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Encaco MeiDone 

Na sessão plenária da Cã- 
mara de Vereadores da última 
terça-feira, 14, foram levados 
para discussão projetos doexe- 
cutivo municipal que recebe- 
ram parecer contrário das co- 
missões a que foram submeti- 
dos. Esses projetos foram mui- 
to criticados, sobretudo pelos 
vereadores de oposição ao go- 
verno, mas nenhum vereador 
aliado sequer teve argumen- 
tos para defender as propos- 
tas, vistas como supostamente 
para beneficiar públicos espe- 
cíficos em detrimento da po- 
pulação mais carente. Entre 
estes projetos, dois chamam 
mais atenção: O que garante 
30% de descontono IPTU para 
INnÓVveIs r esidencials, Comer ci- 

ais e industriais loc alizados no 
corredor turístico que atende- 
rem aos elementos urbanisti- 
cos de fachada, paisagismo, ur- 
banisticos e que pretende mol 
daro municipioaoestiloarqui- 
tetônico colonial inglês. 
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DEE NcerTo-to 
Estado do Rio repassa mais de R$ 
1 bilhão a municípios fluminenses 

O governador € áudio Castro anunciou nesta quaria- 
ferra, dia 15,0 repasse de R$ 1,075 bilhão aos municipios 
Humimenses. Dototal, R$ 375, milhões sãoprovententes de 
um processo judice taldo cálculodo Refis dolU MS de 201 2, 
emqueo Estadoabrumão do valorem benefic to dasc idades. 
Uma cota de R$ 75 milhões será destinada ao Fundo de 
Manutenção e Desenvo Ivimento da Educação Básica e de 
Valorgação dos Profissionais da Educação (Fundeb). O 
repasseserá fertoate o fimdesta semana. Jãa matorpartedo 
valor, R$ 700 milhões, mtegrao Programa de Promoção à 
Equdade(PPE) cupoobpetrvocampliaradisponbilzação de 
recursos financeiros para fomentar aatenção primáriaa satde 
e o acesso aos serviços de média e alta complexidade. - À 
liberação dos recursos é a prova de um governo de diálogo 
e de trabalho conjunto com os prefeitos. Não adianta o 
Estado judicialrzar algumas questões, se pode encontrarum 
entendimentocomosgovemos locais em beneficioda popu- 
lação. Além depromoveruminvestimento diretona Saúde, o 
repasse da destribunção do ICMS também contribu para o 
pagamento do 13º saliro dos municipios — destacou o 
govemador. O PPE vai atender 91 municipios do estado, 
pontuados de acordo comerterios do govemo federal que 
indicam os valores a serem recebidos, com piso de R$ 3 
milhões ctetode R 5 milhões. Nestasemana, o govemador 
Já havia autorzado a transferencia de R$ 400 milhões do 
Govemo do Estado parazerara filado Sistemade Regulação 
do mumeipio do Rm de Janeiro (Sisreg). O valor será 
repassado às prefeituras na prox imasemana. A deliberação 
da Secretana de Estado de Saúde com oscriériose valores 
será publicadaem Diário Ofic tal. 

Sites de concessionárias deverão 
divulgar crianças desaparecidas 

As empresas concessionárias dos serviços de luz, gás, 
telefonia e TV porassmatura podem serobrigadas adrvul par 
imagem de pessoas desaparecidas em seus sites. E o que 
prevê o Projeto de Lei 4437/21, da deputada Tia Ju (REP), 
que for aprovado em primeira discussão pela Alerj nesta 
quarta-feira, 13. A medida precisa passar por uma segunda 
votação na Assembleia Legislatrva. À norma altera a Lei 
8. 183/1 8 que já preve divul gaçãomensal nas faturas desses 
serviços e acrescenta a obrigatortedade de informações 
sobre adolescentes desaparecidos. Crianças e pessoas com 
deficiencia páeram previstos nalegis lação. “De acordo com 
dados do Programa de Localizaçãoe Identificação de Desa- 
parecidosdo Ministério Público Estadual (PLID) das 27,44] 
pessoas desaparecidas em nosso estado, 49,71% tem entre 
12e 25 anos de idade. Mais de 400 pessoas sãodadas como 
desaparecidas mensalmente, no estado, prmeipalmente, nos 
mumicipios da Baixada Fluminense”, comentou a autora, 

deputada TiaJu (REP). 

Câmara aprova novas regras para 
autorização de transporte rodoviário 

A Câmara dos Deputados aprov ounesta quarta-feira, 15, 
proposta que altera as regras para autoração de linhas de 
serviçoregular detransporte rodoviário Interestadual einter- 
nac tona lde passageiros, exigindo caprtal social minimode R$ 
2milhões. Por tersidomodificado pelos deputados, amateria 
retorna para análise do Senado. O texto prevê que a autort- 
zação dependerá da comprovação, pelo operador do servi- 
ço, de requisitos de acessibilidade, segurança e capac idade 
técnica, operacional e econômica da empresa, à serem 
considerados de forma proporcional à especificação do 
serviço, conformeregulamentação do Poder Executrvo. Pela 
materia, continuará à não haver limite para o número de 

autorizações para esse serviçoregular, mas além daexceção 
de mviabilidade operacional, são incluidos os casos de 
inviabilidade técnica e econômica. O substitutivo revogaa 
taxa de fiscalização cobrada pela Agencia Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT), no valor de R$ 1,8 milpor 
ano e por ônibus registrado pela empresa detentora de 
autorização ou permissão outorgada pelaagência. No caso 
de ômibus de fretamento, queprestaserviçosnãoregularesde 
transporte, será proibida a venda de bilhete de passagem. 
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“Em outras palavras, 2,5 milhões de pessoas não têm acesso âmoradia 
digna no Rio, O que, paradoxalmente, é um direito constitucional. Trata-se 
de um dos mais graves problemas sociais presentes no cotidiano 
Huminense”, declarou Waldeck Cameiro (PT) 

Drucação dure 

Projeto institui o Sistema 
de Habitação de Interesse 
Social no Estado do Rio 
- Objetivo é articular, compatibilizar, acompanhar 
e apoiar a atuação das instituições e órgãos 
estaduais que desempenham funções no setor 

A Assembleia Legisla- 
tiva do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj) aprovou 
em primeira discussão, 
nesta quarta-feira, 15, O 
Projeto de Lei 1.662/19, 
de autoria dos deputados 
Walleck Carneiro (PT), 
Renata Souza (PSol) e 
Flávio Serafini (PSol), que 
institui o Sistema de Ha- 
bitação de Interesse S0- 
ctal do Estado do Rio. A 
norma é baseada na Lei 
Federal 11.124/05. À 
medida precisa passar 
por uma segunda vota- 
cão no plenário. Segundo 
a proposta, o sistema cen- 
tralizará todos os progra- 
mas e projetos E tag 
dos à habitação de inte- 
resse social. À ideia é ar- 
ticular, compatibilizar, 
acompanhar e apoiar a 
atuação das instituições e 
órgãos estaduais que de- 
sempenham funções no 
setor da habitação, bem 
COMO promover O acesso 
à habitação da população 
pobre. 

“O objetivo é articular 
iniciativas e fontes de re- 
cursos com vistas à 
implementação, de forma 
coordenada, de uma poli 
tica habitacional de inte- 
resse social, no âmbito do 
Estado do Rio de Janeiro, 
que hoje acumula um dé- 
fcit Cable oa decerca 
de 500 mil moradias. Em 
outras palavras, 2,5 mi- 
lhões de pessoas não têm 
acesso à moradia digna 
po Rio, oque, paradoxal- 
mente, é um direito cons- 
titucional. Trata-se de um 
dos mais graves proble- 
mas sociais presentes no 
cotidiano ominenne” À 
declarou Waldeck. 

O sistema deverá ser 
mantido com recursos do 
Fundo Estadual de Habi- 

tação de Interesse Social 
(FEHIS), bem como por 
meio de dotações orça- 
mentárias próprias, con- 
signadas na Lei Orça- 
mentária Anual (LOA). 
Farão parte do sistema 
us seguintes órgãos: Con- 
selho Estadual de Habr 
tação e Saneamento; 
Companhia Estadual de 
Habitação; Instituto de 
Terras e Cartografias do 
Estado do Rio; Secretaria 
de Estado de Desenvol- 
vimento Social e Direitos 
Humanos; outros conse- 
lhos estaduais que atuem 
na temática; movimen- 
tos sociais; agências de 
fomento Stade e Ins- 
tituições universitárias. A 
norma deverá ser regu- 
lamentada pelo Executi- 
vo. “Fizemos várias au- 
diênciaspara ouviros mo- 
vimentos sociais de mo- 
radia popular no Rio de 
Janeiro, inclusive no ple- 
nário,queficou lotado. Foi 
um projeto muito discu- 
tido com os movimentos 
sociais do estado e ele re- 
presenta a possibilidade 
de produzir políticas pú- 
bhicas que façam sentido 
para a nossa população”, 
comentou a a tap 
Renata Souza (PSol). 

O sistema prevé a 
implementação de meca- 
nismos que priorizem os 
idosos, pessoas com defi- 
ciência e de baixa renda. 
Também deverão ser re- 
aliadas audiências públi- 
cas nos locais com proje- 
tos habitacionais, garan- 
tindo a participação de 
todos os segmentos. Ele 
também prevé o incenti- 
vo à implementação de 
diversos institutos tribu- 
tários e financeiros pelas 
prefeituras, como 0 IPTU 
progressivo. 

O DIÁRIO | 
Prefeito desiste 
do novo bairro 
SUDANTES: Propotoa ci lou Pós ristircadão am 
der prteciado d rrtoção em pleito. 
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COLUNA 

gro DE 202 1 

Deu água 
a água. E o 
resultado 
da 
EU SETITHER 

O Louco, o Ladrão e o Juiz 
Realizadaentre 13e 16 

de dezembro, saiu nesta 
nesta quinta, 16, umanova 
pesquisa, doDatafolha, re- 
velando o Bolsonaro com 
a maior rejeição da histó- 
ria, em quem 60% dos en- 
trevistados, 3.666 pesso- 
as acima de 16 anos, dis- 
seram não votar de jeito 
nenhum. 

Mais aluguel 
Depoisdaorgia doa lu- 

guel deimpressoras, que 
o prefeito tanto criticava 
como sefosse corrupção 
quando estava em cam- 
panhae depois que assu- 
miu até melhorou os con- 
tratos, a prefeiturafazago- 
ra“ pregão eletrônico para 
a contratação de empresa 
especializada na presta- 
ção de serviços de loca- 
cão de computadores, 
monitores e notebooks”. 

A licitação deveria ter 
ocorrido nesta segunda- 
feira, 13. Mas, aos costu- 
mes, e por necessidades 
prementes, certamente, 

foi adiada para o dia 28. 

A rejeição de Moro é 
de W% ea de Lula 34%, 
igual a do candidato 
paulista Jodo Doria, En- 
quanto arejeiçãodo pre- 
sidente aumentou, a do 
ex-presidente caludpon- 
tos com relação essa 
pesquisa, que o tem 
como possivel vitorioso 
no primeiro turno. 

Sinalvida 
Como era óbvio e de 

se esperar, ganhou a 
Sinalvida Dispositivos de 
Segurança Viária Ltda. o 
direito de explorar o es- 
tacionamento rotativo 
em Teresópolis, ao valor 
de R$ 1.680.291,00. A 
concorrênciafoidiade o 
resultado saiu publicado 
nesta quinta-feira, 16. 

Bomsaber porque isso 
vaimudar a vida de muita 
gente. E poderia mudar a 
vida de muito mais gente 
se a prevista volta do 
Promaj não fosse apenas 
um factoide, fake-news 
porque ndo será nada 
como foi. 

Crentes fazendo vergonha 
Eleitos com os votos | 

dos evangélicos, os de- 
putados da chamada ban- 
cada evangélica se 
aconchambraram como 
presidente da Câmara 
Arthur Lira para aprovar 
a urgência e o mérito do 
projetodos jogosde azar, 
aprovada por 293 votosa 
favor e 198 contrários, 
em troca da garantia de | 

Interferência 
£o dizer, abertamen- 

te e sem escrúpulo al- 
gum, que mandoutrocar 
ocomando dolphan para 
resolver um probleminha 
com o Hang, o presiden- 
te Bolsonaro deu a deixa 
para oprocurador Sergio 
Gardenghi Suiama pro- 
por, mais uma vez, oafas- 
tamentoda presidente do 
órgão, Larissa Rodrigues 
Peixoto Dutra. 

Em maio, o MPF do 
Rio de Janeiro já havia 
requisitado à 282. Vara 
Federaldo Rioum pedido 
para suspender a nome- 
ação de Larissa, porque 
ela não teria formação 
compativel com o cargo. 

que também seja votada 
a proposta para que a 
isenção de IPTU para 
igrejas alugadas seja pre- 
vista na Constituição. 

Como evangélico, sou 
contra os jogos de azar, 
sou contra a isenção de 
IPTU para igrejas etenho 
pavor desses deputados 
vigaristas eleitos pelos 
evangélicos. 

Indecência 
Aliado inconteste do 

Louco, o Veio da Van caiu 
na besteira de elogiar 0 
ex-juiz e ministro seu 
amigo Sergio Moro, sain- 
do em sua defesa a vê-lo 
acusado de ter prejudica 
do o Brasil ao combater a 
corrupção na Petrobras. 

O “gado” não gostou 
de vê-lo dizendo que a 
Lava Jato mostrou a cor- 
rupção instalada nas 
empresas públicas duran- 
te ogoverno doPTe cha- 
mou até de esclerosado 
o empresário que conti 
nua abrindo lojinha nova 
Brasil afora onde a po- 
breza nuncaesteve como 
agora. 

Vai dar Fantástico 
O prefeito amarelou 

duas vezes essa sema- 
na: ao retirar projeto de 
lei da Câmara vendo que 
ia perder a votação de 
po na terça-feira e 

“adiar” a licitação da 
dê da água, que sou- 
be pelo DIAR RIO poderia | 

ensejaraos vereadores a 
cassação de seu manda- 
to nesta quinta. 

Como em & de dezem- 
bro ameaçou defechar a 
redação do jornal em 30 
dias, se não cumprir a 
ameaça, vai poder pedir 
música no Fantástico. 

*** Empresário de comida em Teresópolis preso 
pela Policia Civil por furto de energia elétrica. 

*** feito por rico ou pobre, gato de luz é crime. 
“** Ainda não foi solto o blogueiro Zimbrão. 
*** Maria da Penha é severa e não perdoa. 
*** É jeso. Fui. 
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WANDERLEY PERES 

Na última terça-feira, 14, quando 
emsessão os vereadores alertaram o 
prefeito Vinicius Claussen de que ele 
estaria cometendo crime de respon- 
sabilidadeao dar prosseguimento ao 
processo de concessão dos serviços 
públicos relativos à gestão, estrutu- 
ração de projetos de implantação, 
expansão, restauração coperação do 
sistema de abastecimento de água e 
coleta e tratamento de esgoto em 
Teresópolis, sem a devida autoriza- 
ção legislativa, o juizo da Comarca, 
da Segunda Vara Civel, foi acionado 
para queintimasseo chefe do execu- 
tivo para quesuspendesse imediata- 
mente o Edital de Concorrência Pú- 
blica nº 004/2021 ou qualquer ou- 
tros editais que se refiram a conces- 
sões sem leis autorizativas previa- 
mente aprovadas. De número 
00248 25-24-2017-8-19-0061, ainda 
sem decisão informada, a ação pede 
ainda multa diária ao Município cao 
chefe do executivo no valor de R$ 
1.000.000,00, requerendo também, 
que do Mandado para cumprimento 
da sentença conste a advertência 
constante doartigo 536,893º do CPC, 
onde diz que “o executado incidirá 
nas penas de litigância de máã-té 
quando injustificadamente descum- 
prir a ordem judicial, sem prejuizo 
de sua responsabilização por crime 
de desobediência.” 

A Câmara Municipal alertou o 
juizo que apesar de ter sido devida- 
mente decidido na Segunda Vara 
Civel da Comarca ser necessário que 
o Município de Teresópolis, por meio 
de seu mandatário, o Exmo. &r. Pre- 
feito, deva prestar obediência à Lei 
Orgânica Municipal, mais especifi- 
camente ao disposto no artigo 99, 
caput, que determina a necessidade 
de lei autorizativa prévia à realiza- 
ção deconcessão, tal decisão devida- 
mente confirmada em duplograu de 
jurisdição e transitada em julgado 
não tem sido respeitada, com o pre- 
feito dando continuidade ao proces- 
so licitatório sem a reclamada auto- 
rização legislativa. 

Além de afrontar decisão judicial 
confirmada em grau de recurso, “es- 
tando sob o manto da coisa julgada 
material”, o edital de concorrência 
tem como local de realização um 

O DIÁ Er R IO 

“PREFEITO PODE SER CASSADO”, FOI CLARO O AVISO DOS VEREADORES 

“Adiado” o leilão de venda da água 
- Depois de perceber o risco ao insistir na licitação sem autorização da Câmara Municipal, prefeito recua e 
estanca o abuso que culminaria com leilão marcado para o dia 20 de dezembro, no Rio de Janeiro 

Prefeitura de Teresópolis 

14 min O 

Pácima 3 

4. Posicionamento oficial da Prefeitura Municipal de 

Teresópolis sobre o processo de licitação da concessão 

do saneamento básico de nosso município. 

Ella ds BÁSICO 

— Teresópolis - Rd 

ADIAMENTO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO DA 
CONCESSÃO DO SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONSIDERANDO AS CON- 
TRIBUIÇÕES APRESENTADAS POR POSSÍVEIS LICITANTES DURANTE A FASE 
DE ESCLARECIMENTO, OBSERVANDO O APONTAMENTO DE IMPORTANTES 
CONTRIBUIÇÕES QUE TRARÃO BENEFÍCIOS DIRETOS À POPULAÇÃO E AO 
PROCESSO LICITATÓRIO, COMUNICA O ADIAMENTO DA CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA 004/2021, QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, 
VISANDO A PROMOÇÃO DE AJUSTES NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E 
SEUS ANEXOS. 

QUANDO UMA NOVA DATA FOR DEFINIDA, INFORMAREMOS ATRAVÉS DE 

NOSSOS CANAIS OFICIAIS. 

Anúncio onde a prefeitura dá passo atrás na licitação da venda da água foi publicado no início da tarde desta quinta-feira, 16 

outro municipio, a cidade do Rio de 
Janeiro, fora dos limites do territó- 
rio municipal. Pior, a data da licita- 
ção foi marcada justamente para O 
primeiro dia de recesso do Poder 
Judiciário, dia 20 de dezembro, 
quando também estará em recesso 0 
poder Legislativo. “Quer crer que se 
tratem apenas de coincidências, no 
entanto tais circunstâncias podem 
levar a crera existência de uma certa 
predileção no sentido de dificultar- 
se a atuação fiscalizadora dos de- 
mais poderes constituídos da Repú- 
blica bem como obstar o próprio co- 
nhecimento dos municipes quanto 
ao certame”. 

Atento ao ato ilegal, que utiliza 
demanobras suspeitas, visando im- 

AVISO Nº 226/2021 

AVISO - ALTERAÇÃO DE LOCAL DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2021 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, SOB REGIME DE CONCESSÃO, DOS SERVIÇOS 

PÚBLICOS RELATIVOS Á GESTÃO, 
RESTAURAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, 

ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA [SAA) E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO (SES) 

NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLISIRA. 

A Prefeitura Municipal de Teresópohs, atraves da Comussão Permanente de Licitação, 

com o apoo da Comissão de Avaliação da Concessão do Serviço de Abastecimento de 

Água & Colela e Tralamento de Esgoto de Teresópolis, designadas por Portaria do Exma. 

Prefeito, nos lermos do art, 175 da Constituição Federal, da Lei Federal nº. 8.087/95, da 

Lei Federal nº. 074/45, da Lei Federal nº, 8.666/93 e da Lei Orgânica de Teresópolis, 

informa aos licitantes, contribuintes e demais interessados a alteração do local onde será 

realizada a sessão pública da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0042021, para sede 

FECOMERCIO, localizada na Rua Marquês de Abrantes, n. 99, Flamengo, Rio de 

Janeiro, RJ, com previsão de início mantido para o dia 20 de dezembro de 2021, às 10 

horas e 0) minutos. 

Teresópohs, 14 de novembro de 2021 

Um dia antes, prefeitura publicou mudança de endereço para o leilão, em outra cidade 

pedir o acompanhamento da po- 
pulação e dos fiscais eleitos porela, 
por ordem do Plenário da Câmara 
foi aprovado, porunanimidade, re- 
querimento, denúmero 069/2021, 
para alertar o prefeito a suspe nder 
imediatamente a realização do cer- 
tame. Em vez disso, o edital foi 
mantido, primeiro mudando o en- 
dereçodocertame e, depois da pre- 
sente ação proposta, “adiado sine 
die” a realização, como se ela fosse 
possivel e legal. 

Alegando consideração às con- 
tribuições apresentadas por possi- 
veis licitantes durante a fase de es- 
clarecimento, que “trarão benefi- 
cios diretos para a população e ao 
processo licitatório”, visando ain- 
da apromoção de ajustes no edital, 
termo de referência e seus anexos, 
a prefeitura comunicou a desistên- 
cia em dissimulado anúncio feito 
em sua página de internet, como 
sendo adiamento da concorrência 
pública 004/2021. “Quando uma 
nova data for definida, informare- 
mos através de nossos canais ofici- 
ais”, foi como informou a decisão 
forçada que teve de tomar ao can- 
celar o procedimento ilegal de ven- 
da da água. 

“O prefeito tem que entender que 
o plenário da Câmara é soberano e a 
partir da sua deliberação, ele precisa 
ser respeitado. Essa Casa aprovou 
uma recomendação ao prefeito, o 
notificou e ele insiste em fazera con- 
cessão da água sem a autorização do 
poder Legislativo. O prefeito se gaba 
de que o MP está com ele, que o juiz, 
amaçonaria e aigreja estão com ele, 

mas os vereadores não estão com ele 
nessa empreitada que é danosa para 
o municipio”, disse Maurício Lopes. 
“Existe uma sentença judicial, e o 
prefeito segue adiante desrespeitan- 
do os demais poderes. Está previsto 
no decreto 201, de 1967, que cassa 
governantes que desrespeitam deci- 
são judicial e esta Casa não pode se 
fazer desrespeitada, assim melhor 
seria a gente Ir para casa, se aceitar- 
mos essa queda de braço que o pre- 
feito impõe acobertado pelas sUpos- 
tas amizades que ele diz ter”, conti- 
nuouo vereador, queale rtou Vinicius 
de que nunca viu prefeito cassar ve- 
reador, mas já viu a câmara de Tere- 
sópolis cassar prefeitos. “Que fique 
bem claro, se o prefeito insistir em 
desrespeitar o poder Legislativo ele 
será cassado por essa casa legislati- 
va, seinsistir em vender a água sem a 
nossa permissão”, concluiu o verea- 
dor na sessão da última terça-feira, 
14, quando o presidente da Casa, 
Leonardo Vasconcellos tam bém dei- 
xou claro que não permitiria a ilega- 
lidade. “Eu já avisei ao prefeito da 
ilegalidade e do risco que está cor- 
rendo em insistir com essa licitação 
descabidaque contrariafrontalmen- 
te a lei. A prefeitura não tem lei 
autorizativa da Câmara para fazer o 
leilão da venda da concessão e se o 
chefe doexecutivomantiver o inten- 
toé desrespeito ao poder Legislativo, 
à Lei Orgânica e a Constituição Fe- 
deral. O descumprimento ao que 
determinou a Câmara pode acarre- 
tar desdobramentos sérios”, decla- 
roua ODIARIO DE TERESOPOLIS 
na edição desta quinta-feira, 16, 
quando foi decidido o “adiamento” 
da licitação. 
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Banheiros do terminalrodoriário passariam à uma empresa, em concessão pelo periodo de2 5 anos 

O DIÁRIO 
Eocaco Memnras 

TERMINAL RODOVIÁRIO 

NOISE DE CARVALHO JAMNUT | 

Banheiros públicos podem passar 
a ser cobrados em Teresópolis 
- Projeto do governo, que prevê reforma e exploração dos espaços, foi 
rejeitado por unanimidade pela Cã 

Luz BanDEIRa 

Na sessão plenária da Câmara de 
Vereadores da última terça-feira, 
14. foram levados para discussão 
projetos do executivo municipal que 
receberam parecer contrário das co- 
missões a que foram submetidos. 
Esses projetos foram muito critica- 
dos, sobretudo pelos vereadores de 
oposição ao governo, mas nenhum 
vereador aliado sequer teve argu- 
mentos para defender as propostas, 
vistas como supostamente para be- 
neficiar públicos especificos em de- 
trimento da população mais caren- 
te. Entre estes projetos, dois cha- 
mam mais atenção: O que garante 
30% de desconto no IPTU para Em 
veis residenciais, comerciais e in- 
dustriais localiza dos no corredor tu- 
ristico que atenderem aos elemen- 
tos urbanísticos de fachada, 
paisagismo, urbanísticos e que pre- 
tende moldar o municipio ao estilo 
arquitetônico colonialinglês. Eomais 
polêmico, o projeto de lei 286/21 
que quer instituir à exploração co- 
mercial dos banheiros públicos sob 
responsabilidade da administração 
municipal, permitindo que se cobre 
uma taxa para o usuário utilizar os 
sanitários e, ainda HE ep de 
publicidade, pelo periodo de 25 anos. 

“Já paga uma passagem de ônibus pesada, 
ainda tem que irão banheiro e tem que pagar 
também? Eum absurdo, é acxploraçãoda 
nossa população”, enfatizou Amorim 

O vereador Dr. Amorim foi o pri 
meiro a se manifestar contrário ao 
projeto. “As pessoas que frequen- 
tam a rodoviária são pessoas do in- 
terior, que tomam ônibus para o 
interior, são as pessoas que menos 
tem dinheiro, que são menos 
favorecidas, e precisarão ter que 
pagar para ir po benhei ro? A pessoa 
chaga lá com uma criancinha 
apertadinha para fazer um xbi, tem 
que correr e ouvir “não, se não tiver 
um dinheiro você não entra aqui. 
Pensa bem, é uma exploração. A 
nossa gente menos favorecida sem- 
pre vem coisa pra cá, mas pra ser 
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explorada não vem nada para bene- 
iciar é agora vem essa lei para que 
os banheiros sejam privatizados, que 
ir ao banheiro vai, mas tem que 
pagar. Teresópolis não é o Rio de 
Janeiro, Teresópolis não é São Pau- 
lo. Teresópolis não é Salvador, não 
Belo Horkonte é uma cidade média 
que precisa ser administrada com 
carinho com anossapopulaçãoe não 
precisa haver exploração da nossa 
população e nós senhores vereado- 

res não podemos aprovar algo 
desse tipo. Ah, mas será apenas 
um a ou dois reais, Isso não 
importa, importa é que a gente 
tem que pagar, a população mais 
pobre é que tem que pagar. Já 
paga uma passagem de ônibus 
pesada, ainda tem que ir ao ba- 

q nheiro e tem que pagar tam- 
| bém? E um absurdo, é a explora- 

cão da nossa população”, 
q enfatizou. 

O presidente do Legislativo, 
rear Leonardo Vasconcelos, 

o também tomou a palavra, apre- 
sentando soluções mais condi- 
zentes com a realidade da popu- 
lação mais carente e alertando 
para a cobrança de utilização da 

rodoviária paga na compra das pas- 
sagens, sugerindo ainda dividir o 
únus da manutenção com os muitos 
lojistas que acabam dispondo dos 
sanitários públicos visto queemsuas 
lojas não existem banheiros. “A taxa 
de utilização da rodoviária, que é 
cobrada em cada passagem, princi 
palmente da Viação Te ESPE ar- 
recada um bom recurso para a pre- 
feitura e, mais do que isso, cada loja 
daquela ali na “o ras tem que 
pagar um condomínio, tem que ser 
instituída ali uma associação, para 
que esse dinheiro dessa taxa junto 
com o condomínio vá pra lie ali seja 

administrado pelo particular que é a 
associação daqueles usuários. Cada 
bar daquele não tem banheiro, eu 
não vejo, nenhum bar daqueles tem 
banheiro. Eles têm que dar o prazer 
ou privilégio ao cliente dele ter um 
bom banheiro para utilizar. Então as 
lojas, todos aqueles que fazem parte 
do uso comum daquele espaço, tem 
que cuidar do banheiro não é cobra 
um real”, frisou Vasconcelos. “Isso 
sim é adequado, entregar na mão de 
alguém para tomar conta, não en- 
tregar na mão de alguém para to- 
mar conta por 25 anos, vender bi- 
lhete de banco de praça, vender pas- 
sagem de teleférico, isso não. Agora 
o que é direito eles querem nova- 
mente cobrar de quem mais preci- 
sa” pontuou o Presidente. 

“Tomando dos mais pobres” 
Para encerrar as discussões e 

abrir a votação, o vereador Diego 
Barbosa pediu a palavra e disse que 
as propostas do govemo municipal 
eram insensatas já que beneficia- 
vam os nicose cobravam dos pobres. 
“A meu ver há um contrassenso, 
você dá um desconto de 30% de 
IPTU para quem tem dinheiro, de 
fazer esse tipo de obra, colonial in- 
glês, e você cobra o banheiro dos 
mais pobres. Por que não vamos nos 
enganar, as pessoas que acessam a 
rodoviária, é claro que existem to- 
dos os extratos sociais, mas as pes- 
soas que acompanham ali são as 
pessoas de maior vulnerabilidade 
social. E aí como a gente consegue 
dar um desconto de 20% de IPTU 
para quem tem dinheiro e cobrar do 
mais pobre o direito de ir ao banhei- 
ro”, questionou. Como já mencio- 
namos no começo da matéria, Os 
dois projetos foram rejeitados por 
unanimidade. 

Pácima 5 

Bruno Mercer 

empresários Rafael Ribeiro, Luiza Carvalho e Neguinho Plantas 
e Paisagismo, juntodo Prefeito Vinicius Claussen 

Fonte Judite é adotada 
por empresários 

Atrativo turístico loca- 
lado no bairro do Alto, a 
Fonte Judite é o mais re- 
cente espaço público ado- 
tado pela iniciativa priva- 
da por meio do “Adote 
Tere”, um dos eixos do 
programa “Teré Tão Bela”, 
do governo municipal. O 
termo de adoção foi assi 
nado nesta quarta-feira, 
15. À revitalização paisa- 
gistica do jardim do entor- 
no da nascente inclui o 
plantio de mais de 20 mu- 
das de árvores, entre 
manacás da serra e ipésdo 
cerrado, e de mais A 300 
mudas de flores, como 
lantanas coloridas, sunpa- 
tiens vermelhas e hortén- 
sias, além de bromélias 
imperiais e grama. Os ser- 
viços serão realizados por 
profissionais contratados 
pelas três empresas 
adotantes: Pro-Gym Aca- 
demia, Convés EstúdioCri- 
ativo e Neguinho Plantas e 
Paisagismo, e fiscalizados 
pela Prefeitura Secretaria 
Municipal de Planejamen- 
to e Projetos Especiais. 

“A nossa proposta de 
sensibulizar as pessoase re- 
cuperar o sentimento de 
pertencimento da popula- 
ção através do programa 
“Teré Tão Bela — Florir 
Teresópolis continua ge- 
rando muito bons frutos. 
Temos duas pracinhas 
adotadas no bairro de Fá- 
tima, metade do canteiro 
central da Reta, a praça 
Baltasar da Silveira, na 
Várzea, e agora esse im- 
portante atrativo que é a 
Fonte Judite, que desde a 
década de 1920 faz parte 
da paisagem urbana do 
bairro do Alto. Nosso agra- 
decimento aos empresá- 
rios por aderirem a essa 
iniciativa” explica Vinicius 
Claussen. 

Dona da empresa con- 
tratada para recuperar o 
trecho do canteiro central 
da Reta entre a Prefeitura 
e a extinta Casa de Saúde 
Nossa Senhora de Fátima, 
na Várzea, à empresária 
Luiza Bastos Hotz de Car- 
valho e o mando, 
Geperson Muniz Catunta 
de Carvalho, o Neguinho 
Plantas e Paisagismo, pas- 
saram de prestadores de 
serviços a adotantes, “Fa- 
sendo opaisagismo do can- 
teiro central, percebemos 
que a Fonte Judite pode- 
ria ficar mais bonita e deci- 
dimos adotá-la. E um es- 
paço que recebe muitos 
veitantes e merece essa 
atenção especial”, disse- 
ram Luiza e Neguinho. 

Já Rafael Gomes Ri- 
beiro, da empresa Convés 
Estúdio Criativo, foi convi 
dado pelo sócio a partici- 
par E projeto “Adote 
Teré". “Não precisamos 
depender do poder públi- 
co para construir uma ci 
dade legal, todo mundo 
pode ajudar dealguma for- 
ma. Quero somar e fazer a 
cidade onde nasci e cresci 
ficar cada vez melhor, pra 
gente e os nossos filhos”, 
comentou. 

Criado para sanar, em 
curto prazo, a necessidade 
de serviços especializados 
para atender as deman- 
das de manutenção e 
melhorias de áreas públi- 
cas, no “Adote Terê” as 
empresas, associações de 
moradores e cidadãos são 
convidados a se unir ao 
poder público nas ações 
para revigorar as áreas 
públicas ajardinadas, es- 
portivas e de lazer do mu- 
nicípio. A iniciativa não 
plica em nenhuma 
contrapartida do munici- 
pio. 

Militares temporários da Marinha: 

200 vagas para Praças 
- Concurso destinado para candidatos com 
ensino fundamental e médio técnico 

Saiu o aviso de convo- 
cação do processo seletivo 
vara o Serviço Militar Vo- 
sro de Praças Tem- 
porárias (SMV-PR), para 
500 vagas de níveis fun- 
damental e médio técnico. 
Os rendimentos iniciais 
podem chegar até R$ 
2.126,19. 

As inscrições estarão 
abertas entre os dias 18 de 
dezembro de 2021 e 09 de 
janeiro de 2022. O certa- 
me é voltado para ambos 
OS Sexos, para quem tem 
mais de 18 anos e menos 
de 41 anos de idade até 
03/10/2022 (data da in- 
corporação), entre outros 
requisitos. Osinteressados 
devem acessarosite, clicar 
em “Serviço Militar Vo- 
luntánio”, escolher o dis- 
trito de sua preferência e 
ler o aviso de convocação 
por completo. O processo 

seletivo pra o SMV-PR é 
regional, portanto cada 
Distrito Naval (DN) abre 
vagas conforme sua neces- 
sidade. Ataxaéde R$ 65 e 
deverá ser paga até dia 10 
de janeiro E 2922 no ho- 
rário bancário dos diver- 
sos Estados do Pais. O pro- 
cesso seletivo será feito por 
meio de prova objetiva, 
com 50 questões, sendo 
o; questões sobre lingua 
portuguesa e 25 sobre co- 
nhecimentos especificosda 
carreira militar naval. Os 
aprovados serão convoca- 
dos para os Eventos Com- 
plementares: Verificação 
de Dados Biográficos 
(VDB). Inspeção de Saúde 
(15), Teste de Aptidão Fi 
sica de Ingresso (TAF) e 
Verificação de Documen- 
tos (VD). Veja mais em 
Wal nes sonamarinha. 
mar mil.br 
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A determinação é do Projeto de Lei Complementar 54/21, de autoria dos deputados Luiz Paulo (Cidadania) é André 
Ceciliano PT), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro [Alerj] aprovou, em discussão única 

Teto de gastos de 2022 será baseado 
nas despesas empenhadas em 2021 
- Proposta determina que as despejas estaduais corrigidas para chegar ao valor final 

O teto de gastos do Estado do Rio 
para 2022, aprovado como con- 
trapartida para adesão ao Regime 
de Recuperação Fiscal (RRF), será 
alterado. O objetivo é que sejam 
utilizadas as despesas primárias 
empenhadas em 2021 para estipu- 
lar o teto de gastos. A determinação 
é do Projeto de La Complementar 
54/21, deautoria dos deputados Lutz 
Paulo (Cidadania) e André Ceciliano 
(PT). que a Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
aprovou, em discussão única, nesta 
quarta-feira (15/12). A medida se- 
gue para a sanção ou veto do gover- 
nador Cláudio Castro. À proposta 
determina que as despesas empe- 
nhadas de 2021 sejam cornigidas em 
10,74% para chegar ao valor final do 
teto de gastos do ano que vem. Esse 
wercentual é baseado na legislação 
federal sobre o tema. A medida alte- 
ra a Lei Complementar 1993/21, que 
determinava como métrica a ser 
utilizada para o teto de gastos as 
despesas empenhadas em 2018 - 
que, após os reajustes com a infla- 

ção, chegariam a aproximadamente 
RS 71,6 bilhões. Já o teto de gastos a 
partir de 20293 será baseado no va- 
3r limite máximo fixado no ano an- 

tenor, corrigida pela inflação acu- 
mulada 

Em caso de descumprimento 
do teto de gastos, no exercicio 
subsequente não poderá ocorrer 
aumento, reajuste ou adequação 
dos salários dos servidores públi- 
vos, nem a realização de concursos 
públicos e criação de novos cargos. 
Também não poderão ser 
ofertados incentivos fiscais e 
tampouco a criação ou expansão 
de programas e linhas de financia- 
mento. O teto não vai incluir os 
repasses para os municipios, as 
despesas com Saúde e Educação 
o ipnacde em razão de eventual 
diferença das aplicações minimas 
constitucionais, Também estão 
excepeionalizadas as aplicações de 
diversos fundos constitucionais, en- 
tre eles o Fundo Soberano, ode Con- 
servação Ambiental e Desenvolvi- 
mento Urbano (Fecam), de Investi- 

mentos e Ações de Segurança Públi- 
ca e Desenvolvimento Social [ Fised) 
e ode Combate à Pobreza e às Desi- 
gualdades Sociais (Fecp). 

Os repasses à Fundação de Am 
paro às Pesquisas do Estado do Rio 
de Janeiro (Faperj) também estão 
excluidos do teto de gastos. Ainda 
estará fora dos limites de teto de 
gastos a da A dos professores 
que têm carga horária de 16 horas 
para um novo regime de 90 horas, 
com à remuneração proporcional ao 
tempo de trabalho. A medida é ga- 
rantida pela Lei 9.964/21 e finana- 
ada com recursos do Fundo de Ma- 
nutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fundeb). O Con- 
selho Consultivo da Comissão de 
Acompanhamento e Monitora- 
mento Econômico-Financeiro do 
Regime de Recuperação Fiscal 
(Comisarrf) vai fiscalizar o cumpri- 
mento do limite de teto de gastos, 
publicando relatório quadrimestral 
em site eletrônico. As informações 
também devem ser repassadas ao 
Poder Legislativo. 

ad 
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Govemador encaminha à Alerj 
projeto que garante benefício 
aos servidores da Educação 
- Professores e demais profissionais 
da pasta ganharão o Abono Fundeb, 
uma gratificação especial com 
recursos excedentes do fundo 

Os professores e de- 
mais servidores da Secre- 
taria de Estado de Educa- 
do vão ganhar uma grati- 
ação especial neste fim 
de ano. O governador 
Cláudio Castro enviou à 
Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) um 
projeto de lei que garante 
o Abono indeh (Fundo 
de Manutenção e Desen- 
volvimento da Educação 
Básicae de Valorização dos 
Profissionaisda Educação), 
um beneficio com recur- 
sos excedentes do fundo, 
aos educadores. Ao todo, 
63 mil profissionais da ati- 
va serão contemplados. O 
governador anunciou, nes- 
ta quinta-feira, 16, ao lado 
dosecretâniode Educação, 
Alexandre Valle, e do lider 
do governo na Alerj, depu- 
tado Márcio Pacheco 
(PSC), que o valor total do 
depósito chega a R$ 230 
E ifes Eras ienfgderá 
de acordo com a carga ho- 
rária. - Fremos o critério, 
que será pela carga horá- 
ria. Então cada carga ho- 
rária a gente dividiu 
irmimente o valor desse 
Fundeb. E um valor que 

chega a R$ 290 milhões e 
nós vamos estar agora aju- 
dando os  ENdorss da 
Educação. Antes do fim do 
ano, será depositado esse 
valor na conta de cada ser- 
vidor - declarou Cláudio 
Castro. 

Aimiciativa foi proposta 
pelo deputado Márcio 
Pacheco, seguindo ações 
implementadas em outros 
estados, que estão usando 
excedentes do fundo para 
conceder um beneficio aos 
seus educadores. - E im- 
portante esse apoio no fi 
nal do ano, que foi um ano 
táodificil ano depandemia, 
e uma maneira de valori 
zarmos mais ainda a nossa 
Educação - ressaltou o go- 
vernador. - Quero agra- 
decer ao empenho do de- 
putadoMárcioPachecoem 
nome de toda a Educação 
do estado. Esse abono 
Fundeb vem ajudar muito 
ao profissional. Tivemos 
anos dificeis em função da 
pandemia. Nosso agrade- 
cimento ao senhor, gover- 
nador, por entender a ne- 
cessidade de fazermos 
essa gratificação - afirmou 
Alexandre Valle. 

inrrzn SAR) 

O valor total do depósito chega a R$ 230 milhões. 

O pagamento será de acordo com à carga horária 

“Speed Fiber 
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Desprendimento de bloco de cerca de um metro, que se parfiuvem cinto pedras, em montanha viânha à Servidão Primavera 

Defesa Civil monitora situação do Caleme 
- Desprendimento de bloco de pedra de cerca de um metro assustou moradores da Servidão Primavera 

A Secretaria Municipal de 
Defesa Civil de Teresópolis in- 
forma que, na manhã desta 
quinta-feira, 16, houve um des- 
prendimento de bloco de cerca 
de um metro, que se partiu em 
cinco pedras, em montanha no 
bairro do Caleme. 

O paredão rochoso, onde in- 
clusive há dezenas de vias de 
escalada, é vizinho à Servidão 
Primavera. Após vistoria ime- 

Concurso da PM: Alerj debate 

diata da Defesa Civil Munici- 
pal, o diagnóstico foi de que a 
zona de amortecimento dá lo- 
cal é ampla, de mais de 400 
metros com vegetação preser - 
vada, o que caracteriza a au- 
sência de risco iminente para 
as residências no entorno da 
montanha. 

A Defesa Civil realizou um 
sobrevoo de drone para verifi- 
car as condições da montanha 

e a possibilidade de novos 
deslizamentos. Também já foi 
solicitada ao DRM /RJ uma vis- 
toria para confirmar o diag- 
nóstico. No momento, não há 
razão para desalojar morado- 
res das residências da região. 
“Além do desprendimento de 
bloco, no Caleme, foi registra- 
da uma ocorrência relacionada 
à árvores em Pessegueiros, não 
houve vitimas; sem desaloja- 

dos ou desabrigados. Os maio- 
res volumes de chuva regis- 
trados em 24h foram 55 mm/ 
24hs n Volta do Pião e 28 mm/ 
o4hs no Corta Vento”, infor- 
mou a Secretaria, em nota 
divulgada através da Assesso- 
ria de Comunicação da PMT. 

No momento, a Defesa Civil 
está Estágio de Vigilância devi- 
do aos acumulados e a previsão 
de continuidade dechuva fraca 
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a moderada ao longo do dia. 
Fiquem atentos aos Alertas via 
SMS e Sirenes e em caso de 
Emergência Ligue 199. À De- 
fesa Civil tem equipes de plan- 
tão 24 horas todos os dias da 
semana e, em caso de emer- 
rência, atende pelotelefone LO 
(ligação gratuita). Mais infor- 
mações a qualquer momento 
pelos canais oficiais da Prefei- 
tura de Teresópolis. 

Secretaria de Estado de Polícia Civil 
convocação de aprovados 
- Projetos visam proteger candidatos que 
passaram da idade limite porque estado 
demorou para realizar chamamento 

Os candidatos aprova- 
dos no Cursode Formação 
de Soldados da Policia Mi- 
litar, no ano de 2014, de- 
verão comprovar a exis- 
tência de parecer favorá- 
vel da ProcuradoriaGe- 
ral do Estado (PGE) ou ter 
decisão judicial própriaou 
análoga autorizando acon- 
vocação. E o É determi- 
na o Projeto e Lei 5.246/ 
21, de autoria Ecras dos 
deputados Martha Rocha 
(PDT), Enfermeira Rejane 
(PCdoB) eMárcio Pacheco 
(PSC), que a Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerjjapro- 
vou nesta terça- feira, 14, 
em discussão única. A me- 
dida será encaminhada ao 
governador Cláudio Cas- 
tro, que tem até 15 dias 
úteis para sandioná-la ou 
vetá-la. 

Amedidacomplementa 
a Lei 9404/21, que auto- 
rZou a convocação desses 
aprovados, mesmo que 
atualmente tenham mais 
de 35 anos, idade limite 
para ingresso na corpo- 
ração na época, mas que 
em 2014 estavam dentro 
das regras. Martha Rocha 

enel 

explicou o motivo da lei já 
em vigor ser necessária: 
“Depois do cancelamento 
do concurso com inscrição 
no ano de 2019, 05 candi- 
datosrealizaramumanova 
Inscrição no refendo con- 
curso 2014 já com idade 
acima da regulamentar, 
tarados mas não 
convocados para realizar o 
Curso de Formação de Sol- 
dados, por estarem com 
idadesuperioralimite. Eles 
estão aprovados em todas 
as etapas”, declarou. 

Idade minima 
O projeto ainda esta- 

belece a idade máxima de 
32 anos para ingresso na 
Policia Militar e no Corpo 
de Bombeiros. Será con- 
siderada a idade do can- 
didato no ato de inscrição 
no concurso. Também 
assinam o texto como 

cogutores os deputados 
Carlos Minc (PSB), Célia 
Jordão (Patriota), Môni- 
ca Francisco (PSol), 
Zeidan (PT), Bebeto 
(Pode), Renata Souza 
(PSol), Tia Ju (Republi- 
canos) e Samuel Malafaia 
(DEM). 

DESLIGAMENTO PROGRAMADO 
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Estamos com você, mesmo & distárecia, 

recebe 62 viaturas no Rio de Janeiro 
- Investimento total na renovação da Frota é é de cerca de R$ 20 milhões 

O governador Cláudio 
Castro entregou, nesta 
quinta-feira, 16, 62 novas 
viaturas, no estilo picape, 
para a Secretaria de Esta- 
do de Policia Civil (Sepol). 
Vinte delas são destinadas 
a Core Outros 40 velcu- 
los, sendo 20 caracteriza- 
dos, vão para delegacias 
distritais e especializadas 
Os demais 20, descarac- 
terizados, serão usados em 
ações de inteligência poli- 
cial. Duas têm padrão 
antibombas e o Invest 
mento total na renovação 
da frota é de cerca de R$ 
20 milhões. - Estas novas 
viaturas vão reforçar de- 
legacias de todo o estado, 
incluindo Niterói, S&o(ron- 
calo, a Baixada Fluminense 
e o interior, além das 
especializadas. Isso mos- 
trá que nossa gestão t [E para 
todo o Rio de Janeiro, não 
foca em determinadas re- 
giões e tem o objetivo de 
melhorar a segurança pú- 
blica - disse Cláudio Cas- 
tro. 

A aquisição visa O Te- 
forço e o restabelecimento 
£ operacional da Policia Ci 

«Os novos veiculos cha- 
gi a atenção pela ino- 
vação: uma techoto gia iné- 
dita de ide ca Oi usa- 
da nos para-brisas e são 
contra tiros de fual. A 

medida garante mais se- 
gurança aos agentes. - Os 
povos automóveis vão fa- 
cilitar à mobilidade dos 

entes em terrenos de 
dificil acesso. O governo 
estadual dá prossegui- 
mento ao plano de investi- 
o na polícia judiciá- 

- falou o secretário de 

Governador Cláudio Castro entregou 62 novas vaturas, no estilo picape, para a Secretaria 
de Estado de Policia Civil [Sepol) Vinte delas são destinadas a Core 

Policia Civil, delegado Allan 
Turnowshk. 

Centros esportivos 
Na ocasião, também foi 

assinado um termo de co- 
operação técnica entre as 
Secretarias de Policia Civil 
e de Esporte, Lazer e Ju- 
ventude para a instalação 
de centros esportivos para 
atender crianças e adoles- 
centes. Um dos núcleos vai 
funcionar nas instalações 
da Academia de Policia 
Sylvio Terra (Acade pol) 
para atender à comumida- 
de infanto-juvenil do en- 
torno, além de policiais ci- 
viseos dependentes.- Esta 
iniciativa mostra, na prá- 
tica, como a integração eo 
diálogo funcionam. À ação 
das nais secretarias re- 
sultou neste belo projeto 
que vai incluir a popula- 
cão, principalmente o pú- 

bhco infanto-juvenil. A: 
crianças terão a RR 
dade, ao Conv Iverem com 
os policiais cívis, de esco 
lherem o melhor caminho 
- tembrou Cláudio Castro. 

No projeto estão pre- 
vistos, além da academia, 
a revitalização da piscina, 
criação de uma sala de 
pilates e, ainda, salas de 
atendimento nutricional e 
psicológico. - Vamos tra- 
ser crianças e adolescen- 
Les para praticar ESpOrLES. 
Isso aproxima a popula- 
ção da Polícia Civile pode 
mudar a referência de vida 
daqueles meninos e meni- 
nas. Será a educação pelo 
esporte - reforçou Tur- 
nowski 

Haverá, ainda, a insta- 
lação de um segundo cen- 
tro esportivo. Desta vez, 
na Cidade da Policia, onde 
o atendimento será exclu- 

sivo aos policiais civis e 
dependentes. A estrutura 
prevê uma academia de 
musculação e espaço para 
treinos funcionais e volta- 
dos para a reabilitação dos 
policiais civis. - Vamos 
revitalizar os equipamen- 
tos esportivos, com desta- 
ue para a piscina, além de 
sda us materiais ne- 
cessários para as ativida- 
des. O local vai atender, 
além dos policiais e seus 
dependentes, a comunida- 
de do entorno, com ênfase 
nas crianças e adolescen- 
tes - afirmou o secretário 
de Esporte, Lazer e Ju- 
ven vg Gutemberg Fon- 
seca. Os espaços são cedi- 
dos pela Policia Civil, en- 
quanto os recursos huma- 
e sara as atividades fisi- 

carão a cargo da Se- 
eleiria de Esporte, Lazer 
e Juventude. 
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Conforme a legislação vigente, o beneficio fiscal terminaria em dezembro deste a no, mas o projeto de ki (PL) prorroga a isenção do IPI atéofim de 2026 

Prorrogada a isenção de IPI para 
taxistas e pessoas com deficiência 
- Texto eleva de R$ 140 mil para R$ 200 mil o preço máximo do automóvel 

O Senado rejeitou alterações da 
Câmara dos Deputados no projeto 
ue prorroga por cinco anos, até 31 

de dezembro de 2026, a isenção do 
Imposto sobre Produtos Industria- 
lizados (IPI) na aquisição de carros 
novos por pessoas com deficiência e 
deficientes auditivos. Os taxistas e 
cooperativas de taxistas também 
estão contemplados pela isenção. O 
projeto foi aprovado pela Câmara no 
inicio deste mês, retornou ao Sena- 
do, Casa de origem, e agora, segue 
E sanção pres idencial. Conforme 

epislação vigente, de 1995, 0 be- 
Neficio fiscal terminaria em dezem- 
bro deste ano, mas o projeto de le 
(PL) prorroga a isenção do IPT até o 
fim de 2026. Durante a análise do 
texto na Câmara, os deputados in- 
cluíram um trecho que revogava a 
isenção do Programa de Integ gração 
Social (PIS) e da Contribuição para 
Financiamento da Seguridade Soci- 
al (Cofins) na compra de produtos 
uiímicos e farmacêuticos destina- 

dos 4 saúde, como forma de com- 

pensar a renúncia fiscal provocada 
pela isenção do IPI na compra dos 
automóveis, mas os senadores re- 
jeitaram a alteração. 

Durante a votação do destaque, 0 
relator do projeto, senador Romário 
(PL-RJ), disse que o governo deve- 
rá entrar em entendimento com o 

relator-geral do Orçamento dezo022, 
deputado Hugo Leal (PSD-RI]), para 
encontrar uma fonte pagadora para 
a manutenção do beneficio fisc; Sa ga- 
rantido à área da saúde. A alter ac ão 
feita pelos deputados também foi 
criticada por Izalci Lucas (PSDB- 
DF). “O governo buscará uma alter- 
nativa. Não podemos aceitar tirar 
dinheiro da saúde. Tem a LOA [Lei 
Orçamentária Anual], que não está 
votada. Não há nenhum problema 
em relação à fonte no projeto, isso é 
prorrogação de um incentivo que 
existia desde 1995, quando ainda 
não existia à Lei de Responsabilida- 
de Fiscal e, posteriormente, foi sen- 
do ientificada a fonte de custeio”, 
afirmou o senador tucano. 
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Contadores terão direito 

a atendimento preferencial 
em repartições públicas 
- Profissionais terão direito a um 
guichê próprio ou preferência de 
atendimento no guichê normal 

Contadores podem ter 
direito a atendimento pre- 
ferencial nas repartições e 
concessionárias de servi 
cos públicos. E o que prevê 
o Projeto de Lei 4.527/21, 
que a Assembleia Legisla- 
tva do Estado do Rio de 
Janeiro ( Alerj) aprovouem 
discussão única. Oprojeto, 

do deputado Andre Corréa 
(DEM), será encaminha- 
do ao govemador Cláudio 
Castro, que tem até 15 dias 

úteis para sancioná-lo ou 
vetá-lo. A prioridade só 
será válida quando o ser- 
viço for desenvolvido para 
um cliente do contador - 
sendo vedada a prioridade 
para assuntos pessoais. 
Eles terão direito a um 
guichê próprio ou priori 
dade de atendimento no 
guichê normal, além de 
atendimento especial na 
tramitação de documen- 
tos. A norma só valerá 
para os profissionais ins- 
critos junto ao Conselho 
Regional de Contabilidade 
do Estado, sendo necessá- 
ria a apresentação da car- 
teira de identidade profis- 

sional. O horário de aten- 
dimento especial será das 
uh às 19h. 

As repartições e con- 
CESSNÁrias Ea trm- 
plementar o atendimento 
preferencial no prazo mais 
curto possivel, devendo 
dar ampla publicidade à 
medida. “Esse projeto se 
justifica pelo beneficio de 
todas as partes envolvi 
das, inclusive o setor em- 
presarial e a própria socie- 
dadecomoumtodo, pois,o 
profissionalda contabilida- 
de é responsável pela 
operacionalização de di 
versas rotinas empresari 
ais, tratando diretamente 
com diversos Órgãos e re- 
partições públicas de to 
das as esferas, justificou o 
Autor. 

OQ texto garante que 0 
atendimento preferencial 
não poderá prejudicar a 
preferência de atendimen- 
to para idosos, pessoas 
comdeficiência, gestantes, 
lactantes, pessoas com cri 
anças de colo e obesos. À 
medida precisa da regula- 
mentação do Executivo. 

Projeto do deputado André Corréa IDEM) será encaminhado ao scwemador 
Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis parasancioná-lo ou vetá-lo 
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Ministério da 
Saúde alerta 
para golpes 
por e-mail 
- Fraude implica em 
falsa disponibilização 
de certificado de 
vacinação por e-mail 

O Ministério da Saúde di- 
vulgou nesta quarta-feira, 15. 
um comunicado alertando para 
mensagens falsas por e-mail 
utilizando como gancho oargu- 
mento de envio do certificado 
de vacinação contra a Covid- 
19. O ministério ressalta que 
não disponibiliza esse tipo de 
comprovação por e-mail para 
nenhum usuário do Sistema 
Único de Saúde (SUS). A única 
forma de obter o certificado de 
vacinação para a Covid-lg é 
por meio do aplicativo Conec- 
teSUS ou de sua versão web, 
Em razão da invasão na base 
de dados do Ministério da Saú- 
de, o aplicativo ainda não está 
com a emissão de certificados 
normalizada. 

Em nota, a pasta informou 
que “está agindo para resta be- 
lecer o mais ido possivel 05 
sistemas para registro e emis- 
são dos certificados de vacina- 
cão”, mas não informou quan- 
do o serviço estará disponível 
novamente. O aplicativo 
ConecteSUS pode ser baixado 
em qualquer loja de app, como 
Play Store ou Apple Store. Nele, 
o cidadão que se cadastrar pode 
acessar os dados de vacinação, 
incluindo o exigido nocontexto 
da pandemia do novo coro- 
navirus (Covid-19) por alguns 
estabelecimentos. O certifica- 
do fica disponivel apenas para 
quem completar ociclo vacinal. 

Amesma 
campanha já é 
prevista para O 
ano de 2022 

e, nomomento, 
uma nora vacina 

estã sendo 
desenvolvida 
para cobrir a 
copa HINZ 
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Campanha de vacinação contra a Influenza A 
segue nas unidades de saúde do município 
- Vacina evita evolução de casos graves, mas não garante a proteção total contra o vírus H3N2 

A Prefeitura Municipal de 
Teresópolis, por meio da Se- 
cretaria Municipal de Saúde, 
continua nos esforços de 
conscien-tização acercados cui- 
dados de proteção contra a gri- 
pe Influenza A. O objetivo da 
campanha de imunizaç ão é 
atingir a meta de 90% na po- 
pulação alvo que inclui crian- 
cas, gestantes, puér-peras e 
idosos. De acordo com o Minis- 
tério da Saúde (MS), a Campa- 
nha Nacional Contra a 
Influenza segue até o fim dos 
Esto UES, que estão disponi- 
veis nas unidades de saúde da 
cidade e interior, das 8h às 17h. 
A campanha é anual, com vaci- 

PARA QUEM 
DIRIGE O SEU 
PRÓPRIO DESTINO 
ARRIZOBSERO 
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nas produzidas para combater 
e proteger a população contra 
uma nova cepa do virus 
Influenza A. Segundo o MS, a 
campanha de 2021 foi produ- 
ada com base em cepas espe- 
cificas; porém, o atual surto 
viral no Estado do Rio de Ja- 
neiro se deu pela introdução da 
varante HaNo. 

Desta forma, a Secretaria 
Municipal de Saúde, sob orien- 
tação do Ministério da Saúde, 
garante que a vacinação conti- 
nua sendo um meio eficaz para 
garantiro controleda Influenza 
A. “A população precisa ter em 
mente que o meio mais eficaz 
de garantir a saúde é se vaci- 

nando. É um fato que a atual 
vacina não bloqueia a infecção 
do virus, mas ela garante o não 
desenvolvimento de quadros 
respiratórios graves”, explica 
a Subsecretária de Atenção 
Primária à Saúde, Edneia 
Martuchelli. A mesma campa- 
nha já é prevista para 2022 e, 
no momento, uma nova vacina 
está em desenvolvimento para 
cobrir a cepa HaNo. 

Vacinação em 
Teresópolis 

No município, a Campanha 
NacionalContraa Influenza atin- 
giu ameta paracoberturavacinal 
apenas entre os trabalhadores 

www besourocaoachery.com.br 
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Av. Delfim Moreira, 1.502, loja 1.514 Vale do Paraiso, Teresópolis - RJ 

de saúde (00%). Os demais pú- 
blicos-alvo estão da seguinte E 
ma: enanças (7 6.72%); gestantes 
(67,7%) e puérperas (73,7%); 
sem ainda E rd as doses 
que foram aplicadas durante 
esse mês em Teresópolis. 

Formas de proteção 
A educação em saúde é uma 

parte fundamental neste esfor- 
co de conscientização contra a 
gripe. À população é orientada a 
tomar as mesmas medidas sani- 
tárias que são adotadas contra a 
Conid-19, tais como: uso de mãis- 
caras em locais abertos e fecha- 
dos; higienização das mãos; e 
distanciamento social. 

MP e polícia 
fazem operação 
contra grupos 
nazistas 
- Pessoas são suspeitas 
de praticar, divulgar e 
instigar a realização de 
atos de discriminação 
e preconceito 

O Ministério Público do Rio 
de Janeiro (MPRJ) e a Polícia 
Civil cumpriram nessa quinta- 
feira, 16. quatro mandados de 
prisão e 30 de busca e apreen- 
são contra grupos de pessoas 
que se autodeclaram nazistas. 
Os mandados da operação 
Bergon foram cumpridos em 
sete estados. Além do Rio de 
Janeiro, policiais atuam em São 
Paulo, Minas Gerais, Rio Gran- 
de do Sul, Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Norte. 

De acordo com o MPR, es- 
sas pessoas são suspeitas de 
praticar, divulgar e instigar a 
realização de atos de discrimi- 
nação e preconceito em relação 
à raça, cor, etnia e procedência 
nacional, além do crime de 
corrupção de menores. Alguns 
dos suspeitos são adolescen- 
tes. O grupo é Inv estigado por 
publicar, em redes sociais e em 
aplicativos de mensagens, fo- 
tografias, imagens e textos de 
cunho racista, homofóbico, 
antissemita ou nazista. Ha aim- 
da a incitação da prática de vi 
olência contra esses segmen- 
Los. Segundo o MPRI, o nome 
da operação faz referência à 
freira francesa Denise Bergon, 
que desafiou nazistas ao abri 
gar e salvar a vida de dezenas 
de crianças judias durante a 
Segunda Guerra. 

FASE 

dotica E 
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- Imunizante para público entre 5 e 11 anos terá dose menor e frasco na cor laranja 
Após autorizar o uso da vaci- 

na da Pfizer em crianças com 
idade entre 5 e 11 anos, a Agén- 
cia Nacional de Vigilância Sani- 
tária (Anvisa) apresentou nesta 
quinta-feira, 16, algumas reco- 
mendações e condições que de- 
vem ser observadas pelas auto- 
ridades de saúde para a imuni- 
zação desse público. De acordo 
com a agência, a atenção deve 
ser redobrada uma vez que tan- 
to a dose como a formulação da 
vacina a ser aplicada serão dife- 
rentes das aplicadas em jovense 
adultos. À exemplo do que ocor- 
reu nos demais grupos, a vaci- 
naçãoem crianças deve priorizar 
grupos consideradas como de 
risco. Um ponto muito impor- 
tante, ressaltado pela diretora 
da Anvisa e relatora do processo 
de liberação do medicamento, 
Meiruze Sousa Freitas, é que 
pais ou responsáveis fiquem 
atentos com relação ao frasco da 
vacina, que terá cor laranja. Para 
adultos, o frasco é roxo. À admi- 
nistração da vacina em crianças 
será de duas doses de 10 
microgramas com três semanas 
de intervalo. “O volume a ser 
aplicado é de 0,2 ml em uma 
seringa de 1ml”, explicou a dire- 
Lora. 

Meiruze lembrou que caberá 
ao Ministério da Saúde a decisão 
sobre “conveniência e oportuni- 

FROTA CERTIFICADA 
COM SELO VERDE. 

A exemplo do 
Que OCDE MOS 
demais grupos, 
avacinação em 
crianças deve 

priorizar grupos 
consideradas 
Como de risco 

dade” para inclusão da vacina no 
Programa Nacional de Imuniza- 
cão, mas que cabeá Anvisa apre- 
sentar as recomendações e con- 
dições que devem ser seguidas 
para a vacinação das crianças 
nessa faixa etária. “A vacinação 
das crianças nessa faixa etária 
deve ser iniciada após treina- 
mento completo das equipes que 
de saúde que farão a A E ag 
uma vez que a grande maioria 
dos eventos adversos pús-vaci- 
nação é decorrente da adminis- 
tração do produto errado a fai- 
xas etárias erradas, de doses ina- 
dequadas e da preparação erró- 
nea do produto”, a a direto- 
ra. 

Com 100% dos ônibus com o Selo Verde, a 

Viação Dedo de Deus atende aos Indices 

estipulados pelos órgãos de proteção ao meio 

ambiente, garantindo o controle do nivel de 

poluentes emitidos pelos ônibus, O objetivo é 

reduzir a emissão de gases poluentes no meio 

ambiente e o consumo de diesel junto as 

empresas de transporte coletivo, Levamos a 

Sério nosso COMPpromissSo Com Q Meio 

ambiente, deixando nossa cidade mais verde, 

Uma outra recomendação da 
Anvisa é de que a vacinação das 
crianças seja feita em “ambiente 
especifico e segregado da vaci- 
nação de adultos”. O ambiente 
deveser“acolhedoreseguro para E EP alii 
a pen . E tam- 
bém indicado que as crianças 
permaneçam no local em que a 
vacinação ocorrer por pelo me- 
nos 20 minutos após aa plicação, 
de forma a serem observadas 
por esse período. A sala em que 
se dará a aplicação da vacina 
deve ser exclusiva para a aplica- 
ção dessa vacina. E não deve ser 
aproveitada para a aplicação de 
outras vacinas, ainda que 
pediátricas. Não havendo essa 

dino Brasa 

possibilidade na infraestrutura, 
para essa aplicação, que sejam 
adotadas todos gli visan- 
do uma administração segura. 
No caso de comunidades isola- 
das, como aldeias indigenas, a 
Anvisa recomenda que, sempre 
que possível, a vacina seja feita 
em din separados, não coinci- 
dentes com os dias de aplicação 
em adultos. 

Intervalo de 15 dias 
Segundo adiretora da Anvisa, 

a vacina não deve ser adminis- 
trada de forma concomitante 
com outras vacinas do calendá- 
rio infantil. “Por precaução é re- 
comendado intervalode Indias”, 

disse a diretora. À modalidade 
de vacinação drive thru tam- 
bém deve ser evitada. Outra 
recomendação é que os agentes 
de saúde devem informar aos 
pais ou responsáveis que acom- 
panham crianças e adolescentes 
sobre sintomas e reações espe- 
radas após a vacinação, como 
dor, inchaço ou vermelhidão lo- 
cal, febre, fadiga, dor de cabeça 
ou linfadenopatia (gânglios) na 
axila do braço que recebeu a 
vacina. “Pais ou responsáveis 
devem procurar um médico, 
caso a criança apresente dores 
repentinas no peito, falta de ar 
ou palpitações após à E ie 
da vacina”, afirmou a diretora. 
Crianças que completarem 12 
no intervalo entre a primeira e a 
segunda dose deverão manter a 
dose pediátrica. 

Ameaças - O diretor presi 
dente da Anvisa, Antônio Barra 
Torres, aproveitou o anúncio 
para denunciar que todos dire- 
tores da Anvisa receberam ame- 
aças de pessoas contrárias à va- 
cinação em crianças. der 
Torres, “o acirramento da vio- 
lência anti-vacina está em viés 
crescente”, mas o trabalho que 
vem sendo desenvolvido pela 
agêncianãoserá prejudicado. Ele 
informou que“não cabe à Anvisa 
e, sim, às autoridades de saúde, 
a aplicação do imunizante”. 

VOCÊ VIU O QUE 
A NGT ESTA 
FAZENDO? 

li UMA SOLUÇÃO. 
UMA ÚNICA ASSINATURA. 
INFINITAS POSSIBILIDADES! 
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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 sai- 
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 
Mevudon 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 ónibus 
(Dorvalino) no rodo. 
Com 2 quartos, sala, 
oz. banh. área de 
serviço, sem gara- 
gem. Casa nova, sem 
escadas. R$ 85 mil. 
Contato: 9904 6- 
8998, *1611 

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

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

ALTO. Em condomi- 

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

SÍTIOS 

SANTA RITA. Local 
tranquilo, propriedade 

aconchegante, com 

63,5 ha, banhada por 
ribeiros várias nascen- 

tes, sede, casa de ca- 

selro, cochelra, árvo- 

res frutiferas, docu- 
mentação ok. Contato: 

95666-5900 ou 2642- 

1606. *0512 

Cachoeiras 
de Macacu 

592.000 
[59.2 hectares), 
3 Minas D'água, 
Grau de utilização 
100%, Pequena 

construção (casa), 
Grande parte barena 

plana. ITR paga. 

Atenção: águas 
em analise inicial. 

[ pureza, PH etc) 

Contatos: 
99293. 5699 

LOJA 

PADARIA em Painel 

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. 

Diário 
| EMPREGOS 

Precisa-se 

SEGURANÇA, Porteiro 
e Recepcionista, com 
experiência. Interessa- 
dos devem enviar cur - 
riculo para < avenida 
farmecialáiema Loom 
> ou Whatsápp (61) 
4873-0359, “0401 

ESTÁGIO em Hote- 
laria. Oferecemos bol- 
saauxiiode R$ 500,00 
para 30h semanais. 
Enfasenasáreas Admi- 
nistrativas, Recepção 
de clientes, de Eventos 
comerciais e Corpo- 
rativos. Enviar CV pelo 
WhatsApp: 96810- 
S(NMO. *0201 

VENDEDOR. Empresa 
de materiaiscontrata, 

Contato: 2242-0068. 

ANALISTA FISCAL. 
Contato: 99001-9079 

0u95480-0005, *1512 

ANALISTA CONTÁ- 
BiIL. Contato: 99001- 

9070 ou 064980-9005, 

ANALISTA DE PLANE- 
JAMENTO E ORÇA- 

MENTO. Contato: 

990019079 0u064895- 

9495.º1512 

GERENTE ADMINIS- 
TRATIVO. Interessa- 
dos enviar curriculo 
para: < vaga oralu 
nicteresopolisbhot 
mail.com >. *3011 

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

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

AUXILIAR DE LIMP E- 
ZA. Interessados en- 
viar currículo para: < 
vaga oralunicte 
resopolisihotmail cor 
>, *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 disponivel. Con- 
tato:[24)98819-1437., 
JFC CONTRATA PNE 
[Pessoas com Neces- 
sidades Especiais). 
Interessados devem 
enviar CV para: < 
rhévgru pocampanha, 
com.br >. *CoRP 

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

GERENTE com expe- 
rência em restau- 
rante, pub, casa de 
eventos, pizzaria, 
gestão de equipe, 
operação de salão, 
compras. Enviar cur- 
riculo para: < curricu 
lo id ataguanti.com. 
br> *0512 

Ofereco-me 

CASEIRO. Com refe- 

rências. Contato: 

9637. B66I. 

CASEIRO em Teresó- 
polis ou outra cida- 
de. Tenho 42 anos e 

sou solteiro. Tel. de 

contato: 966 78-1602. 

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

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

DIARISTA ou Faxinei- 

ra. Contato: 97110- 

1157." 1612 

DOMÉSTICA ou Ca- 
selra. Com experiên- 
cla e referência. Con- 

tato: 99099. 2898. 

DIARISTA ou Acom- 

panhante. Contato: 

99138-2866. * 1512 

ACOMPANHANTE à 
noite. Contato: 

98380-7121.*1512 

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

O DIÁRIO 
CASEIRO. Com refe- 
rências. Contato: 
9837-8661. º1512 

PASSADEIRA. Conta- 
to: 97096-4853 ou 
2041-3734. º0012 

JARDIM, Ajudante p/ 
carregar verdura, Ca- 
selro. Com experiên- 
cla. Contato: 99871. 

99305. *0712 

CUIDADOR DE IDO- 
S05 ou Acompa- 
nhante, possuo cur- 

so de Cuidador. Dis- 
pontvel em qualquer 

horário. Contato: 

928056-3120. 0712 

CASEIRO ou jardinei- 
ro. Contato: 98832- 

4388. *3011 

SERVIÇOS GERAIS ou 
Doméstica. Conta- 
to: 09254-9772. 

“3011 

CASEIRO em Tere- 

sópolis ou outra cl- 
dade. Tenho 42 anos 

e sou solteiro. Com 

ótimas referências. 

Contato: 966 78-1602. 

“2511 

DOMÉSTICA, Garço- 
nete, Faxina de es- 
critório ou Caseira 
em  Tere-sópolis. 
Disponi-vel todos 05 
dias e horários. Con- 
tato: 9822 7-6374., 
“2511 

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

CASEIRO, Jardineiro, 
Pintor. Contato: 

9871-9306.º*1811 

DIARISTA, Acompa- 
nhante. Contato: 

99138-2866.*1811 

ACOMPANHANTE, 
Serviços Gerais, em 
Teresópolis, Petró- 
polis, Rio ou Nova 

Friburgo. Contato: 
97696-9563, *1811 

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

Contato: 90858-2363. 

“1211 

EMPREGADA DO- 
MÉSTICA. Com refe- 
rências e experiên- 
cla. Contato: 99095. 
898. *1211 

JARDINEIRO. Traba- 
lhos de pintura, 

bombeiro, consultor 
de móveis e peque- 

nas reformas. Conta- 
to :00495-5175, Antô- 

nio. *1111 

ACOMPANHANTE 
DE IDOSOS. Contato: 

985 70-6970, Cf 

Daniela. *1011 

JARDINEIRO ou Ser- 
viços Gerais. Conta- 
to: 97539-4315 

ou 2008-0364. *1011 

FAXINEIRA em colé- 

gio, auxiliar de servi- 
ços ou arrumadeir a. 

Contato: 97890- 
1956. *0211 

DIARISTA, faxineira 
ou babá de 2 ou 3 

vezes na semana. 

Contato: 97110- 

1157.º*0211 

FAXINEIRA. 2 ou 3 
vezes Na semana. 

Contato: 90226-958. 

BABÁ, Doméstica, 3 
vezes Na semana. 

Contato:97564-4812, 
ci Adriana. *0311 

DIARISTA ou faxinei- 

ra. Contato: 97110. 

1157.º2910 

ACOMPANHANTE 
ou trabalhar de aju- 
dante em restauran- 

te. Contato: 9027 8- 

Diário 
DIVERSOS | 

FOGÃO 4 bocas, 
branco. R$ 400,00. 
Tratar: 99735-8937. 
“1812 

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. R$ 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/ Ále- 
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- 

ORBS. *2411 

CABECEIRA de cama 
box de solteiro. Acol- 

choada, cor bege. R$ 
65,00. Contato: 
99530-0888.*2411 

CAMA de Solteiro 

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

MÓVEIS de Grama- 
do, Eletrodomésti- 

De tubo. Ré 

Há 
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A Fundação Educacional Serra dos 

Órgãos - Feso recruta 

pessoas com deficiência. 

Interessados enviar currículo para 

curriculorhOunifeso.edu.br 
ou entregar na Gerência de 

Desenvolvimento de Recursos 

Humanos na Av. Alberto Torres, 

111 Alto - Teresópolis/RJ. 

Informações: 
(21) 2641-7047/7055 

6 7 

COLCHÃO ORTO- 
BOM. R$500,00. Con- 
tato: 90735-8937. 

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

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

SOFÁ CAMA. E5 
380,00. Contato: 
49108-4159.º 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:99735-8937. 

SOFÁ de corino bran- 
co: Vira cama de ca- 

sal, com puff. AS 
600,00. Tratar: 90735 
8937.º0111 

Ea =. 

Diário 

STRADA Adventure 
2020, Cinza escuro, 
motor 1.8, CD 3 por- 
tas, completo, 25.000 
km. Contato: 90047- 

sms. cool 
AUDI Q3. 13/14, mo- 
tor 2.0 Tfsi, 180 cava- 
los, Stronie, 5 portas, 
automático, teto so- 
lar, gasolina. Com 
75.000km rodados. 
R5 85 mil. Tratar com 
Paulo 99080-2226. 

RENAULT. Ano 2007, 
motor 1.4, com ar 
condicionado e rá- 
dio. R5 11 mil. Conta- 
to: 2642-2894 ou 
98011-7508,º1512 

MONTANA. Ano 
2010, conservado. R5 
23.900,00. Estudo 
proposta. Conta- 
to: 99539-9521 ou 
2642-8182,º2511 

SANDERO. áno 2013, 
perfeito estado. R$ 
24 mil. Estudo pro- 
posta. Contato: 
49530.05210u 2642- 
B182,º2511 

CAMINHÃO Volks 
wagen 2008 Baú. 
Modelo 5.140, R$ 78 

mil. Tratar: 96678- 
1602 (WhatsÃpp). 
“2811 

PAJERO TO 44 .Automa- 
tico. Ano 2000/2001. 
Banco de couro, gasoli- 
na, ar, Pneus novos, 
todo revisado. Multi- 

mídia. Mecânica/elé- 
trica ok. R$ 22 mil. Con- 
tato: F9B4 I-I7F7A. 

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

VOTAGE CL 1.6 

dino 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.R55mil. 
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: 38395-0450. 

COMPRANDO AS LENTES MULTIFOCAIS 

DALINHA ESPACE A ARMAÇÃO SAI DE GRAÇA 

=» o , 4 a. válida pu ra AFMaÇçÕõEs Ex 

9816.º*2210 EA ea r 

Buscamos e entregamos | | DIARISTA.Comexpe ag Y ES *PE- | ços. Contato: - 
rência e referência. ic Óticas . lt, Gente 

07535-5243 | | cemeissia | ceupema co es o 
Tedirones e 5 1a DIARISTA, Faxineir a. duplex, 334 L, TERESÓPOLIS - Rua Emile Ducumunn, 167/0ja Bi2 

Contato: 97614- 

7852, cl Alessandra. 
K.CO Ta nde feria detapetesch: defrost. R5 480,00. 

Contato: 99111-B655. ateral ao Várzea Shopping), TEL: (21) 98420-2993 deta D: Ptesche irin obom 
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Au. Oliveira 
Botelho, 501 
Bairro do Alto 

Tel: 2642-6300 

CONFIRMA 
ImÓveis 

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

« CASAS 
ARARAS. R$ 470.000,00 Casa Cond. 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. 600. 

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, área 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$300,00 e IPTU R$ 1800004. Ref.581 
ALTO. R$ 530.000,00. Amplo Apto c/ 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO! 100,20m*, 

sala Zamb, 2Qt2s 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. 768. 
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. 
dass. 

- 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$ 11836. 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 E0O3S 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: locacaoGQ)condomaxonline.com.br 

LOCAÇÃO 

ALTO Conjugadocom quarta sala cozinha, banheiro. 
R$ 500,00 + taxas. A-B93 
ALTO: Conjugado mobilhado, quarto, cozinha eba- 
nheiro R$ 1.200,00 A- 692 
AG RIÕES 02 quartos, sal, cozinha banheiro. R$ 
900,00 + taxas. A-69] 
TUUCAÃ Ótimo apartamento com O3 quartos sendo 
uma suíte com varanda, sala ampla, banheiro social 
lavabo, cozinha com armários, área de serviço, varan- 
da, 02 vagas de garagem + dependência completa RE 
+ 500,00 + taxas condomínio completo. A-690 
VARZEA: Ótimo apartamento com OL quarto, sala 
coz inha, varanda, banheiro + dependência completa. 
R$ 110000 A-GBS 
ALTO: Loftmobilhadono alto próximo a faculdade R$ 
Lb00,00 + taxas A-GRB. 
PRATA; O? quartos, sala, cozinha, banheiro, sacada 
área dserviço egaragem -R$ 900,00 + taxas -—A - GRE 
PRATA; OZ quartos, sala, cozinha, banheiro, sacada 
área d serviço egaragem. R$ 900,00 + taxas -A-BAS 
ALTO átimoapartamentocom quarto sala cozinhas 
banheiro-hMobilhado-R$ 1.000,00 +Taxas-A-GBI. 
ALTO: O2 quartos, sala, cozinha, banheiro área de 
serviço+ 01 dependência? 1.700,00 + taxas -A-GRO 
VARZEA; Ótimo apartamento com Ol quarta, sala 
cozinha, banh. áreadeserv R$750,00 + taxas-A-GTA 
VARZEA: Ótimo apartamento com 02 quartos, sala 
cozinha, banheiro, área, com 01 vaga de garagem e 
elevador: R$ 1300,00 +Taxas -A-b74. 
VARZEA: Apartamento com ô2 quartos com armários, 
sala, cozinha com armários e área de serviço -RÊ 
1150,00+ taxas -A-671 
CENTRO Quarto, sala, cozinha e banheiro- R$800,00 
+ taxas — A-G65. 
AGRIÕES: Conjugado, quarto, cozinha e banheiro — 
Excelente localização — Térreo — R$600,00 + taxas. A- 
Gb? 
VÁRZEA: Quarta, cozinha, banheiro — R$750,00 com 
água e hz inchsas — AG52. 
ALTO. Quarto, cozinha, banheiro — Mobiliado - 
R$650,00 + taxas — A-G51. 
BARRA Quarto sala, cozinha e banheiro R$700,00 — 
Desconto de R$200,00 durante OS meses + taxas A- 

bib. 

VÁRZEA OZ quartos, sala cozinha, banheiro, área de 
serviço e dependência de empregada completa. R$ 
B0D,00 + Taxas A-bil 
ALTO: Quarto, sala, cozinha, banheiro e área deserviço. 
Prédio com elevador. R$1000,00 + taxas À 638. 
AG RIÕES Quarto cor e banh R$500,00 + Taxas A-625. 
ALTO: O2 Quartos, sala, cozinha, banheiro, área de ser- 
viço dependéne ia de empregada completa R$900,00 + 
Taxas A-GB5. 

CASAS 
BARRA DO IMBUL O2 quartos, sala, cozinha banheiro, 
área de serviço 1º locação R$ 1500,00 + taxas . 
CASA ALBUQUERQUE O3 quartos sendo 01 suíte com 
doset, sala, cozinha banheiro social, lavabo, área de 
serviço. Quintalna parte detrás e amplo jardim na frente 
R$ 2.50000+ taxas C-005 
CASA ALBUQUERQUE 02 Quartos, sala, cozinha, ba- 
nheiro, área de serviço, quintal varandae estacionamen- 
to — R$1 300,00 + Taxas — COO2. 

SALAS 
SALA: Sala comercial no centro R$900,00 — 5-6 

SALA: Sala comercialno centro. Ré 1.000,00 — 5- 085 

GALPÃO: Galpãocom 400 m com ô3 banheiros Ólcopa 
201 escritório R$ 6.000,00 6 -001 
CENTRO loja em shop ping no centroda cidade Dividida 
em O2 salas com banheiro. R$ 25000000. L-O0M 
VALEDO PARAB O loja com 03 ambientes e banheiro. 
R$ 850,00 L-023 
VÁRZEA: Loja, 02 ambientes com mezanino -R$2 100,00 
— LAS? 
VÁRZEA Loja e sobre loja no shopping Várzea — 
R$1950,00 + Taxas — L-DOIG 
ALBUQUERQUE: Loja com 100 m”, ilha para espaço 
gourmet, sala para estoque e banheiro. R$1 800,00 + 
taxas. L-OLA 
VÁRZEA: Loja e sobre loja com banheiro R$ 1000,00 + 
Taxas. L-017. 
VÁRZEA: Loja e sobre loja com banh R$1 800,00, L-L6. 
PRATA: Terreno industrial com 2.400m? - R$6/000,00 — 
T-DoL 
ALBUQUERQUE: Salão com mais 02 salas e banheiro 
R$2 400,00 + taxas L-007 

VENDA 
APARTAMENTOS 
ALTO: Excelente apartamento com 02 quartos , sala 
cozinha, banheiro, garagem R$ 350.000,00 -A-250 
BARRA DO IM BUD O) quarto com armário, sala cozinha 
com instalação para maquina de lavar banheiro social 
com tanque, Condominio com parquinho infantil e 
estaconamento. R$ 172.000,00 A-249 
PIMENTEIRAS 02 quartos sala cozinha banheiro área 
de serviço, garagem e elevador. R$ 250.000,00 A-248 
ALTO Conjugado no alto com quarto sala cozinha e 
banheiro - R$ L60,/000,00- A-246 
ALTO Apartamento com 03 quartos, sala cozinha, ba- 
nheiro, varanda, prédio com elevador e garagem R$ 
450,000,00- A- 245 
ERMITAGEM 02 quartos, sala ampla, varanda, banheiro, 
cozinha, elevador, e garagem, excelente estado decon- 
servação. — R$ 28000000 — A-244 
PIMENTEIRAS "02 quartos sala cozinha, banheiro área 
de serviço, Portaria 24h e área de lazer. -R$ 240,000,00 
— A-243 
TULKCA: Apartamento com O2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro social banheiro de empregada, despersa — 
EIm” de área construida, estacionamento — R$ 235 mil 
— Add? 
ALTO O2 quartos, sala ampla, banheiro social cozinha, 
área de serviço e dependência completa reversível — 
prédio com elevador — R$ 370 mil -A-239. 
VÁRZEA: Conjugado amplo dividido em quarto e sala, 
cozinha, banheiro social com tanque e instalação para 
máquina de lavar — Bastante ensolarado — R$ 147 mil — 
A-Z38 
VÁRZEA: 03 quartos sendo Ol suite com OZ armários 
embutidos, sala ampla com varanda e sacada, cozinha 
com armários planejados e mesa com M cadeiras 
banheiro, área deserviço edependência deempregada 
completa. — Prédio com elevadore 02 vagas de garagem 
R$ 870 mil A-236 
ALTO Excelente localização “Conjugado amplo, cozinha 
e banheiro social Pode ser dividido em quarto e sala. 
R$135.00000. A-235. 
VALEDO PARAISO- Conjugadocom amplo espaço para 
dividir em quarto e sala, armário embutido, cozinha e 
banheiro socialÃrea deserviço externa coletiva. R$130 
mil — A-Z10 
PRATA -— 02 quartos com armários, sala ampla varanda, 

banheiro social cozinha com armários, área deserviço 
gestacionamento. Prédio com lazer completo e por - 
taria 24 horas — R$ 240 mil — A- 222 
VÁRZEA - Excelente localização Frente ensolarado, 
02 quartos (01 suíte, sala ampla, varanda, banheiro 
social cozinha com armários área de serviço, dep. 
Completa, garagem, elevador, piscina, sauna esalão 
de festas. R$ 490 mil- A 212 

CASAS 
SANTA RITÃO OM quartos sendo Ol suíte, sala O? 
ambientes, cozinha com armários, banheiro, garagem, 
churrasqueira e varanda R$320/000,00 —€ 192 
PARQUE DO IMBUÍ- Condominiofechadocom clube 
completo com piscinas, sauna quadras saldodejogos 
restaurante e segurança 24 horas. Casa totalmente 
independente, 04 quantos (D? suítes) sendo Ol suíte 
master, banheiro social salão com lareira, cozinha 
áreade serviço, varanda, garageme jardim R$ 700 mil 
€- 173. 
ALBUQUERQUE —G reenvalegeCondominio fechado. 
Linda casa corstruçãonova. O suítes (01 máster), sala 
de jantar sala com lareira, sala de estar, lavabo, sótão, 
cozinha comarmários despensa dependência com- 
pleta garagem para 02 carros e pomar. Linda Vista 
para à Natureza- R$ 1.300.000,00 C-181 
CAMPO UMPO Intarior da cidade. Casa com 03 
quartos (01 suíte), sala 02 ambientes, banheiroso cial, 
cozinha área de serviço, varanda, garagem e quintal 
400 de terreno e 170m de área construída — R$ 250 
nndl — E — 190. 
PARQUE SÃO LUIZ - Cond. Fechada, 02 quartos, sala, 
O2 banheiros, sótão, cozinha, área de serviço e gara- 
gem Condomínio com lazer completo. R$ 290 mil € - 
LBB 

VÁRZEA: Loja em shopping no centro da cidade 
dividida em 02 salas com banheiro — L-003 - 
RA O DO DO 
ALBUQUERQUE — Green Valley — Terreno totalmente 
aproveitávelcom 1220mº. Areanobre-R$220 mi - 
T-1ig 
ALBUQUERQUE — Lindo lote com jardime linda vista 
para as montanhas. Condomínio fechado. R$110 mil 
-T-12 



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 AO HOT = 1202 

[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 RR DO ADELA —FPTER TLS TDA DE - June] om OH gia 
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 LRU PU ERA) VE 

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 

CONDOMÍNIO PARADISO - Medindo 

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

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

LOJAS 

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

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

CREU] G3334T00 RJ 

JAIRO TEIXEIRA GAMA 
VENDAS - LOCAÇÕES E AVALIAÇÃO 

VENDAS CASAS 

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

serv., dep. de emp., garagem, 

churrag., piscina. R$ 800 Mil. 

INGÁ: Casa toda reformada. Salão 

em 3 ambs., 3 quartos c/ arm e 

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

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

GRANJA GUARANI: Sala 2 am- 

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

serv. estacionamento. R$ 450 Mil. 

BARRA DO IMBUI: Casa em 

condominio. Salão em 2 amb. c/ 

varanda, 4 quartos c/ suite, COZ. 

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

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

Mil 

VALE DO PARAÍSO: Sala c/ va- 

randa, 4 quartos, coz.,2 banh., área 

de serv., casa de caseiro, terreno 

670M2. R$ 700 Mil. 

VENDAS APARTAMENTOS 

CENTRO: Sala c/varanda, 2 quar- 

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

de emp.,áreade serv., Z2elevadores, 

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

coz., banh., área de serv., dep. de 

emp., 2 elevadores, garagem, no 

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

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

dep. de emp. 2 elevadores, gara- 

gem, no condomínio com área de 

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

reformado. Sala, 2quarto, coz., 

banh., área de serv. E dependência 

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

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

2 quartos c/ suite, coz, banh., área 

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

vadores, garagem. R$ 530 Mil. 

VÁRZEA: Sala, quarto, cozinha, 

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

LOCAÇÕES 
CENTRO: Loja no Shopping New 

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

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

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

AVENIDA LÚCIO MEIRA, 625/4083 - VÁRZEA 

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

Sexta-Feira, 17 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 TCA — os Ec ara Sud Boni GHZ 

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

mm ssadios proposta a veda 

AMERDÕES — soda, vorada 3 que (| 
sau tejo ara Boda mc il, OZ. CEE ÁREA 

sermão, Wi O garagem 2 clendoms sa - 

Eis de lema, saumta, de 550 pa a rx caa pará 

RS Sb mail 

ARARAS — menhoa isa — 1º quilos - sab.) 

gos bombo Gr dra Co CO MD | 

CETOs, char. mia cobra RE 208 nad] 

EARRA HF IMBUIA — fundos - aah, 2 

go com co cima bom coma dica 
smviço R$ BO mal 

EARRA HP MRE - bah 

Co Emb R$ 18 mal 

EARIRA IH TMRUI — de fame — sala, 2 

os cama bo Cor cia dica aaveço 

PTD mail 

EEN RE TUR — sata cora vodo- E tor- 

mimo — sal, 2 quis, cor crianca, mah ga - 

Ea e ms Coberta, char. prosa, quadm, espa - 

po nfs, pompa 24 bora R$ 250 mil 

DEN TRA ap 80 lota, ma mi 

saberia Pe» Tess ra MOIDI- sala compl, 

DE IJ gro Doar au (sas | bom 

soca, Cor. Ci da str, WE 2 

caqunsce dons s O gos an piracaha sas put cl dota 

proa, sauna soca, sa rop Banha. sala 

mise phy, case frio à lotha, sao 

ks a co cora, 2 elevadores. garagem 

morado cre R$65084] 

CENTRE —- ro al ch que sao — ski 

ga coz banh elevador, portaria 24 horas 

e tel AS 18 ml 

DEN TRAS — 2. apa ma sinos ps fosreniados - 

sala. 2 ques à | coma). cos Bam ámca disp 

Hp. R$ 25 mui] cido 

CENTRO —Rua Dalmo Ml oatms no - sala, 

go co bah [60 mal 

TRAMITA GUARANY não Egaleada 

- Silo. 2 qua. o bom. dra, garagem R$ 

50 mal 

dA RDI CASCATA 

sab. o 

sal. vaE quo, 

Sor Bond área. gar. R$ DDD qual 

dA RDI CASCATA — sal gua cor 

Es 32082, cos mo qua arvore a ic 

bo di poédio> R$ 175 tal 

FIMENTEIRAS - mnha ara- ada à 

os cor cdr sv Banho Siam - 

EE DO STD É Es RE DSO quai 

VENDAS - DIRERTURAS 
ALTRDÊVES — 40, 2 vagas, nETaDO, Es 
poço goma, sabio sal poe, d ques (2 

games) córmo Eonh linkto cor dmxga 

depot. Eraride-co, Ro DADO AO masi] 

Edo pilpaaio C permuta pasto 

AM rRILFES — 3200mº - alo, LEtapo ama 

gia, caseiras, 3 guia dd ss), Bai sos 

ml Cor oem dr, depoempo 2º pro 

sala. berTraço ampl uma goma Jeleva- 

dies, Mas pooê dd o peso na, saem chur sala 

kata R$ Udo CO mas] espada pipoca 
PRATA — lauda cobra duplos com 2 

viga so e re cade Dos oo al. — | DE OND 

- sala, 3 quo (sumo | cor 2 Eonh úmca. 

RS. 300 mail — quemtar veda col OD 

ALTRIÚVES — sala, 3guos (U sasbe) cama 

site: mm mpimo veis im. br 

VENDAS CASAS 

ALEUIPUERQUE — cond gu vales 

dupla ora — sab vibe cos 2 ambosnos, d 

quo. (3 sutesp cacidia, Bana Erabo, cor 

Meca. Mo, gar. Dcareoa, br 2 SO Dar, EIS 

250,00" RS 250 mal 

ALI LAP ERAJUE Coal vale do sal 

dagales — sala, vor. 3 quis (2 sabes) arma É 

var. co ampl ce peada, Bono social, h- 

piglaeroa, dando Serv opo, Char gar. pero MDlemr, 

Coal 2940 RS ST mail 

TERA TA CELTARAM O — done imo ds pasa 

sai. sácado, ho 002 mec ada, Bom úma 

sarvoço R£ 64 mad 

ARARAS — omtl duplas gemtada — sal 

VE. 2 ques. CE susto ic ser) e varanda, bom 

soca brabo cos c'arm úmra amapia c'cduar 

garcia Mo CERTO, Ciara sobe, Cintra mos 

comi, Um R$ 0 mil 

ARARAS — dagpka —- saio cla, me dqua 
2 ta) vom chsa c bolo, mo, COL 

dna dep Sbp atos para bósp. comal, qra 

EemroaMenco, gor. 2 ros portão ele sb 

miar fome. pico. d gia E PANE CONS 

DD om? + meses R$ 580 nal 

EARRA DMERUT io» das Destes nado do» 

ko — sia var. 2 gua. banh cor. despesa 

Gi sã, a EEN E o ÁREA SEO E 

garcia 2 canos é matos R$ JO mail 

ERMITARE - cod mipies 002/00. sai 

Cla. 2 suites à coma sóio 3º qua nabo 

COZ SM da, proa, suma char elo 

R$ JD mail 

ERATIT ALE urgalh- cond crplkex 

ED Dear — sado, 2 aba Dorm Cor cima 

kra bio, sro 3º gua. sala cilisioo, dra save 

po usino À caio, páreo mia, sonarhaa, China crifidas à 

m R$ 420 mail 

ERMITACLE — cond cipa ganda 
ESem - sad, 3 autos 2 Co Sis amplo dq" 

quo birds COR GM FG SE Eviçã, piso ta 

Sua, dive dao RES mail à veda cas SE] 

mail pola U EF 

YENDAS - TERRENOS 

ARARAS RS ARTE = do ido do kr Ta 

Aga sto Ei, Coma ELO Dar - RED mil 

CABLE — 2 fores pastos com 1500? cada 

aa de Theme R$ al Cad oa 

MAS VES IND PA MFUEAPFU ER = FA LE MDA 

LUA — 2500 sam phis R$ 6 mail 

NILENTA MNA & = lato pe mr Goma 2 454 

Sm sumo acliie, oba Je de fante, di de 

fumdos, 63,50 Edo drato Dm + 19,5 

bato esquerdo qua ncame no kho -RE 

ES mail A 

YESDA - SITIO: VIEIRA — “o dazno” q 

A simeroa dá amido -20,3327 hora 

ve Cio, Cult sa a ds de a, O Sa O e 

E dh serio, dig doa Mota caos CURIA, Gota pla 

Es bopoearáloais É Ml as 5 Malas Ca 

do - R$ SO mil biia proposto 

LORDADÉVES — APARTAMENTOS 
ACERDÕES — Ed K ssus Dis — Têm - malha 

VE. 2 quo cre Bando cor iara dra dps 

Cup gor. dao Cores, lendo, gude rim. R$ 

E ID DO + canas ED OD 

ALRNDES 40 sala ho. nro caido Po aih 

COZ Cio é EA. da Bi rd CETOC mono. 

EARRA IMF IM ELÍ — fumos - sala, 2 

hos cine Cos cima Banho cóorea dera 

erro Ri SM) + xs 

CENTRO — porque regadas 2DWIos, cd 

Eoatiadono de frete — PL. ali, 3 quis 

seta Bono semen cor a mapla ira sCrvaça 

dep cmp ajussslor à gos cleador am - 

dem RO DSi) + Exa PAD 

CENTHO — sala, 2 quis. cor Enal desa. 

dep. comp. gar. clevador RE 50,00 + pm 
EETERETE) 

TAUSDA TUR —- oobemum later 

va em - sab cite. tamo, 2 gua il 
same | cam Eai imo mil, COR Co dra 

SE ÇÃ, dep Hp. dor. parodithia, cabbtiia. 

chiur fogo à lenha, quadra, salio de sm 
RE 2 DD DO + a SAD 

TALE PARAISO - de fia 3º andar, 

sabi, 2 quis cos bom ária dep mp R$ 

SD DO + Exa 3 UA 

TALE PARAISO — sal vor. 2 qua ss 

Ui já Hist, Exa GO. CúBca gar cha - 

dor. gas de rua R$ 0000 + pa SED 

LIBUADÉVES - CASAS 
ERMNTAMIE — comb duphos ae mstada 

140” — sat, 2 uba, bi vio, COL E arma 

área serviço, ha dioaMsrasa goes só I" ga 
[A qa O RT E O 

Bagda RE DSO + a cod 4340 

po UI 

Sra é Sima propos CE ss, é sicia procisa- 

do de cras E ops pro mender podido 

de loops, avaliação grita 

RARA TH PERO — home cotado dos fe 

- Ela ES Dl — arado oem hall de aimrada, 

sala, 2 quis ca Bono, porem cuada Ea ndo 

ci, rei sro RE DIDO + Eis 

“TATUDA — Gra amd DD? fratte ao 

SUS aii sem sida mapa, sab, vorda- 

da, 3 quo Usar rem setas ferido same à 

al, or cama despastaa, Prca sasrvaçã, E 

Zoro cmo RE USD O + Exa 

TA REEME GRANDE [(coul comsemenhal 

mota lada - mb che varaada 3 qua il 

same). Bond scred. CO Td dra 

sEvço pedem Deris 375” placa 

Cos Dama RE DO DO + tal JE 
pos R$ Gino 

LIKCA DÕES E 
VENDAS CORPERDO LAIS 

ELES LIDE SAO — qunto à cumdi bo pi 

Ca ido, SD — RED OD DO + Dia 

TELS DL ERA sulbada dos Nacsda — lodo 

Com COD. 2 Bomba R$ LDO D + ma 

SLIDE SM ralos Cd aihagãoos Mab Cad 

Do — 2 alpes cota 300 00 cod, Banha 

essribóros, água poço cibomba RE 

SADC DD Cali + TER Saes ML 1 AGE nei “AS acha 

DO mal caulia 

CEN THO - aah come nc al mada de 

Foto coma 2756, cigarage no Dao pe 

nudoção check. ANSOS, 2 candimra 

R£ 210 ml 

CENTRO — cido sobe Ta com me- 

dam — Shopping Fámia + JImr RE dao 

Eis] 

DENT RL Sola Comedia Ha Lib 

Mega USO de Fame, 2 chradoma, +- 

Sm, RE 200 mal, poa pera iso 

CENTRO — sobre loga no Shoppata Men 

Frchioa R$ TODO + Eus 134, 0 

CENTRO — ria Dplem Mibiitero, 20 

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

Rua Nilza Clhaspem, &IT as bdo 

RE IO a DO + ipria 

CENTRO - alugo patenios > couro nt 

ho Ei E, dd COI 

CENTHO - nua Losasrdo Mena, 172 

+= PO Coga ) caTriino é banheiro 

e closei, cor. pla ada, Bank. parmiçã, ha - 

mituderei, 2 vágas gae ckia R$ E50 mal 

TEMOS CFUTRAS CUFEERTURAS A 
FEM DA DO SUL E-MD 

Marcelo Bruce 

ES [200,00 + Eis SED 

ALSTIC — Beira dr vo! care ads as Eb poi O Ca 

be posa, suma, chur. broadego R$ 

ED AD + po VD 

da de prospos (RS SS O a + iam 

SA PEDRO - alpes E) cousa io 

Do, 2 Embeidos dg de pospo, o Goma 

costa di cola Et & Ab) + Ea 

Imóveis 

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

e-mail: marcelobruceimoveis(Dhotmail.com 

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

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

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

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

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

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

CREU] 1-5352 

LUSO IMOVEIS 
Avenida Feliciano Sodré, 410 

Telefones: 2742-3000 | 99973-0543 

www.lusoimoveis.com.br 

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

CASAS 
ARARAS —Casa linear, c/ 2Hm2, 5 quartos (suite), 
banheiro social, lavabo, sala em 3 ambientes com 
lareira, COpa-coz. área serv, quarto externo, qto 
de ferramentas, jardim, churrasqueira, varandão 
e 2ivagas de garagem. R$ 910 mil - Ref.-B4 
VARGEMGRANDE- Nova - coma suites (duasno 
pav. superior com varanda), sala ampla com larei- 
ra cozinha conceito aberto, lavabo, area de ser- 
vio banheiro de empregada, entrada social com 
varanda, mezanino, aquecimento de aqua solar, 
garagem para dcarros, areagourmet com banhei- 
ro. Condomínio com area de lazer. R$ 1.360000/00 
- Ref-12B 
VARGEM GRANDE — Casa dentro de condomi- 
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 
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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 

quartos, sendo 01 
suite, com arma- 
rios embutidos, 
dependência de 
empregada, am- 
pla sala, cozinha 
com armários, 
despensa, area de 
serviço — R$ 
1./00,00 + taxas 
(S.Serra 504) 

Loja em 
Shopping: exce- 
lente parasalão de 
cabeleireiro ou 
escritório. R$ 
1.500,00 + taxas 

CRECIiZADãaA 

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 

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. 
mas os DE SarAo é palsilis DaMiEaiaos da BO geRa, Dopaado de gu Sid ásia Com oc alicia! RE DDD DD DD E DE 

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

cobrou Nisar — om Mm —- 3 quar- 

posbo- 2 quamos sab cornha, bombas ima 

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. Bone po é úmra - RE G50D Er, Cosa dação GM Fura depa- 

Benlua os é rei — RE 350,00 + Eis TITUDA — xo ba: Gisa caco a cbrado sad, dis pr compor. soil o die (pgs (Es EC BOA - 

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

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

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

plo é segurmsça 24h — R$ SM) mal 

Av. Feliciano 
Sodré, 654, loja 

em frente à Prefeitura! 

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

banheiro, gara- 503.B) 

Faculdade. R$ A 
enda 

800,00 + taxas | a Creci rm. 0s PARQUE DO IMBUI - casa cm condo- 
: EO es portaria 24 boms e área de lot 

de estar, sala de jantar, varanda, cozinha, | Ze Ei E CrEadE A, Ran Ra O PR 

Apto. Agrides: | área de serviço, quarto de guardados, gara- DE qe ae ço, ) ] | 
apto. OL Qua ro, - pn PRATA - log om cosmha maia ce ki- 

Jardim. Vista indevassável. O proprietário CONSULTORIA IMOBIL aheiro - pros a Dal — R$ T00DO 

nheiro. R$ 500,00 tem interesse em imóvel em Pedra de Rua Froncisco Sá, 185 - solo 207 (Galera Teresópolis) ÁLIC - Liga aupia coa jaui 120 1 
n E] 

e taxas (Henry Casa e Venda no interior E Condominio ALUGUEL — APARTAMENTOS coca adia. Exa. dra e daspo e magr — R$ Dia O AO PRC. ndo da ih no — xp 

à sala quado o areas, coanha came iro WAREEA — Em cmo da parse bra Brasi lero 

Apto . C entro: Com posta de 0s qua nos sendo 1 sulte, próloo cidevador - R£ SOMDO + pmnas Codio compho, cxceeio aperto isendo próloos WESDA 

quarto, sala, cozi- | sala de jantar sala de estar, mezanino RR a pas DR re a A idd CS 
aba, bone so é área — R$ OO + ms ALUEVEL - DAMAS ALrRDES — LINDO APARTAMENTO 

7 qa FAgeém, piscina, salão de | jogos, horta, 1 ALTO prosa biculdade -exos kemteapar-  MMIRRO DOS PINHEIROS — quam, sala 

5 00,00 + taxas dnexo com 1 q uarto E: 1 banheiro, sab cembosata, Cosnha, bond ámca dep HARRA DAE IMBUIA — dá comdo do spa- supe gado — [50 7.2 voga, paédisoc cia 

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

(Angélica 302) PARE o E ALT — EITTN ET — quarto commádio, Co SAL PEDRO - qua mo, sala com amanda Co 
com pI SC Natu ral, muita died Ve rde pola mada  Eabaro — R$ GOOD + poxa sho, Bamhero e direi — RE 450,00) Ed) mes) ao cio dos abAGma. 

; caminhadas ASSe los segurança, e aba. Bo mhe do, área c quintal & Mali al deposmpos gado, ermiiço CH CHAME TSE qu 

02 quarto 5 sala, E p d ç , área Ss Coats E O churm aque, sl bis- AEDI pps gado io da E ppa sal sad 

cozinha, banhei- | em Teresópolis, permuta por casa na cida- Lelis as nono — dolo da Mod Visio VILA MIUQUI = cos lia com cxeleme CASA EM CONDOMINIO. 3 quarto 

varanda e vaga | ne: 97377-6513. 

LAEL MOVES AM-011 = R$ 230.00000. 

No Alto -Apto quarto, salacom 

Telefone/ cial, cozinha com peg. Armário, 
Wi ISA ps 4 = estacionamento nafrentedo pre- 

AA-DI4 — R$ 24000000 

Linda área de lazer, muitas areas  cozinhapequena.Próximoafeirinha  NaVárzea-Apto.sala, quarto área, Em Araras - Apto. sala, 3 quar- 

Clark- Ed.SolNascente-apto.de TEC 018 — R$ 390.000,00 No Alto- Apto. sala, jardim de in- fundos -solda manhãe datarde,  copa-cozinha, banheiro social, 
sala, 02 quartos, banheirosocial, verno, quarto, banheiro social e 01 vaga de garagem - 2º andar área de serviço com tanque ex- 

empregada, 01 vaga de gara- NoAlto-Conjugadonobairodo REF. AA-OIO R$ 190.000,00 do, próximo a Av. Feliciano Sodre, REF AA-DOZ R$ 245000,00 
gem- REF. AVL sol 020 — R$ alto, bem arejado! Sol da Manha! | Na Várzea-Cobertura- Sala am- local tranquilo. REF AV-DIG R$ 

SALA COMERCIAL noCond.Do dominio compiscina.Parcialmente do 02 suites, cozinha ampla com  Ermitagem-Apto.tipocasalSala, Casa em Condominio - 
Ed. Feliciano Sodre, 266 - em mobiliado! REF. AA-DDE —- R$ armários, banheirodeempregada, cozinha areadeserviço, banheiro Albuquerque - Ambiente 

de garagem - A partir de R$ Na Várzea — Apto. com sala, 01 vista parao Dedode Deus Areade ais, 03 quartos comarmáriossendo quartos (suite canadense), lava- 
1.100,00 + taxas — Exclusivida- quarto, banheiro, jardim de inver- lazer com sala de jogos, sala de  0lmenor, belo jardim -Olvaga de | bo, cozinha, despensa, área de 

Na Tijuca — Apto. composto de 010 R$ 20000000 - Exclusivida- banheiros femininoe masculino,01 390.000,00 paço gourmet (ja com aquecedor 
D4 quartos sendo 3 suites [02 dell vaga degarageme OZ elevadores. No Alto — Apto. sala quarto, cozi- depassageme luminárias insta- 

DZ ambientes, lareira e varanda, inverno, quarto, banheiro sociale  TUNIDADE!! mento. Excelente localzação , na de R$ 349.000,00 
sala de jantar, lavabo, amplaco- 

viçocom quartoe banheiro — 230 
mé - 02 vagas na garagem-REF. 

Na Várzea -Apto. composto de 
sala, quarto e jardim de inverno 

banheiro, cozinha. Mobiliado!!! 
Sem garagem. Ref. ALCOB-008 — 

Cascata Guarani — Apto. com- 
postodesala comvaranda, quar- 

que, banheirosocial, lavabo, uma 
vaga na garagem Mobiliado! REF. 

gem-emfrentea Apto. Várzea: 2 (FranciscoSá 204) 

| | Casa em Albuquerque com 04 suítes, sala 
(H Azul 307) 2 quma cisrmárca mb Enaba Orr 

gem, uma linda vista com muito sol. Pomar, E A cp reparo qd 

sala, cozinha, ba- VAREEA — Sah - Recepção sal pose d- 

Guaratiba. R$ 550 mil. Tel.: 97377-6513. Telefones: 3642-044 | 9ITMASMO | 9450-050  ALEPARAISO dom uuplacom jaue 

108) Retiro da Serra, apenas 20 mir da cidad B. WYAREEA - proa. à lama Sm Teresa * mas mph —- R$ 1.00 

FAZEM DIS HA pus novos — 1º esação com elevado — quarto ciartiro, sal, Gr PARZEA- PROX. ASIMPULTIM ARE ET- 

á ] cÓ d, cozinha, 1 bar heiro, área da sorvi O, YVARHZEA - gato Camo ab a So mal 

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

varanda dO E churra 50] uei Ed. Condominio preta c ma - R$ IJ20000 cinma abs. Bone o é dito — R$ 50000 ALTO: — prox do Hospial São Jose 

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

trangu lidad p! Aceito permuta Dor te rreno Es & prq — R$ T50/00 + nam da chnsa de sbmnoe- 2 da aah, cosaha Cc audios bra e segurança — RE SO mail 

ro, aféa Serviço, | de, aberto a propostas. R$ 440 mil. Telefo- 

entrada do Jardim Cascata. REF- 

———— greei: 31.108 | 30.869 aÃ | | 
É jardim de inverno, banheiro so- 

dio.Localização privilegiada. REF. 

NoCentro- RualoseMendonça verdes sempassvoecolôgico! REF-  doalto. REFAA-DOS R$ 18000000 cozinha ampla e banheiro social, = tos, sendo 01 peg. Revertido , 

cozinha, areadeserviço, Depode APARTAMENTOS cozinha. Próximo feirinha doálto! — dtimocusto-beneficio apto ,areja- terno eareade estacionamento. 

1.200,00 + taxas. Com uma vaga degaragem. Con- pla sala de jantar, 02 quartossen- 200.000,00 CASAS 

frente ao MC Donalds, 01 vaga 170.000,00 areade serviço, Otimoterraçocom -— deempregada, 02 banheiros soci- tranquilo —- Casa com sala, O2 

de! no, cozinha americana. REF. AV- musculação, baresalão defestas, garagem. REF. AV-035 R$ serviço Olvagade garagem, es- 

com varanda), ampla sala com No Alto — Apto. sala, jardim de REF AV-DOZR$700.0D00000POR- nha e banheiro Com estaciona-  ladas) REF. CCAlb-0D4. A partir 

zinha com armarios, área de ser- 

AV -D26 —R$ 3.000,00 + taxas. 

revertido em mais um quarto, 

R$ 900,00 + taxas. 

to, cozinha com armários etan- 

AVL-201 — R$ 700,00 + taxas. 

TERRENOS EM CONDOMÍNIO | E | | ú EE | - Alugo APARTAMENTO NO CENTRO - Rua Jose 

tim pd Mendonça Clark - Edifício 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. 

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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DomaroyDenrva/ Pc 12x DE 

“64,99 R$65.00 
Cassio cepomo (FLOG 

DISTRIBUIDORA 
OZ KG ARROZ O! MOLHO TOMATE nego OIÓLEO DE SOJA qo mu 

01 KG FENÃO PÔ DE CAFÉ cs 01 CALDO ioaLINHA OU CARNE 

01 KG AÇUCAR 01 FAROFA TEMP. pos 

01 KG SA O1 BISCOITO RECHEADO  OTCREME DENTAI 

01 MACARRÃO soco O KO FUBÁ 02 SABONETES 

& Cestas Basicas 

cestasbasicasemais " (CSTMCESTASBASICAS 

FAÇA SEU PEDIDO PELO WHATSAPP 
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Faça-nos uma visita, 
para juntos idealizarmos seus sonhos! 

SJ NDANANITA Av. Feliciano Sodrê, 864 — loja 1 — Várzea 
MOVEIS PLANEJADOS Ou entre em contato: 2641-9523 / 98424-9897 


