FAROFA TEMP. pos 

CALLE TO = 3 UNIDADES 

FRI - COLA CULA 2L 

AMDEJA - 30 OVOS 

KIT LIMPEZA 
O ROLOS DE PAPEL HIGIÉ MEDO 

1 SABÃO EM PO irsi 

(2 DETERGENTES LHC emma 

3 SABONETES seg 

01 PACOTE DE LÁ DE AÇO es: 

OT CHEME DENTAL mos Ciao pod Dime 

249,99 
12 cE R$ 23,00 | 
Mo carmin cafeno oem | 

KIT BESCÓITOS SDEMIDOS 
HO BISCOITOS RECHEADOS 

Os BEBIDAS LACTEAS poa 

KIT LIMPEZA 

Da ADO DE PAPEL HIGIÊNICO 

1 SARÃO ERA PÓS oras 

02 DETERGENTES LICA pos re 

OS SABONETES soy 

CinHeiso/Deésrmo/Pix 

R$ 99, 00 

O ÓLEO DE SOJA, TS |] 

O CALDO pras NHA CU CARNE) 

02 GELATINAS SABORES 

Chronic Fi 

12x DE 

R5 9,00 
No CARTÃO DRÍDITO (4,06). 

Of CREME DENTAL 

U2 SABONETES 

12x DE RS 13,00 

Pe CR CRT ga 

12x 0 R$ 19,00 

Bão camila CHPEMEES GATA. 

Os HO ARROZ 

02 KO FEDÃO 

O LATAS DE OLEO 

O PACOTE cxsareé OL FARO EA 

O KO TRICO 

O EG FUBA 

CAFÉ PILÃO ce SIMILAR sena 

OT LATA DE sam miss CU SALSA 

03 KG AÇUCAR 

O HG GA 

ON EXTRATO DE TOMATE pum 

MN KO ESBALE TE 

O PACOTE DE MACARDA Olsen 

OH BISODITO ssa cuscero du mmsáts 

LING URÇA OLE CARNE SECA oo 

05 HG ARROZ 

O? iG FEDÃO 

U2 LATAS DE ÓLEO 

OS PG AUÇINCAR 

Di Hs SAL 

ON KG TRNZO 

O PADDTE FapitiMA Di EDER 

ON KO FUBÁ 
O] PACIITE DE LA DE EO um 

O CREME DENTAL mes 

DM DOTE DE SABIA PASTO GO 

01 AMACIAMTE sum 

O] DESINFETANTE e 

E DE AA - DO ars 

CBL E TOS = 7 UMIDADE SS 

TES CARNE RDI DA 

12x 0. R$ 27,50 | Deer Détros Pix 
| 

[E 299,99 Mo caEãO CENTO oa Des 

Di EO EEDAGUETE 

CAFÉ PILÃO co SIMILAR quo 

DI LATA DE sasmemHa qr SaLsTHa 

ON EXTRATO DE TOMATE pes 

DS CAL EO DIE catia fi CASE 

LEME INTEGRAL 

REFERI -COCACOLA 2] 

05 KO ARROZ 
O? KO FEDÃO 
OZ LATAS DE ÓLEO 
OS KO AÇUCAR 
O KO SAL 

O KO TRIGO 

O) FARINHA OU FAROFA 
01 KG FUBÁ 
O KO ESPAGUETE 
CAFÉ poogi 

KIT 
HO pi ARENS 

Dá HO FEDÃO 

03 LATAS DE ÓLEO 

O EG AÇÚCAR 

Dm Hi SAL 

Ro TANDO 
DM PACOTE FARINHA DU FAROFA 

01 KO FUBA 
DN KO ESPACLIETE 

DZ PACOTES DE IMACARRA Disoa 

LIES ÇA DAL CAENE GEC, peso 

CAFÉ PILHO cs SIMILAR Gus 

DI LATA DE saga vesDe ca res LHa 

Hi Pd 

E& Hã ARROZ 

04 KG FEDÃO 

04 LATAS DE ÓLEO 
OS KG AÇÚCAR 
01 KG SAL 

O KG TRIGO 

01 PACOTE FARIA Dl FAROFA 

O HO FURA 

O1 KG ESPAGUETE 
01 PACOTE DE MACARRÃO gue 
UMGUIÇÃ OU CARNE SEÇA oo 
CAFE PILÃO ou SIMILAR posa BANDEJA - 30 0VOS 

pld 
O2 KG FEDÃO 
OZ LATAS DE ÓLEO 
O1 PACOTE FARINHA OU FARDFA 

01 KO TRIGO 
O1 KG FUBÁ 
CAFÉ PILÃO cu SIMILAR song 

O LATA DE «a2D2HA OU EALSHONA 

OS KO AÇÚCAR 
Ol KO SAL 
O! EXTRATO DE TOMATE qa 
O! Ki ESPACAJETE 

KIT 8 
10 KG ARROZ 
04 KG FENÃO 
D3 LATAS DE ÓLEO 
05 KG AÇÚCAR 
01 KG FARINHA OU FAROFA 
01 KG TRIGO 
CAFÉ PILÃO cu SIMILAR poco 
01 KG FUBÁ 
O] LATA SARDENHA DM SALSICHA 

01 KG SAL 

OI LATA DE sapoiNHA Oi Sou mota, 

O] EXTRATO DE TOMATE ong 

0] CALDO DE catiNHa Cy capas 

DEJA - SO COVOS 

IZ LITROS - LEITE INTEGRAL 

KIT BISCOITOS SORTIDOS 
10 BISCOITOS RECHEADOS 
03 BEBIDAS LÁCTEAS goes 

23 1 5,00 CASTELO CHELMIO [in 

12x DE 

RS 21,00 
ETÃO CREINTO (25 bnd. 

Dsespino/DEnmo/ Pr 

239,00 
KIT LIMPEZA 
Õ8 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 

01 SABÃO EM PÔ joel 
02 DETERGENTES LÃO, psoo ms 
03 SABONETES og 
Ol PACOTE DE LÃ DE AÇO gos aj 
Ol] CREME DENTAL co; 
01 POTE DE SABÃO PASTOSO 
O! AMACIANTE in 

Ol DESINFETANTE mm 

T2x DE 
AS 28,00 ET BISCOITOS SO BTIDOS 

WEBBECOITOS RECHEADOS 

OS BEBIDAS LÍCTEAS soca 

KIT LIMPEZA 

Desmemo/Deemo/Pix 

D] LATA DE sapDeRa DO SALSICHA 

D1 EXTRATO DE TOMATE qusyr 

E BUSCA IT OS, cs sr ares t-r=u ot pairã 

01 TABLETE CO MABADA, 

01 CALDO DE CALINHA 
o MScÓ mo RECHEADO 

o ACGSQUINHA, puma 

O CARDAFA DE SIDO 

O POTE DE TEMPERO 

db MIGJO 
BANCMEIA - 1) WS 

|? LITROS - LEITE INTEGRAL 

08 ROLOS DE PAPEL HEDÊNIDO 

OU CARA DE SA PO ER PSD) cur 

O DETERGENTES LIC. seres 

OS SABONETES so 

Ol PADOTE DE LÃ DE AÇO wsai 

Of CREME DENTAL ea 

O POTE SABÃO PASTOSO 

O AMACIANTE pa 

OM DXESINTFE TANTE om 

12x DE 

Ea Rã OEA RD ra O 

Desse Deniro/ Pix 

366,00, 
KIT BISÓDITOS SÓORTIDOS 

TO BISCOITOS RECHEADOS 

OS BEBIDAS LÁCTEAS postos 

KIT LIMPEZA 

08 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNIDO 

OTCADXA DE SABÃO EM PÔ pra 

02 DETERGENTES LI. pscesl 

03 SAPO E TES pao 

DI PAaDOTE DE LÁ DE AÇO pues 

0TCREME DENTAL [169 

01 POTE SABÃO PASTOSO 

OT AMACIANTE mor 

01 DESMFETANTE pai 

OM LATA MILHO VERDE CU ERRAHA 

DA LATA, sé plhHNHAa Cu SALE 

ON EXTRATO DE TOMATE qua 

E BIS. cs CAIS É torna 

Of TABLETE GOIABADA 

À MAIONESE comi 

Of LEITE PÓ NINHO sema 
UI ALHO COLADA) james 

O GARRAFA DE SUCO 

O POTE DE TEMPERO 

02 MIOJOS 

LEITE INTEGRAL E LITROS 

Dinmemo/Desmo/PX 12x ne R$ 16,00 15 165,00 rocmesommno 
O1 PACOTE DE MACARRÃO soou 
O! BISCOITO cream cRacare DU MUSTHA 

UMCURÇA OU CARNE SECA poog] 

KIT LIMPEZA 
DE ROLOS DE PAPEI HHHÊNICO 

OI SABÃO EM PÔ, E 
O2 DETERGENTES LIQ. em) 
03 SABONETES aos 
Ol PACOTE DE LÃ DE AÇO uni 
01 CREME DENTAL iogi 

Chumenro/fDeéBiro/Pix 12x DE R$ 22,00 

R$ 23 5, 00 No CASSÃO CRÉDIPO Gáõm. 

OM EXTRATO DE TOMATE qracçó 
O KO ESPAGUETE E 
O PACOTE DE MACARPAVO (405 
LINGUIÇA OU CARNE SECA ol 08 ROLOS DE PAPEL HIGIÉMICO 
O! TABLETE GOIABADA OB SABONETES 0 
DI LATA MILHO VEDDE OU ERVILHA 01 CREME DENTAL prosi 

O BISCOITO ceras coacezo qu Masena o CARÃO EM pls aa 

O ROSQUINHA, comp O PACOTE DE LÃ DE AO fa qe 

GH GARAFA DE SLhOC 02 DETERGENTES LÍO, isso 
O POTE DE TEMPERO 
O! MIDDO 

KIT LIMPEZA 

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

BELLAVISTA 
MESA ATE LANE|ADOS 

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

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


