
Registro do 
licenciamento 
anual após 
pagamento 

do CRLV 
Proposta aprovada pela 
AssemblelaLegislativa 
será analisada pelo 
governador. Página LO 

D 
E“ F jo EA 

“al 
E = nn | 

4; p 

RU od 

be 
a 

Governador Cláudio Castro em “y 
Teresópolis nesta sexta-feira | 
Agenda inclui reunião comrepresentantes do MercoSerrae do Conleste 
e encontro com prefeitos e vereadores da Região Serrana. Página 3 
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o da água 
Câmara notifica o prefeito para cessar o abuso de 
fazer a licitação sem ouvir antes os vereadores 

dei Oumipa 

“De que adianta o governo fazer a licitação da concessão e ao final de tudo essa Casa então apreciar o 
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PMT MARCOU LICITAÇÃO PARA O DIA 20 DE DEZEMBRO 

"Dando água" 

De volta do feriadão 
prolongado, quando 
passou quatro dias em 
São Paulo fazendo curso 
de coaching motivacional 
ao lado de privilegiado 
magote de secretários e 
subsecretários, o prefeito 
Vinicius Claussen 
publicou em DO nesta 
quarta-feira, 4, o edital 
para a concessão da 
agua, decidido para 
ocorrer no dia 20 de 
dezembro, dentro dos 
festejos de Natal e do 
recesso do poder 
Legislativo, que hã 
tempos vem se 
mobilizando na justiça 
para que seja cumprida a 
Lei Orgânica Municipal, 

| ondeéexigidaa 
apreciação dos 
vereadores antes do 
início das concessões 
municipais. Páginas 4 e 5 
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DEE NcerTo-to 
Igreja do Evangelho Quadrangular 
comemora 70 anos dehistória 
- Em dezembro, serão celebrados 41 
anos da IEQ em Teresópolis 

A Igreja do Evangelho 
Quadrngular(DEO jcomple- 

tará 70 anos de novas husto- 
rtasno Brasil neste dia 15 de 
novembro; À lereja - de de- 
nominação cristã evangelica 
pentecostal -, quetem como 
seu presidente nacional o 
PastorMario deOlrverra, foi 

fundada nos Estados Unidos 
na decada de 1920, mspira- 
da pela fundadora da igreja, 
Armee Semple Mec Pherson, 
durante uma campanha 
evangelistica em Oakland, 
Calfômia,em 1922, 

“Evangelho Quadran- 
gular” representa o que € 
igualmente equilibrado por 
todos 08 lados, estabelec ndo 
etesistente. Talconfiançano 
poder do evangelho é ex- 
pressa em Hebreus 13:8, 0 
que e apresentado nas Igre- 
jasquadrangulares como “Je- 
sus Cristoé omesmoontem, 
hoje e será eternamente”, 

Nos primeiros meses de 
existênciada sede Internaci- 
onal Angelus Temple, sete 
milpessoas seconverterama 
Jesus e, trmita dias depois, fol 
maugurado o Instituto de 
Tremamento Evangelisticoe 
Misstonário e uma sala de 
oração, tendo como base o 
versiculo“oral sem cessar”. 

Armee dirigia 21 cultos 

por semana na sede 
Quadrangular com capach 
dade para cncomilpessoas. 
Ela também participava de 
eventos públicos e parava 
completamente as ruas de 
Los Angeles, diretamente 
para o Angelus Temple. A 
Igreja do Evangelho Qua- 
drangular possui mais de 66 
miligrepase locais deencon- 
troem 140 paises levando a 
palavra de Jesus nos quatro 
cantos do mundo. 

Em Teresopolis, a Igreja 
do Evange lho Quadrangular 
completará, em dezembro, 

41 anos. Quem abriu a pri- 
meira obra nesta cidade for o 
saudoso Pr. Francisco Basi- 

Atualmente, o Pastor ti= 
tulare o PrJose de Anclueta, 

que vem construindo junto 
comseumnisterionovas hE- 
tortas. “E ummomento histo- 
rico. Me sinto honrado de 
fazer partedessa Iimensalgre- 
ja. que amo”, declarou o 
Pastor. No estado do Rio de 
Janeiro, a Igreja do Evange- 
lho Quadrangular tem como 
presidente o Pr. Vander An- 
tônio e o Supermiendente 
Reg tonal, Pr Juventino Sil- 
vestre. Atualmente, a TEQ 
possutd 01 gre as com cerca 
de 30 milmembros. 

“Estado do Rio poderá ter programa para 
conscientização de agressores de mulheres 

Us homens autores de agressões contra mulheres poderão 
fazer parte do programa “Tempo de Mudar”. para rr se 
conscientizar sobre a gravidade da violência doméstica e 
familiar. E o que prevê o projeto de lei 3.339,20, da deputada 
Enfermeira Rejane (POdoB) que foi aprovado em discussão 
unica pela Assembleia Legis latrvado Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj) nesta quarta-feira, 03. A medida segue para sanção ou 
veto do govemador Cláudio Castro O programa contemplará 
aqueles homens que, pela primeira vez, sejam autores de 
violência doméstica contra a mulher e estejam com inquérito 
policial, procedimento de medida protetivaouprocesso criminal 
em curso. O programa é mspiradoem uma me tatrvada Justiça 
de São Paulo. A pós três anos do projeto, vinculadoao Núcleo 
de Combate à Violência Doméstica e Familiar, o índice de 
remecidência entre os participantes caru de 65% para 2%. 

Reino Unido aprova pilula antiviral 
para tratamento da Covid-19 

O órgão regulador de medicamentos britânico anunciou 
nesta quinta-feira, 04, que aprovou uma pílula antrviral contra 
a Covid-14 desenvolvida conjuntamente pela farmacêutica 
MSD e pela Ridgeback Biothera peuttes . O Reino Unido torna- 
se oprimeiro pais a liberar um tratamento que temo pa 
de mudar o curso da pandemia. A Agência Reguladora de 
Medicamentos e Produtos de Saúde (MHRA) recomendou 
que o produto, chamado molnupravir, seja usado o mais 
rapidamente poss [velapósumdagnós ticopositivo de Cortd=1 9 
e cinco dias após o início dos sintomas. Este é o primeiro 
tratamentoam viral por via oral contra a doença a seraprova- 
do ecaval brrtânicoaconeceantes deuma potencial luz verde 

de órgãos reguladores dos Estados Unidos. Conselheiros da 
agência norte-americanasereunirâoneste mes paradiscutirse 
o molnupteavir deve ser aprovado. 
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Agincu Brasa 

De acordo com o instituto, em relação ao Censo de 2010, 0 número de perguntas dos questionários da pesquisa 
do próximo ano foi reduzido de 34 para 26 nobásico, ede 102 para 77 noquestionário da amostra 

Censo 2022 terá 26 perguntas 
em seu questionário básico 
- Pesquisa inclui item sobre presença de pessoas com autismo em casa 

A coleta do Censo Demográfico 
2022 será realizada de junho a agos- 
to de 2022, quando os recenseado- 
res do Instituto Brasileiro de Geo- 
grafia e Estatistica (IBGE) visitarão 
cerca de 78 milhões de domicilios no 
pais. Serão utilizados dois tipos de 
questionário: o básico e o da amos- 
tra. O questionário básico da pes- 
quisa conta com 26 questões e in- 
vestiga as principais características 
do domiciho e dos moradores. Além 
disso, uma parcela dos domicilos é 
selecionada para responder aoques- 
tionário da amostra, que tem 77 per- 
guntas. Esse questionário será a pli- 
cado em aproximadamente 11% dos 
lares, ou seja, cerca de 8,5 milhões 
de domicílios. 

Segundo o IBGE, a investigação 
nos domicilos selecionados, efetua- 
da por meio do questionário da 
amostra, inclui, além dos quesitos 
presentes no questionário básico, 
outros mais detalhados, bem como 

Quer saber mais? 
êssine O Diário de Teresópolis e receba em cosa 
ou no escritório o que acontece na nossa cidade 
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perguntas sobre temas específicos: 
caracteristicas dos domicihos, iden- 
tificação étnico-racial, nupeialidade, 
núcleo familiar, fecundidade, reli- 
gião ou culto, deficiência, migração 
interna ou internacional, educação, 
deslocamento para estudo, trabalho 
e rendimento, deslocamento para 
trabalho, mortalidade e autismo. 
Entre as perguntas, está a que trata 
da presençade pessoas com autismo 
podomiciho, tema incluído no ques- 
ponário do censo, conforme a Lei 
13.86 1/2010. 

De acordo com o instituto, em 
relação ao Censo de 2010, 0 número 
de perguntas dos questionários da 
pesquisa do próximo ano foi reduzi- 
do de 34 para 26 no básico, e de 102 
para '77 no questionário da amostra. 
O IBGE informou que nenhuma 
pergunta foi retirada “sem are haja 
uma estratégia para seu levanta- 
mento por onte alternativas ou 
uma justificativa técnica robusta, de 

- Crianças a partir de sete anos já 
podem participar do processo 

Na próxima segunda- 
feira, 08, a Secretana Mu- 
meipal de Culturaabre ins- 
crições para 96 vagas na 
Escola de Música Villa-Lo- 
bos. As inscrições são 
presenciais e a escolha dos 
candidatos será realizada 
por meio de sorteio no dia 

20% são destinadas exclu- 
sivamente a alunos darede 

modo que o censo seja preservado 
em suas séries históricas e temáticas 
essenciais”. “Dados sobre emigra- 
"go internacional, por exemplo, que 
foi o único tema integralmente reti- 
rado da operação, serão obtidos a 
partir de registros administrativos 
disponíveis no Ministério da Justiça 
e Segurança Pública”, disse o IBGE. 

Anda segundo o instituto, infor- 
mações detalhadas sobre caracte- 
risticas do domicilio, trabalho e ren- 
dimento serão levantadas por meio 
das pesquisas domiciliares amostrais 
regulares do IBGE, como a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad) Contínua. “O mesmo se apli- 
ca a quesitos sobre deslocamento, 
que, além de serem investigados por 
pesquisas tradicionais, poderão ser 
objeto de estudos baseados em Big 
Data e mineração de dados, como já 
apontam algumas experiências in- 
ternacionais bem-sucedidas”, com- 
pletou o IBGE. 

Escola de Música Villa-Lobos 
abre inscrições para 2022 

õ* 

de baixa renda compro 
vada-mente e pessoas ins- 
critas em programas soci 
ais. As inscrições ficam 
abertas até o dia 29 de 
novembro, de segunda a 
sexta, das 10h às 17h, na 
secretaria do Centro Cul- 
tural Bernardo Montever- 
de (Avenida Oliveira 
Botelho, 210 — sobreloja — 
Alto), onde funciona a Es- 
cola de Música. Maisinfor- 
mações podem ser obti 
das pelo 3642-10610u pelo 
< teresopolis rigov.br/ >. 
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Estado do 
Rio antecipa 
pagamento 
do salário de 
outubro 
- Vencimentos serão 
quitados para ativos, 
aposentados e 
pensionistas 

O Governo do Estado 
do Rio de Janeiro vai qui- 
tar, antecipadamente, nes- 
ta sexta-feira, 05, os salá- 
ros de outubro para qó2. 
41 servidores atrvos, Ina- 
tivos e pensionistas. Esta é 
a 122 vez, desde que 0 go- 
vernador Cláudio Castro 
ue umiu o comando do es- 
tado, que o pagamento é 
feito E Ped a ipada, 
antes do décimo dia útil, 
conforme prevê o calen- 
dário oficial. O valor liqui- 
do da folha de outubro êde 
R$ 1,842 bilhão. Os depó- 
sitos serão efetuados ao 
longo do dia, mesmo após 
o término do expediente 
bancário. - Conseguimos 
mais uma vez antecipar 05 
salários e, desta vez, para 
o terceiro dia útil. E o re- 
sultado de muito trabalho 
e de uma gestão que se 
preocupa com o servidor. 

o mais importante é que 
aantecipação ajuda aaque- 
cer a economia - afirmou 0 
governador Cláudio Cas- 
tro. Para o secretário de 
Estado de Fazenda, Nel- 
son Rocha, a antecipação 
dos salários demonstra 0 
respeito aos servidores, 
fundamentais para o fun- 
cionamento da máquina 
pública. - O servidor é peça 
vital doserviço público. Por 
desempenhar um papel 
tão importante, merece 
toda a valorização que 0 
estado puder dar — dE 
cou Nelson Rocha. 

O DIÁRIO 
ENCONTRO COM PREFEITOS E VEREADORES DA REGIÃO SERRANA 

ovemador Cl 
Teresópolis nesta sexta- 
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- Agenda também inclui reunião com representantes do MercoSerra e do Conleste 
O Governador Cláudio 

Castro estará em Teresó- 
polis nesta sexta-feira, 05, 
para o evento “Construin- 
do um novo Estado do 
Rio”. Em pauta, o debate 
sobre as ações de investi- 
mento e de desenvolvi- 
mento É ea pelo Go- 
verno do Estado. 

Restrito a convidados 
por conta da pandemia, o 
encontro acontecerá no 
Hotel Le Canton, em Var- 
gem Grande, seguindo as 
normas sanitárias, como 
uso obrigatório de másca- 
rae distanciamento. Cons- 
tam da programação reu- 
nião às Uh com represen- 
tantes do MercoSerra, 
Rede de Negócios da Serra 
Verde Imperial (Teresó- 
polis, Petrópolis e Nova 
Friburgo) que tem como 
missão a integração e for- 
talecimento a economia 
dos municipios desua área 
de atuação. 

As 13h, o Governador 
Cláudio Castro participará 
de encontro com integran- 
tes do Conleste (Consórcio 
Intermunicipal de Desen- 
volvimento da Região Les- 
te Fluminense), do qual o 
Prefeito Vinicius Claussen 
é vice-presidente. Consti- 
tuído por 15 municipios, O 
Conleste tem como objeti- 
vo principal traçar estra- 
tégias conjuntas de atua- 
cão, conquistando, por 
meio de parcerias, atrati- 

' GOVERNO 
as 

vos que possam contribuir 
para o crescimento econô- 
mico, cultural e sustentá- 
vel das regiões consorcia- 

Para as 15h está pro- 
ramada reunião com pre- 
tis e vereadores dos 
municipios da Região Ser- 
rana Fluminense, quando 
aGonamadoreisalotise: 
tro, acompanhado pelo 
Prefeito Vinicius Claussen, 
receberá a imprensa para 

entrevista. Esta será a ter- 
ceira visita do Governa- 
dor Cláudio Castro a 
Teresópolis este ano. Des- 
pachando de seu Gabinete 
Itinerante em Teresópolis 
no dia 11 de janeiro, quan- 
do se completaram 10 
anos da tragédia das chu- 
vas na Região Serrana, 
Cláudio Castro confirmou 
o início de importantes 
obras. Entre elas, a limpe- 
za dos rios Paquequer e 

Faetec vai convocar professores 
concursados e abrirá 700 vagas 
- Próximo certame já está previsto no novo Regime de Recuperação Fiscal 

A Fundação de Apoio à 
Escola Técnica (Faetec) val 
convocar 48 aprovados no 
último concurso público 
realizado pela instituição, 
em 2019, e planeja reali- 
zar nova seleção, em 20298, 
para preencher 700 va- 
gas. A informação foi dada 
pelo presidente da insti- 
Ea João Carrilho, em 
audiência pública realiza- 
dapelascomissões de Edu- 
cação e de Ciência e 
Tecnologia, da Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Rio de Janeiro (Alerj). No 
encontro virtual, foi apre- 
sentado o relatório anual 
com os indicadores educa- 
cionais da rede. De acordo 
com Carrilho, foram no- 
meados 200 À pie 
do concurso de 2019. Os 
outros 48 já estão previs- 
tos no Termo de Ajusta- 
mento de Conduta (TAC) 
firmado com o Ministério 
Público Estadual (MPR). 
O presidente da Faetec 
também informou que o 
concurso de 2022 já está 
previsto no novo Regime 
de Recuperação Fiscal 
(RRF). Ele elencou as mu- 
danças realizadas na insti- 
tuição desde que assumiu 
a gestão, em dezembro de 
2020. 

“Estamos realizando li- 
citação para todos os ser- 

A informação foi dada pelo presidente da instituição, João Carrilho 

viços, rompendo modelos 
de contratos emergen- 
ciais, estabelecidoshámui- 
tos anos. Hoje temos nove 
empresas terceirizadas 
contratadas. Utilizamos 
com frequência o pregão 
eletrônico”, afirmou. Pre- 
sidente da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, o de- 
utado Waldeck Carneiro 
PT) questionou a possibi- 

lidade de retorno ao ensi- 
no totalmente presencial. 
“Acho temerânia a volta às 
aulas presenciais sem a 
opção remotaaos alunos, & 
não apenas pelas comor- 
bidades. A pandemia mo- 
dificouos arranjos famila- 
res, muitos alunos que 
moravam próximos à es- 
cola tiveram que se mudar 
para outro local. Não po- 
demos fazer esse retorno 

sem garantir alternativas 
e assegurar oportunidades 
de manutenção do proces- 
so de escolarização de 
pr não pode retornar à 
linâmica educacional”, 
destacou. 

Planejamento 
Presidente da Comis- 

são de Educação, o depu- 
tado Flavio Serafim (PSol) 
também criticou a falta de 
pla nejamento para a volta 
às aulas. “O ensino remoto 
toi uma questão de sobre- 
vivência. O governo do es- 
tado fez um processo de 
retorno sem nenhuma 
transição. Muitas famílias 
estão desempregadas, há 
diferentes arranjos de 
vida, que não comportam 
uma volta repentina”, 
alertou. Pagamentos fei- 

tos em cheque À diretora 
da Escola Técnica Helber 
Vignoli Muniz /Faetec, em 
Saquarema, Cecilia Ribei- 
ro, relatou a burocracia na 
instituição, que ainda rea- 
liza pagamentos por meio 
de tico “Utilizar um 
cartão corporativo facili- 
taria a prestação de contas 
em meios digitais. E uma 
demanda dos gestores, 
que já foi passada diversas 
vezes”, afirmou. Labhora- 
tórios defasados Repre- 
sentando os alunos da 
Faetec, Rafael Lacerda fez 
críticas à estrutura da fun- 
dação, erelatou problemas 
ocorridos pela pandemia. 
“Nossos bo ratórios estão 
ultrapassados, os progra- 
mas de informática são 
muito antigos. Além disso, 
os principais convênios de 
estágio eram de micro e 
pequenas empresas, as 
mais afetadas com a crise 
provocada pela pandemia. 
Grande parte dos alunos 
não conseguiu encontrar 
estágio”, contou. O presi- 
dente da Faetec concor- 
dou com a constatação de 
defasagem dos laborató- 
ros, e declarou que já ES- 
tão sendo realizadas licita- 
Des para a modernização 
los de mecânica, com um 
investimento previsto de 
R$ 2, 2o milhões. 

Claussen e Castro. Em pauta, 0 debate sobre asações de investimento é de desenvolvimento propostas pelo Govemo do Estado 

Principe, já realizada; a 
retomada das obras de 
contenção e drenagem no 
Salaco-Granja Florestal, 
em andamento; e a dupli 
cação da Ponte do Imbui, 
anunciada naquela época 
e que se encontra pratica- 
mente concluida. 

Seis meses depois, o 
Governador participou das 
comemorações pelos 190º 
aniversário de Teresópo- 
lis, no dia 6 de julho, quan- 
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Agente Carreiro, daGCM, representou o municipio no evento em Goiás 

SENT 

do lançou a pedra funda- 
mental do re-capeamento 
da estrada que liga Tere- 
súópolis a Fribu O, anun- 
ciando o início das obras 
ainda em 2021. No mes- 
modia, Claudio Castro ins- 
talou a Casa do Trabalha- 
dor no bairro deSão Pedro. 
Outra ação concretizada 
pelo Governo foi a inaugu- 
ração do Núcleo do Parque 
Estadual dos Três Picos no 
bairro Vale da Revolta. 

GCM reforça conhecimentos 
no combate à violência contra 
a mulher em Congresso 
- Município representado em evento 
organizado pelo Ministério da Justiça 
e também pela Segurança Pública 

O 9º Curso Nacional de 
Acompanhamento às Mu- 
lheres em Situação de Vio- 
lência Doméstica e Famili- 
ar - Nivel Multiplicador foi 
concluido pela equipe da 
Guarda Civil Municipal de 
Teresópolis. À capacitação 
ocorreu na última sexta- 
feira(20), emGotás. O cur- 
so, organizado e coorde- 
nado pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Públi- 
ca, teve a participação de 

representantes das forças 
de segurança dos Pe jo 
do Goiás, Rio Grande do 
Sul e do Rio. Segundo a 
Secretaria de Segurança 
Pública de Teresópolis, a 
GCM foi a única Guarda 
Civil a participar da capa- 
citação técnica, que teve 
como objetivo aprimorar o 
trabalho dos agentes pú- 
blicos que atuam na linha 
de frente do atendimento 
a este público. 
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e VEREADORES PEDEM O PREFEITO PARA CESSAR O “ABUSO DE AUTORIDADE” 

“Dando água” a concessão da água 
- Câmara notificará o prefeito para cessar o abuso de fazer a licitação sem ouvir antes os vereadores 

WANDERLEY PERES 

De volta do feriadão pro- 
longado, quando passou qua- 
tro dias em São Paulo fazen- 
do curso de coaching 
motivacional ao lado de pri- 
vilegiado magote de secretá- 
rios e subsecretários, 0 pre- 
feito Vinicius Claussen pu- 
blicou em DO nesta quarta- 
feira, 4, o edital para a con- 
cessão da água, decidido 
para ocorrer no dia 20 de 
dezembro, dentro dos feste- 
jos de Natal e do recesso do 
poder Legislativo, que há 
tempos vem se mobilizando 
na justiça para queseja cum- 
prida a Lei Orgânica Muni- 
cipal, onde é exigida a apre- 
ciação dos vereadores antes 
doinício das concessões mu- 
nicipais. 

A decisão levou a Câmara 
Municipal a aprovar reque- 
rimento ao prefeito, para 

notificá-lo danecessária pro- 
vidênciado cancelamento do 
procedimento referente à 
concessão em curso face ao 
desrespeitoa preceitos da Lei 
Orgânica Municipal, sob 
pena de improbidade e abu- 
so de autoridade. Autor do 
requerimento, o vereador 
Mauricio Lopes observouaos 
pares que a concessão preci- 
sa, previamente, de autori- 

zação legislativa e 0 governo 
está nacontramão ao propor 
a realização de uma disputa 
de preço para depois, então, 
solicitar a aprovação da Cá- 
mara Municipal. “Isso não 
existe. De que adianta o go- 
vemo municipal fazer a lici- 
tação da concessão e ao final 
detudo essa Casa então apre- 
ciar o que foi feito? É neces- 
sária a autorização legislati- 
va sim, e sendo feito algo er- 
rado, comoestã, fereatémes- 
mo o princípio da economi- 
cidade”. 

“De que adianta 0 gavemo fazer a leitação da concessão e ao final de 
tudo essa Casa então apredar o que foi feito? É necessária a 

autorzação legislativa sim, e sendo feito algo errado” 

e Audiências nem um pouco transparentes 

| 

|] 
] 

“À gudência pública tem sido mais um bate papo entre à próprio pessoal da prefeitura, é feitas em horário de trabalho, 

quando a população não pode participar. Agora, a prefeito está dizendo que a conta vai ser mas barata. Como essa 

empresa vai vender água mas barab que a Cedae se ela vai revender a água que comprará da Cedae” 

Durante a discussão, ove- 
reador Leonardo Vasconce- 
los propôs queo Editalfosse 
submetido à Genersa, antes 
deserfeitoo leilão. “Essaava- 
liação será importante por- 
que quando a Câmara for 
discutir esse assunto, já va- 
mos terumaopinião consoli- 
dada da agência de águas do 
Estado, coma devida critica, 
paravotarmosdaformaacer- 
tada. O importante é que o 
leilãosó ocorra a partir dessa 
avaliação. Porque depois da 
empresa escolhida, Inês já é 
morta e não hã mais o que 
fazer”, disse. O pedido, com 
oacréscimo, folaprovado por 
unanimidade. 
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“O importante é que o le ião só ocorra a partir de uma rigorosa 

avaliação da Agência de Aguas. Porque depois da empresa 

escolhida, Inês já é monta e não hã mas o que fazer 

| -— 
RETA 

Segundo o vereador Mar- 
cos Rangel, desde as audiên- 
cias públicas, que foram fei- 
tas de forma a não esclarecer 
o público, o processo de lici- 
tação está todo prostituido. foram feitas ao arrepio da vontade do povo 

Publicado nesta quarta-feira, 3, O 
Edital de concessão dos serviços de 
tratamento e distribuição de água, 
coleta etratamento deesgoto de Tere- 
sópolis, anunciando a administração 
municipal, ainda, a licitação do servi- 
co, marcada para opróximodia 20 de 
dezembro. O projeto estima valores 
de investimentos na ordem de R$ 
476.958.600,00 em infraestrutura, 
coma construção de 367 quilômetros 
de rede de esgoto - prevendo 
separador absolutoe temposeco, de 4 
estações de tratamento, de 9 estações 
de bombeamento e de 20 
biodigestores, com a previsão de ge- 
ração de 800 empregos. 

Embora quase ninguém tenha sa- 
bido delas, porque não houve divul- 
gação ao público nem facilitação para 
as discussões em torno do tema, fo- 
ram realizadas três audiências “pú- 
blicas”, nas datas 23/07/2019, 15/ 
08/2019 e 16/10/2019, sobre o pro- 
grama, onde deveriam ter sido 
esclarecidas dúvidas como valores de 
tarifa, tipos de estações de tratamen- 
to de esgoto, valores e tipos de outor- 
ga pela concessão dos serviços, fisca- 
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lização dos serviços prestados pela fu- 
tura ganhadora do processo licitatório 
gáreasdo municipio cobertas pela con- 
Cessão. 

Astrês audiências deesclarecimento 
ao público sobre a concessão dos servi- 
ços de tratamento e distribuição de 
água, coleta e tratamento de esgoto 
ocorreram, a primeira delasocorreu no 
apertado auditório da Secretaria Mu- 
nicipal de Educação, na rua Carmela 
Dutra, com confusão; a segunda no 
Ginásio Pedrão, quando as falas foram 
truncadas pelos embates ocorridos e os 
questionamentos inaudíveis pela pre- 
cariedade do serviço de sonorização e, 
por último, na Câmara de Vereadores. 
Apesar da falta de divulgação e fla- 
grante desrespeito à transparência, 
como bem noticiou a imprensa, além 
das “audiências públicas” como ocor- 
reram, segundo o governo municipal, 
“os debates foram ampliados por meio 
de reuniões com os conselhos munici- 
pais, que são formados por represen- 
tantes de instituições da sociedade civil 
organizada, associações de moradores 
e de entidades do 1º,2º e 3º setores, 
quando foram recebidas ainda mais 

contribuições”, afirmando aindaque 
foram colhidas contribuições por 
meio de Consulta Pública, entre os 
dias13/07e 15/08/2021. Nesta Con- 
sulta Pública, a prefeitura teria rece- 
bido “contribuições e sugestões da 
sociedade civil para a construção da 
Minuta do Edital deconcessão apre- 
sentada na 4º Audiência Pública, 
desta vez no formato virtualpor con- 
ta da pandemia, sobre a Minuta do 
Edital de concessão dos serviços de 
tratamento e distribuição de água, 
coleta e tratamento de esgoto reali- 
zada no dia 01/10”. 

Segundo a administração muni- 
cipal, queanuncia a concessão como 
um benefício para a cidade, “um pre- 
sente de final de ano”, certamente, a 
proposta do SaneamentoBásico para 
Todos é universalizar água tratada 
de qualidade para toda a população, 
atendendo com coleta e tratamento 
de esgoto 90% do municipio, cidade 
e interior. “Isso com tarifa 10% me- 
nor que a de hoje para todos os usu- 
ários e tarifa social para mais de 17 
mil familias em vulnerabilidade so- 
cial, com desconto de até 80%”. 

n nIiÁDIA 

“Por que uma licitação no 
dia 20 de dezembro, quando 
a Câmara está em recesso? 
Por quefazer aconcessão sem 
ouvir antes a Câmara Muni- 
cipal, deixando para os vere- 
adores apenas autorizarem 
o feito já realizado. A audi- 
ência pública tem sido mais 
um bate papo entre o prôó- 
prio pessoal da prefeitura, e 
feitas em horário de traba- 
lho, quando a populaçãonão 
podeparticipar. Agora, apre- 
feito estã dizendo que a con- 
ta vai ser mais barata que o 
queaCedae cobra. Como essa 
empresa vai vender água 
mais barato que a Cedae se 
ela vai revender a água que 
comprará da Cedae?”, ques- 
tionou. 

“Essa luta é por dinheiro, 
pordinheiro daoutorga para 
os cofres da prefeitura. Mas 
esse dinheiro é um adianta- 
mento que a empresa vaifa- 
zer, para depois arrecadar 
junto à população. Com o 
contrato na mão, não pen- 
sem que a empresa vai ser 

Diria E 
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Com a fala justificada de três vereadores, O requenmento contra o abuso do prefeito foi aprovado por unanimidade, com todos os votos de sua base de apõio na Câmara 

boazinha. Ela vai cobrar o 
que entender justo, para ela, 
e vai colocar o nome do SPC 
de quem não pagar em dia. 
Nós, os vereadores, vamos 
levar a fama que levamos 
vantagem nessa transação 

que não é nossa e nem é do 
interesse da cidade. A água 
vale tanto e dá tanto dinhei- 
ro que essa empresa vai dar 
milhões parao prefeito. Mas, 
esse dinheiro é ficticio, ele 
não existe, e para existir, O 

consumidor valter que colo- 
car o dinheiro na conta da 
empresa para ela ressarcir 0 
que gastou”, disse. Amorim 
ainda falou coisanovana Cã- 
mara, propondo a criação de 
uma autarquia da água no 
municipio. Por que não criar 
uma empresa de águadomu- 
niciípio. Assim os milhões fi- 
cam na cidade. E ainda po- 
demos contratar os melho- 
res funcionários da Cedae, 
que tem experiência e bem 
geridos podem prestar um 
serviço atémelhor”, comple- 
tou, emendando Luciano 

Santos que a bomba está ar- 
mada eval estourarnas mãos 
dos vereadores atingindo as 
pessoas necessitadas da po- 
pulação. “A empresa vai pa- 
gar milhões para o atual go- 
vemo, mas val juntar essa 

dinheirama toda catando 
mês amêso dinheironascon- 
tas de água da população, 
fazendo sofrer a população 
pobre. Enossa responsabili- 
dade fazer parar com isso”, 
disse Luciano Santos. 

dinhemrama toda catando mês a mês o dinhero nas contas de água da 
população, fazendo sofrer a população pobre. - nossa responsabilidade 

fazer parar com 850”, amematou o vereador Luciano Santos 

Horrem É gleqido 
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BENEFÍCIOS DA CONCESSÃO, 
Sactpipem ao NDIVÁBIRCTNDIO 
PELA PREFEITURA 

Pelo edital, seu Termo de Referência e 
minuta de contrato, sô haverá cobrança 
detarifa quandohouver a coleta, afasta- 
mento, destinação e tratamento do es- 
goto. 

O agricultor não pagará pela água usa- 
da na irrigação da lavoura. 

Está previsto no edital e constará em 
contrato da empresa vencedora com o 
municipio: 

- Desconto de 10% na atual tarifa da 

água. Sendo assim, a tarifa de água ficará 
mais barata. 

- À tarifa residencial de esgoto será de 
90% da tarifa de água. Ou seja, se a 
pessoa paga R$ 50,00 de água, pagará RS 
45,00 de esgoto. Mas a cobrança não 
será imediata, começará a ser feita ape- 
nas quando o esgoto começar a ser cole- 
tado e tratado. 

- Serão garantidos os descontos para 
grupos sociais referenciados pelo 
CadUnico: 
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desconto; 
e Renda de R$ 89,01a R5 178,90- 70% 

de desconto; 
e Renda de R$ 178,91 a meio salário 

minimo — 60% de desconto; 
* Acima de meio salário minimo — 50% 

de desconto. 
Emalguns casos, com cobrança de água 

e esgoto a tarifa pode chegar a ser próxi- 
ma de RS 25,00. 

Conciliações entré COmSuMmidos mira 

e empresas aumentaram em 65% Ted 
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À imprensa acompanhou as audiências dita publicas, não houve transparência ou divulgação 
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1/ºRiod s Ostras Jazz & Blues 
Festival começa a liberar ing 

- Evento é gratuito, mas há necessidade de garantir entradas para controle de público 
Começou nesta quinta-feira, 

04, a retirada dos ingressos para 
o 17º Riodas Ostras Jazz & Blues 
Festival, maior evento gratuito 
de jazz e blues da América Lati- 
na, que será realizado de 12 a 15 
deste mês, no municipio de Rio 
das Ostras, na se nerse 
das Baixadas Litorâneas. Foram 
liberados ingressos gratuitos 
para o primeiro dia do festival, 
que funcionará como um even- 
to-teste no estado, no periodo 
de flexibilização das medidas 
para conter a pandemia de 
Covid-19. Para os outros dias do 
festival, os ingressos serão libe- 
rados a partir desta sexta-feira, 
os, até domingo, 07, cada dia 
dedicado a uma data da progra- 
mação. Será permitida a retira- 
da de um ingresso por CPF, por 
show; deverão ser retirados in- 
ressos diferentes para cada dia 
de evento; é obrigatória a apre- 
sentação do ingresso impresso 
na entrada do evento, junto com 
a carteira de imunização com as 
duas doses da vacina contra a 
Covid-g e documento com foto. 
Para garantir o ingresso gratui- 
to, os interessados Es 

acessar o site do festival. 
O sócio-diretor da Azul Pro- 

duções Artísticas, a produtora 
do evento, Stênio Mattos, disse 
a Agência Brasil que serão segui 
das todas as normas sanitárias 
recomendadas pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS). “Nos- 
sos protocolos foram aprovados 
pelo Ministério da Saúde e pela 
Secretaria de Estado de Saúde. 
Apesar da flexibilização, vamos 
manter protocolos rígidos. Ou 
seja, vamos exigir o cartão de 
vacinação com duas doses da 
vacina contra a Covid-19, que a 
pessoa use máscara, & vamos 
redusir o público, que normal- 
mente é de 20 mil pessoas. Va- 
mos colocarseis mil pessoassen- 
tadas em cadeiras, com um 
metro de distância entre cada 
uma”, disse Mattos. As áreas de 
shows serão cemadas com bar- 
reiras. O público deverá fazer 
credenciamento antecipado. 

Sexta-Feira, 5 De Novemeno DE 202 1 
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Mais de 30 tri naciinaise internacionais marcarão a retomada dasatividades do Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, que já atraiu cerca de um milhão de espectadores 

As medidas de segurança in- 
cluem ainda uso de medidor ins- 
tantâneo de temperatura em 
todos os acessos; estrutura meé- 
dica; pontos de álcool gel nas 
áreas comuns; disponil dlização 
de lixeira com dispositivo que 
permita a abertura e o fecha- 
mento sem o uso das mãos; e 
divulgação de regras de higiene 
de acordo com as normas da 
OMS, nos intervalos dos shows. 

Atrações 
Mais de 30 atrações nacio- 

nais e internacionais marcarão 
a retomada das atividades do 
Rio das Ostras Jazz & Blues 
Festival, que contabiliza cerca 

de um milhão de espectadores 
em seus 16 anos de atividade. 
Os artistas se apresentarão em 
palcos oc nindoR na Lagoa de 
Iriry e Costazul. Eric Gales, um 
dos maiores guitarristas do 
mundo, éaatraçãoprincipaldo 
Rio das Ostras Jaz & Blues 
Festival e fará dois shows. Ele 
se mostrou animado para o re- 
torno dos espetáculos presen- 
ciais no Brasil. “Mal posso es- 
perar para voltar ao Brasil. 
Uma artista que sempre foi 
uma inspiração para mim é 
Cássia Ea cuja obra pude 
conhecer durante a minha pri- 
meira turnê no pais. Neste mo- 
mento de retomada, só posso 

RIO 

dizer: Rio das Ostras, estamos 
chegando com tudo”, afirmou o 
músico. Eric Gales se apresen- 
tará nos dias 13 de novembro, 
fechando a noite no palco 
Costazul, e 15 de novembro, no 
palco Iriry, às 14h. 

Doladonacional, odestaque 
é para a banda Azymuth, em 
parceria inédita com o DJ Nuts. 
Com mais de 30 álbuns em sua 
discografia e apresentações 
pelo mundo, o trio Azymuth 
traz um combinado de soul, 
funk, jazz e samba, ou “samba 
doido” como gostam de cha- 
mar, para o festival. Em parce- 
ria com o DJ Nuts, uma das 
referências do segmento no 

Speed Fiber 
Internet Confiavel 

Brasil eno exterior, 0s músicos 
prometem trazer muitos clás- 
sicos no dia 12 de novembro, 
no Palco Costazul. “Tocar nes- 
se evento é gratificante para 
nós. Será uma volta maravi 
lhosa depois de tanto tempo, 
que só é possível graças à vaci 
na”, disse Ivan Conti, baterista 
do Azymuth. Outros nomes 
confirmados para esta edição 
do evento são Jon Cleary, 
Roosevelt Collier, Delvon 
Lamarr, Keith Dunn, Chris 
Potter, Hamilton de Holanda, 
Nico Rezende e Lancaster. À 
programação completa pode 
ser conferida no (Wrostrasjazz 
blues. 
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Calcamento io prod pela “gestão”, comogostade | 
ser chamado o governo Vinicius Claussen, foi arrastado e deixou 
uma grande vala no lado direito da via, sentido Centro 

Muqui: Moradores aguardam 
solução da PMT há um mês 
- Problema em manilhas e calçamento 
se agrava por inoperância da “gestão” 

Na tarde do dia 09 de 
outubro passado, um do- 
mingo, uma forte tempes- 
tade causou prejuizos em 
diversos bairros do muni- 
cipio. Além de grande vo- 
lume de chuva, uma ven- 
tania absurda derrubou 
arvores, levou telhados e 
arrancou placas de publi- 
cidade. Na Vila Muqui, a 
poucos minutos do Cen- 
tro, os dois problemas fo- 
ram registrados — sendo 0 
mais grave deles no prin- 
cipal acesso da comunida- 
de, a Rua Fernando Mar- 
tins. O grande volume de 
precipitação gerou o rom- 
pimento de manilhas e 
afundamento da pista, si- 
tuação que, mais de um 
mês depois, ainda incomo- 
da e preocupa os morado- 
res. 

Três dias após a de- 
manda, equipe da Secre- 
taria de Obras e Serviços 
Públicos esteve no local 
realizou a troca de metade 
das manilhas afetadas. 
Uma semana depois, pro- 
vocado pelo jomalO Diário 
e Diário TV, o governo 
municipal alegou que “as 
chuvas estavam atrapa- 
lhando a continuação do 
serviço”. Alguns dias de- 
pois, mais um rompimen- 
to de manilhas e nova in- 
cursão da PMT, mas no- 
vamente sem concluir o 
serviço esperado e reali- 
zar o calçamento adequa- 
do e assim evitar uma pos- 

sivel interdição total davia, 
lembrando que esta é a 
principal da comunidade e 
a única para veículos de 
pras porte, como ôni- 
us e caminhões. 
“Entra prefeito e sai 

prefeito e nada muda. Não 
atendem ou fazem o servi- 
co pela metade, como foi 
Ee Muqui. Foram duas 
vezes lá e ainda não troca- 
ramalgumasmanilhasque 
claramente estão damfi- 
cadas, diante da maneira 
que está o calçamento da 
rua. Ficam alegando pro- 
blema com as chuvas, mas 
diversos serviços continu- 
am sendo prestados mes- 
mo nessas condições e, 
além disso, se essa for a 
ideia de trabalho desse 
governo, a cidade val aca- 
ar até ano que vem, visto 
ima daqui para frente é só 

uva”, atenta a morado- 
ra Silvana Comes. 

Com as chuvas do últi- 
mo fim de semana, ocalça- 
mento pa rio improvi- 
sado pela “gestão”, como 
gosta de ser chamado o 
overno ViniciusClaussen, 
ot arrastado e deixou uma 
grande valeta no lado di- 
reito da via, sentido Cen- 
tro. Em nota encaminha- 
da para a redação do jomal 
O Diário e Diário TV no 
final da tarde de ontem, foi 
informado que a previsão 
éque“os trabalhos nolocal 
estejam finalizadosna pró- 
xima semana”. 
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isso do Kiss Eátercdo - Boscotiriio - Timinópairs 
Fog 1H «Piesira « Teregôpods 
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à Alrrio ER - USA FTURSOS = elo 
Alma CGuarteura + Gusta Frases - Taresteais 
Alameda Urucanas - Cuebra Frascos - Teresópolis 

à Condominio Paço Sião Leir - Chussbra Ergaços - 
| Esmada Franegea Esta - Chara Frascos - Tardidgels 
Estrada Quebra Frasco « Quebra Frascos « Teresópois 
Fa é daria - Cidgs Curto - Táricadgpeds 

Enrgntipado 

Roo Unacainas « Qhusbro Frasoos = Terei. 

Ensrada Luz Garcia Mascarento argem Giraredo » Teresópodo 
TEDO às 17 DO Fra Decenbcis de Ecura Fomáira - Vargem Grando - Tortrigants 
LIctS ás VOO Ra Dig 
1500 des (DD Gibe Gra Durtada oiço 

anos Pado da Costa - tange Gracsdo - Terssópedo 
pi Correia - Vega rr Chorando - Tac prodra 

1ED02 às 1720 Estrada Sho Bosio - Prsscsudiros - Vita - Sumidouro - Teresópolis 
VEDO ds 1700 Estrada Terssópois Eribusgo- Vieira - 
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Feresianais 

TERESÓPOLIS 
+ Beco das Nascentes - Parque do Imbui - 

O Essrada da Greia - Beco das Nascandes - Parque do Imbul 
Essradia Faria imbul - Esco das 
Estrada Mpena « Siio Aladim « Retiro da Seia « Trbs Cómegos 

o Estadia Sipra - Eis da Ss - Alisa da Susa - Tarniniápasias 
| Estrada Mpna Trato - Retro da Sema - Terssópois 
Ensrada Fazenda Spa - Brtro da Seca - 

o Eros Lararqal - Garda Rita - Tosisópois 
pref am PÉ Efracia Hoiliciay - Elsãro da Sera - Três Córregos - Teresópolis 

- Edito Caminho da Jeãs - Tha Cr 
XD às 1700 Estrada Laonokária Das Ferseira « Poço dos Peixes - Fessópolis 
12:00. da. 1700 Estado Léspaldma Peço des Paisda - 
100 às 17700 Estrada Rio Bahia « Fazenda Alpina « Teresópols 
1200. a 1700 Esxmrada Canta Rita - Somta Ria - Tarasó pola 
13:00 ds 17500 Fioa Leopoldina Dias Ferreira - Poço dos Peba - Teresópolis 
LD ds Tr Hiza Poço dos Press - Por dos Perces - Toreuipoio 
1200 dis TIO Gia Des Múndos F Alpina - Rotro da Bum - Teresbpeadas 
Tb ds TITO aitao fa ramo - troca ctrl Tesrmapação, 

102 da 17/00 Exmrada Hal 

OBITUÁRIO 

Tarnesbpasks IBHEBTSSO 
MBA 
1BBISIO 
THD 
BEBIDAS 
1BBAOA 
1B1B1G0S 
IDEIA 
1B1B EIS 
JBIBTDAS 
ADIADA 

Pis das Parei - Tarasópaa JBiBidas 
1GIBIEOA 
1BIBIDAS 
BEATS 
1B1BIEDS 
IDEs 
1B1B1604 

Hirvsarlia - Prorida - Tariri gestos 

rãs Córsega 

Nivea Amorim Zampini, 4), residiaem Agriões. 
Luiz Fernando Zardo, 59, residia no Parque do Embu. 
aques de Almeida Gonçalves, 35, residia no Meudon. 
Francisca Gomes,70, residia em São Pedro. 
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do lado da placa cerrada em ocasião da revitalização, revestimento ameaça des pencar 

Estrutura do Mirante do Vale do 

Paraíso está caindo aos pedaços 
- Prefeitura promete, mais uma vez, resolver situação de risco para visitantes 

Luz BanDEiRa 

Construído em 1963, no governo 
do Prefeito Flávio Bortoluzzi, o Mt 
rante Roberto Silveira é um atrativo 
turístico de fácil acesso, logo na en- 
trada ao perímetro urbano do muni- 
cipio, para aquele visitante que che- 
ga à dade pela rodovia BR-116 ou 
RJ-1930. No atrativo localizado no 
encontroda Estrada Wenceslau José 
de Medeiros com a Avenida Delfim 
Moreira, no Vale do Paraiso, é posst- 
vel ter uma bela visão da Serra dos 
ao os e de suas imponentes mon- 

s. Praticantes de esportes, 
Deinicinalmente ciclistas, costumam 
se concentrar ali antes e depois de 
suas práticas e casais se encontram 
nesse ponto buscando inspiração 
pt o romance. Sem dúvida, um 

que vale a pena visitar. Mas, 
infelizmente, o que mais chama a 
atenção quando se visita o Mirante 
Roberto Silveira é o risco que se 
corre devido a partes da estrutura 
que ameaçam cair sobre suas cabe- 
cas. Além dos danos no revestimen- 
to, encontramos lixo, um problema 
cultural visível e lamentável causa- 
do pela falta de educação de algumas 
pessoas, que produzem detritos e 
não se responsabilizam por eles, ig- 
porando uma lixeira disponível no 
local. 

Em agosto de 2020, 0 governo 
municipal, através da secretaria de 
Obras e Serviços Públicos, realizou 
uma revitalização, pintou o espaço e 
instalou um painel que identifica os 
principais picos da Serra dos Orgãos 
e ainda convidou um artista 
para produzir três belos painéis que 
ornamentam as paredes no entorno 
mirante. Hoje, novamente a falta de 
educação é percebida, pois o princi- 
pal painel foi oi deliberadamente su 
com algo que parece barro, jogado 
sobre a pintura. Uma cidade com a 
vocação turística como a nossa pre- 
cisa ter mais cuidado com seus atra- 

tivos e o que se espera é uma maior 
atenção da municipalidade para esse 
histórico e importante atrativo de 
Teresópolis. 

Mas o que mais chama a atenção 
t Es é em relação a estrutura 

ado, que está literalmente 
dl: aos sed Esse biaçÃ 

ERIC LO FP LOS Os E RAM RPPS DR 

Mau hábito de largar lixo em espaços públicos é retrato da falta de educação da população 

ma foi denunciado pelo Diário em 
nho passado e, apesar de promes- 
sa de reparo, nada foi feito. No chão 
se avista diversos pedaços da massa 
de concreto que se desprendeu da 
parte superior, edstindo hoje vários 
outros seguindo para o mesmo ca- 
minho. 

Posicionamento do 
governo municipal 

Nesta quinta-feira, 04, buscamos 
um postdonamento da prefeitura 
sobre as condições do Mirante 
Roberto Silveira. Em nota, 0 gover- 
no municipal informa “que realizou 
vistoria nolocale garante que não há 
risco de queda da estrutura” - o que 
é questionável, já rã a equipe do 
JornalO Diárioe Diário TV produziu 
imagens que mostram sim risco de o 
revestimento se desprender e cair 
sobre alguém que visite 0 espaço. Na 
mesma nota, a prefeitura admite 
que “a Secretaria de Obras vai re- 
mover o material solto e fazer as 
correções necessárias . À promessa 
do governo é que o trabalho de repa- 
ro comece na próxima semana e 
leve 15 dias para ficar pronto. 
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O Enare foi 
criado em 
2020 para 
otimizar à 
forma de 
seeçãodos 
residentes. 
À responsável 
pelo exame 
é a Emprsa 
Brasileira 
de Serviços 
Hos pitalares 

à (Else 

Inscrições para o Enare 2021 
continuam segue até o dia 8 
- Provas para residência ocorrerão nas capitais eem mais 23 municípios 

As inscrições para a edição deste 
ano do Exame Nacional de Residên- 
cia (Enare) continuam abertas até a 
próxima segunda-feira, 08. O prazo 
começou no dia 20 de dutubio [E 
Eni de 32 mil vagas de residência 
das áreas médica, multi e uniprofis- 
sional estão sendo ofertadas em 81 
instituições distribuidas em todo o 
pais. Tanto o acesso às informações 
quanto as inscrições podem ser fei- 
tospormeio dosite do Enare [https: / 
tenare ebserh.gov.br /site-enare- 
ono1/index jspgareas). Às provas 
acontecem em 12 de dezembro e o 
resultado final será divulgado em 24 
de janeiro de 2022. 0 inicio do pert- 
odo de matricula nas instituições é 
1º de fevereiro. 

O Enare foi criado em 2020 para 
otimizar a forma de seleção dos resi- 
dentes. A responsável pelo exame é 
a Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (Ebserh), estatal vin- 
culada ao Ministério da Educação 
(MEC). De acordo com a Ehserh, as 
universidades federais participan- 
tes da primeira edição tiveram me- 
nosvagas ociosas, eliminaramos cus- 
tos e a carga burocrática da realiza- 
cão dos exames individuais e ampli 
aram a qualificação da seleção. Já 
para os candidatos, segundo a esta- 
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tal, o exame unificado apresentou 
vantagens como custo menor, data 
única para a realização das provas, 
aplicação em todas as capitais, pos- 
abili idade de escolha de onde o resi- 
dente queria atuar, dentre outras. 

Na edição deste ano, as provas 
serão realizadas em todas as capitais 
e em mais 23 cidades: Feira de 
Santana (BA), Ilhéus (BA), Impera- 
triz (MA), Uberlândia (MG), 
Caratinga (MG), Juiz de Fora (MG), 
Montes Claros (MG), Dourados 
(MS), Sinop (MT), Campina Grande 
(PB), Cascavel (PR), Guarapuava 
(PR), Londrina (PR), Nova Iguaçu 
[RJT), Passo Fundo(RS). Pelotas(RS), 
Bauru (SP), São Carlos (SP), São 
José do Rio Preto (SP), Campinas 
(SP), Araguaina (TO), Petrolina (PE) 
e Joinville (80). 

Sistema de classificação 
A Ebserh informou que o sistema 

de classificação é at ne te ao do 
Sistema de Seleção Unificada (Sisu), 
que usa notas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) para seleção 
de estudantes da graduação em uni- 
versidade federais. Depois das pro- 
vas o candidato teráanota alcançada 
na especialidade escolhida e poderá 
utilizá-la para indicar onde preten- 

de atuar. O sistema fica aberto por 
um tempo determinado para que 
cada candidato registre o local de 
sua preferência. As melhores notas 
e db às menores, determi 
nando, no fechamento do sistema, 
uem ocupará as vagas. Em segui- 

di. ele é aberto novamente para 
yreencher as vagas ociosas € para a 
formação de E a reserva. 

Em 2020, houve a oferta de 405 
vagas para oito hospitais da Rede 
Ebserh/MEC e um hospital militar. 
Foram 304 para 41 especialidades 
de residência médica, oito para a 
residência uniprofissional (entre en- 
fermagem e fisica médica) e 99 para 
a residência multiprofissional, que 
incluiu enfermeiros, farmacêuticos, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psi- 
cólogos, assistentes sociais, terapeu- 
tas ocupacionais, odontólogos, 
nutricionistas e profissionais de edu- 
cação física. Com o aumento de va- 
as deste ano, espera-se uma maior 
A eraiicnção nasespecialidades pro- 
fissionais. À Ebserh foi criada em 
2011 e, atualmente, administra 40 
hospitais universitários federais, que 
atendem pacientes do Sistema Uni- 
co de Saúde (SUS) e apoiam a for- 
mação de profissionais de saúde eo 
desenvolvimento de pesquisas. 

MZ TAF IRIA ANP] MANPCA RAT RPCÃO RA 

para pacientes da oncologia 
- Projeto da rede municipal atende 
mulheres atendidas pelo São José 

A Secretaria de Desen- 
volvimento Social, através 
do Centro de Referência 
da Assistência Social 
[(CRAS) Meudon, fez a do 
ação de 90 turbantes para 
mulheres com câncer de 
mama em tratamento no 

setor deOncologiado Hos- 
pital São José. Os tecidos 
utilizados para aconfecção 
dos acessórios foram doa- 
dos pela empresa Maria 
Emiha e a produção ficou 
por conta do trabalho vo- 
iitário da artesã Zulmira 
Lack. A inkiativa se deu 
pelo fato de que um dos 
efeitos colaterais dos tra- 
tamentosde quimioterapia 
e radioterapia é a queda 
dos cabelos, o que afeta 
diretamente a autoestima 
das mulheres. 

Tereza Alvarez, coor- 
denadora do CRAS Meu- 
don, explica a importância 
de ações como essa: “Ao 
confeccionar e doar as pe- 
cas, vemos a alegria e es- 
perança no e mblan de 
todos os envolvidos, e a 
paciente percebe que não 
está sozinha, e sim abra- 
cada por uma rede socioas- 
sistencial que a acompa- 
nha para a superação e o 
pronto restabelecimento”. 
Devido aos protocolos sa- 
nitários de prevenção à 
Comid-19, os turbantes fo- 
ram entregues para a as- 
sistente social Barbara 
Ramos, do Hospital São 
José, e estão sendo distri- 
buldos para as pacientes 
da Oncologia de ação que 
não gere aglomeração. 

Exu 

A inigiativase Fe upelo tato de que um dos efeitos colaterais dos 
tratamentos de quimioterapia e radioterapia atinge 05 cabelos 

EE IM] 

“QUAL é o) SEU PREFERIDO? 
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- Além da possibilidade de renegociar dívidas com até de 99% de desconto, está sendo liberad 
Pessoas que estão inadim- 

plentes tém um canal aberto 
para negociar e pagar suas divi- 
das por meio do Feirão Serasa 
Limpa Nome. Neste ano, além 
da possibilidade de renegociação 
das dívidas com até 09% de des- 
conto e opções de parcelamento 
sem juros, hã o alo dívida, 
um bânis em dinheiro para 
quem limpar o nome e fizer o 
pagamento à vista. Nesses ca- 
sos, a Serasa dará um crédito de 
R$ Go para qualquer pessoa que 
negociar e pagar à vista REndos 
a partir de R$ 200. O auxilio é 
válido para uma ou várias divi- 
das somadas e negociadas atra- 
vês do aplicativo. 

Participam do evento mais 
de 100 empresas parceiras de 
diversos setores, permitindo que 
dívidas com cartão de crédito, 
lojas, água, luz, telefone, entre 
outros, sejam negociadas por 
meios digitais e sem precisarsair 
de casa. Para participar basta 
baixar o aplkativo Serasa, na 
loja de SDhBativos do celular. 
Também é possivel negociar as 
dívidas pela internet, pelo 
WhatsApp (11) 99575-2096 ou 
pelo o8o0o 591 1222. Além dos 
cana tsdigitais, o interessado tam- 
bém ode ir até uma das agênci- 
as dos Correios levando docu- 
mento original com foto, fazer a 

Energia Solar: 
Liberado CPF 
na conta de 

luz de mais de 
um imóvel 
- Medida também 
vale para CNPJ e 
garante direito à 
isenção do ICMS 
no estado do Rio 

Os consumidores com pla- 
cas fotovoltaicas para geração 
de energia elétrica poderão ter 
o CPF ou o CNPJ cadastrados 
em mais de uma unidade con- 
sumidora, tendodireito à Isen- 
ção do ICMS previsto na Lei 
8.922/20. E oque prevé o pro- 
jeto de lei 3.269/20, do depu- 
tado Jair Bittencourt (PP), que 
foiaprovado, em discussão úni- 
ca, pela Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(Alerj), nesta quarta-feira, 03. 
U texto segue para o governa- 
dor Cláudio Castro, que tem 
até is diasúteis para sancioná- 
lo ou vetá-lo. 

“Ainstalação cadaptação de 
sistemas de energia fotovol- 
taicos em mais de um imóvel 
contribui para a economia com 
reduçãodecustos, além da ine- 
gável vantagem ao meio ambi- 
ente”, justificou o autor. À me- 
dida vale para áreas rurais ou 
urbanas e só será permitida 
desde que haja viabilidade téc- 
nica. Caso não haja, a empresa 

mergia deverá promover 

até 365 dias. A Lei 8.922/20 
estabelece a isenção de ICMS 
para os contribuintes que tive- 
rem pequenos geradores de 
energia solarfotovoltaica eque 
Injetam na rede elétrica a pro- 
dução de placas solares que ex- 
cedem seu consumo. 
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Auxílio Divida Serasa 
Hg fui Srrdãs à pás da As Sa Edã À miili DAE app é 

ema RS Ego Garbera digital da Sorsea 

Corra rrerdoas drmalao 

a “ 

* FEIR ÃO 

DUO LIMPA 
NOME 

Como negociar minhas dividas no Feirão Serasa Limpa Nome e garanikr o Auxílio? 
Fecho vei eu mid dos idsa Cro 120 iPad RS SUO dei midia fria Sp Sriiada Eósgud É bio 

o) Ab STE 

consulta egerar o boletona hora. 
Segundo a Serasa, atualmen- 

te, no Brasil, mais de 62 milhões 
de inadimplentes enfrentam di- 
ficuldades para conseguir crédi- 
to. Para o gerente executivo da 
Serasa, Matheus Moura, o 
Feirão já é esperado pelo brasi- 
leiro como o momento ideal para 
renegociar suas dividas, mas, 
neste ano, é ainda mais especial 

] + Contuglos Flap 62) a 

, ] E 

us bri RS 49,05 mm 
Roo Nau! 

por acontecer em um momento 
de recomeço, de retomada da 
atividade econômica e de espe- 
rança para muitos brasileiros. 
“Além dos diversos beneficios 
do feirão, o auxiho divida é um 
importante aliado para esse 
momento, já que é um incentivo 
financeiro para o consumidor 
quitar mais um acordo ou até 
mesmo outros tipos de conta, 

Arrizo 6 

(021) 2743-5005 

(3) Gbesourocaoachery 

(f) /besourocaoachery 

Av Delfim Moreira, 1.302 loja 1314, 

Vale do Paraiso, Teresópolis - RJ 

O DIÁRIO 

Do à aálo, Cemlió ES prifo a Gpriolé 

od DEF. 

- E Ia [oa 

como água, luz, telefone, entre 
outras pela carteira digital da 
Serasa. E uma oportunidade de 
recomeçar e queremos fazer 
arte desse momento”, disse. O 
fe rão vai até 5 de dezembro, eo 
regulamento completo pode ser 
visto no site do Serasa ( https:/ 
www serasa .com.br/limpa- 
nome-ontine/feirao/ auxilo-di- 
vida/ ). 

tando RATAS) o NS NA Ns 2 EN 7 NDA E AEW ENAtÃnS E ENY 

eirão Serasa Limpa Nome até dezembro 
o bônus em dinheiro 

PASSO A PASSO 
PARA NEGOCIAR 

1º passo: Baixar o aplicativo da 
Serasa no celular (disponivel para 
Android e 105) digitar o CPF e 
preencher um breve cadastro. Ao 

entrar na plataforma, todas as 
informações financeiras do 
consumidor já aparecerão na tela. 

2º passo: Após selecionar à 
opção “ver ofertas” é possivel 
verificar as condições oferecidas 

para pagamento com O desconto 

do Serasa Limpa More já aplica 
do. Basta dicar em uma das 
dividas disponíveis e serão 
apresentadas as Opções para 

renegociar cada débito. 
3 º passo: Depois que uma das 

opções for escolhida, o formato 
do pagamento selecionado deve 
sor á vista e deve acontecer até 30 
de novembro. Depois disso, é 
importante revisar e finalizar O 
acordo feito 

4º passo: Após gerar o boleto 
o pagamento deve ser efetuado 
até o dia 30 de novembro por 
meio da carteira digital da Serasa 
ou outro meio de preferência do 
consumidor. 

5º passo: Após o pagamento O 

valor de R$ 50 será creditado na 
Carteira Digital Serasa, que deve 
estar ativa. O depósito pode 
ocorrer até o dia 17 de dezem 
bro. O crédito deve ser utilizado 
até 31 de janeiro de 2022. Se não 

for usado será estomado. 

=] 2/0]0/-/0 a 

Banco Central e Febraban lançam uma 
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plataforma de planejamento financeiro 
- Sistema gratuito utiliza o formato de jogos com o objetivo de tornar seu uso fácil e agradável 

O Banco Central e a Federa- 
ão Brasileira de Bancos 
(Febraban) lançaram nesta 
quarta-feira, 03, uma platafor- 
ma para ajudar as pessoas a 
melhor planejar suas finanças. 
ii seus desenvolvedores, 
a plataforma de educação finan- 
ceira faz uso de inteligência arti- 
ficial para apresentar “recomen- 
dações personalizadas” a cada 
perfil ou necessidade financeira. 
Disponibilizada gratuitamente 
na mternet, a plataforma utiliza 
o formato de jogos, estratégia 
adotada com o objetivo de tor- 
nar seu uso fácil e agradável. 
Além disso, adota como incenti- 
vo a seu uso premiações como 
facilidades para renegociação de 
dividas ou vouchers para com- 
pra em lojas parceiras. 

O chefe do Departamento de 
Engenharia Financeira do BC, 
Luis Mansur, disse que a estra- 
tégia foi adotada “visando utili- 
dade e engajamento” pelos usu- 
ários. “Procuramos proporcio- 
nar alguns incentivos para par- 
ticipação na plataforma. As pes- 
sous têm de sentir que estão 
sendo recompensadas para pas- 
sar o tempo necessário na plata- 
forma. Afinal, a competição pela 
atenção do usuário na intemet é 
ferrenha”, explicou. O conteúdo 
e as trilhas de aprendizado fo- 
ram criados por educadores e 
especialistas em finanças pesso- 
ais e comportamento do consu- 
midor, e receberam contribui- 
ções de membros da Comissão 

A plataforma de educação financeira faz uso de inteligência ar tificial par a apresentar 
“recomendações personalizadas” a cada perfilou necessidade financeira 

de Cidadania Financeira da 
Febraban. O material é apre- 
sentado em vários formatos, 
abordando temas como planeja- 
mento financeiro, solução de di- 
vidas, investimentos e relação 
com o dinheiro, em linguagem 
acessível a diferentes perfis da 
população e faixas etárias. 

* Trilhas 
educacionais 

O detalhamento da platafor- 
ma foi feito na apresentação 
online pelo diretor de Susten- 
tabilidade, Cidadania Financei- 

FROTA CERTIFICADA 
COM SELO VERDE. 

Com 100% dos ônibus com o Selo Verde, a 

Viação Dedo de Deus atende aos indices 

estipulados pelos órgãos de proteção ao melo 

ambiente, garantindo o controle do nível de 

poluentes emitidos pelos ônibus. O objetivo é 

reduzir a emissão de gases poluentes no melo 
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ata E 

ambiente e o consumo de diesel junto as 

empresas de transporte coletivo. Levamos a 

sério nosso compromisso com o melo 

ambiente, deixando nossa cidade mais verde, 

Pra * 

o Rob 

HOSPITAL SÃO JOSÉ 

Teresópolis É 

ra, Relações com o Consumidor 
e Autorregulação da Febraban, 
Amaury Oliva. Segundo ele, a 
plataforma possibilita ao usuá- 
ro fazer, inicialmente, um diag- 
nóstico sobre sua situação, de 
forma a mensurar O progresso e 
criando um indice de saúde fi- 
nanceira do brasileiro. Segundo 
Amaury Oliva, a ferramenta foi 
feita de forma a tornar-se ade- 
quada e relevante para cada 
usuário, dos mais diferentes per- 
fis. A ideia foi a de fazer dela 
“mais do que um repositório de 
conteúdos, criando mecanismo 

e 

= 
E 

de recomendações personaliza- 
É das de trilhas educacionais, de 
3 acordo com as necessidades de 

cada usuário”. 
“O primeiro passo é um ca- 

dastro. Depois menciona quais 
seriam os objetivos do usuário 
para então fazer um diagnóstico 
da saúde financeira, por meio de 
perguntas simples e objetivas. A 
personalização da plataforma 
tem por base diferentes perfis e 
necessidades diagnosticadas. 
Todo progresso é medido e di 
agnosticado, e a evolução é re- 
compensada por incentivos”, 
explicou Oliva. 

Os pontos obtidos poderão 
ser trocados ou resgatados em 
instituições financeiras a partir 
de março de 2022. “Cada insti- 
tuição disponibiliza um cardápio 
de incentivos”, disse o diretor da 
Febraban. Segundo ele, a plata- 
forma foi testada por cerca de 97 
mil usuários cadastrados. Des- 
ses, 9,1 mil concluíram a experi 
ência e obtiveram uma nota 
média de 91,2 pontos. De acordo 
com o presidente da Febraban, 
Isaac Sidney, a plataforma per- 
mite ao usuário traçar um Re 
póstico mais preciso da saúde 
financeira, de forma a adotar 
estratégias que possam melho- 
rar a situação atual. Segundo ele, 
a filosofia que está por trás da 
plataforma, de controle de gas- 
tos e de endridamentos, vale 
também para as autoridades no 
enfrentamento aos “desafios da 
atual conjuntura econômica”. 

anual somente 

com o pagamento 
do CRLV 
- Proposta aprovada pela 
Assembleia Legislativa 
será analisada pelo 
governador Castro 

A Assembleia Legislativa do 
Estado do Rio de Janeiro (Alerj) 
aprovou em discussão única, 
nesta quarta-feira, 09, 0 projeto 
de lei 4.915/21, de autoria dos 
deputados Lutz Paulo (Cidada- 
na) e Subtenente Bernardo 
(PTB), que estabelece qro Ca 
tificado de a e Licen- 
ciamento Anual seja obtido, ex- 
clusivamente, pelo recolhimen- 
Ea de licenciamento anu- 

O projeto será encaminha- 
do para sanção ou veto do go- 
vernadorCláudio Castro. A pro- 
posta altera a Lei 8.269/18, 
que prevê que o licenciamento 
anual compreenda o recolhi 
mento do DUDA - Documento 
Unico do Detran de Arrecada- 
ção - , referente ao licencia- 
mento anual, da taxa de emis- 
são de CRLV e do seguro obri- 
gatório (DPVAT). “Com a evo 
lução ip a e adoção do 
Certificado de Registro de 
Licenciamento Anual digital 
(CRLV-e) o documento em 
questão deixou de ser emitido 
em papel moeda. Configura-se 
como legal a manutenção de 
cobrança de taxa de emissão 
do CRLV sem que exista a 
contrapartida da prestação do 
servico”, justificou Lutz Paulo. 

NT) NEW GROUP TECHNOLOGY 

VOCÊ VIU O QUE 
A NGT ESTÁ 
FAZENDO? 

UMA SOLUÇÃO. 
UMA ÚNICA ASSINATURA. 
INFINITAS POSSIBILIDADES! 

Excanede esse Código 

ACESSE: NGT.COM.BR 

H VemPraNGT 

Págima 11 
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prevenção +“ 
semp 

Mostre que não hã preconceito 
im em se cuidar sempre. 

H TodosPelasSsaúdeDeles 4 

Noel alo do D GAVAIL 

Vamos nos juntar a eles para promover 

uma melhor qualidade de vida e 

lembrar a importância do diagnóstico 

precoce do câncer de próstata. 

Afinal,as chances de cura dessa doença Consulte o nosso site: 
serão maiores o quanto antes ela for wywyw.hospitalsaojose.com 

diagnosticada. 

Atendemos os principais 
convênios médicos do país. 

Fale com o seu médico e realize os exames preventivos. 

Dhospitalsaojoseteresopolis hospitalsaojoseteresopolisr] in) hospitalsaojoseteresopolis 
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GRADUAÇÃO EM 

FISIOTERAPIA 
MENSALIDADES 

POR APENAS: 

= VESTIBULAR ONLINE GRATIS 

= 1º MENSALIDADE POR NOSSA CONTA 

s 10% DE DESCONTO EM NOVEMBRO . 

(o) (21) 99860-8488 
LS) (21) 99792-8488 

Sexta-Feira, 5 DE Novemeno De 202 1 O DIÁRIO 

| ET Cc 
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“LOCAL: HOTEL LE CANTON 

ENTRADA FRANCA! 
SHOWS - PARQUE DE DIVERSÕES - MERCADO DE PULGAS 

GASTRONOMIA - CERVEJAS - ESPAÇO KIDS 

Sexta-Feira, 5 de Novembro de 2021 | Mande sua mensagem e anuncie: 98013-0655 [Telefone fixo e contato de WhatsApp) 



LOCAÇÃO 

APARTAMENTOS 

AGRIÕES. Alugo apto 
semi mobiliado, 1 
qto, sala, cozinha, 
banheiro com lugar 
p máquina e um lan- 
ce de escada. RS 
1.100,00 (aluguel e 
Condomínio). Conta- 
to: 98833-6836, c/ 
Inês, *1611 

CENTRO. Emcima da 
antiga padaria 
Paned'oro. Comsala, 
quarto, cozinha e 
banheiro, R5 550,00 
+ R5 143.00 (condo- 
mínio + R5 60.00 
IPTU). Com adianta- 
mento de 3 meses de 
aluguel. Contato: 
98650-2658, c/ Case- 
miro ou 97506-5291, 
Cc! Manoel. *1611 

ALTO, Com 2 qtos, 
sala, cozinha, banh,, 
ensolarado, vaga na 
garagem. Todo refor- 
mado. R$ 1.300,00 já 
com todas as taxas 
inclusas. Contato: 
974 14-3700 (Whats 
App). *2611 

VÁRZEA. Rua Duque 
de Caxias. Quarto, 
sala, cozinha e ba- 
nheiro. R5 550,00 + 
taxas. Tratar: 99260. 
1423. “0211 

VALE PARAÍSO. Fren- 
te para a àv. Delfim 
Moreira. Com 2 quar- 
tos, sala, cozinha e 
banheiro. R$ 780,00. 
Sem taxa de condo- 
minio. Contato: 
994800-1235,c/Sr. Ro- 
cha. *0111 

ALTO. Alugo aparta- 
mento de 3 quartos, 
com vaga de gara- 
gem, varanda, com 1 

““CARRAPET, 

DELIVERY 

suite, R5 2.200,00 + 
taxas. Tratar: 96819. 

8796, c/ Paula, *0111 
CASCATA GUARANI. 
Cobertura em ótima 
localização em rua 
sem saída. Com 2 
quartos (1 sulte), co- 
zinha, sala, terraço 
grande com churras- 
queira. Prédio com 
piscina, sauna, duas 
vagas de garagem e 
portaria 24h. R$ 
1.650,00 + taxas. 
Agende uma visita: 
98864-6920.*1410 

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 
99667-1092,c/ 
Nelson. *0512 

VÁRZEA. Cobertura 
Linear com 2 suites, 
lavabo, salão, 2 ter- 
raços, cozinha e de 
pendências comple- 
tas. São 200m2 com 
duas vagas. R$ 
2.100,00 + taxas. Tor- 
res - Creci, Conta- 
to: 997201-9225, 

CASCATA GUARANI. 
Ótimo apartamento 
com quarto, sala, CO- 
Zinha, banheiro e 
garagem. R5 1.000,00 
+ taxas. Tratar: 2641- 
15730U98606-B664. 

ALTO. Ótimo aparta- 
mento com 2 quar- 
tos sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área de ser- 
viço + dependência. 
RS 1.700,00 + taxas. 
Tratar: 2641-7573 ou 
98606-8664. *Co CX 

ALTO. Ótimo aparta- 
mento com quarto, 

Alô 
Juentinhas | 

pm 

Comida caseira 
Peça e comprove! 

9 99243-7883 | 

sala, cozinha e ba- 
nheiro. Rá 550,00 + 
taxas. Tratar: 2641- 
1573 0U98606-B2664. 

VÁRZEA. Ótimo apar - 
tamento com quar- 
to, sala, cozinha, ba- 
nheiro, e área de ser - 
viço. R5 750,00 + ta- 
xas. Tratar: 2641-7573 
0uUSBEDE-BEDA. 

VÁRZEA. 2 quartos, 

sala, cozinha, ba- 
nheiro, área deser- 
viço, garagem. R5 
1.300,00+ taxas. 

Tratar: 2641-7573 

ou S98606-B664. 

*CoCk 

FAZENDINHA. Quar- 
to, sala, cozinha, ba- 
nheilro, varanda e 
área, R5 600,00 + 
água. Tratar: 3642- 
0444, 99724-5410 ou 
98450-0504. *CoSl 

BARRA. Prédio com 

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

CASAS 

VALE PARAÍSO. Pas- 
sa Ônibus na porta, 
subida em frente ao 
hospital das Clínicas, 
primeira curva, casa 
amarela. R$ 750,00. 
Contato: 98817- 

3018.º1211 

BARRA. Apto tipo 
casa com sala, 2 qtos, 
var, boa cozinha, com 
acesso a área de 
lazer, varais para ro u- 
pa e jardim. Total- 
mente pintado. Lo- 
cal aconchegante e 
familiar. R4 750,00. 
Contato: 2642-1606 
0u96556-5900.º 2811 

TJUCA. Casa com 

100m2. Cozinha am- 
pla com despensa, 
lavanderia, sala, 1 
suite, 2 quartos, ba- 
nheiro social. Gara- 
gem. Rua Amandio 
Caetano Pinto. R$ 
1.700,00. Tratar: 
40425-3994 ou 2041- 
2676, com Adão ou 

Dilce, *2210 

BOM RETIRO. Com 
quarto, sala, cozinha, 

LOJAS 
REGIÃO SERRANA 

Td 
E é DÊ INOFLO 

08h às 19h 
Ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 

TERESÓPOLIS 
212645-9]50 / 2645-919] 

NOVA FRIBURGO | 
2 2925-bldó | 

É continuamos com vendos pelo site 

www CARRAPETA.com 

ITAIPAVA 
4 2222-2662 

Vamos trabalhar internamente com equipes reduzidos, 
pora continuar atendendo nossos clientes. 

POR TEMPO INDETERMINADO 

Abra sua Loja virtual e 
venda mais online! 
Entre em contato para aumentar as vendas 

do seu negócio na internet. 
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EONEIRINHO BOM 
» Seu tapete limpinho e com 

o melhor preço da cidade 

Buscumos e entregumos 

FORÇA TAREFA PELO FIM DO CORONAVÍRUS 

Assessoria Juridica 

Ricardo Vasconcelos 
OAB/RJ137.7/68 

celutar: 99172-0141 

NOVO ENDEREÇO: 

Av. Feliciano Sodré, 
300 - sala 308 - Várzea 

Edificio Atrium Offices 

Telefone: 2643-1760 

pedidos.donphillipe.com.br 

MCDINE O NOSSO Número à sua lista de 

(s contos, conheça nosso Cardaápo eschusmo 

2 apamonre-se peo Detrery: Abd 4240 

banheiro e área. Rua 

Campos Salles, 160. 
R5 500,00. Conta- 
to: 98466-911 64. 

M. PINHEIROS. 4 5 
min. Do Centro. Álu- 
go casa com sala, 
quarto, cozinha e 
banheiro. Próxima à 
Escola Municipal Go- 
vernador Portella. R$ 
450,00. Tratar: 99148- 
1530, 99666-1169 e 

2b42-(N6S. Dáll 
VALE DO PARAÍSO. 2 
quartos, sala, cozl- 
nha, banheiro e área 
deserviço. R$ 750,00. 
Tratar: 2641-7573 ou 
98606-8664. *CoCk 

MORRO DOS PINHEI- 
ROS. Quarto, sala, 
cozinha, banheiro e 
área. R5 500,00. Tra- 
tar tel.: 3642-0444, 
47 24-54100098450- 
0504. *CoSl 

LOJAS 

ESPAÇO paraativida- 
desfísicas, lutas e dan- 
ças, em Agriões. Con- 
tato: 2643-3527 
(Whatsãpp). *2711 

ESTÚDIO de Per- 
sonal, montado em 
Agriões. Contato: 
2643-3527 (Whats 

Ap p).*2711 

CONSULTÓRIO MON- 
TADO emAgriões, para 
atividade médica com, 

toda infra-estrutura. 
Tratar 2643-3527 

(hatsÃpp).º2Z711 | 

Criação da Loja virtual, 

Implementação na plataforma; 

Consultoria de vendas: 

Treinamento da plataforma. 

O DIÁRIO 

GRÁTIS 
COMPRA! gt PEL FLA IDO AS LENTES MULTIFOCAIS 

GALPÃO NO CENTRO 
com 300m2. Possul S&a 
las, banhs., copa, COZ. 
Rua ao lado do posto 
da rodoviária. Ideal p/ 
Igreja. R5 4.500,00. 
Tratar: 99471-1118, 

CENTRO. Sala comer- 
clalcomumasalagran- 
de e uma sala peque- 
na, recepção, banhel 
ro e elevador. RS 
500,00 +taxas. Tratar: 
40442-4415,c/Sônia. 

Diário 
IMÓVEIS 

| VENDA 

APARTAMENTOS 

CENTRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 

nheiro e área. Tercel- 
ro andar. Rs 150 mil. 
Tratar: 97217-3500. 

CONTRATA 

Osvaldo & Lua 

CE — 

das Wh às 15h 

SELF SERVICE 

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

Telefone: 2643-2920 

Estacionamento gratis 
por uma hora no Center Estacionamento! 

Fês de Anjo 
Calistas especializados no tratamento de: 

Calos - Calosidades - Onicomicosis 

Unhas encravadas - Manicure 

Depilação (método espanhol) 
Clyp Svstem (correção das unhas) 

Banho de lua dourado 

Todo material esterelizado 

Tel.; 2643-2542 
esdeanjoesteticagihol com. br 

Rua Manuel Madruga, loja 15 - Várzea Shopping 
(a entrada do cstacionáamento do Shopping) 

VALE PARAÍSO. Ter- 
ceiro andar, de fren- 
te. 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiros, 

| área, mais um quar- 
to de empregada 
com banheiro. Apto 
grande. R5 210 mil. 

| Tratar 97217-3500, 

*CoJR 

VÁRZEA. Quitinete 
com um terreninho 
com um pomar. R$ 
240 mil. Tratar: 

| 97217-3500. *ColR 

| VÁRZEA Com? quar- 
| tos, Sala ampla, ba- 
nheiros, cozinha, 

| varandinha na fren- 

te, uma área boa com 
uma varanda. Com 

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

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

RARAS LHE REA DA ANIS 

a EA A  AEIM E CTMPLETO 

= AUS PSD A ERES ERR, DOE 

LA AE A Tirso TRA dh 

CUBBÉO LE EM VOSmis PrRTÍES 

DE SESMA IM ENVIAR PARA dh 

Ari 104] 

DER s GAARA CMA 

VENHA FAZER 
PARTE DA 

MOSS A EQUIPE! 

à | WHATSAPP 

(21) 98687-1679 
ww agenciaguppy.com.br 

Ofereço-me 

CASEIRO, Jardineira, 

Pintor. Contato: 99871- 
9306. *1811 

DIARISTA, Acompanha mn- 

te. Contato: 99138-2266. 

ACOMPANHANTE, Servi- 
ços Gerais, am Teresó- 

polis, Petrópolis, Rio ou 

Nova Friburgo. Contato: 

7606-9563. *1811 

tária e estaciona- 
mento. Áápto no se- 
gundo andar. R5 190 
mil. Tratar: 99442- 
4415.º1011 

VÁRZEA. Av. Felicia- 
no Sodré, de 1 quar- 
to, sala, cozinha com 
área Integrada, com 
37 mº, no Centro da 
Cidade, perto da Ro- 
doviária. R5 172 mil 
Contato: 99689.0606 
0u98841-2310 *0111 

CENTRO. 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro com blindex, 
área de serviço, ter- 
raço amplo (área co- 
mum do prédio). 

Sem elevador, sem 
garagem. Ótima lo- 
calização. R$ 180 mil. 
Direto com proprie- 
tário: 99905-2243, 

pe 
ALTO. Vendo apto. 
com 55m2, em exce- 
lente localização. 2 
quartos (1 c/ armário 
embutido), espaço- 
sa Sala, banheiro, 
cozinha e área de 
serviço. Prédio com 
garagem coberta, Sa- 
lão de festas e salão 
de jogos. R$ 270 mil, 
Tratar: 97643-6217. 

LoRP 
ALTO. Rua Melo Fran- 
co, junto à Feirinha. 
Com 100m, bela vis- 
ta, varanda, 2 quar- 
tos, 1 suite, depen- 
dência revertida, 
copa-cozinha, área. 
Clarissimo, ensola- 

Sexta-Feira, 5 De Novemeno De 2021 

to VI56h4-9812, cf 

ddriana. *0311 

DIARISTA ou faxineira. 
Contato: 9110-1157. 

ACOMPANHANTE ou tra- 
balhar de ajudante em 

restaurante. Contato: 

G927R-9816. *2210 

DIARISTA. Com experi- 

âência e referência. Con- 

tato: 99099-2898. *1210 

RIARICTA Em ads dr 

a | 

Diário 
| DIVERSOS 

GELADEIRA Consul 
duplex, 334L, defrost. 
R5 480,00. Contato: 

99111-B655. *1811 

MÓVEIS Gramado. Es- 



rado, piscina, sauna, 
saldo festas, churras- 
queira. lvaga. R5 370 
mil. Estuda propos- 
ta. Tratar: 99293. 
5699. “2810 

CASAS 

PAINEIRAS. Casa em 
servidão. Com 2 
quartos, sala, ba- 
nheiro, cozinha, área 
de serviço e quintal. 
Rs 50 mil. Contato: 
9450-5997. *0312 

FONTE SANTA. 2 quar- 
tos, Sala, coz. banh,, 
área de serviço e va 
randa. Local plano. R$ 
45 mil. Tel. de contato: 
9046-8998. *1611 

CORÉIA. 2 quartos, 
sala, coz., banh, área 
deserviçoampla, quin- 
tal clmentado toda 
murada, cOm espaço 
para garagem. RS 45 
mil. Contato: 99046- 
8998. *1611 

MEUDON. Nofinaldo 
ponto de óônibus 
(Dorvalino) no rodo. 
Com 2 quartos, sala, 
coz. 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 

comescada, ônibusna 

porta. Rua Maria Iviar - 
ques Viana. R$ 30 mil, 
avista. Telefones para 
contato: 99589. 1291 

0u99834-5842.*1211 

JARDIM SERRANO. 

Casa simplesem servi- 
dão. Com 2 quartos, 

sala, cozinha, banhel- 
ro pequeno e quintal. 

R535 mil, avista. Con- 
tato: 90048-7330. 

SÍTIO 
SANTA RITA. Local 
tranquilo, proprie- 
dade aconchegante, 
com 63,5 ha, banha- 
da por ribeiros, vári- 
as nascentes, sede, 
casa de caselro, 
cochelra, árvores 
frutiferas, documen- 
tação ok. Contato: 
96666-59000u2642- 
1606. *0512 

Estrada Teresópolis - Friburg 

reitor 9/535-5243 
anderia detapetescheirinhobom 

LOJA 

PADARIA em 
Paineiras. Passo 
o ponto. Padaria 
montada, próxi- 
ma ado Green 

Fruit da Barra. 
Máquinas com 

apenas um ano 
de uso. R5 60 
mil. Telefone de 

contato: 99239- 
5952, Francisco. 

um | Cd Es 

Diário 
EMPREGOS 

Precisa-se 

JFC CONTRATA PNE |Peos- 

s0as com Necessidades 
Especiais). Interessa- 

dos devem enviar CV 
para: < mfbpgru pocampa 
nha.com.br >. *CokP 

BARMAN. Com experên- 
cia, Organização e com 

trole de estoque. Dis- 
ponibilidade de hora- 

rio. Enviar curriculo para: 
< curguloBidataguanti 
com.br >. *0512 

GERENTE com experên- 

WYVWTIDO TO. COM. DI 

Sema-Feimma, 5 DE Novemeno De 202 1 

Óticas > 

TERESDPOLIS 

cia em restaurante, 
pub, casa de eventos, 
pizzaria, pestão de 
equipe, operação de 
salão, compras. Enviar 
curriculo para: < curri 
culodi da ta quanticom. 
br >. *0512 

OPERADOR DE CAIXA, 

atandenia da balcão, 

perfumbia e farmacêu- 
tico. Enviar curriculo 
para < drogariaoriginal 

yahoo com.br >. *1211 
RECEPCIONISTA 

BILÍNGUE. Para periodo 
noturno, escala 12 x 36, 
epese no minimo Se 
gundo Grau Completo, 
domínio em inglês para 
conversação, noções de 
informática. Salário 
R$317,64 + 10% + ad 

cional noturno + VT + 
YR. Enviar curriculo com 
o cargo pretendido para 
< envdocurnodo hotel bb 

gmailcom >. *CoRP 

MUNILIAR DE COZINHA. : 

vagas, sendo uma para 
dia e putra para tarde/ 
noite. Enviar curriculo 
com o cargo pretendido 
para < enviocurrgulo 
hotelBbgma l.com ER 
*CokP 

SUPERVISOR PARA HOTEL 

: Gente 

fo) 
ap420-2004 5? 

com experiência e 
referência, exipe-se no 
minimo Segundo Grau 
completo, moções de 
informática e domínio 
em planilhas. Salário 
inicial de R$ 186000 + 
108 + VT + YE. Enviar 

currtulo com o cargo 
pretendido para «< 

enviocurriculo | jaRDINEHRO ou Serviços 
| Geras. Contato: 9/53 hotelôbgmailcom >. 

ZELADOR com referên- 
cla e noções de conser- 
tos em hidráulca e elé- 
trka. Enviar currkulo 
com o cargo pretendido 
para < enviocurriculo 
hotel pmail com >. 
*CoRP 

SÓCIO para fabricação e 
vendas de bobas & 
mochilas para lojas no 
atacado. Capital de giro 
R$ 10.000,00 e carro pró- 
pro. Contato (24) 98819 
1437 [WihatsApp|. *1011 

ESTÁGIO em hotelaria. 
Oferecemos Bolsa Au- 
xilio de R5 500,00 para 
30 horas semanas. Ên- 
fase nas áreas admi- 
nstrativas, recepção de 
clientes, eventos co- 
mercials e corporativos. 
Enviar CV pelo Whats 
dp p: 95810-5000. * 1011 

] 
| 

ATENDENTE, SBT VIÇÕS 
Gerais ou Ajudante de 
Cozinha. Contato: SIRSA- 

2363. *1211 

EMPREGADA DOMEÉSTI- 
CA. Com referências e 
experiência. Conta- 

to: 95099-889. "1211 
JARDINEIRO. Trabalhos 

da pintura, bombeiro, 

consultor de móveis e 
pequenas reformas. 
Contato: 99995-511 75, 

Antônio. *1111 

ACOMPANHANTE DE 
IDOSOS. Contato: 985 70- 
ESTO, cf Daniela. *1011 

CUIDADOR DE IDOSOS ou 

Acompanhante, possuo 
curso de Cuilador. Dis- 
ponivel em qualquer 

| horario. Contato: 98056- 

3120. *1011 

4315 ou 2008-0364. * 1011 

FAXINEIRA em colágio, 
amihar de serviços ou 

arrumadeira.  Conta- 
to: 97890-1956. *0211 

DIARISTA, faxineira ou 
| babá de 2 ou 3 vezes na 
Semana. Conta- 

to: 97110-1157. *0211 

AUXILIAR DE LIMPEZAS 
GERAIS. Tratar: 9581 2- 
6440 (Whatsãpp), com 
Paulo. *0111 

DOMÉSTICA, Garçonete, 
Faxina de escritório ou 
Caseira em Teresó- 
polis. Disponivel todos 
os dias e horários. Con 
tato: 982276374. *D11 | 

FAMINEIRA. 2 Ou 3 vezes 
na semana. Contato: 

9226-9586. *0111 

BABÁ, Doméstka, 3 ve- 
| Pes fa Miniana. Conta- 

Últimas 

enário dos 

Albuquerque (Antigo Teresópolis Country Clube) 

-] Unidade 

Ms TERA Tom À Es Dl DD iam DO al om 

Contato: 97614-7852, cf 

Alessandra. *12 10 

DIARISTA. Conta- 

to: 966 10-71 707, cf 

lolanda. *I210 

CUIDADORA DE IDOSOS 

ou Mcompanhante. Con- 
tato: 98380-771. *1210 

SERVIÇOS DE 

PANFLET Ads EM. Contato: 

9)447-3819 ou 99371- 
5643 [(Whatsãpp) *DELO 

= em 

Diário 

PAJERO O dd Automa- 
tico. Ano 2000/2001. 
Banco de couro, gasoli- 
na, ar, Pneus novos, 
todo revisado. Multi- 
mídia. Mecânica/elê- 
trica ok. R$ 22 mil. Con- 
tato:  99B41-3723. 
*1811 

CLUO Sedan. Completo, 
ano 2002. R45 mil. Con- 
tato:  99111-B655. 
*1811 

NISSAN GRAN LIVINA, 
2014, 1.8 5L automaáti- 
co, 7 lugares, ar condi- 
cinado, direção, tra- 
va. Contato: 99613- 
7885.* 1611 

ECOSPORT SE 17/18, 
flex, 15 mil rodados, 
muito conservado, es- 
tepe original, branco, 
nada para fazer. R$ 60 
mil. Tratar 9862 1-1322, 
com Guto. *1011 

tofados, Eletrônicos... 
Vendo por motivo de 
viagem. Telefone de 
contato: 995 35-95 21. 

COLCHÃO ORTO-BOM. 
Rã 500,00. Conta- 

to: 99735-8937. “1111 

SOFÁ que vira cama de 
casal. R$ 400,00. Con- 
tato: 99735-B937. 
*1111 

CADEIRA de braço de- 
corativa. Rá 
200,00. Conta- 
to: 99735-E937. “1111 

SOFÁCAMA, empertei- 
to estado. R$ 380,00. 
Contato: 991034159. 
*1011 

ESCRIVANINHA, rosa e 

branca, em perfeito es- 
tado para quarto jo- 
vem. R$ 130,00. Conta- 

to: 991034159. *1011 

TAMPÃO DE MESA de 
gratino ([1,8lem com- 
primento x0,Bde largu- 
rap. R$ 680,00. Conta- 
to: 2642-6753, c/ Fati- 
ma. *1011 

MESAINOR, (3, Gmcom- 
primento x 1,%0m lar- 
gura). R$ 800,00. Con- 
tato: 2642-6753, c/ Fa- 
tima. *1011 

CANHÃO antigo, defer- 
ro, para decoração. R$ 
350,00. Contato: 2642- 
6753, c/ Fátima. *1011 

DOAÇÃO. Duas porções 
de cultivo Kefir para 
aumento da imunida- 
de. Contato: 99640- 
DBEB. 

a partir de: 

financiados pela 

CAIÃA 
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Vibráânt: 
Uma oportunidade 

Fachada Vibrant 

= | exclusiva e acessivel 
com o financiamento CAIXA 

º Plantas de até 129m:* 

e Varanda Gourmet;* 

º BOX para armazenamento 

externo. 

Entre em contato 

e fale com a gente 

pelo WhatsApp 

através do QR code 

(9 (21) 2642-1203 
Acompanhe nossas redes sociais para mais novidades! 

Ed(o) genesisempreendimentos 

“ Box para armazenamento externo E 4 | <> GÊNESIS CA IXA 

ET =—— = —eme 

Ea to arquectônico, numerações das unidades e dustrações artistcas poderão sofrer aficrações. Decoração, equipamentos, mobia e parsagismo são meras sugestões, não fazendo parto e de entrega do imóvel 
suniiados serão  ErÊreçques com carmederisticas e poctr: do de acabamento contorna rreemorial dieserntivo arquésado no rmemorial che ie: pepormeção, registrado na mestrieada 14082 do cartório do 2º Odicão dia Comarca de Teresópolis 

rain ETEIÇRITES SO TT hSrarT ande dr ati ds ereres ds plantas das uridades DZ 03 06 e 07 Obras de estruburas adicsoraa, Como varanda qourmei, garden, Saura no apartamento, ente ouirz, S5o servçõs coniralados à 
parte, Na metragem mésima do apartimento estão inclusas a área do apartamento, dreg boxe a área da vaga da garagem 

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

TR - Passadeira - Cozinheira - Auxiliar de cozinha 
Mary Felp - Copeira - Garçom - Cuidador de idosos 

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

Sexta-Feira, 5 DE Novemeno ne 2021 Pam4 O PIÁRI 

MOACYRDE OLIVEIRAPINTO a ÇA perecer imiaddgs 
- CORRETOR DE IMÓVEIS - creci 9284 CEM sala E que cor tonh área, 
Av. J.J. de Araújo Repadas, 20, loja A-9 rp ri 
“Administração, venda, locação, tamporada Pç sala, 2 quis oi baah 

Telfax:2742-7036 e 2843-1004 bee ago podas ao 
e-mail: moacinimoveisftuol.com.br 

Site: ves mpimo veis cim. br 

Imóveis 

Exa 

PADUA DA TUBE eras lie nr 

VENDAS = APARTAMENTOS duplos — sala, vor. 3 quis (2 sumos] o [E val, iron sab cihr. temiçã, 2 qua Cl 
: E : - E 1. SEA FE AL TI — otite ECC Gr ud Bah COZ tr. Cr quph ques bom ami e a Site| ca Ee So mil, COR. CEO dr 

Rua Edmundo Bittencou rt, T5 m Tel.: 2643-2425 prscíta, suma, char. Ereudeco, RE DD der, dra sam La chi gor. er Den, Servaçã, dep smp gor. peocia, Sandiica, 

pm à í Ei Eta] comi. ? 1348" RESTO mil char Jó ati a letha grado sabio de Resto 

heloizaimoveis(Bgmail.com ARIÕES — sh, varanda 3 ghos. dl CRAMNTA GUARANY —- decmno de pone Lia 

sa tepoieroa Mal soca Goz. Cir útea sa, sacada. Ae Co due ceaa ben doca Yw ape PARATI — de aiá [º andor, 

APARTAMENTOS YENDAS rio. Wi. DU agmsema 2 cemndsrAa si- so RE ES mu sh. 2 diva astdo Mm C'grua Eai LET 



VALEDOPARAÍSO conjugado para estudande, R$ 580 (1) 

+ taxas. 

ALTO = ED PAX - sab, O quartos, cosnha, Banheiro, 

varanda, (É voga, promo R$ LS O +igxas 

RETA = ED OLÍMPICO Sab Quarta Coxinha, Banheiro, 

drea. ESTSO O + trans. 

CENTRO - ED SUZANA - Sala 02 Quaros, cornha, 
karéeiso, deva — Frente = 1º andar « Rã [MOO +iama. 

TAUMATURGO = Sah equano conpaigados, cosnha, hanhei- 
ra, ÉS SS 0) + donas. 

BA RRA = BNH = sala, quando, cozinha, banheira, R$ 5 50,00 

+ taxas. 

CASAS 

CENTRO = RUA CHAVES FARIA - Sab, (2 Quis, 

Coanta, Harbeio, da de Seviço = ES |O + gas. 

COMERCIAIS 
CENTRO- ED PERSON - Sala, copa, hanhero elevador 

ES LOGO O + gas. 

Nilva 

Maria 

da Fonte 

Pereira 
Cometora- 

CRECI -215 45 

2v. Lucio Meira, 350 = Sala 405 parte 
Centro - Teresópolis- Tel: 2742-9290 

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$1.350,00 + 
Taxas. 
AGRIÕES — Sala 3 ambientes com 
varanda, 03 Quartos sendo 02 Su- 
tes com armários, Banheiro social, 
Cozinha com armários, Area de 

APARTAMENTOS 
CENTRO - ED VILA FRANCA - (Rm Doque de Caxias) 

Sab Ó quantos cosmo, banhero área dep deemqpregado,sº 

elevador = ES Mú mil 

AGRIÕDES: EDGUARANY sb quando, cormha babeiro 

e área - ES 280 mil 

TLUCA =ED IEDA 2 = Sala, Varanda, 02 Quantos (1 suite, 
Corinha, Banheiro, Area, Camgem, Elevador - R$ 30 mil 

BARRA DO IMBUÍ 0 PORTUSNIDADE - Imóvel com 04 
cosas Casa de Ferie comi! quantos cosmo hrhem Casa dos 

fun dos com (L quaros corinha, banheroe xa caindo (Zcass 

de quano e ala cada com o valorde R$ 580 mil. 
ALBUQUERQUE: 02 salas (01 com lareira) 02 quanos (0] 

sufej copa, comia dep. De empregada, escritório, Chasras- 

quera, cxadecaseiros, Jardim, eéc. RS |. di O 

TERRENO EM ALBUQUERQUE - CONIOM [NT 

PARADISO = Mededo Máml. Comdomino maravilhoso, 

com total mifraestru tara: campo de fircho | quadra polivalente, 
quado de vôlei piscimas comme tênmica, sua chureisqueie, 

ngdierera abem darnde, a DÓ minaos do cento 

serviço, Garagem, Dependência e 
Area de lazercompleta. 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 Suítes, Cozl- 
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 comdivisónas. 
R$ 1900,00 + Taxas. 

Ei de leza sauna, de 590 malta mos pará 

ES 500 mail 

ARARAS — unha casa — 1º mudar - sab? 

gos Banho, oz área E Ss aci da muito 2 
cares, churmaqueca anbsa coleimna R$ 

SOS mail à 

BARRA IMF TPMEUVI — fundos - sh. 2 

gos. Cinta cor cara Ee coma úmca 

serviço R$ EO ml 
BARRA IH DMR UI = bol - sa. go 

Do bend R$ [60 mal 

EARRA INF MEU — de fame — sala, 2 

gro. o Graa Exit GO SEA ÁREA Serviço 

ENO mal 

EA RETIRO — menha cora vala me bo- 

amido — sab, 2 qua, Go, creo. Bom ga - 

E Es coberta , char. pesca, quado, espa 
po eufoacil, pomamo 24 horas R$ 240 mil 

CENTRO - ap amo loool, Ha ma 

sebo Tama HOZ0I- sala ampla. 

DE 3 ques. Eca cu (O same | Boni 

Soc ma). Ger. CEA úmca save, WE q 

aque doe sa gas gar pesceia soe ha ci am 

paca, sata se ca, sa ha repaáo, Ba nha . sá la 

mista, plhy, char form à letha, sao 

És to com coriha, 2 elevadores garagem 
mm pc ada ch R$650ma] 

DENTHO -raãa —- al. cha par sam — sa ki 

ga cor bank elevador, portaria 24 horas 
Etel R$ A mal 

DENTRO — 2 apa mm muaios pe bbrmados - 

sala, 2 qua ( Doom), cor bah úma, dep 
asp. R$ 250 nl colo 

DENTRO —Rua D alma Moncaoo - sala 

go cor bonde [id pal 

CRASIA CGUARANY não legalvata 

- Sala. 2 qioa. cor Bem drco, garage RS. 

Hi mail 

dA RDI CASCATA — sh. var qo. 

Doc bond rca. mr. RS 20 mail 

VENDAS - DOMRERTURAS 

ALTRDÕVES — 4 Dm? 2 vagas braço, Es 
paço goumuat saio, sab jaame, 4 quos (2 

esp cr Bomb lovibo, cor úmra 
deposp brade-m, R$ LADO mal 

Espada propos é permito ports 
AMCRILFES — 3300 - ao LB qua 

glo, cssemórico, 3 quo dl same), Ema. sa 

cal cor cum área, dep cmapo 2º paso 

sal, barroso compl, uma ga mam Jelea- 

dica, o prédio precisa, saum, chur sala 

kata R$ 1.050 GO mal cotada pooposm 

PRATA — Inda cobemuara duplos com 2 

e gata e lh a ro Caps Ds ph ca — DS OD 

- Silo, 3 quo. CE same) cor 2 bonh úma 

Rã 300 mal — ngeadar vida cod 04 

TEM CFUTRAS CORERTURAS A 

VENDA DIES SULT E-N DS 

VENDAS -DASAS 

ALLA PUERAPUE — com grosm valley 

— duplo novo — so che au 2 ambio 
Des 4d quis (3 sata) camadas, ban 

brabo, co área, Wo gar. 2 GarOS, er 
2I50,000, CMS 25 0/0” R$ 2:50) mail 

ALELUIA PUERAJUE — cond. vale do sol - 

ARARAS — comi dupla geminada — mah, 2 

gruas. (1 samp cicioser) e vamimda, Exaalo same 

al, Ernabas Cos caras doca mph c'chur game - 

gut uma coro, atenção sodor, Ulm 450 mad] 
ARARAS — dupla — saio colar, me dg 

(2 seta) coma clhosa ec bolos, sea, CU 

dra. dep amp dx pará bspo nal, grá 

Ementa gor. 2 comva, portão ela nado 
mtsrfome, aqua. O gua ter PDM coma 
DO oi? + amenos R$ 550 mal 

RARRA TADELT picos dis Dona msmo dos 

E o sala vor. 2 qua bosh cor. despata, 
Gi SE viço, uma ERES E MA ÁREA SEO É 

dragaa 2 aros E Mia R$ JÃO mail 

ERMITASÇE - cond mipics LUI. sal 

cla. 2 saio | nm sia 3º qro. Era 

COL Conto ÓBCO, prsceia, sitio, Che Soo 

E£ 4bD mail 

ERMITALE - umgemat- cond criplea 

[50 Dem — sado, 2 abas | cora COZ CAEM 

Enabo, sótão 3º quo. sala cádos, úrca mare 

po caio à cao, peso mia, sombra, chase craques à 

m R$d20D mui 

FAZENDINHA - alho che. veado à 

char 4 ques 2 sais) charada cor bonh 
sabio pos é cw cb e vraada, gar. 2 

caros ba. SAO 00 q) ardiado é poa, qua- 
dra esporte, portão clarônico, Eterfonme 
CSA 220,00 R$ SI mil 

VENDAS - TERK ENT 

ARARAS ROS ARDE = oo lido do br Toa 

Aa sec e, Ca SPO DE - RSS mui 

CABLE — 2 boxes patos com DS cada 

Sa de fico R$ 030 mal cado wma 

MANSÍVES IN PAMPUEQUER FALE DA 

LUA — 2500 soma pao R$ 0 mal 

APONTA MH AS — Dontdos pe pretos caes 7 e] 

e sarro gole, es Jem de frade, JD de 

Eindos 68.50 bido dra E DO + 13,5 

lido saqueada, agua arco oo lido -R$ 

LSD mal 

VENDA DESÍTIHOS 
VIEIRA — “ derceo” à 4 SiDmaros da csm- 

da -20,3327 hacura coroado, COM Cipá sem 

pos dis foro, ara cisto de foros. água nas 

Cel curas com planta pognilicas é 

contontames isposdo am dio - R$ 400 mail 

LARCA DÉKES — APARTAMENTOS 

ALSRIÕES — Ed Kimias Dios — Tãms - sala 

v7.2 ques oras Belo coroar deco. dep 

Hp gor um coro cleadoms gusde rm, R$ 
EI DD + tam ED 

AL TALE — Bi otta mac 6 carma 6 AS as E po 0 

kr. proma sauma, choro Enróndeea, ale 

gula combmar : 

RARRA DO DARI = damdos - sata, 2 qua 

vom cor cor bonh coma dra serio RÉ 
DO O + Exa 

CEM TRA: - parque regadis 20WIoS, od 

Domidorode fienhs = 0.2 mta, 3 qios cam 

Exuado sos, cor ampl áma semiço dep 

sup. aquecedor à gas, elevador, garagem RE 
ED OO + Eus AD DIO 

banho árca cmpla, dep emp R$ 900,00 + 
Eis IUTDO 
VALE PARAISO — sala vor. 2 quis ses 
cho tita Rate, banho cor cúmra gar eka- 
dor. gas de vua R$ SO0DO + tus 450,00 

LIRDA ÇÕES - CASAS 
ERMITAME — com dupio geminada 

Elmo — sab, 2 soma bivibo, GOF Cras 

dra suar ços, bia dieta já DO TC RA 

ESOM CFO EO, pscia, sauna, chur- 
msgquedga R$ 1.500,00 + ps cod. JaS DO 

po 132,00 

fps. é Soma profa niriada, sho parSCi Sal 

do de ease apia para aender pedidos 

ds Tossiç o. avaliação grúta 

EARRA [MF PRIETO — Doze out do bio 

= alo DEDO flo — sab o Hall de uriada 

sala, 2 ques cor banho pro ço com bonh 
ciue dra 2snço BS DIDO + a 

TITLUDA — ara sobmdo DD Pee do 

SUS mim sema saida cm guiada, sado, voraa- 

da, 3 ques U auitep o oras cms banho soe id 
al, Go o/a ma de spesisa, dra SE ÇÕ, E 

2 Eros dc mudo R$ DSO DO + xs 

VA RIÇEM CR ANDE (cond cosemenhaL 

mucba bada — sab che varmada 3 gua il 

sabe), Bond social. cor rica, drea 
servaço, parda, Germeto 3758 plaoa 
Cos 1a (RE DUO DD + atado EP DD 

pos R$ 60,00 

LIRA QUES E 
VENDAS DORDPERCIAIS 

ERES LIDE SEA — punto à comida - bom 

coeso, Em — RS pDOO + 

Exa 

ELES DID ESSA suada dos Noca logo 

com Um? 2 boanhoms R$ Uia) + 

Exa 

PRONS LIDE SS veido cu ahago no Cal- 

Do — 2 gap coma 300 Om cada, banha 

Escritório, água poço cibomba RE 

SD O ada + Dea ae E a a tu tah 

ADO mai] ada 

DENTES - sai oomcncel mmsanida de 

Erstto com 2TSCm cigarage dá Bl pose 

Esboço check, MONSOS, 2 claadira. 

E£ 230 ml 

CENTRO — sido sobe: loga com gam- 

dou — Shogpma voga + dm R$ dao 

Etta] 

CENTRO - Sala Comgda na Lido 

Nega, USO de Eee, 2 cleradona + 

Jur, R$ 200 041 proam para uso. 

DENTRO — sobre boa do Sivpodta Mor 

Faso ES TODO + a 134,00 

CENTRO — ua Djpalom uinero, JO - 

loga Tlm R$ 0.500,00 + Es 

CENTRO — alugo Latedo 22150 planos 

Rua Nilza Cháapum, SIT ao bdo 

RS O DD DO + apra 

CENTRO - alugo Wrte tos o CeMro 5 
Nina Esta Ei. di GOTO 

CENTRO —- ma Lostardo Marmma, 172 

+= DOS Com 2 caribe e 2banhe gos. 

digo dis paapo R$ SS 0a) + Nuo 

COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 
CRA-RJ 90-3805-3 - CRECI-RJ-J - 4.456 

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: locacaoQcondomaxonline.com.br 

LOCAÇÃO 

VARZEA Ol quarto, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço, dependência completa uma vaga de 
garagem R$ 1.000,00 + Taxas -AGAT 
PRATA; O? quartos, sala, cozinha, banheira, saca- 
da area d serviço e garagem -R$£ 900,00 + taxas — 
A - GRE 
PRATA; OZ quartos, sala, cozinha, banheira, saca- 
da área d serviço e garagem -R$£ 900,00 + taxas — 
A — GA5 
ALTO. átimo apto com quarto, sala, cozinha e 
banh. Mobilado-R$£ 100000 +Taxas — A-GRI 
ALTO O? quartos, sala, cozinha, banheiro área de 
serviço + OlLdependênciaf 1.700,00 + taxas-A-GBO 
VARZEA Ótimo apartamento com OL quarta, sala, 
cozinha, banheiro, area de serviço R$ 75000 + 
taxas -A-b7B 
VARZEA Ótimo apartamento com 02 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, área, com Ol vaga de 
garagem e elevador: R$ 130000 + Taxas A-bi4. 
VARZEA Apartamento com 02 quartos com ar- 
mários, sala, cozinha com armários e area de 
serviço. -R$ 1 150,/00+ taxas -A-G71 
ALTO: OZquartos, sala ampla, cozinha, banheiro 
social área de serviço e dependência de emprega- 
da completa. Prédio com elevador garagem -RÊ 
1.200,00 + Taxas -A-bES 
CENTRO: Quarto, sala, cozinha e banheiro — 
REBOO0O + taxas — A-bB5. 
AGRIÕES: Conjugado, quarto, cozinha e banhei- 
ro — Excelente localização — Têreo — R$600,00 + 
taxas A-bEZ 
VÁRZEA OZ Quartos, sala cozinha banheiro área 
de servo conjugada e terraço — R$135000 + 
tazas— A-B55. 
VÁRZEA Quarto, cozinha, banheiro — R$750,00 
com água e luz inclusas — AG5Z 
ALTO: Quarto, cozinha, banheiro — Mobilado — 
REG 50,00 + taxas —- A-B5I 
NS. de FÁTIMA: lindo conjugado mobiliado — 
Próximo a Uniteso — R$1100,00 — A- 649 
BARRA Qto, sala, coz e banh R$700,00 — Descon- 
to de R$200,00 durante 3 meses + taxas A-GI6. 
VÁRZEA OZ quartos, sala, cozinha banheiro, área 
de serviço e dependência de empregada com ple- 
ta. R$ 800,00 + Taxas ASI 

Sema-Fema, 5 ce Novemeno ne 202 1 

ALTO: Quarto, sala, cozinha, banheiro e área de 
serviço. Prédio com elev. REL0000O + taxas AGIR 
AGRIÕES: Quarto cozinha e banheiro R$500,00 + 
Taxas A-bZ6 
ALTO. OZ Quartos, sala, cozinha, banheiro, area de 
servo, dependência de empregada completa. 
R$900,00 + Taxas A-GB5. 

CASAS 
ALBUQUERQUE dentro de condominio-casa com 
04 quartos sendo OL suite, sala em 02 ambientes com 
lareira, cozinha com armários, piscina, sauna, chur- 
rasqueira, SPA, jardim , salão de festarf 550000 + 
taxas — C-0D0B 
TUUCA: O3 quartos sendo OL suite sala cozinha, 
banheiro social área de serviço, varanda, garagem, 
lavanderia e quintal-R$£ 2.800,00 — C-D00T 
CASA ALBUQUERQUE 03 quartos sendo OL suite 
com closet, sala, cozinha, banheiro social lavabo, 
área de serviço. Quintal na parte de trás e amplo 
jardim na frente R$ 2.50000+ taxas C-005 
VALE DO PARAISO: OZ quartos, sala, cozinha e ba- 
nheiro. R$ 850,00 = -004 
CASA ALBUQUERQUE 02? Quartos, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço, quintal, varanda e estaci- 
onamento — R$1 300,00 + Taxas — COOZ 

SALA: Sala comercial no centro. R& 400,00 5-0843 
SALA: Sala comercial no centro R$400,00 SORA 

SALA: Sala comercial no centro R$900,00 — 5-0B6 
SALA: Sala comercial no centro R& LOOO0O — 5- DAS 

LOJA / DIVERSOS 
VALE DO PARAISO loja com 03 ambientes e banhei- 
rc R$ 850,00 L-023 
VÁRZEA: Loja, 02 ambientes com mezanino - 

R$? 100,00 — L OZ? 
VÁRZEA: Loja e sobre loja no shopping Várzea - 
R$1. 950,00 + Taxas — L-ODIG. 
ALBUQUERQUE: Loja com 100 mr”, ilha para espaço 
gourmet, sala para estoque e banheiro. RELAOO0O + 
taxas L-OLA 
VÁRZEA: Loja e sobre loja com banheiro. R$ 1000,00 
+ Taxas L-OLT. 
VÁRZEA: Loja e sobre loja com banheiro. R$L800,00, 
L-L6. 

PRATA: Terreno industrial com 2. 400mm" - R$6,000,00 
— T-DD1. 
ALBUQUERQUE Salão com mais 02 salas e banheiro. 
R$2400,00 + taxas 1007 

VENDA 

PIMENTEIRAS O? quartos, sala, cozinha, banheira, 
área de serviço, garagem e elevador. R$ 25000000 A- 
248 
ALTO: Conjugado no alto com quarto sala, cozinha 
e banheiro. -R$£ 160000,00- A-Z46 
ALTO: Apartamento com 03 quartos, sala cozinha 
banheiro, varanda, prédio com elevador e garagem 
R$ 450.000, 00- A- 245 
ERMITAGEM: 02 quartos, sala ampla, varanda, ba- 
nheiro, cozinha, elevador, e garagem, excelente es- 
tado de conservação — R$ 28000000 — A-244 
PIMENTEIRAS - 02 quartos, sala cozinha, banheira, 
área de serviço, Portaria 24h e area de lazer -RÊ 
240,000,00 — A-243 
TUUCA OZ quartos sala, cozinha, banheiro social 
banheiro de empregada, despersa En” de área 
construida, estacionamento — R$ 295 mil — A-ZM2 
ALTO. OZ quartos, sala ampla, banheiro social cozi- 
nha, área de serviço e dependência completa rever - 
sivel — prédio com elevador — R$ 370 mil — A-239 
VÁRZEA: Conjugado amplo dividido em quarto e 
sala, cozinha, banheiro social com tanque e iretala- 
ção para máquina de lavar — Bastante ensolarado — 
R$147 mil - A-Z38 
ALTO: Excelente localzação — Conjugado ampla, 
cozinha e banheiro social Pode ser dividdo em 
quarto e sala. R$13500000 A-Z35 
VALE DO PARAISO- Conjugado com amplo espaço 
para dividir em quarto e sala, armário embutida, 
cozinha e banheiro social. Área de serviço extema 
coletiva R$ 130 mil - A-ZLO 
PRATA -OZquartos com armários, salaampla, varan- 
da, banheiro social cozinha com armários, área de 
serviço e estacionamento. Prédio com lazer comple- 
to e portaria 24 horas — R$ 240 mil — A- 222 
VÁRZEA — Excelente localização. Frente, ensolarado, 
OZ quartos (01 suíte), sala ampla, varanda, banheiro 
social, cozinha com armários, área de servço, dep. 
Completa, garagem, elevador, piscina, sauna e salão 
de festas R$ 490 mil - A 212 

VÁRZEA: 03 quartos sendo Ol suite com OZ armá- 
ros embutidos sala ampla com varanda e sacada, 
cozinha com armários planejados e mesa com OM 
cadeiras, banheiro, área de serviço e dependência 
de empregada completa — Prédio com elevador e 
OZ vagas de garagem R$ 870 mil A-236. 

CASAS 
SANTA RITA 04 quartos sendo Ol suíte sala OZ 
ambientes, cozinha com armários, banheiro, ga- 
ragem, churrasqueira e varanda. R$ 32000000 — € 
192. 
PARQUE DO IMBUÍ - Casa em condomínio fecha- 
do com clube complkto com piscinas, sauna, 
quadras, salão de jogos, restaurante e segurança 
&4 horas Casa totalmente independente 04 quar- 
tos (sendo O2 suítes), sendo OL suíte máster, ba- 
nheiro social salão com lareira, cozinha área de 
serviço, varanda, gargeme jardim R$ 700 mail € - 
173. 
ALBUQUERQUE — Green Valley: Condomínio fe- 
chado. Linda casa, construção nova. 4 suítes (OL 
master) sala de jantar, sala com lareira, sala de 
estar, lavabo, sótão, cozinha com armários, des- 
pensa, dependência completa, garagem para OZ 
carros e pomar. Linda Vista para a Natureza- 
1.300.000,00 C-181 
CAMPO LIMPO Interior da cidade Casa com 03 
quartos (01 suite), sala 02 ambientes, banheiro 
social cozinha, área de serviço, varanda, garagem 
e quintal. 400m” de terreno e 170 m” de área 
corstruida — R$ 250 mil -€ — 190 
PARQUE SÃO LUIZ — Cond. Fechada, 02 quartos, 
sala, 02 banheiros, sótão, cozinha, área de serviço 
e garagem Condominio com lazer complto. RE 
250 mil C-L8A 

RRENO E DIVERSO 
VARZEA Loja em shopping, no centro da cidade 
dividida em OZ salas com hanheiro — L-003 — 
R$000,00. 
ALBUQUERQUE — Green Valley — Terreno total- 
mente aproveitável com L220 m”. Área nobre — R$ 
220 mil - T-119 
ALBUQUERQUE — Lindo lote com jardim e linda 
vista para as montanhas Condominio fechado. RE 
110 mil-T-121 
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Imóveis 

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, 

coz., banh., área de serv., dep. de 

emp., 2 elevadores, garagem, no 
condomínio c/ piscina e sauna e 

salão de festa. R$ 350 Mil. 
RETA: Sala c/ varanda, 3 quartos c/ 

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

e-moil: marcelobruceimoveis(Dhotmail.com 

VARZEA. Loja com 28 m” + peque- 
LOJAVALEDO PARAÍSO -Com50 
mé com banheiro, podendo criar 

no jirau, banheiro, blindex. R$ Jirau. R$ 350.000,00 
1.700,00 + taxas. 



churrag., piscina. R$ 800 Mil. 
INGÁ: Casa toda reformada. Salão 

em 3 ambs.,, 3 quartos c/ arm e 

suite., coz., lavabo, banh., área de 

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

GRANJA GUARANI: Sala 2 am- 

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

serv. estacionamento. R$ 450 Mil. 

BARRA DO IMBUI: di 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.,áreadeserv., Z2elevadores, 

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

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: Edificio novo, em rua 

trangiilaemulto 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: Lojano Shopping New 
Fashion com cozinha e banheiro. 

R$ 640,00 + taxas. 

RETA: (Av: Lucio Meira) Duas 

lojas com banheiro e Jirau com 120 
M?2 embaixo em cima. R$ 8.000,00 

+ Taxas. 

AVENIDA L LÚCIO MEIRA, 625/403 - VÁRZEA 

Telefones: 2643-4720 | 99394-2265 | 09874-2265 

MARCO 
MÓ VEIS-— 

co Urca 
TIJUCA - Linda casa na Tijuca composta por 3 Guarios sendo 

LOJA VÁRZEA - ao lado Cot - Com 
33m“ mais jirau de 30m”, 02 ba- 
nheiros, blindex. R$ 2.200,00 + ta- 
xas. 
SOBRADO - VÁRZEA- com 90 mº 
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 

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

VENDA TERRENOS 

TUUCA. Com 2400m“ emaclive. R$ 
300.000,00. 
IUCAS 4 lotestotalizando 7.000mí, 
emaclive, podendo vendersepara- 
dos. R$ 1.200.000,00. 

CREU] J-5362 

LUSO IMÓVEIS 
RN Av. Feliciano Sodré, 410 - Tel 

internet: 

TUDO EM 

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- 
amerkana banheiro social, lavabo, area, eleva- 
dor, garagem, predio c/academibesalão detfestas 
c' churrasqueira R$ 380 mil 
FIMENTERAS —- Novo, 2? quartos sala, cozinha, 
banheiro social area, estacionamento, Condomi- 
nio c/ area de lazer, ônibus na porta R$ 180 mil - 
Ref -287 Financia. 
ALTO — Aptoc/ Zotos (suite), sala, copa-cozinha, 
banheiro social, garagem, closet, area de serviço 
e elevador. Condomínio com salão de festas. R$ 
480 mil - Ref-0S 
VARZEA — Z qtos (suite), 3º quarto reversível, sala 
ampla, cozinha, banheiro social, banheiro de 
empregada, area de servo varanda fechada, 
elevador e garagem R$ 680 mil - Ref-106 

WWww.marcoimoveis.net 

Travessa Portugal, 50 - Várzea 
Tel.: (21) 2742-8015 - Zap 98713-0300 

1 suite, banheiro social cozinha, area, garagem e canil casa 
independente Aceita financiamento. R$ 350.000,00. 

TIJUCA - Luxuosa casa com 5 dormitórios, 2 suites, sala, copa, cozinha, 
banheiro varanda 5 vagas de garagem, piscina, sauna. R$ 1600000000. 

BOM RETIRO - Linda cobertura composta por 2 quartos sendo 1 suite com 
cimset, banheiro social, cozinha, sala, escritório varanda, area de serviço & 
garagem para 2 carros Aceita financiamento. R$ 370.000,00 

AGRIÕES -'O bairro mais charmoso de Teresópolis - Apto com Z quartos 
(sendo 1 suite + dependência de empregada), cozinha mobiliada, área de 
serviço, garagem elevador. Um apartamento para quem busca morar perto 
de tudo com muito conforto , qualidade, localização, praticidade e coma 
comodidade que você sempre procurou. RE 560,000,00. 
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Au. Oliveira 
Botelho, 501 
Bairro do Alto 

Tel: 2642-6300 

CONFI RMA 
imóveis 

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

a 

ALBUQUERQUE. R5 470.000,00. Casa lo- 
calizada em bairro supertranquilo, cercada 
mm Dm ur nda Pe DAE rea sperea  rdlos 

TAUMATURGO. R$ 420.000,00. Apto a 
poucos minutos da Faculdadee detodo o 
comerciodo bairrodo Alto. Com94, Lemé, 
E RO GR O PD O PE E | E DD l 

APARTAMENTO 01 QUARTO 

Várzea =01 quarto sala cozinha, banheiro, área, 

dependêndia, terraço (Rua Mendonça Clarck nº 

55Cob. 10) R$ 1.500,00 (Edif. Las Palmas) Taxas R$ 
Er000 
rs E ho ETA, Loc rm. 

.: PABX -2742-3000 

www.lusoimoveis.com.br 

COMPRA E VENDA 

CASAS 
ARARAS —( asa linear, c/2Hm2 Goquartos (suite), 

banheiro social, lavabo, sala em 3 ambientes com 
lareira, COpa-coz, area serv, quarto extemo, qto 
deferramentas, jardim, churrasqueira varandao e 
* vagas de garagem R$ 910 mil - Ref.-B4 
VARGEMGRAND E- Nova - com Jsuítes (duasno 
pav superior com varanda), sala ampla com larei- 
ra cozinhaconceto aberto, lavabo area de servi- 
ço, banheiro de empregada, entrada social com 
varanda, mezanino, aquecimento de agua solar, 
garagem para 3 carros areagourmet com banhei- 
ro.Condominiocom área de lazer. R$ 136000000 
- Ref-12B 
VARGEM GRANDE-C asadentrodecondomina, 
com varanda fechada, sala, 2 quartos (sendo 1 
suite |, banheiro, cozinha amerkana, area de ser- 
viço. Pequeno jardim em voltada casa Condomi- 
nio possui sauna, piscinae salão de festas R$ 320 
mil - Ref-59 . 

- TEMOS IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO 

LOCAÇÃO 
BARRA - Casa composta por 3 qtos, 
sala, cozinha, 2 banheiros, área de 
serviço, varanda e terraço. R$ 1.300,00 + 
taxas. CADI36 

ALTO - Cobertura com 3 quartos (sendo 
2 suítes), 5 banheiros, sala, cozinha, 
varanda, churrasqueira, piscina. R$ 
3.090,00 + taxas. APDIIS 

VARZEA - Apartamento com é quartos, 
sala, cozinha, banheiro, área. R$ 1.000,00 

+ taxas. 
VARZEA - Apartamento com 1 quarto 
com armário, sala, cozinha, banheiro, 

area + dependência Predio com eleva- 
dor e garagem. R$ 1.200,00 + taxas. 
APOIOS 

VARZEA - Apartamento próximo a todo 
comercio. Com 1 quarto, sala, cozinha, 
banheiro. R$ 750,00 + taxas. APDO31 

ALTO - Apartamento com 3 quartos 

(sendo 1 suite) 2 banheiros, sala, cozi- 
nha, banheiro, prediocom elevador e 
garagem. R$ 1.700,00 + taxas. APDOSE 

VENDAS 

VARZEA —- Apartamento com 1 quarto, 

sala, cozinha e banheiro. Próx a todo 
comércio. R$ 170.000,00. 
VARZEA - Apartamento com é? quartos, 

sala, cozinha, banheiro e área. R$ 
180.000,00. APOIO 

SANTA CECÍLIA - Casa com 2 quartos, 

sala, cozinha, banheiro, garagem para 2 
carros. Direito R$ 220.000,00. CAD134 

PAINEIRAS - Casa com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, copa, areade serviço, 
churrasqueira, peg quintale garagem. R$ 
320.000,00. Ca 0029 

ALTO - Apartamento com 3 quartos 

(sendo 1 suíte), sala, cozinha, 2 banheiro, 
2 vagas de garagem. R$ 630.000,00. 
APODOO 

SÃO PEDRO - Casa com º quartos, sala, 
cozinha, banheiro, peg quintal. R$ 
150.000,00. CADO 23 

MEUDON - Apartamento c/? quartos, 
sala, cozinha, banheiro. R$ 180.000,00. 

APOILO 

SÃO PEDRO - Casa com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, quintal. R$ 
DO 000,00 CAOSI 

Sexta-Feira, 5 DE Novemeno ne 2021 

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

Internet: www.abimadm.com.br 
área elevador (Rua Carmela Dutran? 800/206 R$ 

1.100,00 (Edif. Monte Carlo) (Taxas R$ 360,00) 
Agriões = 02 quartos sendo 01 suite, sala cf 

varanda cozinha, banheiro, área, garagem, ele- 
bind Pia | Rui nbs nº 645403) R$ 1.700,00 

Da a = e Do tm 



Hero MO THEO. AMT TD DAP DID, Ta TU, ado 

Zamb, 30tºs (2Stes), banh.social, cozinha, 
despensa dep.em pregada egaragem. Ter- 
reno com 1.135mí. Ref. 742. 
ALTO. R$ 495.000,00. Casa com ótima 
localização - todo comércio à porta, 154m”, 
sala 2amb c/lareira, 30Qt?s (1Ste c/hidro), 
banh.social, cozinha c/arms, area serviço, 
wc empregada eestacionamento. IPTU R$ 
930,00 a.a Ref. 756. 
CASCATA GUARANI R$4760000,00. Casa 

em bairro tranquilo, cercada pelo verde, 
185m varandão, sala Zambc/lareira, 3Q42s 
(2Stes), banh.social, cozinha c/arms, area 
serviço, garageme estacionamento. Terre- 
no com 460mé, jardim, piscina, churras- 
queira e casa p/hóspedes [(Qtº, sala, cozi- 
nha e wc). Ref. 368. 
POSSE. R$ 380.000,00. Casa cercada pelo 
verde, com 155m*, corstituidadevaranda, 
sala Zamb c/lareira, lavabo, 30t2s (1Ste), 
banh.social, cozinha, area serviço, 
dep.empregada e garagem. Terreno com 
940m*. ACEITA CEF. Ref. 794. 

* APARTAMENTOS 

TAUMATURGO. R$ 145.000,00. Excelen- 
te kitnet com 27,90m”, sala 2Zamb, 
banh.sociale pequena cozinha. Lindavista, 
com facil acesso aos principais pontos da 
cidade. Lazer Cond: churrasqueira e salão 
prfestas. Fontede água potavel. Obs: Por- 
teira fechada! Cond: R$ 272,18 e IPTU 
(15%) R$ 189,84 aa. Ref 505. 
ALTO. R$ 180000,00. Apto MOBILIADO 
com ótima localização, a poucos minutos 
de todo o Comércio do Alto, de ótimos 
restaurantes e da Faculdade. Com 32mé, 
sala, 1Qt?, banh.social, cozinha e estacio- 
namento. Cond. R$ 290,00 e IPTU R$ 
518,18 a.a Ref. 454. 

EO a DS, DA SA SL TA, LA ALT, 

copa/coz, area serviço, depempregada e 
garagem. Predio c/elevadores, piscina e 
sauna. Ref. 156. 
TAUMATURGO R$ 650000,00. EXCEL EN- 
TE Apto com 99m”, TODOS os cômodos 
planejados, sendo, varandão, sala 2ambs, 

cozamericana, 2Stes e 2 vagas de gara- 
gem. Ampla area p/lazer: espaço fitness, 
salão jogos, salão pyfestas c/espaço 
gourmet, ofurô e saunas alem. Cond. R$ 
900,00 e IPTU MENSAL R$ 100,00. Ref. 
650. 
ALTO. R$ 450.000,00. Imóvel super claro, 
útima localização, com 85,86nmr”, sala Zamb 
civaranda, 2Qt?s (1Ste), banh.social, cozi- 
nha c/arms, áreaserviço, dep.empregada e 
garagem. Cond. c/portaria, elevadores e 
area para o lazer. Cond. R$ 500,00 e IPTU 
MENSAL R$ 261,30. Ref. 555 
CENTRO. R$ 650.000,00. Amplo APT? c/ 
excelente localização, 110m*, varanda, sala 
Zamb, 30t?s (1Ste), banhsocial, cozinha, 
área e garagem. Lazer completo: piscina, 
sauna, hidro, churrasqueiras, sala de gi- 
nastica, salão p/festase salão dejogos. Ref. 
Is. 
ALTO. R$ 300.000,00. Aptº ótima localiza- 
ção, 58,95m”, sala Zamb, 20t2s, banh.soc, 
coz, areaedep.empregada Predio c/eleva- 
dor. Cond. 375,00;IPTU R$433,0Da.a. Ref. 
ERES 

AGRIÕES. R$ 880.000,00. Cob. DUPLEX - 
163mº, com excelente localização, Bairro 
nobre. Sala Zamb, lavabo, 30Qt2s (1Ste), 
banh.social, cozinha c/arms, area serviço, 
terraço e 2 vagas garagem. Cond. com 
area p/lazer. Cond. R$ 730,00. Ref. 744. 

Pai AL Jia Ls, Sala SA Ma, Le TES Ra 

Djalma Monteiro nº 92/104) R$ 500,00 (Edi. 

Angelica) Taxas R$ 330,00 
Várzea -=01 quarto sala cozinha, banheiro, área, 

de pendência, garagem (Rua Mendonça Clarckn? 
55/313) R$ 900,00 (Edif. Las Palmas) Taxas R$ 
352,00 
Alto = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro, gara- 
gem, elevador (Rua Mello Franco nº 1510/203) R$ 
750,00 (Edif. Condor) Taxas R$ 43200 
Várzea = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro (Av. 

Feliciano Sodré nº 1082/208) R$ 500,00 (Edi. 
Amazonas) Taxas R$ 29400 
Várzea = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro Rua 

Duquede Caxias nº82/203R8 650,00 (Edf. Impe- 
ria iyT axas R$ 264,00 
Várzea = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro (Av. 

Feliciano Sodré nº 648,/306) R$600,00 (Edif.Conde 
Teresópolis) Taxas R$298,00 
Várzea = 01 quarto, sala cozinha, banheiro, ele- 

vador, garagem (Av. Delfim Moreira nº 1105/40) 
R$700,00 (Edif. Isabela) Taxas R$ 495,00 
Várzea -=01 quarto sala cozinha, banheiro, área 

(Rua Duquede Caxias nº 82/208) R$ 850,00 (Edi. 
Imperial) Taxas R$261,00 
Várzea = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro (Av. 

Feliciano Sodré nº 1021/3504) R$ 500,00 (Edif. Elvira 
Helena) (Taxas R$ 318,00) 
Alto =01 quarto, sala cozinha, banheiro, depen- 

dência, área, garagem (Rua Cel. SilvioLisboa da 
Cunhan?400/304) R$ 600,00/(Edif. Maison Fenia) 
(Taxas R$395,00) 
Blto= 01 quarto, sala, cozinha, banheiro, área (áv. 

Alberto Torres nº 895/207) R$650,00 (Edif. Mearim) 
Taxas REITBDO) 
Várzea = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro (Av. 

Lúcio Meiran? 1170/10 1) R$580,00 (Edif. Girassol) 
Taxas R$421,00) 

APARTAMENTOS 02 EOS QUARTOS 
Várzea -=02 quartos sendo 01 suite salac/varan- 
da, cozinha, banheiro, dependência, área, gara- 
gem, elevador. (Av. Feliciano Sodrên? 7 50/504R5 
1.300,00 (Edif. Ivan Soriano) (Taxas R$ 854,00) 
Agriões = 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, 

CASA EM CONDOMÍNIO com 3 pisos, 5 quartos & 
4 suites, construida todaem madeira de Peroba Do 
Campo, Ipê, Granito com detalhes, da madeira nas 
janelas, portas, escadas, tetos e pisos. Os móveis da 
casa tem detalhes em Rádica Italiana Área gourmet 
completa Condominio com umadasmelhores 
estruturas delazerda Região Serrana verdadeiramen- 
teumClube R$2990.000,00 Aceita permuta Cond: 
R$ 1.500,00.IPTU-RE 593,38 /Cód: CC5-013 

VENDA - COBERTURA NO ALTO. Excelente cobertura 
linear, perto da Fesoe Clube Higino, composto de salsa em 
3 ambientes, 2 qtos. (1 suite), banh social completo, ampla 
cozinha com armários. Varanda externa em L sendo uma 
parte coberta. Vaga de garagem ACEITA IMÓVEL DE MENOR 
VALOR NA ZONA SUL DO RI R$ 79000000 Com: R$ 700,00 
IPTU! amual R$ 1822/00 — R$ 151,83 - Cód: ACO 

Sema-Feima, 5 DE Novemeno De 202 1 

Crecr 0611 37/0-4 

CRC 069352 5-R. 

Creci « 65.307 
e CNAI 23.364 

? BARONE IMÓVEIS 
ENTRE, A CASA É SUA 

VENDO CASA EM CONDOMÍNIO - VARGEM GRANDE. Casa em 
dos parmentos, locabzada dentro de reserva florestal muito 

átomo he ganie e de muto bom gosto, com veta maravilhosa é 

ndevassêvel da hulher de Pedra Jo Pau: Sala com var, ampla 

cor, acoplada a sala área de serviço, Quarto sarmário, banheiro 
completo areada e com muita clanmdade Escada de steso para 

ô pró supenor em metal desenhado Zo Pau: Quarto com veta 

banheso compl, ckset e spatemra. Imômel com pao de cerámica 

no Jo. par e pHô quente laminado, no Jo Fammento. Deck na 
entrada com churr. portátd. Cond. com lazer compl R$ 670 md / 
Cond R$ 500,00 / IPTU: anual R$ 68000 - R$ 5667 - Cód OC7-108 

0 4 P r q t 

7 4 bis assado, A 

VÁRZEA Belissima cobertur 

lazer completo e 2 vagas de garagem. 
R$ 17200000,00 Cond: R$ 908,88 - IPTL R$ 213,48 /A0-301 

Consultoria e 
Avaliação Imobiliária 
mn) 9.8544.2890 e 9.9398.9397 

Visite O nosso site: 

www.iImoveisbarone.com.br 

a linear com área de 212? 
e 950 m2 de terraço com vkta para a Serra dos Órgãos com 
4 quartos sendo 2 suites, banheiro social completa ampla 
cozinha com armários planejados e área de serviço Terraço 
compécina churrasqueira, banheiro e ducha. Prédio com 

LE Ma SET ip | das Ra DS O 

Agriões = 02 quartos sendo 01 suite, sala c/ 
varanda cozinha, banheiro, area, garagem, ele- 
vador (RuaCarmela Dutra rn? 410/207) R$ 1.400,00 

(Edif. Portal da Serra) (Taxas R$ 577,00) 
Várzea =02 quartos, sala, cozinha, banheiro. (Rua 

Djalma Monteiro nº 70/402) R$ 650,00 (Edif. Pi- 
menteiras) (Taxas R$ 410,00) 
Várzea = 02 quartos, sala ciaranda cozinha 

banheiro, area, garagem, elevador, piscina, sau- 
na salão festas (Av. Feliciano Sodrén? 1272 1/603) 
R$ 1.400,00 (Edif. Francisco Sa) (Taxas R$ 71000) 
Agriões - 02 quartos s/01 suite, sala, cozinha, 
banheiro, área, dependência gar, elevador, pisci- 
na/sauna/salão festas (RuaCarmela Dutran” 99 

406) R$ L 600,00 (Edif. Rodrigo Cesar) (Taxas R$ 
BLOCO) 

Meudon = 02 quartos, sala cozinha, banheiro, 
area garagem, elevador(RuaT upinambásnº 25/ 
302/R$550,00 (Edif. Tupinambás) (Taxas R$ 40200) 
Várzea - 02 quartos, sala civaranda, cozinha, 
banheiro, área, garagem elevador, piscina, sauna 
salão testas (Rua lose Mendonça Clarcknº40/707 

- (Edit. Solar da Serra) R$1.500,00 + taxas R$693,00 

CASA 

Barra do Imbui = 02 quartos, sala, cozinha, ba- 
nheiro área. Rua Nestor FEonº80/03.R$550,00 
+ IPTU e água R$ 111,00 

CONJUGADO 

Várzea - Rua Duquede Caxiasnº 53,/5.28 (Galeria 

CidadeTeresópolis R$ 500,00 + taxas R$ 230,00 
IMÓVEL COMERCIAL 
Várzea = Travessa Ranulto Feo nº 36/205 - sala 
comercial(Edif. Túlio Spector) R$ 750,00 + Taxas 
R$426,00 

Várzea = Av Lúcio Meiran? 350/B801- (Edif. Marco 
Central)- R$1.000,00 + Taxas R$530,00 
Várzea -Imôvel com 33 m2. Rua Heitorde Moura 
Estevão nº GOB ( c/giral na metade da loja ). R$ 

1.500,00 + IPTU R$ 53,00 

Várzea =Imôvel com 33 m2 Rua Heitor de Moura 
Estevão nº 604 (c/giral na metade da loja ). R$ 
1.500,00 + IPTU R$ 53,00 

VENDAS - APARTAMENTOS 
VÁRZEA. Em frente à Prefeitura. 3º andar e de frente. Piso de 

madeira (taco), hall de entrada, sala, cozinha, banheiro e quar- 
to amplo. Predio sem garagem e sem elevador, localização 
excelente e conduções diversas na porta. Distante do Centro 
700 mts. Fazemos financiamento 
R$ 280,00. IPTU R$ 100,00 / Ref: APOI- 300 

pela Caixa. R$ 170 mil. Cond: 

VENDO SALA COMERCIAL NA RETA. Em frente ao 
McDonald's, com vaga de garagem e com 28 m?. Prédio novo 
e moderno localzado no novo centro de empresarial da cida- 
de. Fazemos financiamento pela Caixa. R$ 220 mil. Cond: R$ 

R$ 100,00 / Ref. APOI 

6 mi 

O PIÁRIO 
quartos, sendo 01 
suite, com arma- 
rios embutidos, 
dependência de 
empregada, am- 
pla sala, cozinha 
com armários, 
despensa, area de 
serviço -— R$ 
1.700,00 + taxas 
PE E mus E FANHA 

CRECIZÁDEA 

COMPRA - VENDE 
AVALIA E LEGALIZA 

Av. Lúcio Meira, 136 
Tels: 9213-0572 | 2742-5861 [27424560 

VENDA DE A PARTA ATENTOS 

Labe alitea do qr ore Yoda (oceano |, de fra, visa bite, GM 

gosto de sala, varanda 2 quatoa é 2 aheros Mac um quarto 

Be visar ho, cor ha, finca de serviço Possi, ESpeN O gulABENMS E, parse 

Hã. se tor 5 soa RO ds Ré sta E poças TF na vs ha at ita caia O Pacha da 

Cosa portar 24 rogo. apa, sobieatro RE SD DD A DR 

ComTanidvel e diferenciado no Eno Agro ao lado do Cir 

Fou é muelhores nes urances é atas da pegeio, sm poé doc ca omni 

320,00. IPTU: R$ 140,00 / Ref. S5L-116 

ALUGO APARTAMENTO NO CENTRO. Ao lado do Shopping 
Teresópolis. Apartamento quarto, sala, cozinha e banheiro, de 
frente. Prêdio com elevador. R$ 700,00. Cond: R$ 200,00. IPTU: 

ALUGO SALA COMERCIAL NA VARZEA. Com 45 mê, sala de 
recepção, banheiro, cozinha e sala principal. Predio localizado 
em frente do Supermercado Regina. R$ 700,00. Cond: R$ 
370,00. IPTU: R$ 180,00. Ref: 5Ls 1014 / 405 / 605 e 701 

Em breve 

um novo jeito 
de viver em 
Teresópolis! 

Apartamentos em 

um condomínio resort 

e mio jo o e mm 

Agora em Teresópolis sua oportunidade 
e seu sonho da casa própria 
Espero você no dia 27 de outubro na inauguração do STAND 
DE VENDAS localizado próximo ao McDonald's 
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sa Ro oa raritdido 2 quiser tos serio | saite, EOsdiic (OBM CETME Ora, À 

Ema, copa coznha, sito de dep miê nica compl. drea de servi 

pa possa dra de fithes, poço gore L, pr goal espaço para 

lema, clevadones. 2 migas de gare RE SAQUIOO DO A -20 

VENDA DE DASAS 

Case im cond aro indo focal cida mr Parque So Lune, com 3 gos 

metidos | suite é 2 Bone oa, copa coalho ampl rca de seraçã 

sea É spo our [acer m-s na porra calado de qua cardio 

canino é chita, SOMA fanhaaa EA Ca Pta in dh posda colide, 1x il 

para quis coma de praiagadado cade, sadeseno gua, dadas jesloOs pari ia Pica 

dr di cadeado (Escada oca cera adro) RE DEDO O. 20 

A cási está localizado à 5 mitetos de cemiro, próxima de todo 
Conde po o da ego e alma comp de sala cms 2 cetibiso s CoUimh 

raraadio, 3 quartos | suis copa coemha, Ban. senil, uph dire 

cobesdo para Ee, Errado o. am gas aisobrada Cacera cama 

ado Coros cas ate] de menor valo). RESSOLOOD D - 205 

CPRRTUNSIDADE Ema na CGRANIA DOADA KY, por bmmande 

Matas cr O porte nho polar sato de SD OND coma (pa la A, GTA 

Tiuri ema, paso, Soro Casa coa à quado pu Mode MA CE CoASINaÇÃO 

daferata ada, composta de salão 3 omaba com larera, 3 quos, suite. 

desstdai Es chcgpas Pad rasa A, Duda dra fome gi ppscar oO qdo Rotas O até pc dá 

Fegão Fiada Maapadio, comprove casa com valor abamno do 

pre dh, paosdicatada» chega Pak ED ADD OO DA (oem falha pars Enc Per ita 

agende uso ásia! R$ 1350000 Ca 



Ad o e] O Dr DR HF] Tijuca Am pla Rosa Eme a O bra A pe pla FomadaS ah 3,4 mubeaa- F = qa - Edo siatara ole má Cosas de, 2 quartos setdo | sitio Couto 

Tr dave | Ranulfo FeO 3h, “o la “1/ * Fada PÁ E apa de Se e E ECA, GE E Ota Dica polos - tes dura saido 3 Guia cm Fomadia Eahe em de Hilramaa- 

Lo) ad [a ni ala poa dnca de servaço 2 chesadoses garage 4 pda. passa Ás A id ge a A ua Ena E mtas dies Fono o Goscma  Uogn Cornha Arca de 
as Ep Dario ns dedo cade EE pi 2 caros ca dh à unamatos ada Telefones de contato: 2/42-8896, 

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

Apto. Alto: quar- 
to, sala, cozinha, 
banheiro, gara- 
gem-emfrente a 
Faculdade. R$ 
800,00 + taxas 
(HAzul 307) 
Apto. Agriões: 
apto. Ol quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro. R$ 500,00 
+ taxas (Henry 
108) 

de fidoss paço pour, espaço pnbnado, porquaio, sa E para 

ist E Ctenos, solidão pos. sala de Te, logue é agende sua visa 
Comporio vb RE JS DD A-2ND 

Apae anne io de DNA, Dor ali gado mn Barmo de Agudos ao lido 

ds da Dra fio ca est dos dh (RD ds Joias a, ira Fr, a lkám 

úliica Ella Mucriss ps stcpamaoss da pegos, ltta» Res cantos dies Pi sa dies 

Poço fubsado RE SSD DD E. 27 

VEMDE TERREND! Oporpam dade” Foeaha Realoear ssa Scala 

Tamo com 1.200hm Excel Topogralo coma Dm de Frame 

Shopping: exce- 
lente parasalão de 
cabeleireiro ou 
escritório. R$ 
1.500,00 + taxas 
(Francisco Sa 204) 

Pr aC Dad Ga EG nl das ga ada (Ai a ERAS à part Ed 

LÁCIO CHE EE É proce porte do va bo) RE SADO, a "T=203 

VENDO SPT localizado cms Abaguergue, pondo eia hs lada (50 
sra Dida ps ga Ds fist, fato xe estão Tosca de rtiriadoa, rn Cd 

Gi lê Sara iba ME é doi dra de biasr aula até quadra de páLEA sam 

garagem. R$ 
900,00 + taxas (Apa 
503.8) 
Apto. Várzea: ? 

E afais, O Etbórii] E plo por Saio ss Domine vamos 2 

guia os God nes is sata» À sanite, Eeutlicaro sos mil, Eras, copa 

cogada que é dafial de vor Sa Clio à porteseidos, om +. 25 à 

Head. drca de semço difsecnda, bar complaa clkialona é 

mem compro RE SIDO A-2U] 

pur ars iv los remo, fa nada a O SMA 4 SO a ThE ADO PF a é 

fosco ado o Eniros mac charmoso de Terê, Alo, próximo gos 

mas Bros Besmarimbes é postos Dariaicos dai Dead, Corpo dus 

lahir co prosa sito, drci goMMer à Gsi ds Dedico des fio 

Gi O, COM S quarta sudica sihhs com vorablio Quo 

eso dos cut tao onado abs polo ata comanda, desde Cs DE tras 37 

mui é duetos musgos quadrados Mio porca esti cpormamadade. 

Ergue si ásia GOMA unas Gli! RS DDD Ta a E DD] 

Venda 
Casa em Albuquerque com 04 suites, sala 
de estar, sala de jantar, varanda, cozinha, 
area de serviço, quarto de guardados, gara- 
gem, uma linda vista com muito sol. Pomar, 
Jardim. Vista indevassável. O proprietário 
tem interesse em imóvel em Pedra de 
Guaratiba. R$ 550 mil. Tel: 97377-6513. 

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

Creci na. à 505 PA RIQUE DO PMRUT — isa com Gomdo- 

Eu Loo Co portaria 2dhomsc área delas 
2 quama cimérios mb rabo corr 

aba o ruroa, beonhiero soma, vB ma 

pl E ai Cita Lao — R$ PDD DO + Era 

a SAL AS DOMTERCTA 15 & LABIAS 

PRATA - bp com cozaha quph cbi- 

ale imo — pros a Dall — RE TODD 

VA REEA — Sah - Recepaçio sala pesto i- 

pol tenho ccorz - RE SD0D + tias 

ALTO —- Logo mph com mu [0 mo. 

Egnhero - RE 2400) 

VALE PARAISO — loga compila coma proa 

Emiceos — R$ Lao ad 

SA PEDRO — camada do rosário — log 

mph — R$ 1.300,00 

ANNAN dl CONSULTORIA IMOEIL IÁ GU iss" k 

Rua Froncisco Sá, 185 « salao 207 (Galera Teresópolis] 
Telefones: 3642-0844 | 99724-540 | 98450-0504 

ALUI VEL — APARTA MEN TI 

VARZEA - poa. a lama Em Teresa 

coganha. Boal. área dep. cmpr — R$ DD DO 

+ Ema 

Sala quarto crer, coma é baniciro VA RELEA — Em cimo da pose bro Bras esa 

Apto. Centro: | Composta de 03 quartos sendo 1 suite, FA ENDIN HA age mono Iºkoeação Com elerada . quarto copas sal cur VARZEA PROX.AOMULTIMARKET. 
n | r | T 1 justo cvaraida, sai, cora, Eomie à- alii. Bono so, drei co quado de copo gida oceano cpormuimelado - quarto, sal 

Qua ro, sal d, COZl- sal a de Ja ntar ãdl la de esta F, medal mano Epa eo aah de R$ Peep p5 odio + Emas As ii cradaha honárdro ER da ra Rã 

ES mal 

ALcRICHES — LIDO APARTAMENTO 

Bai pas fetais gd sx |, aa Rio Com dA 

mad. coredho uph. tom Social dep 

supe gado — 50 2 2 vagas, prédeco cima 

seguia o bias completo — R$ 400 ma] 

ALTO — pros. do Hospaal São Jose 
Cobrtumo tsc - Com 26d —- 3 quer- 

Eos spmes) sato cos dos Gibáamas. 

rraadão, corciarmms bnhero amgnl 

YARZEA —- quado carro, sb, Gbrh 

aba, Eno do é direi — RE GOD DO + mia 

ALTO proa a Eicubdaaho 8 xe ento a par - 

Entao - soil do — nmapio-3 gra Cl sb 

sal? cobrem cocnha, benh. ánea dep 

empregado. gama — porra 24 horas. 

prosa suma — R$ 320000 cima 

ALTO — EPT ET — quarto cammágio Co 
ano c banhero — R$ 6000) + Lonas 

PIMENTEIRAS - vem bire - 50] da 

bado-2 quanos sab, cormha babe io 

drca á Coast O churmaguera, sl kes- 
asc porquinho = R$ 750,00 + maga 

EA RRA Dk TAERUO — aus ado dos Parem 

Esaioa — apro ovo — sol O dai bodis, vei 

dritie, preso Marat do — prédios coma lema - 

dor cgarage ma — gpa sal, Cosa nha Carina. 
Bonus Do E dra — RE 250,00 + Ema 

VARZEA - poa a eras Baba - apam- 

sato Gi mapaho E ds fratto — 2 quamos, sb. 

copa, cozinha, 1 banheiro, área de serviço, 
garagem, piscina, salão de jogos, horta, 1 
anexo com 1 quarto e 1 banheiro, 
varandão e churrasqueira. Condomínio 
com piscina natural, muita área verde para 
caminhadas, passeios, segurança, e 
tranquilidade! Aceito permuta por terreno 
em Teresópolis, permuta por casa na cida- 
de, aberto a propostas. R$ 440 mil. Telefo- 
ne: 9/53//-b5145. 

ALUNUEL - CARAS 

MILK DADA PIRHETRDS — qua mo sala 

coginho. Banho oo dra — R$ SD 

RARRA [DP PMRUI - na condi do spa- 
ab — Rits poda refe do — quarta, o 

aba. Ganhe o e área — R$ 500,00 

SAC PEDRO - quam aah com amada co 

aba, Eotsso é direi — R$ 430,00 

COLELIF — cia toda ampil- quarto, sala, ca 

alia. Exa iii ros Cerco qual 

FALEDO PARAISO = asa de vi -ao do 

nha, banheiro. R$ 
500,00 + taxas 
(Angélica 302) 
Apto. Ermitage: 
02 quartos, sala, 
cozinha, banhei- 
ro, area serviço, 
varanda e vaga 

deparo radio, er taição CCA ChAbETErA guias à 

mi. área abria c quaro vagas de garagem 
Cc cid coa bre e asgurança — R$ 8.50 mui 

QUEBRA FRASCOS - EXUELENTE 

CASA EM DONDOCMINIO. 3 quartos | 
sabio |. Si a ts dies 6 ua Gis Ga Eres 

Ear, c osnha à magia com turca, depal- 
said ho po catar, si] ão das (pOr Es LEO O - 

PLACE» CERs E Ca CT a O ET 
plo e seguraiço 24 bh — RE 600 mu] 

VILA SMPUSUI — coma amqala com caccknos 

sia lua ção — qua hs, sab Cos vamadi, Sox 
ahi. Bonhe do c úma = R$ 850,0 

TITLUDA — xo bad asa cando svbrado — 2 

gntos sab, corimha bmahero, rm - R$ 
ED 

LAEL IMÓVEIS 
———— tueei: 31.108 | 30.869 

Wide 2742-2000 

Av. Feliciano 
Sodré, 654, loja 

em frente à Prefeitura! 

www.luelimoveis.com.br 
e-moil: loelimoveisiDterrma.com.br 

LOCAÇÃO 
No Centro - Rua Jose Men- 
donça Clark — Ed. Sol Nascen- 
te- apto. de sala, 02 quartos, 
banheiro social, cozinha, area 

de serviço, Dep. de emprega- 
da, 01 vaga de garagem- REF. 
AVL sol 020 — R$ 1.200,00 + 
taxas. 
SALA COMERCIAL no Cond. 
Do Ed. Feliciano Sodré, 266 — 
em frente ao MC Donalds, 01 

vaga de garagem — À partir de 
R4 1100,00 + taxas — Exclusivi- 
dade!! 
Na Tijuca — Apto. composto 
de 04 quartos sendo 3 suites ( 
02 com varanda), ampla sala 

com 02 ambientes, lareira e 
varanda, sala de jantar, lava- 
bo, ampla cozinha com arma- 

ros, area de serviço com quarto 
& banheiro — 230 mé - 02 vagas 
na garagem — REF. AV-026 —R$ 
3.000,00 + taxas. 

TERRENOS EM CONDOMÍNIO 
Condominio Portal do Quebra 
Frascos — Local Privilegiado com 
infra-estrutura de 1º mundo, ter - 
reno com 674,30 mé - Lindaárea 

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

APARTAMENTOS 
Na Várzea — Apto. com sala, 01 
quarto, banheiro, jardim de in- 
verno, cozinha americana. REF. 

AvV-010 R$ 200.000,00 — Exclusi- 
vidadel!! 
No Alto — Apto. sala, jardim de 

inverno, quarto, banheiro social 

e cozinha pequena. Próximo a 
feirinha do alto. REF AA-004 R$ 
180.000,00 
No Alto- Apto. sala, jardim de 
inverno, quarto, banheiro social 
e cozinha. Próximo a feirinha do 
Alto! REF. AA-0IO R$ 190.000,00 
Na Várzea- Apto. sala, quarto, 
area, cozinha ampla e banheiro 
social, - fundos — sol da manhã e 
da tarde, Ol vaga de garagem - 
2º andar ótimo custo- beneficio, 
apto, arejado, próximo a Áv. 
Feliciano Sodre, local tranquilo. 
REF Av-016 R$ 200.000,00 
No Alto — Apto. sala, quarto, 
cozinha e banheiro .Com estaci- 
onamento. Excelente localização 
, na entrada do Jardim Cascata. 
REF- A&-011 — R$ 230.000,00. 

No Alto — Apartamento com 
quarto, sala com jardim de in- 
verno, banheiro social, cozinha 

com peg. ármario, estaciona- 
mento na frente do prédio. Lo- 
calização privilegiada. REF. AA- 
014 — R$ 240.000,00 
Em ARARAS -— Apto. sala, 3 quar- 
tos, sendo 01 peg. Revertido , 
copa-cozinha, banheiro social, 

area de serviço com tanque ex- 
terno e area de estacionamento. 
REF AA-DO2 R$ 245.000,00 
Na Várzea — Apto. bem arejado, 
com sala, jardim de inverno, 02 
quartos, banheiro social, CcOzI- 

nha, area de serviço, wc, eleva- 
dor. — sem vaga de garagem. 
REF. AV-036 R$ 295.000,00 
Ermitagem -— Apto. tipo casa! 
Sala, cozinha, area de serviço, 

banheiro de empregada, 02 
banheiros sociais, 03 quartos 
com armarios sendo 01 me- 
nor, belo jardim - 01 vaga de 
garagem. REF. AV-035 R$ 
390.000,00 
Na Várzea- Cobertura — Sala 
ampla, sala de jantar, 02 quar- 
tos sendo 02 suites, cozinha 
ampla com armarios, banhei- 
ro de empregada, areade ser- 
viço, Otimo terraço com vista 
para o Dedo de Deus. Área de 
lazer com sala de jogos, sala 
de musculação, bar e salão de 
festas, banheiros feminino e 
masculino, 01 vaga de gara- 
gem e 02 elevadores. REF. AV- 
002 R$ 650.000,000PORTUNI- 
DADE! 

CASAS 
Casa em Condominio — Albu- 
querque — Ambiente tranquilo 
— Casa com sala, 02 quartos 
(suite canadense), lavabo, co- 

zinha, despensa, area de servi- 
co, 01 vaga de garagem, espa- 
co gourmet (ja com aquece- 
dor de passagem e luminarias 
instaladas) REF. CCAlb-004. A 
partir de R$ 349.000,00 

Ref. AV-0Z] 

A ct — Pet 
| a IN i 

CAS AJ D. MEUDÓON - Tipo Condomínio. Ensolarada em localtranquito, 
com sala com lareira sala de jantar, 2 quartos (suite duplajsendo uma 
com armano embutido, cozinha com armarws e exaustor, area de 
serviço banhemprcom blindex. 2º pro-umasuite, 1 quartotipo escn- 
tória salade TV, piso em tábua corda 2 garagem uma paracarro peg 
e outra ampla para caro grande, aquecimento de aquaa gas, terreno 
plano com jardim atoda volta. R$ 499,000,00 - EMO LUSTYIDA DE! 

les : E Ts, F. á 

Vendo terrenos no Condomínio PORTAL DO QUEBRA 
FRASCOS - Local Privilegiado com infra-estrutura de Primeiro 
Mundo, terrenos com medidas a partir de 450m2 com (15 x 30) 

- Linda área de lazer, muitas áreas verdes, sem passivo ecológi: 
co! À PARTIR de R$ 335,000,00 - CONDIÇÕES ESPECIAIS: EM. 
TRADA E SALDO EM 12X 5 EM JUROS - CONSULTE! 

ENTRO - Rua José 
Mendonça Clark - Edificio Sol Nascente - Apt” de sala, 
1 quarto, banheiro social, cozinha área, 1 vaga de 
garagem, RefAVLsol-1Q - R$ 790,00 + taxas. 
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«64,99 
OVÓLEO DE SOJA qo uu 

OI CALDO iGALINHA CU CARNE) 

12x DE 
"R$56,00 | 

DISTRIBUIDORA 
& Cestas Basicas 

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

O (21) 97013- 4369 

OS KG ARROZ 

01 KG FEDÃO 

O! MOLHO TOMATE pag 

PÓ DE CAFÉ iso! 

O1 KO AÇQUCAR 01 FAROFA TEMP. posai 

O KO SAL 01 BISCOITO RECHEADO 

01 MACARRÃO so OT KG FUBA 

KIT 4 

OI CREME DENTAL 

02 SABONETES 

CN GUAM RiS100 



OI LATA DE safpbiNHoa CU Su Sua, 
O] EXTRATO DE TOMATE 209] 

OS KO ARROZ 
OZ HO FEIJÃO 

KIT LIMPEZA 
dB ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 

Os, KG ARROZ 01 MAIONESE LE dr] Ol OL EO DE SOJA Ras RÍL) O? LATAS DE ÓLEO Oi CALDO DE EALINHA OU CARNE Ol SABÃO EM pó iai 

01 KG FEDÃO PÓ DE CAFÉ (0 O CALDO gos HA CU CARNE) OS KG AQUCAR O2 DETERGENTES LIDO. sas 

01 KG ACÚCAR 01 FAROFA TEMP. esco 02 GELATINAS SABORES | CKS SAL BANDEJA - 50 OVOS 05 SABONETES to 
A Kú TRIGO 12 LITROS - LEITE INTEGRAL Ol PACOTE DE LÁ DE AÇO es uy 

O KO SAL 01 BISCOITO RECHEADO O) FARINHA as EMROFA , O CREME DENTAL cos 

77 O Ki FUB KIT BISCOITOS SORTIDOS Ol POTE DE SABÃO PASTOSO 

O MOLHO TOMATE 02 LATAS mmoveror ovutirima 02 SABONETES CAFÉ (2509) OZ BEBIDAS LÁCTEAS goes Ol DESINFETANTE pm 

BANDEJA - 30 OVOS 

CALETOS - 2 UNIDADES 

REFRI - COCA-COLA 2L 

OTCREME DENTAL 

02 SABONETES 

05 KO ARROZ 

01 KO FEDÃO 

01 KG AÇUCAR 

01 KO SAL 

O] KO MACARRÃO 

Ol MOLHO TOMATE 

DO] MAIONESE com 

PÓ DE CAFÉ qui 

O] FAROFA TEMP. juoom 

OI BISC. RECHEADO 

OILATA sapDiM-A OU SALSHCHA 

02 LATAS mio vEDDE O 

DTÓLEO DE SOJA eco mau 
O CALDO jraLiNHA OU CRENTE 

02 CELATINAS SABORES 

OB KO ARROZ 

O2 KG FEDÃO 

02 KG AÇÚCAR 

D1 KO FUBÁ 

02 KO SAL 

1.5 KG MACARRÃO 

EPs Lrim 

BANDEJA - 30 OVOS 

CALETOS - 2 UNIDADES 

REFRI - COCA-COLA 2L 

O? CREMES DENTAIS 

Dã& SABONE [ES 

02 BISCOITO RECHEADO 

O] LATA, saRDiNtHa Cu SALSICHA 

02 LATAS mu enocovema OZ MOLHOS TOMATE 

02 ÓLEO DE SOJA sem 01 MAIONESE (rom 

02 CALDO mana cucannr; PO DE CAFÉ socgl 

02 CELATINAS SABORES 2 FAROFA TEMP, soou 

| Desa Deumo/Pua 

m209,99 

1210cRS 13,00 
Pes CRS CREEATO pisa 

12x E R$ 19,00 
Bis cimo CAÍDOS quinda, 

os KO ADO 

KIT 3 [EEE 
DO a AD 

Da HO FEQAO 
DS LATAS DE OLEO 

MA AIÇII uid 

01 Ki SAL 

KO TRASO 

DN PACOTE Fanegaa GU FANGEA 

mn Ko FLEBA 
01 KO ESPE TE 

DZ PACOTES DE patvCAR REM nos 

LES EA CAL CABINE GEMA, poma 

CAFE PILAOS cus SIMILAR nos 

DN LATA DE squas VERDE Ci ESALHA 

KIT 4 
TE Ki ARROZ 

Os KG FEDÃO 

O LATAS DE ÓLEO 
05 EG AÇÚCAR 
O E SAL 

O RG TRIGO 

DO PACOTE FAREMA QU FAROFA 

EM RO FLUBA 

O KO ESPAGUETE 
O PACOTE DE MACARRÃO coma 
| PAS LI ÇÃ CALA ARENE DELA, Mbag 

CAFÉ PILÃO cu SIMILAR posa 

dE BISCENTOS cosas dare 

O TAMLE E Ci ru 

DO CALDO DE CALINHA 

DI BMISCÓITO RECHEADO 

1 ROSQUIN HA, suas 
O CARRAFA DE ARCO 

DI) BETE DE FEMPBEHRO 

o MiOJO 

BENDEÉJA - O CARO 

Of LATA, MILHO VERDE DU ERMIHA 

CA LATA, sé HH OU SELDOME 

CA EXTRATO DE TOMATE quasz 

ÉS BISÊ. ciras Lack EDS usar 

Of TABLETE COIABADA, 

Of MUONESE som 

O LEITE PÓ MINHO qumaz 

O ACHOCOLATADO poma 

ON GARRAFA DE SINOCO 

OQ BOTE DE TEMPERO 

O2 MIGIOS 

BANDEJA - 50 OVOS 

EE LINEA - LEITE INTEGHA) 

DI LATA DE santas Gu SALERILA 

» do 

12 LITROS - LEITE INTEGRAL 

Cxsastoso DEsrro Piz 

366,00 , 853300 

12x DE 

R$ 28,00 
31 5,00 Ni CARTÃO CSINTO (aaa, 

KIT BISCOITOS SORTIDOS 

Ho BECOToS RECHEADOS 

OS BEBIDAS LACTEAS potes 

EIS LIMPEZA 

da BOLAS DE BABEL HIEIERES O 

OU CARA DE SAPO ERA EO qual 

OP DETERGENTES LES. usas 

OS SABONETE Sesi 

O! PACOTE DE LA DE PAGTO pisa] 

O CREME DENTAL mos 

O POTE SABÃO PASTÓSO 

OU AMBCIAM TE mea 

OU CESINFE TAMNTE pm 

ti mk 

12x DE 

KIT BISCOITOS SORTIDOS 

10 BISCOITOS RECHEADOS 

OS BEBIDAS LÁCTEAS patos 

HIT LIMPEZA 

08 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 

OTCADA DE SABÃO EM PÓ ques 

D2 DETERGENTES LI paes 

DS SAPRBOMHETES ju 

DN PACOTE DE LA DE AÇÕ pos 

O CREME DENTAL proa 

01 POTE SABÃO PASTOSO 

DI AMA HANTE poi 

MN DEZMPETANTE pai 

Dinmeimo/Desiro/ Pix 12x ve R$ 16,00 | 

ES 1 65,00 No Como CRÉDITO [190,068. 

O KO FED 
CALETOS 

02 LATAS DE OLEO 
5 UNIDADES KIT 6 REFRI - COCA COLA 2L 

BANDEJA - 30 OVOS 

KIT LIMPEZA . 
OR ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 

DI SABÃO EM PÓ ita 

O? DETERGENTES LG. comes 

OS SABONETES se 

O PACOTE DE LÃ DE AÇO un 

OTCREME DENTAL res asc! to Dias 
12x DE R$ 23,00 

249,99 | bio cantão ERÉSTES CoEunm | 

O PACOTE caca EAROEA 

O KO TODO 

MM KO FUBA 

CAFE PILÃO cu SIMILAR g5oúgl 

OT LATA DE sao a DU CALDOS LA 

03 HG AÇUCAR 

O Pis SAL 

O EXTRATO DE TOMATE pungr 

UM Kis ESBASsLE TE 

O PACOTE DE MACARRÃO ksa 

O BISCOITO estara creio Su possuimos 

LINGUIÇA OLE CARNE SECA oo 

KIT EMEA TSE EADEP TCS 

Ho RISCUITOS RECADOS, 

OS BEBIDAS LACT ES 

KIT LIMEEZA 

OS Pi ARE 

O oO FEIO 

UU LATAS DE CLEO 

DS E AULA TO 

LETLSA 

MAOS CE PAPEL HECIÊNICO 

E SAPO EMA EMOS amas 
Ed io Soh 

DO Eis FERAS 
O? DETERGENTES LH. qa ros 

DU SAMONETES mos 
DU PACOTE pabiiciA Cá) FADORA 

OU Ex FUBA 

OS KO ARROZ 

O? Ko FEDÃO 

Oz LATAS DE ÓLEO 
O1 PACOTE FARINHA OU FAROFA 
OT Eis TRIGO 

O KG FUBÁ 
CAFÉ PILHO ex SIMILAR oogl 
O! LAT DE sazD2H OU SALSICHA 

OS KG AÇÚCAR 
O KO SAL 

QI EXTRATO DE TOMATE pa 

O1 KG ESPAGUETE 

KIT 8 
NO KG ARROZ 
D4 KO FEIJAO 

01 PACOTE DE MACARRÃO seca! 

O! BISCOITO cream cRacare DU MASTHA 

UMCURTA OU CARNE SECA 2209] 

KIT LIMPEZA 
08 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 
O SABÃO EM PO pres 
02 DETERGENTES LIQ. ist! 
03 SABONETES qo 
01 PACOTE DE LA DE AÇO mun 
01 CREME DENTAL mogi 

Cinmemo/Denro/Pit 45 pe R$ 22,00 
R$ 235,00 No cunho CHEAP queçam. 

Of EXTRATO DE TOMATE qsacgo 
Ot RO ESPAGUETE KIT LIMPEZA 

LINGUIÇA CHI CARME SECA cem gg ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 
OD! TABLE TE GOlAHAIDA OS SABONETES mos 

DI LATA MILHO VEADE OM PRAILHA OI CREME DENTAL pros 

ON BISCOITO ceeasconcime cumes OT SARÃO EM PÔ qu 

E SACÓOTE EM dA EO GO! os una 

UI LHEHE LER CAL ge 

O] BOTE DE SAfitio PASTO GO 

O AMA] AMTE sum 

03 LATAS DE ÓLEO 
Us Ps ARCA 
01 KO FARINHA OU FAROFA 
O KU TRIGO 

O KO ESPAGUETE 

CAFE BLA cu SIMILÃE qua 

OU LATA CM sata Di SANTA 

Ol DESINFETANTE es 

BANDEJA - DO CAFE 

GALETOS 

TRE CARNE ONDA 

12x ve R$ 27,50. 
Mio CARTAO CRÉDITO Is der 

Di EXTRATO DE TOMATE pes 

OS Cl CKO DE catia di CaSné 

12 LITROS - LEITE INTEGRAL 

REFES - COCA-COLA 2] 
a URCA 

CAFÉ PILÃO cu SIMILAR pac 
D1 KO FUBA 
OT LATA SARDINHA OU SALSICHA 
O] KG SAL EN MITO) 

O ROSQUINHA, cs 
01 GARAFA DE SUCO 
01 POTE DE TEMPERO 

DI PACOTE DE LA DE AÇO ju erá 
02 DETERGENTES LIGO, oe = 

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

SIN RPAÁNITA 
MOVEIS PLAIN E | ADOS 

Sexta-Feira, 5 DE Novemeno ne 202 1 

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

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

O DIÁRIO Sexta-Feira, 5 DE Novemeno ne 2021 



Casa de Cultura Adolpho Bloch 
Sabado, 6 de Novembro, 10h30 

Segunda 

edição 
402 páginas 

OUTROS LIVROS DE WANDERLEY PERES: 

Miguel, O Senhor da Torre - SOS Paquequer - Hora Extra - Quatorze 

Versos - Legado de George March - Conhecendo Teresópolis 

Viagem ao Passado 


