
Moto Legal: GCM 
notifica mais 12 em 
situação irregular 

Uma das motos paradas no 

trânsito tem envolvimento em 
situação de crime. Página 7 
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Programação do “Natal do Reencontro” 
começa neste sábado em Teresópolis 
Município terá Desfile com Papai Noel, Caravana Iluminada, Mapping e decoração especial. Página 3 
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= Corte de árvores na Rua Jaguaribe 
também foi autorizado pela PMT 
Moradores do entomo questionam mais uma derrubada de vegetação na Sudamtex 

a 

Nesta quinta-feira, 01, a Te- 
ortagem do jornal O Diário é 
Diário TV obteve posicionamen- 
to do governo municipal sobre 
mais um local onde o barulho de 
motosserras jogando espécies 
vegetais para o chão tem inco- 
modado bastante os tereso- 
politanos. Dessa vez, o motivo 
de questionamentos é o terreno 
da antiga fábrica da Sudamtex, 
no trecho próximo ao bairro da 
Fazendinha, vizinho à Rua 

| Luciana Guimarães Forolra, NO ana 

sofreu traumatismo craniano 

Políciainvestiga 
morte na Várzea 

Apuração visa 
esclarecer queda 
de prédio na 
Ranulfo Féo 
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Jaguaribe. Em nota, foi infor- 
mado pela Assessoria de Comu- 
niração que “A Secretaria Mu- 
nicipal de Defesa Civil auto- 
rizou, por meio do RO 395/ 
2021, o corte de nove árvotes no 
referido terreno que estavam 
oferecendo nisco para a rede elé- 
trica e as residências próximas e 
de uma árvore no passeio públi- 
co por risco aos pedestres, rede 
elétrica e veiculos”. Porém, de 
acordo com relatos de morado- 
res, à área de vegetação supri- 
mida é muito maior do que o 
indicado na justificativa do go- 
verno Claussen. Página 10 
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Formação fornece as habilidades e 05 conhecimentos necessários para que o profissionaldesenvolva competências tantona cozinha quanto na confeitaria 

Faetec e Le Cordon Bleu ofertam 

quarenta novas bolsas de estudo 
- Escola de gastronomia vai realizar curso gratuito pelo período de 12 meses 

Estão abertas as inscrições para 0 
processo seletivo de alunos que pre- 
tendem estudar na renomada esco- 
la de gastronomia Le Cordon Bleu, 
do Rio de Janeiro, em parceria com 
a Fundação de Apoio à à Escola Técni- 
ca (Faetec). Estão sendo disponi- 
bilizadas 40 bolsas de estudo inte- 
grais para o curso de Educação Pro- 
fisstonal (Cordon Tec). As inscrições, 
ve vão até odia 18, possuem o valor 
de RS 16 e são realizadas pela 
internet, no site da organizadora do 
concurso: www.legalleconcursos. 
com.br. O número de vagas será 
dividido em duas turmas com 20 
alunos cada. O curso é gratuito e 
ossui duração de 12 meses. As au- 
as acontecerão de segunda-feira à 
sexta-feira, em turno a ser definido 

pela Le Cordon Bleu. - Trata-se de 
uma oportunidade para aqueles que 
não são apenas apaixonados pela 
culinária, mas possuem o objetivo 
de seguir uma carreira profissional 
na área. Um curso como esse tem o 
poder de abrir muitas portas no 
mercado de trabalho - afirmou João 
Carnlho, presidente da Faetec. 

Para ter a sua insenção aceita, O 
candidato precisa ter 18 anos com- 
pletos até a data da matricula; pos- 
suir identidade e CPF; ter concluido 
o Ensino Médio até a data da matr- 
cula; ter renda familiar de até 4 
(quatro) salários minimos. No caso 
de solicitação de isenção de taxa de 
inscrição, o candidato deverá ter 
Número de Identificação Social 
(NIS). 

Dessa vez, o processo seletivo 
acontece em duas fases. Na pri- 
meira delas, realizada pela empre- 
sa Legalle e pela Faetec, os inscri- 
tos realizarão uma prova objetiva 
e precisarão apresentar os docu- 
mentos previstos em edital. Já a 
segunda fase será realizada pela 
Le Cordon Bleu, e 0s 200 candida- 
tos classificados realizarão uma 
apresentação em video, seguida de 
uma entrevista presencial para os 
bo que seguirem para a última 
etapa. A formação fornece as habhi- 
lidades e os conhecimentos neces- 
sários para que o profissional de- 
senvolva competências tanto na 
cozinha quanto na confeitaria. 
Acesse o edital aqui: https: // 
bityli.com /CxWocCo 
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Estado terá comitê de 
prevenção a homicídios 
de adolescentes 
- De acordo com a Unicef, em 10 anos 
3.650 crianças e adolescentes de até 17 
anos morreram de forma violenta estado 

A Assembleia Legisla- 
tiva do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj), em par- 
ceria com o Fundo das 
Nações Unidas para a In- 
fância (Unicef), institucio- 
nalizará o Comité para 
Prevenção de Homicidi- 
os de Adolescentes no Rio 
de Janeiro. O parlamen- 
to fluminense será a se- 
gunda casa legislativa do 
pais a oficializar o órgão. 
Presidente da Alerj, o de- 
putado André Ceciliano 
(PT) recebeu em seu ga- 
binete a representante do 
Unicef no Brasil, Florence 
Bauer, e sua equipe, nes- 
ta terça-feira, 30, quan- 
do foi acertada essa atua- 
ção conjunta Composto 
por instituições do Poder 
Executivo, Legislativo, 
Judiciário, além de orga- 
nizações da sociedade ci 
vil e organismos interna- 
cionais, o Comitê atua 
ara TEgRIE TE e forta- 
cer políticas e práticas 

de prevenção de violên- 
cia contra meninos e me- 
ninas no Estado do Rio. 

De acordo com dados 
do Unicef, em 10 anos (de 
2011 à 2020) 3.650 cri 
anças e adolescentes de 
até 17 anos morreram de 
forma violenta no estado. 
Desse total, 86% eram 
meninos e 78% %, negros. 
“Essa parceria entre a 
Alerj e o Unicef é muito 
im portante para que, jun- 
tos, atuemos no enfren- 
tamento à violência con- 
tra os jovens”, disse Ce- 
ciliano. 

Florence Bauer expli- 
cou que o Comitê já exis- 
te, mas, segundo pontuou, 
é preciso a sua institu- 
cionalização. 

“O Brasil tem cerca de 
sete mil adolescentes vi 
timas de homicídios. 
Estamos buscando ga- 
rantir a permanência do 
trabalho desse Comitê, 
que tem tomado uma sé- 
rie de medidas para pre- 
venir as mortes desses 
jovens. Esse é um indica- 
dor que precisamos me- 
lhorarcomurgência”, dis- 
se Bauer. 
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DEENSoFTe-To 
Rio de Janeiro recebe campeonato 
intemacional de skate até domingo 

Atéopróx imo domingo, dia 5.0Riode Janeiroé a capital 
doskatena América Latmaerecebe, na Praça doU, naBarra 
da Tijuca,0015 TU ÓpenRio. O campeonato, que reime as 
modalidades Park e Street, terãa presença de grandesnomes 
doesporte entreclesos medalhistas olimpicos Rayssa Leal 
(prata“street) e Pedro Barros (prata'park). O Governo do 

Estado, representado pela Secretarta de Estado de Esporte, 
Lazer e Juventude, é um dos apoiadores da competição por 
meto da Lei de Incentivo ao Esporte. -O skate tema cara do 
Rio deJaneiro. Pormuitotempo, nãoeravistocomoesporte, 
mas, nos últimos anos, este cenário vem mudando, sejapelo 
talento dos aíiletas, seja pela qualidade e infraestrutura das 
competições. Esta, sem divida, seráaindamais especial, pois 
contará coma presençadosnossos medalhistas Rayssa Leal 
e PedroBarros— disse o povenadorC Budio Castro. Outros 
nomes de peso também estarão no 3 TU Open Rio - Dora 
Varella, Pamela Rosa, Muntho Peres, Pedro Quintas, Lutz 

Francisco, Lu Olrveira, Lucas Rabelo e Romy Gomes 
também representarãoo Brasilna disputa. Entreos destaques 
ntemacionats, Alex Sorgente, Ltam Pace, Tom Schaar, Lilly 
Stoephasiuse Trey Wood têm presença confirmada. -OSTÚ 
Ópen Riovarreuntralguns dos melhores skatistas domundo 
no nosso estado, tudo 1850 viabilizado pela Secretaria de 
Estado de Esporte. Lazer e Juventude, por meto da Lei de 
Incentivo ao Esporte. Osigntficado doevento éainda maior, 
poisresgataa confiança da população Hummenseem dias 
melhores apósa pandemia. E o Rio de Janeiro voltando aser 
cestado do esporte - disse o secretário de Esporte, Lazer e 
Juventude Gutemberg Fonseca. 

Anvisa aprova mais um produto 
medicinal à base de Cannabis 

A Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
publicou na quarta-feira 01, a autorização sanitária de mais 
um produto à base de Cannabis. Trata-se de solução de uso 
oral contendo 23,75 muúligramas por mililitro (mg/ml) de 
canabidiol (CBD), com ate 0,2% de tetraidrocanabidiol 
(THC). De acordo com a Anvisa, o produto, fabricado na 
Colômbia, deverá sercomerc talizado em farmáciasedroga- 
ras do Brasil por meto de receita médica do tipo B (de cor 
azul). Este €o oitavo produto à base de Cannabis aprovado 
pela agência. Ama segundoa agência, ocanabidiolpode ser 
prescrito quando estiverem esgotadas outras opções tera- 
peuticas disponíveis no mercado brasileiro. À indicação e a 
forma de uso são de responsabilidade do médico, sendo que 
o paciente deve ser orientado em detalhes sobre o uso. 

Desembargador anula condenação 
de Palocci em processo da Lava Jato 

O desembargador convocado Jesuino Rissato, do Supe- 
ror Tribunal deJustiça(S Th, dec idiuanular umadas conde- 
nações doex-muinistro Antonio Palocci e outros réus em um 
dos processos da Operação Lava Jato. Nesse caso, Palocci 
forcondenadoa 12 anos prisão, mas, posteriormente, assmou 
acordo de de lação premiada. Em junho de 2017, Palocci, o 
ex-tesoureirodo PT João Vaccar, Renato Duque, ex-diretor 
de Serviços da Petrobras e ex-executivos da Odebrecht 
foram condenados pelo ex-juiz Sergio Moro. Na ocasião, 
Moro avaliou como procedente a denúncia do Ministério 
Público Federal (MPF) de que Palocci terta recebidopropima 
para atuarembene ficio da construtora Odebrecht nocontrato 
de construção das sondas marítimas, envolvendo crime de 
corrupção e de lavagem de dinheiro, na dissimulação e 
transferência do valor das propinas, especialmente ao PT. 
Ao analisar um recurso das defesas dos acusados, O 
desembargador entendeu que atos processuais devem ser 
anulados e remetidos para Justiça Eleitoral, juízo que tem 
competenc tapara julgaro caso, queenvolve crimes eleitorais 
CONEXOS COM COMUNS. 

MJ estabelece normas para visitas 

intimas nas penitenciarias do pais 
Umaresolução do Departamento Penttene tário Nac tonal 

(Depen) publicada no Diário Oficialda União desta qunta- 
ferra 02, estabelecenormas paraasvisitas intimas de pessoas 
prrvadas de lberdadenos estabe lecrmentos penaisdas unida- 
des federadas, cabendo à admmistração prestonal o cumpri- 
mento das normas estabelecidas pe la resolução. Em um de 
seus artigos, odocumento dez que a administração pristonal 
exigirá, paraa concessão da visitaconjugal opreviocadastro 
da pessoa autorizada no respectivo serviçosocial do estabe- 
lecimento penal, bemassima demonstração documental de 
casamento ou união estável. E que não se admitirã 
concomitância ou pluralidade de cadastros de pessoas auto - 
rizadas à visita conjugal da pessoa privada de liberdade. No 
caso de substituição da pessoa cadastrada, deverá ser obe- 
decido prazo minimo de 12 meses, contados da mdicaçãode 
cancelamento pe la pessoa prrvada de liberdade. À pertodici- 
dade da visita conjugaldeve ser pre ferenc talmente mensal e 
observará cronograma preparação de local adequado para 
a sua realização. À resolução diz também que não será 
acdimitida a visita conjugal por pessoa menor de 1& anos de 
iiade. Exceto nos casos de casamento ou untão estável 
devidamente formalizada em registro público para jovens 
entre | banose 1 Sanos de idade. Em outro tem, odocumento 
ressalta que nas situações em que a pessoa visitante se faça 
acompanhar de criança ou adolescente, a visita conjugal só 
poderá ocorrer se o estabelecimento penal dispuser de local 
adequado para espera e acompanhamento da criança ou 
adolescente porresponsável. 
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| Bit: Na Calçada da Fama, naVárcea, começou a sermontada a decoração com guarda-chuvas coloridos. 
O Decoração especial natalina mais umavez montada em diversos pontos domunicípio. 

Programação da edição 2021 
do “Natal do Reencontro” vai 

começar neste sábado, dia 4 
- Teresópolis terá Desfile com Papai Noel, Mapping e decoração especial 

Com o tema “O Natal do Reen- 
contro”, a programação do projeto 
Teresópolis Terra de Luz — Natal 
2021 começa neste sábado, 04. De- 
coração temática, desfile, concer- 
tos, teatro, dança, video mapping 
e festival gastronômico são algu- 
mas das atrações que vão movi 
mentar a cidade até o dia o de 
janeiro. O tema é uma referência à 
retomada da celebração das festas 
de fim de ano de maneira presen- 
cial, o que está sendo possível com 
o avanço da vacinação da popula- 
ção. Mas, sem esquecer cuidados 
Ria como o uso de máscara, 
hig gienização das mãos e distancia- 
mento. “Nossa intenção é propor- 
clonar às familias teresopolitanas 
e aos visitantes um clima fraterno, 
com eventos para marcar essa data 
tão significativa. Estamos no mo- 
mento do reencontro, de continu- 

armos juntos para vencer os desa- 

[6h - Desfile com Papai Noel 
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fios da pandemia e de comparti- 
lhar à esperança de dias melhores, 
sem esquecer a memória dos fa- 
miliares e amigos que nos deixa- 
ram”, pontua o Prefeito Vinicius 
Claussen. 

O projeto da Prefeitura de Tere- 
sópolis incluia decoração e lumina- 
ão de pontos estratégicos, realiza- 
da pela Secretaria de Cultura, com 
apoio das secretarias de Turismo, 
de Obras e de Serviços Públicos, 
além dos colaboradores Sistema Fe- 
comércio, Sincomércio Teresópolis, 
Sesc, Instituto Saber Educação e Cul- 
tura, Polo Gastronô-micode Teresó- 
polis e Coca Cola FEMSA Brasil. 

Pórtico de entrada da adade, 
Feirarte — a En Feirinha de 
Teresópolis, Casa de Cultura 
Adolpho Bloch, Centro de Atendi- 
mento ao Turista, no Soberbo, e 0 
canteiro central da Reta estão re- 
cebendo iluminação e arranjos na- 

PALCO NATAL DO 

REENCONTRO 
Praça Olimpica Luis de Camões 

19h — Coro Ellos 

Igreja Batista Memorial de Teresópolis 

20h30 — Grupo de Dança 

Leakah Ben Davi - Igreja Filodélhia 

15h = Concerto Escola Municipal 

de Musica Villa-Lobos 

16h - Coral Grêmio Musical 

Paquequer 

17h - Coral da Feso / Pró Arte 

17h30 - Orquestra Feso/Pro Arte 
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19h — 3º Festival Terê em Dança 

talinos. À Praça Nilo Peçanha, no 
Alto, conta com painel instagra- 

mável, Arvores de Natal são insta- 
ladas em pontos estratégicos, como 
no início da Reta, na Praça de San- 
ta Teresa e no prédio da Prefeitu- 
ra. Parceira da Prefeitura, a Feco- 
mércio programou uma ornamen- 
tação para a Calçada da Fama e a 
Praça Olímpica Luis de Camões, 
no centro da cidade, 

“Convidamos a todos para acom- 
panhar a programação que vai colo- 
rire duminar a cidade, lembrando o 
significado do Natal, e que será rea- 
lada em praças públicas na Várzea 
enobairrode São Pedro, na Feirinha 
do Alto, na Casa de Cultura Adolpho 
Bloch e na Igreja Matriz de Santa 
Teresa. As atrações também serão 
levadas aos bairros pelo Caminhão 
Palco Itinerante da Cultura”, convi- 
da Cléo Jordão, secretária munici pal 
de Cultura. 

CAMINHÃO PALCO 

ITINERANTE DA CULTURA 
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19 de dezembro, domingo 

14h - Proça dos Expedicionários 

Bairro de São Pedro 

| UE janeiro ; quinta-feira 

1 - Encontro de Folia de Reis 

Ca de Cultura Adolpho Bloch 

Festival Gastronômico 

Quebra Nozes 

Nos restaurantes associados 

go Polo Gastronômico 

de Teresópolis 

Pácima 3 

Divucação Jor BIA 

Polícia Militare Guarda Civil Municipal irão trabalhar 
juntas no patrulhamento de fim de ano 

Segurança reforçada 
para o período natalino 
- PM e Guarda Civil Municipal vão atuar em 
conjunto nas principais vias do municipio 

Na tarde desta quinta- 
feira, 02, o Comandante 
do 30º Batalhão de Policia 
Militar, Tenente Coronel 
Soliva, e o Chefe da Guar- 
da Civil Municipal de 
Teresópolis, Gil Welling- 
ton, apresentaram para a 
imprensa o planejamento 
para o policiamento de fi 
nal de ano - considerando 
o aumento significativo da 
circulação de pessoas nas 
áreas comerciais por oca- 
são da O osbniada das 
festas natalinas. “O plane- 
jamento tem por finalida- 
de ampliar e intensificar o 
policiamento dando um 
reforço nos corredores 
principais onde se locali- 
zam agências bancárias eo 
comércio, com objetivo 
principal de prevenir e re 
primir a atuação de mar- 
ginais da lei na prática de 
roubos e furtos a pessoas, 
lojas, estabelecimentos 
bancários e veiculos”, re- 
lata oComandante da PM. 
Também participou do 
evento o Secretário Muni 
cipal de Segurança Públi- 
ca, Marco Antônio da Luz. 
“Também vamos coibir 
essa comercialização ilegal 
e irregular de produtos em 
via pública”, pontuou. 

A ação será conjunta e 
integrada, onde c Eh setor 
destinado a esse policia- 
mento será coberto por 

uma equipe formada por 
dois Policiais Militareseum 
agente da Guarda Civil 
Municipal. “Cabe ressal- 
tar que o policiamento 
motorizado será aumen- 
tado e intensificado com a 
Moto Patrulha. Além dis- 
so, à Policia Militar aumen- 
tará o efetivo através da 
criação de novas vagas do 
Regime Adicional de Ser- 
viço (RAS). Visando o 
bem-estar e a segurança 
dos municipes para que 
assim à oclettde se sinta 
tranquila e à vontade para 
fazer suas compras ER fi 
nal de ano”, finaliza o Te- 
pente Coronel Soliva. 

Já bastante utilizada 
em apoloa operações poli- 
clas, à guarnição com Os 
cães farejadores da Guar- 
da Civil Municipal, a equi- 
pe Kg, também irá com- 
por o patrulhamento es- 
secial para o periodo nata- 
Nro input Eae 
mesmo com a segurança 
reforçada nas principais 
vias do municipio, é preci 
so estar atento para evitar 
ser vitima de furto, roubo 
ou estelionato. Não aceite 
a ajuda de estranhos em 
agências bancárias ou na 
saida delas e também não 
acredite em “prêmios”, 
“brindes"ou produtos com 
preço muito abaixo do pra- 
ticado no mercado. 

“Geladeira Literária” 
chega a Teresópolis 
- No lugar de alimentos, livros dos mais 
variados gêneros a retirada ou troca 

Neste sábado, 04, 
10h, será “ojerentea a O 
projeto Geladeira Literá- 
ria, desenvolvido pelo In- 
teract Club de Teresópolis, 
programa do Rotary 
International, com apoio 
da Prefeitura de Teresó- 
polis, através das secreta- 
rias de Cultura e de Segu- 
rança Pública. O projeto, 
que será impl; ndo LM 
almente no Terminal Ro- 
doviário José de Carvalho 
Janoth, consiste na insta- 

lação de uma geladeira de 
verdade, só que recheada 
de livros, dos mais varia- 
dos géneros e autores. À 
geladeira ficará disponível 
para toda a população e os 
amantes da leitura pode- 
rão acessá-la livremente, 
retirando ou fazendo troca 
de livros. “A ideia é ofere- 
cer ao teresopolitano em 
geral, e especialmente ao 
usuário do transporte pú- 
bico ou que circula nos 
arredores da Rodoviária, 
a oportunidade da leitura, 
despertando assim este 
hábito tão valioso. Presti- 
glem”, convida a secretá- 

riade Cultura, GéoJordão. 
Segundo a presidente 

do Interact Teresópolis, 
Maria Eduarda Passoni, O 
projeto foi pensado para 
esgatar e formar público 

leitor. “Segundo a pesqui- 
sa “Retratos da Leitura do 
Brasil, do Instituto Pró- 
Livro, o brasileiro lê, em 
média, POr ano,2 43 ]livros. 
30% da população nunca 
comprou um livro e o pais 
perdeu, nos últimos anos, 
mais de quatro milhões de 
leitores. Queremos e pre- 
cisamos mudar este qua- 
dro, resgatando e incenti- 
vando a for mação de no- 
vos leitores, principalmen- 
te jovens. Dai a ideia do 
projeto desenvolvido pelo 
Interact, que representa 0 
núcleo do Rotary voltado 
para essa faixa etária”, 
explica. Dezenas de titulos 
já foram arrecadados, se- 
E innedoe e identificados 
com o carimbo do clube 
para dar inicio ao projeto. 
Aqueles que desejarem 
poderão fazer doações de 
novos livros à Geladeira 
Literária. 
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INCOMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA PROVOCA DANO AO ERÁRIO 

to mini 
020 da p 

reprovação 
- “Não houve roubo, superfaturamento ou desvio”, garante Nota do governo municipal 

Wanderley Peres 

Hábil em anunciar proje- 
tos que não são sequer Inicl- 
ados, como a construção de 

uma Nova Upa sobre a Upa 
antiga e uma clínica da fami- 
liano lugar do Tirodor,ou de 
umteleféricona Fazendinha 
onde haveria uma pista de 
parapaint, a mudança da 
sede do governo municipal e 
as reformas da Feirinha, da 

Rodoviária e do Pórtico de 
entrada da cidade, além de 
diversas outras promessas 
como a maltadada integra- 
ção dos ônibus que levou 
multidão asemanifestar con- 
tra o chefe do Executivo em 
frente a prefeitura, às vêspe- 
ras de completar quatro no 
cargo, Vinícius Claussem in- 
sisteem colocarnaconta dos 
ex-prefeitos a culpa pela sua 
incapacidade administrati- 
va. Tudo é culpa da Politica 
Velha, repete sistematica- 
mente, como o ministro da 

propaganda nazista Goebels 
fazia, tentando transformar 
a afirmação falsa em verda- 
deira, na clara intenção de 
esconder sua incompetência 
degestão, flagrantementere- 
velada com a retumbante re- 
provação das suas contas de 
2020 pelo Tribunal de Con- 
tas do Estado. 

No cargo de prefeito de 
Teresópolis hã mais tempo 
que Jorge Mário, que ficou 
31 meses, entre janeiro de 

2009 e agosto de 2011,€ O 
Tricano, na sequência 2015 
a 2018, perfazendo um peri- 
odo seguido de 22 meses, 0 
prefeito Vinicius Claussen pu- 
blicou Nota de“Esclarecimen- 
to“ondeinsisteeminverdades 
que devem ser rechaçadas e 
denunciadas pela imprensa 
paraodevidoregistro da his- 
tória do municipio. 

Vinicius Claussen & 

* 1imin-E 

entrevista, esclareço a questão e destaco: 

- Não houve nenhuma menção de desvio, superfaturamento ou mau uso do dinheiro público, ou 

seja, não houve crime de dano ao erário; 

- Às contas de 2018 e 2019 foram aprovadas e agora, em 2020, prestamos contas de um mandato 

de 2017-2020, que teve outras gestões;... Ver mais 

2 

[MINA TCE REPROVA CONTAS DE TERESÓPOLIS | 
“Tribusol de Contos evoboy contos de 020 e encostreu tris ireguio dodes é Vir propendades 

Sem ser contestado, o prefeito de Teresópolis conbu sua versão dos fatos em entrevista e insiste na narrativa de culpar 05 ex-prefeitos 

Em vez de desculpar-se 
perante a população por ter 

sido pego de calças curtas, 0 
prefeito insiste na mentira e 
na enganação. No próprio 
titulo, “Esclarecimento”, o 
governo municipal já deve- 
ria usar um antônimo da pa- 
lavra, porque ao que propõe 
a Nota não atende ao afir- 
mar, já no primeiro parágra- 
fo que o esclarecimento se 
refere ao “parecer prévio do 
Tribunal de Contas do Esta- 
do do Rio de Janeiro pela 

rejeição das contas do Muni- 
cipio relativas ao mandato 
2017-2020”. Não é bem as- 
sim. Embora tenha sido, de 
fato, aprovado um parecer à 
Câmarade Vereadores sobre 
as contas do municipio, elas 

foram “rejeitadas”, “reprova- 
das” pela Corte de Contas e 
isso é um fato inegável e 
indesculpável para alguém 
que se diz gestor. E, é menti- 
ra, também, que foram 

julgadas as contas de 2017 à 
2020 porque as contas são 

A 

lnorando que está no cargo há 411 meses, em sustentação oral no TCE o 
prefeito insistiu em culpar 05 ex-prefeitos pelos seus emos adminBirativos. 

O corselhero relator adiou a votação mas manteve a condenação das 

contas de Teresópolis, devidamente reprovadas 

Em sua defesa no TCE, 
Vinícius colocou a 
culpa das contas 
erradas nos ex- 

prefeitos que 
compartilharam a 

prefeitura com ele no 
ano de 2018. Mas, o 
Conselheiro Relator 
observou que o rombo 

do ano em que 
Teresópolis teve quatro 
prefeitos foi menor que 
os rombos de Vinícius 
em 2019 (62 milhões) e 
em 2020 ( 56 milhões). Sandro Dias, Tricano e Pedro Gil erraram menos em 2018 que Vinícius em 2019 e 2020, quando o rombo nas contas municipais aumentou 
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julgadas por exercício e o 
exercicio julgado foi o de 
2020 enão operiodo de qua- 
tro anos dos quais o atual 
prefeito responde por dois 
anos e meio dele, de julho de 
2018 a dezembro de 2020. 
Fosse honesto, poderia dizer 
assim o prefeito seo governo 

tivesse sido reprovado ape- 
nas naimpropriedadedenão 
ter cumprido os ditames do 
artigo 42 da LeiComplemen- 
tar Federal n.º 101/00, que 
veda, nos dois últimos 
quadrimestres do mandato, 
a assunção de obrigação de 
despesa que não possa ser 
cumprida integralmente 
dentro dele, ou que tenha 
parcelas a serem pagas no 
exercício sem que haja sufi- 
ciente disponibilidade de cai- 
xa para este efeito”. No ano 
da eleição, quando fez de 
tudo para se reeleger - e isso 
foi flagrante pelas obras 
eleitoreiras cidade afora, o 
que não se viu mais depois 
que o govemo foi reeleito - 
segundoo TCE, Vinicius dei- 
xouum rombofinanceiro no 
orçamento da ordem de R$ 

54.223.972,39. 

Repercutindo entrevista 
que deu, réu confesso pela 
incompetência administrati- 
va ao ter sido flagrado por 
uma corte de contas em três 
irregularidades e dezoito 
impropriedades, o prefeito 
vangloriou-se, 
“tranquilizando a popula- 
ção”, porque não foi consi- 
derado ladrão, afirmando 
que “não houve nenhuma 
menção de desvio, 
superfaturamento ou mau 

uso do dinheiro público, ou 
seja, nãohouve crimede dano 
ao erário”, oque é, também, 
uma inverdade porque a in- 
competência provoca dano 
ao erário sim. E o Tribunal 
de Contas não é corte para 
apontar crimesesim “Impro- 

priedades” e “irregularida- 
des”, que ocorreramno total 
de 21 apenas no exercicio de 
2020. 

E AGORA, JOSÉ? 

Reprovadas as contas do 
prefeito Vinicius Claussen 
pelo Tribunal de Contas do 
Estado, elas seguem para 
Teresópolis, onde será vota- 
da pelos vereadores que, na- 
turalmente, ao votarparecer 

técnico de uma corte de con- 
tasdevem confirmar arepro- 
vação, soborisco deprevari- 
cação diante dos robustos 
apontamentos de má gestão. 
Confirmada pelos vereado- 
res a rejeição das contas de 
2020, como a reprovação foi 
por conta deirregularidades, 
três,e não apenas porimpro- 
priedades, o prefeito ficaria 
inelegível. 

Peça quenadaesclarece,a 
Nota de“Enganamento” emi- 
tida pela administração mu- 
nicipal deve ser dissecada 
ponto a ponto para o devido 
esclarecimento da popula- 
ção, como segue: 

O DIÁRIO 
a Da ai 

Nota de Esclarecimento 
emitida pela prefeitura 
CONSIDERAÇÕES NECESSÁRIAS 
Sobre o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro (TCE-R]) pela rejeição das contas do Municipio 
relativas ao mandato 2017-2020, a Prefeitura esclarece: 

A Prestação de contos não é em retoçõo 00 mondoto 
e sim o prestação onuo! referente o 2020. À único 
diferenço desto prestação de contos é o cumprimento do 
ortigo 42 do LRF, que diz que o prefeito so pode contrair 
despesos nos dois ultimos quodrimestres do mandoto 

com o devido coberturo financeiro. Esso foi, inclusive 
umo dos rreguloridodes que cousorom o rejeição. Mos 
existe outros 2 ireguloridodes e os 18 impropriedodes 
que nodo têm o ver com o periodo de 4 onos. 

-Emrelaçãoa os apontamentos do parecer, todos eles foram 
esclarecidos junto ao TCE-RJ. Vale destacar que não houve 

nenhuma menção de desvio, superfaturamento ou mau uso do 
dinheiro público, ou seja, não houve dano ao erário; 

O que o Noto chomo de “esclorecimentos” não se 
sustento umo vez que não modificoram centendimento 
do tribunal, Ou sejo, não esciorecerom nodo. 

- ão assumir a Prefeitura, em julho de 2018, a atual gestão 
encontrou diversos desafios, entre eles, administrar um déficit 
financeiro de aproximadamente R5 71 milhões e assumir 4 
folhas de pagamento do funcionalismo que não foram pagas 
por gestões anteriores; 

A divido apurado em 2018 pelo TCE ero de SeEmilhões 
e os solórios estovom em dio quando ossumiu Então, 
não existe esse fontasioso deficit financeiro, que alids 
nãooaporece nos contos do Tabunal, Quanto os supostos 
4 folhos em atraso, não é tambem verdade porque o 
prefeito interino Pedro Gil deixou os salorios dos servi- 
dores em dia, como e focil confirmou pelos registros do 
Época e como já afirmou o próprio Sindicato dos Servi- 
dores Publicos Municipal 

- Diante deste cenário, a Prefeitura priorizou o pagamento 
dos salários dos servidores, que desde então são pagos em dia. 
Também foi possivel finalizar a implantação do 5º gatilho do 
PCCS (Plano de Carreira, Cargos e Salários) dos servidores 
ativos e inativos, pago em 4 parcelas e totalizando 17,39% de 

reajuste definidos pela Lei Complementar nº 257/2019, um 
direito dos servidores desde 2016 que a atual gestão se com- 
prometeua cumprir; 

O pagamento dos salários dos servidores não é motivo 
pora desequilíbrio no orçamento porque obedece, obrigo- 
tonomente, 005 fimites do LRF e é despeso continuado 

- Dutra prioridade estabelecida diante do cenário encontra- 
do, foi a área da saúde. Dividas passadas com os hospitais na 
ordem de 17 milhões foram pagas; 

às dividos pogos cos hospitais não erom referentes o 
serviço prestado oo SUS e sim do oporte financeiro de 
recursos próprios que a prefeitura chamo de verbo de 
Incentivo. Este volor vinho sendo contestado nos ges- 
tões anteriores, que não considerovo o aporte como 
divido, co fina! pogo sem contestoção. 

- À situação financeira foi agravada, ainda, por conta dos 
sequestros feitos na conta e pagamentos da Prefeitura para 
dividas de precatórios, na ordem de R$ 40 milhões; 

Amuaior porte desso divido se refere à Proço Olimpico. 
O que o govemo tem feito poro resolver o coso” Alias, 
recentemente o prefeituro incorporou umo reformo no 
quadro do proço em seu projeto de obros, assumindo 

que o proço € do prefeituro e contronondo defesos em 
sentido contrário. 

- Para organizar as contas públicas e recuperar a capacidade 
de investimento do municipio, a atual gestãoelaborou umplano 

de recuperação 2018-2020, partindo de um orçamento na casa 
de R$ 435 milhões em 2018 para aproximadamente R$ 619 
milhões em 2020, um crescimento de mais de 40%. 

Esse crescimento no verdode não pode ser vistocomo 
mento do gestão jd que o moior percentuo! de oumento 
no orrecodoção se deu otroveês de reposses do União e 
não por conto dos receitos próprios. Se é verdodeiro o 
afirmação, elo deverio wr ilustrodo de numeros oficiais 
poro o comparação. 

-Comesse aumento, foi possivel, entre outras coisas, reduzir 
em torno de 20% o rombo financeiro encontrado em 2018. Ou 
seja: o déficit de R$ 71 milhões foi reduzido para R$ Sêmilhões, 
com forte tendência de queda nos próximos anos; 

Não existe rombo de R5 71 milhões. O orçamento de 
2018 apresentou um rombo de R5 43 milhões, medido 
cofinaldoono eopresentodo ossim oo TCE. Esse rombo, 
que ero dos quatro prefeitos do exercício, foi o 62 
milhões em 2019 e 56 milhões em 2020. Então, o rombo 
cumentou e não diminuiu. 

- Toda a gestão municipal segue comprometida em reduzir a 
cada ano o rombo histórico herdado, alêm de continuaraumen- 
tando os investimentos públicos com prioridade para educação 
e saúde, além da geração de emprego e renda. 

Indo de R$ 43 milhões o R$ 56 milhões, o rombo 
histórico esto, de fato, mantido. E ampliado. 

Pácima 5 

O relógio que hoteleiro Bebiano ganhou 

por ter salvo o Conde do perigo 

QUANDO BEBIANO 
SALVOU O CONDE 
IWWANDERLEY PERES 

Em maio de 1875, meio ano antes davisita do Imperador 
Dom Pedrolla Teresópolis em janeiro de 1876, acompanha- 
dode comitiva, o seu genro Conde d'Eutambém passou por 
aqui. Hospedou-se no hotel Bebiano, de Bebiano José da 
Silva, antiga casa sede da fazenda de George March que 
serviria ainda como hotel para Hygino da Silveira, Antero 
Bessae Angel Cuquejo, e que depois de ser desapropriada e 
transformada em Patronato de Menores, foi derrubada, em 
1968, quando servia de depósito para o DNER. 

Segunda vez que o Conde veio a Teresópolis, atéondese 
sabe, a outra foi em 1868, quando esteve acompanhado da 
esposa, a Princesa Isabel, sendo recebidos no sítio São Luiz, 

do Barão de Escragnolle, nessa outra incursão do provável 
sucessor do trono, um acidente marcou a visita, lembrança 
que fiou gravada num relógio folheado a ouro. 

Sobrinho de Bebiano que viveu até pouco tempo entre 
nós, e sempre interessado pela memória local, Noé Rocha 
relatou em artigo o episódio do relógio, que transformou o 
tio em herói, incidente que, não fosse evitado, poderia até 
figurar na história como tragédia para a família imperial. 

“O cavalo que servia de montaria ao Conde era um animal 
fogoso. O cavaleiro procurava detê-lo. Com a pressão dos 
freios, o animal empina e foleia... Tio Bebiano, que o acom- 
panha, sente o perigo e, com um salto, alcança as rédeas, 
próximo ao queixo do animal, detendo-oa tempo. Amãose 
machuca no heróico ato, e a esposa presta-lhe o socorro. 
Vendo a mão enfaixada, o Conde d'Eu se aproxima, tira O 

relógio de ouro, com as Armas Imperiais gravadas, do bolso, 
e o oferece, como prova de gratidão. Meu tio hesita em 
aceitá-lo, mas o agradecido Conde insistentemente a isso 0 
obriga”. 

Poucos anos depois, a procura denovo ambientee outras 
aventuras, onde houvesse mais caça talvez, e a oportunida- 
de de outro negócio, Bebiano vendeu tudo que tinha e 
mudou-se para Águas Virtuosas, como se chamava a cidade 
de Lambari, em Minas Gerais, e onde a reliquia ficou em 
posse dos herdeiros de um sobrinho seu, também de nome 
Bebiano, e dono do “Grande Hotel Bebiano”. De físico bem 
proporcionado,e fartabarba então bem cuidada, o hoteleiro 
voltaria a Teresópolis uma única vez, por volta de 1909. 

A boa memória do Noé, que era colunista na imprensa 
local, guardou o nome da esposa de Bebiano, Prisciliana, 
nascida Fialho da Silva, e ainda de suas ajudantes, as tias 
Merenciana e Magalona, descendentes das famílias Teixeira 
e Aragón, “de educação esmerada e que davam um toque 
feminino ao seu primitivo hotel”. Apesar de primitivo, O 
“Bebiano” era dotado de baixelas e talheres de prata, e 
cristais, finas roupas de cama emesa, peças de porcelana, e 
muitas outras coisas foram importadas da França, não 
faltando o belissimo piano, e os retratos de D. Pedrol e D. 
Pedro Il, dos quais sempre foi grande admirador, além de 
algumas peças com o Brazão do Império. 

Fruto de conversas com o tio, ainda criança, Noé relatou 
numa crônica noano de 1979, 05 costumes dovelho caçador 
que aparece nas imagens antigas ornado de espingardas à 
frente desuas presas abatidas. Erao costume deantigamen- 
te, e conhecendo o tempo passado, pode-se entender me- 
lhor os motivos da imagem que não cabe mais. 
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prorrogadas até o dia 28 
- “Rua Cultural RJ” tem uma premiação total de R$ 6 milhões 

A Secretaria de Esta- 
do de Cultura e Econo 
mia Criativa do Rio de 
Janeiro (Sececr)) prorro- 
gou, por ma ES 30 dias, as 
inscrições do edital “Rua 
Cultural RJ". Quem qui- 
ser concorrer a uma vaga 
basta realizar o cadastro [4 
por meio do Sistema De- 
senvolve Cultura (http:/ ER 
icultura.r) gov.bride- BM 
senvolve-cultura/inseri 
cao/), atéo dia 28 de de- 
zembro, e cumprir todas DM 
as exigências. Com uma BRR 
premiação total de R$ 6 
milhões, a iniciativa visa B 
fomentar a produção cul- | 
tural urbana em teritó- MES 
rio fluminense. Serão EM 
selecionadas 48 ambien- EM 
tações urbanas que utili ES 
sem as seguintes lingua- | 
gens artísticas: grafite, 
stencil, pintura livre, mo 
saico,sticker, lambe-lam- 
be, muralismo, pintura 
mural, entre outros. Os 
escolhidos receberão o 
valor de R$ 125 mil para 
realização do projeto. 

- Hoje nós estamos com quase 
todas as chamadas públicas do nos- 
so Pacto Cultural abertas. Então, é 
importante que o proponente veja 

REENCONTRE 
AMAGIA 
DO NATAL 
COM OSESC. 

Praça Olimpica e Calçada da Fama. 

quais os editais garantem as melho- 
res condições para ele inscrever O 
seu projeto. abemce que é essenci- 
al a retomada da cultura, e o Gover- 

Surdo selecionadas 
48 ambientações 
urbanas que utilizem 
as seguintes 
linguagens artísticas: 
grafite, stencil, 
pintura livre, mosaico, 
Stichor, lambelambe, 

muralismo, pintura 
mural, entre outros 

ral-ry/. 

no do Estado não tem me- 
dido esforços para que a 
arte aconteça em todo o 
mtoo nrunende - 
afirmou a secretária de 
Estado de Cultura e Eco- 
nomia Criativa, Danielle 
Barros. 

As propostas precisam 
contem ap no minimo 
100? de ativação cultu- 
ral, sendo obrigatória a re- 
alização de contrapartida, 
detalhada em a a É 
necessário que pelo me- 
nos trés artistas estejam 

incluidos nascriações, vin- 
culadosa apenas uma pes- 
soa juridica. Também éin- 
dispensável que o propo- 
nente esteja sediado no 
Rio de Janeiro e compro- 
ve atuação cultural há pelo 
menos um ano. O mesmo 
periodo de expenência é 
exigido de cada artista, 
que também precisa ser 
morador do estado. O 
edital faz parte do Pacto 
Cultural RJ, que vai in- 
vestir R$ 75 milhões na 
cultura do estado até o fi- 

nal do ano. Para mais informações 
ou dúvidas, basta acessar o link 
http: //cultura rj gov .br/rua-cultu- 
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Agenda 2030: Sebrae incentiva 
municípios a alcançarem metas 

Reconhecer asboas prá- 
ticas de Gestores Públicos 
na elaboração e implemen- 
tação de projetos, com des- 
taque para as ações que 
geraram um ambiente fa- 
vorável para o desenvol 
vimento e fortalecimento 
as MITO € pequenas em 

presas de forma a contri- 
ir para O crescimento 
sustentável de seus mun 
cípios é o objetivo do Pré- 
mio Prefeito Empreende- 
dor, criado pelo Sebrae. 
Nesta edição, que é a 112,0 
Prêmio também incent 
vará os prefeitos e seus 
municípios a alcançarem 
as metas dos Objetivos do 
Desenvolvimento Susten- 
tável (ODS) da Agenda 
oo30 no Brasil. 

O Sebrae Rio está em 
fase de mobilização dos 
municipios, que receberão 
gratuitamente consultora 
para apoio na elaboração 
dos projetos e podem se 
INSCrever pelo site: 
www.prefeitoempree 
dedor sebrae com.br, até 
odia o7 dejaneirode 2022. 

“O Prêmio Sebrae Pre- 
feito Empreendedor tem 
por objetivo reconhecer, 
divulgar e premiar ges- 
tores e gestoras públicos 
que enhiam executado 
projetos e ações que, de 
forma comprovada, con- 
tribuiram para o desen- 
volvimento dos pequenos 
negócios em seus munici 
pios. Assim como nas 
Olimpiadas, no Prêmio 

Sebrae Prefeito Empreen- 
dedor o importante é com 
petir, pois a maioria dos 
municipios tem alguma 
iniciativa de Política Públi 
ca que merece conheci 
mento e divulgação. Ainda 
que os gestores de um 
municipio não ganhem 
uma medalha, eles terão a 
oportunidade de conhecer 
e trocar experiências com 
outros gestores e de en- 
contrar caminhos que os 
levarão a melhorar cada 
vez mais seu desempenho 
e a estimular o progresso 
do território em que atu- 
am”, afirmou o gerente de 
Politicas Públicas do 
Sebrae Rio, Tito Ryft 

Categorias - Os mu- 
nicipios podem se inscre- 
ver em até oito categori 
as: Desburocratização; 
Sala do Empreendedor; 
Compras Governamen- 
tais; Empreendedorismo 
na Escola; Marketing 
Terri-torial e Setores 
Econômicos; Inovação e 
Sustentabilidade; Go- 
vernança Regional e Co- 
operação Intermunie- 
ipal; Cidade Em preende- 
ora. No Estado do Rio de 

Janeiro, o prefeito de Te- 
resópolis, Vinicius Claus- 
sen, foi o primeiro prefei- 
to a se Inscrever, À COOr- 
denadora do Sebrae Rio 
na Região Serrana II, 
Cláudia Pacheco, ressal- 
tou a importância de va- 
lorizar a gestão munici 
pal. 
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Moto que tem restrição de roubo ou furto foi levada para à 110º DP 

MOTO LEGAL: GCM notifica 
mais 12 em situação irregular 
- Uma das motos paradas no trânsito tem 
envolvimento em situação de crime 

Nesta quinta-feira, OL, 
a equipe da Guarda Civil 
Municipal realizou mais 
uma etapa da operação 
“Moto Legal”, que tem 
como objetivo retirar de 
circulação motocicletas e 
condutores em situação 
irregular — situações que 
podem gerar diversos ou- 
tros delitos, entre eles se 
envolver em acidente de 
trânsito e fugir sem se- 
quer ser identificado. À 
última etapa do trabalho 
de fiscalização da GCM foi 
realizada nos bairrosde Pi- 
menteiras e Ponte do Im- 
bui, onde foram abonda- 
dos 26 motociclistas. Des- 
ses, 12 estavam em situa- 
cão irregular e sofreram 
sanção e, além disso, oque 
chamou mais atenção foi a 
condição legal de uma 
Honda CG de cor vinho: 
Ela tinha restrição de furto 
ou roubo e foi encaminha- 
da para apreensão na 1102 

Delegacia de Policia, assim 
como a pessoa que a con- 

O trabalho foi coorde- 
nado pelo Comandante da 
Guarda Civil Municipal, o 
Subsecretário de Seguran- 
ca Gil Wellington. “Vamos 
continuar com esse traba- 
lho de fiscalização para 
deixar um trânsito mais 
seguro para todos os 
Eresopolinos: Infeliz- 
mente muita gente acha 
que é só comprar a moto 
oucarroe sair pilotandoou 
dirigindo por ai esquecen- 
do que é preciso ter habili- 
tação ou andar com docu- 
mentação em dia, é La, 
além de respeitar as re- 
gras de trânsito”, pontua 
Gil, quecontoucomo apoio 
dos agentes Teixeira, 
Esteves e Marcos, além do 
apoio do Reboque da GCM 
e do Sargento da PM 
Lourencini e SD PM 
Adilson. 

Polícia investiga morte de 
mulher na Várzea nesta quarta 
- Apuração visa esclarecer queda na Ranulfo 
Fêo. Corpo será sepultado nesta sexta 

O Setor de Ho- 
micidios da 102 
Delegacia de Poli- 
cia, em Teresópolis, 
está investigando a 
morte Luciana Gui- 
marães Ferreira, 
de 5º anos, que so- 
freu traumatismo 
craniano após a 
queda da janela de 
um prédio na Tra- 
vessa Ranulfo Féo, 
na Várzea, por vol- 
ta das 20h desta il | 

quarta-feira, 01. A Luc jana Guimarães Ferreira, de 52, sof reu 

mulher call de va- traumatismo craniano emoreu no kal 

beça, morrendo antes da 
chegada de equipe do Cor- 
po de Bombeiros. Após 
análise do local e do apar- 
tamento por perto do Ins- 
tituto de Criminalistica 
Carlos Eboli (TOCE), o cor- 
po foi removido pelo 
rabeção do 16º CBMER 
para necropsia no Institu- 

enel 

to Médico Legal (IML), 
sendo liberado para sepul- 
tamento nesta sexta-fei- 
ra. À proprietária do apar- 
tamento foi ouvida na de- 
legacia e liberada. À prin- 
cipallinha de investigação, 
segundo a policia, indica 
é Lá a vítima estaria em 
epressão. 

DESLIGAMENTO PROGRAMADO 
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Em ação hã pouco mais de dois anos, a Patrulha Maria da Penha - Guardiões da Vida acaba de ganhar projeção internacional 

Patrulha Mana da Penha - 

Guardiões da Vida conquista 

prêmio intemacional 
- Iniciativa do Governo do Rio de combate à violência contra 
a mulher foi uma das cinco ações regionais agraciadas 

Em ação há pouco mais de dois 
anos, a Patrulha Maria da Penha — 
Guardiões da Vida acaba de ganhar 
projeção internacional: o programa 
reventivo de enfrentamento à vio- 
Íência contra a mulher do Governo 
do Estado Rio deJ aneiro, implemen- 
tado através da Secretaria de Esta- 
do de Policia Militar, recebeu nesta 
quinta-feira, 02, a sexta edição do 
Prêmio de Boas Práticas Regionais. 
A premiação é concedida anualmen- 
te pela Organização das Regiões 
Unidas / Fórum de Governos Regr 
onais e Associações Globais de Regi 
des (ORU Fogar) em conjunto com o 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). O anún- 
cio das iniciativas premiadas foi rea- 
lizado em cerimônia virtual da sede 
daORU Fogar, em Barcelona, às 16h 
(horário de Madri) ou 12h (horário 
de Brasília). As instituições contem- 
pladas receberam um certificado 
com a identificação de cada projeto 
de gestão regional. 

Instituido pela primeira vez em 
2016, 0 prêmio das duas instituições 
globais E criado para selecionar, a 
cada ano, os cinco melhores projetos 
executados por administrações pú- 
blicas regionais em todos os conti 
nentes. Às ações premiadas devem 
contemplar itens previstos nos 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sus- 
tentável (ODS) estabelecidos pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU).No0DSs. quetratada igual- 
dade de gênero, está bs a o 
enfrentamento à violência contra 
mulher. 

Aolongo das cinco edições anteri- 
ores, os projetos premiados foram 
apresentados por instituições de to- 
das as regiões do mundo, atuando 
em diferentes áreas do desenvolvi 
mento sustentável: além de igual 
dade de gênero, educação, desen- 
volvimento no mundo rural, luta 
contra a pobreza, preservação 
ambiental, participação cidadã, en- 
tre outros. - Essa premiação inter- 
nacional inédita é mais um reconhe- 
cimento ao trabalho feito pela Pa- 
trulha Maria da Penha. O programa 
tem ajudado a salvar vidas de mu- 
lheres vitimas da violência em nosso 
estado. Esse modelo de gestão de 
segurança passa a ser referência in- 
ternacional para enfrentar a violên- 

cia contra a mulher, um crime que 
causa grandeimpacto não sóno Bra- 
sil, mas no di á todo. Parabenizo 
os integrantes da Patrulha Maria da 
Penha pelo prêmio e toda a Polícia 
Militar pela iniciativa — afirmou o 
governador Cláudio Castro. 

Em pouco mais de dois anos, 
92 mil atendimentos 

Na formulação da inscrição para 
oprêmio deste ano, enviadano início 
de 2021, a Coordenadoria de Assun- 
tos Estratégicos (CAEs) da SEPM 
encaminhou um histórico e um re- 
sumo sobre o programa PMP-GY, 
concebido para enfrentar a violência 
contra ses “la uma das modalida- 
des criminais que mais demandam 
acionamento de viaturas pelo Servi- 
co 190. 

Doseulançamento emsdeagosto 
de 2019, até meados de novembro 
dezo021, as 4 equipes especializadas 
da PMP-GV realizaram 92.201 
atendimentos a mulheres em situa- 
cão de violência doméstica em todo o 
estado, sendo que destes, 84.764 se 
trataram de fiscalizações de medi- 
das protetivas. Neste periodo, a 
PMP-GYV já atendeu 31.112 mulhe- 
res em boda cestado, dentre as quais 
mais de 80% possuiam medidas 
protetivas deferidas pela Justiça e 
que aceitaram o acompanhamento 
regular das equipes. Foram 
efetuadas 382 prisões, a maioria de 
agressores que desrespeitaram es- 
sas mesmas medidas protetivas. 

Em parceria com outras institui- 
ções públicas, empresas privadas e 
entidades da sociedade crvil, foram 
realizadas 4.930 ações sociais, como 
distribuição de cestas básicas, kits 
dehigiene e limpeza, roupas e outros 
donativos. As equipes do PMP-GV 
realizaram LOGl palestras para os 
públicos interno e externo. O pro- 
rama conta com forte apoio 

institucional, integração com dife- 
rentes órgãos da rede de atendi- 
mento à mulher, além de parcerias 
importantes, como o convênio com 
Tribunal de Justiça, Ministério Pú- 
blico e Defensoria Pública. 

Boas práticas - Com a pre- 
miação, ORU Fogar e PNUD pre- 
tendem destacar uma atividade ou 
processo de uma administração que 
tem produzido resultados notáveis 

OS CINCO VENCEDORES 
1 - “Wi-fi gratuito”, apresen- 

tada pelos gestores da Cidade do 
Mexico (Mexico) 

2 - "Guayas renasce com 
conectividade”, apresentada por 
GAD (Governos Autônomos 
Descentralizados) da Provincia de 
Guayas (Equador) 

3 - “Unidades produtivas de 
segura alimentar familiar 
em modo de estufa (UPSAF)”, 
apresentada pelo Departamento 
de Antioquia (Colômbia) 

4 - “Patrulha Maria da Pe- 
nha - Guardiões da Vida”, 
apresentada pelo Governo do 
Estado do Rio de Janeiro (Brasil) 

5 - “Observatório Pirenaico 
de Mudanças Climáticas”, 
apresentada pela Comunidade de 
Trabalho dos Pirineus [CTP) — 
cordilheira no Sudoeste da Euro- 
pa entre Espanha e França. 

na gestão pública e que pode ser 
replicado em outras regiões para 
melhorar sua eficácia, eficiência e 
inovação em beneficio do bem cole- 
tivo. Deacordocomos organizadores, 
a condecoração pretende identificar 
e, sobretudo, tornar visiveis as boas 
práticas dos govemos regionais em 
todo o mundo, bem como posicionar 
o conceitode boas práticas na gestão 
pública, como uma ferramenta efi- 
caz para os govemos regionais. No 
momento em que são conhecidos 05 
cinco vencedores de cada uma das 
edições, os projetos premiados pas- 
sam a fazer parte do Banco Regional 
de Boas Práticas ORU Fogar, uma 
plataforma que reúne todos os cases 
vencedores para garantir sua máxi- 
ma projeção, obter reconhecimento 
internacional e possibilitar sua 
replicabilidade. Com essa platafor- 
ma, o ORU Fogar visa promover a 
inovação ea gestão satisfatória das 
administrações públicas dos gover- 
nos regionais em todo o pesei de 
forma a torná-los exemplos para 
outros governos. Dessa Oia, ele 
coleta e divulga casos de sucesso no 
setor público, proporcionando um 
espaço de colaboração online, onde 
experiências podem ser comparti- 
lhadas e boas práticas governamen- 
tais replicadas. 
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Prefeitura de Teresópolis promove ação 
integrada com saúde, esporte e lazer 

- Atividades gratuitas para a população serão realizadas na Praça Olímpica, na Várzea, no próximo sábado 
A prefeitura de Teresópolis, 

por meio das secretarias de Es- 
porte e Lazer e de Saúde, com o 
apoio de uma universidade local 
e do Senac promove, no próxi- 
mo sábado, 4 de dezembro, das 
Sh às 14h, a “Ação Integrada: 
Saúde, Esporte e Lazer na Pra- 
ca. Com atividades gratuitas de 
saúde, sociais, de esporte elazer, 
o evento será realizado na Praça 
Olímpica Luis de Camões, no 
centro da cidade, e é voltado 
para toda a população. Os parti- 
cipantes poderão realizar tes- 
tagem para Covid-19e ISTs (In- 
fecções Sexualmente Transmis- 
siveis), vacinação contra gripe & 
Covid-19, atividades fisicas para 
todas as idades e muito mais. 
Ressaltando que as medidas de 
segurança com relação ao proto- 
colo de prevenção ao contágio do 
coronavirus serão seguidas, tais 
como, uso obrigatório de másca- 

o p 
P 

l 

ras, disponibilização de álcoolem 
gel e distanciamento social. 

A programação contará com 
danca, alongamento, treino 
funcional, queimada, ativida- 
des lúdicas, recreação e pre- 
venção de quedas, tudo com 
orientação dos professores da 
Secretaria de Esporte e de pro- 
fissionais do Senac. Também 
serão oferecidos diversos ser- 
viços com equipe da secretaria 
Municipal de Saúde e profissi- 
onais e alunos dos cursos da 
área de saúde de uma univer- 
sidade local, como aferição de 
pressão arterial e de taxa de 
glicose; teste rápido para HIV, 
Sifilise Hepatite Be C; orienta- 
ções sobre saúde em geral, e, 
em especial, saúde bucal ; vaci- 
nação; avaliação nutricional; e 
avaliação postural. Rodas de 
conversa com profissionais e 
universitários do curso de Psi- 

MO MBIE = 
end Fe) 

PROGRAMAÇÃO ATIVIDADES FÍSICAS 

Alongamento — 8h às 8h45 (3º Idade) 

Prevenção de Quedas = 9h as 9h45 (3º Idade) 

Dança - 9h as 10h (18 anos ou mais) 

Treino Funcional — 10h às 10h45 (18 anos ou mais) 

Dança - 10h às 10h45 (8 a 17 anos) 

Atividade Lúdica e Recreação - 11h às 11h45 (4 a 12 anos) 

Queimado - 12h às 12h45 (12 a 17 anos) 

Dança - 12h às 12h45 (8 a 17 anos) 
Treino Funcional Kids = 13h às 13h45 (6a 17 anos) 

cologia do centro universitário 
também estão na programa- 
cão. E saúde dos animais esta- 
rá em foco, com a participação 
de equipe do curso de Veteri- 
nária. 

O objetivo do evento é pro- 
mover a importância do cuida- 
do com a saúde, em especial 
dos adolescentes, jovens e ido- 
sos, com orientações e ativida- 
des voltadas para asaúde fisica 

e mental. E o esporte tem pa- 
pel primordial na busca por 
uma vida saudável. Com rela- 
ção aos adolescentes e jovens, 
para incentivar o desenvolvi 
mento saudável desses grupos. 
Quanto aos idosos, além do cui 
dado com a saúde, será refor- 
cada a divulgação dos serviços 
ofertados à pessoa idosa na 
rede pública e estimular esta 
faixa etária a praticar ativida- 
des fisicas, ações que contribu- 
em para a saúde deles, mas 
toda a população está convida- 
da a participar das atividades. 
Ainiciahiva visa proporcionar a 
melhoria na qualidade de vida 
da população através de redes 
construidas por profissionais 
em formação e parcerias com a 
gestão serviços de saúde num 
ortalecimento coletivo em prol 
da população e na qualificação 
profissional. 

DUAS PAIXÕES EM UM SÓ LUGAR! 

QUAL É O SEU PREFERIDO? 
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Alerj e TCE assinam convênio 
para curso de pós-graduação 

A Assembleia Legislati- 
va do Estado do Rio de 
Janeiro (Alem) e o Tribu- 
nal de Contas do Estado 
(TCE) firmaram parceria 
nesta terça-feira, 30, para 
a realização do curso de 
pós-graduação em Fisca- 
ização, Controle e Orça- 
mento Público a ser minits- 
trado pela Escola do 
Legislativo (Elerj). A assi- 
natura doconvénio contou 

com a participação do pre- 
sidente da Alerj, deputado 
André Ceciliano (PT); do 
presidente do TCE, Rodri- 
go Nascimento; da depu- 
tada Adriana Balthazar 
(Novo), e do deputado 
Bruno Dauaire (PSC). A 
ideia de disponibilizar a for- 
mação para servidores da 
Alerj surgiu após a depu- 

tada Adriana Balthazar 
oferecer um curso no seu 
gabinete para jovens 
aprenderem a como exer- 
cer o controle social. 
“Quando decidimos fazer 
o curso pelo gabinete, pro- 
curei a Eler), que propôs 
queeledesse origem a essa 
pós- graduação, em par- 
cera com o TCE. Por en- 
uanto, será para os servi- 
imo da Casa e, futura- 

mente, vamos estender 

para funcionários do Po- 
der Público em geral. E, 
posteriormente, para en- 
tes de municipios meno- 
res, que não disndem de 
estrutura para ter esse 
“Know how”, disse a par- 
lamentar. O presidente do 
TCE igualmente destacou 
a importância da parcena. 

BR-116 tem intervenção no 
tráfego nesta sexta-feira 

A Concessionária Rio- 
Teresópolis (CRT) avisa 
aos usuários da Rodovia 
Santos Dumont (BR-116/ 
Rljque, em apoio a Policia 
Rodoviária Federal, o trá- 
fego ficará em meia pista 
no km-n12,5 (Citrolândia). 
nesta sexta-feira, 093, para 
possibilitar a realização de 
estudo de tráfego. Essa in- 
tervenção ocorrerá entre 
8h às 17h, em ambos os 
sentidos, sendo pela ma- 
nhã nosentido Teresópolis 
e no periodo da tarde no 
sentido Rio. À Concessio- 

à. 

FROTA CERTIFICADA 
COM SELO VERDE. 

nária sugere que os usuá- 
rios planejem seus deslo- 
camentos com alguma an- 
tecedência em função de 
possíveis retenções. O lo- 
cal estará devidamente si- 
nalizado e equipes da CRT 
serão mantidas no trecho 
ara monitorar os traba- 
hos e orientação dos mo- 
toristas. Outras informa- 
ções podem ser obtidas 
pelos números 0800-02 
LOZ78 é 0800- 0210 270 
(deficientes auditivos e de 
fala). que funcionam em 
plantão 24h. 

Com 100% dos ônibus com o Selo Verde, à 

Viação Dedo de Deus atende aos Indices 

estipulados pelos dúrgãos de proteção ao meio 

ambiente, garantindo o controle do nível de 

poluentes emitidos pelos ônibus, 

reduzir a emissão de gases poluentes 

ambiente e o consumo de dlesel junto as 

transporte coletivo empresas de 

sério nosso COTTDIDITU ES 

ambiente deixando nossa cidade mais verde. 

LIVO É O obje 

no meio 
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Rua Jaguaribe 

Corte de árvores na Rua Jaguaribe 
também foi autorizado pela PMT 
- Moradores do entorno questionam mais uma derrubada de vegetação 

Nesta quinta-feira, 01, a repor- 
tagem do jornalO Diárioe Diário TV 
obteve posicionamento do governo 
municipal sobre mais um local onde 
Li] barulho de motosserras jogando 
espécies vegetais para O bao tem 
ieonioda do ba stante OS 
teresopolitanos. Dessa vez, o motivo 
de questionamentos é o terreno da 
antiga fábrica da Sudamtex, no tre- 
cho próximo ao bairro da 
Fazendinha, vizinho à Rua Jaguaribe. 
Em nota, foi informado pela Asses- 
soria de Comunicação que “A Secre- 
taria Municipal de Defesa Civil auto- 
rzou, por meio do RO 395/2021, 0 
corte de nove árvores no referido 
terreno que estavam oferecendo ris- 
co para a rede elétrica e as residên- 

cias próximas e de uma árvore no 
passeio público por risco aos pedes- 
tres, sd elétrica e veiculos”. 

Porém, de acordo com relatos de 
moradores, a área de vegetação su- 
primida é muito maior do que o 
indicado na justificativa do governo 
Vinicius Claussen. “Tem muito mais, 
tem árvores bem longe da rede de 
fiação elétrica sendo derrubada, já 
há várias semanas. Isso a prefeitura 
não explica, mais uma vez. Estão 
permitindo derrubar árvores na ci- 
dade inteira e ninguém faz nada. 
Não adianta depois ficar distribuin- 
do sementinha e dizendo que quer 
forir à cidade, se estão d 
destruir o que já temos hoje”, de- 
nuncia uma moradora Es Rua 

eixando 

Jaguaribe, que diariamente tem pre- 
senciado a modificação no ambiente 
à frente da sua janela. “Não tem 
nada mais triste do que o som de 
uma árvore caindo ao solo”, comple- 

O questionamento popular sobre 
a derrubada de vegetação em 
Teresópolis ganhou bastante reper- 
cussão e gerou debates depois que 0 
governo Vinicius Claussen permitiu 
ve todo um topo de morro fosse 
lp para a construção de um 

enorme condominio, entre os bair- 
ros da Ermitage e Tuca. A longa 
distância é possivel avistar o 
avermelhado dos barrancos em 
substituição ao fragmento de Mata 
Atlântica que ali existia. 

UMA SOLUÇÃO. 
UMA ÚNICA ASSINATURA. 

INFINITAS POSSIBILIDADES! 

VOCÊ VIU O QUE 
A NGT ESTÁ 
FAZENDO? 
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Secretaria de Turismo e U 
TurisRio finalizam ação 
de campanha turística 
- do todo, cerca de 10 mil pessoas passaram 
pelos estandes instalados nos shoppings que 
participaram da ação em Goiânia 

A última parada da campa- 
nha “O Rio Continua Lindo. E 
Perto!” aconteceu em Golânia 
(GO) e marcou o fim da ação 
que promoveu destinos turis- 
ticos do Rio de Janeiro em oito 
cidades brasileiras. Com obje- 
tivo de ampliar a visibilidade 
do estado em mercados emis- 
sores, O projeto esteve nas ci- 
dades Rio de Janeiro (RJ), Ri- 
beirão Preto (SP), São Paulo 
(SP), Campinas (SP), Belo Ho- 
rizonte (MG), Gramado (RS), 
Brasilia e Goiânia. À iniciativa 
realizada pela Secretaria de 
Estado de Turismo do Rio de 
Janeiro (Setur-RJ) e pela Com- 
panhia de Turismo do Estado 
do Rio de Janeiro (TurisRio), 
em parceria com a Fecomércio 
RJ, a Associação de Hotéis do 
Rio de Janeiro (ABIH-RJ), o 
grupo Multiplan e Aliansce 
Sonae, contabilgou resultados 
expressivos em todas as ativi- 
dades propostas em seu plane- 
jamento. 

Ao todo, cerca de 10 mil pes- 
soas passaram pelos estandes 
instalados nos shoppings que 
participaram da ação. Os ex- 
positores eram compostos com 
a temática de valorização dos 
destinos e montados estrate- 
gicamente com foco no desejo 
do público em viajar para o Rio. 
No local, os frequentadores as- 
sistiam a videos de realidade 
aumentada das cidades flumi- 
nenses de forma gratuita e 

eram estimulados a explorar 
as belezas do estado. 

O Rio de Janeiro foi a cidade 
que mais recebeu visitantes nos 
estandes, registrando mais de 
1.5 mil participantes ao longo 
dos dez dias de exposição. En- 
tre os interessados, destaque 
para os de nacionalidade es- 
trangeira, como Estados Uni- 
dos, Argentina e Colômbia. Vi- 
sitantes de cidades do interior 
fluminense também marcaram 
presença expressiva (Teresó- 
polis, Guapimirim, Armação de 
Búzios, Petrópolis, Nova 
Friburgo e Angra dos Reis). 

Gustavo Tutuca, secretário 
de estado de Turismo do Rio, 
explicou que o objetivo foi pro- 
mover os atrativos turísticos e 
movimentar a vinda de turis- 
tas para o início de 2022. - À 
campanha contou com quatro 
pilares. Ao mesmo tempo em 
que fizemos as ações direcio- 
nadas ao público final, como 
estandes em shoppings, pro- 
movemos também os encon- 
tros comerciais para aproxi- 
mar os prestadores de servi- 
cos turísticos do Rio aos com- 
pradores dos mercados emis- 
sores, facilitando a concreti- 
zação de negócios. O show do 
cantor Diogo Nogueira foi um 
sucesso extraordinário, em to- 
das as cidades, com muita re- 
percussão positiva para O nos- 
so estado — explicou o secretá- 
Fo. 

PARA QUEM 
DIINIC|HORI40 
PRÓPRIO DESTINO 
ARRIZOB5ERO 

(21) 2743-5005 | 99106-4099 0 

1. Delfim Moreira, 1.502, loja 1.514 Vale do Paraiso 
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EduardoVilela, 
protessorda UFF e 
membro do Conselho 

Municipal de Turismo, 
vereador Amós 
Laurindo, secretário 
estadual de Turismo, 

Gus tavo Tutuca, 
secretário de Turismo 

| de Teresópolis, 
Mauricio Weichert 

de Capacitação em Turismo” 
- Evento tem como objetivo de auxiliar em políticas públicas 

O secretário de Turismo de 
Teresópolis, Mauricio Weichert, 
junto com o vereador Amós 
Laurindo e assessores do verea- 
dor Diego Barbosa participam 
do 1º Seminário de Capacitação 
em Turismo para o Legislativo 
Municipal, promovido pela Se- 
cretaria de Estado de Turismo 
do Rio de Janeiro (Setur-RJ) e a 
Companhia de Turismo do Es- 
tado (TurisRio). Com o objetivo 
de auxiliar no desenvolvimento 
das políticas públicas voltadas 
para o turismo, o evento tem 
como público alvo vereadores e 
integrantes das Comissões de 
Turismo das Câmaras Munici- 
pais do Estado. O seminário 
ocorre de 2 a 4 de dezembro no 
auditório do Museu do Amanhã, 
no espaço revitalizado da Praça 

Mauá, no Rio. “Fundamental 
esse tipo de capacitação para 08 
ia ecos pois gera alinha- 
mento de informações e expec- 
tativas sobre o desenvolvimen- 
todo Turismo no município, além 
de passarmos a construir juntos 
políticas públicas para o setor. 
Parabenizo os vereadores pre- 
sentes pelo interesse e investi- 
mento e agradeço ao nosso pre- 
feito por investir sempre em 
qualificação e assim multiplica r- 
mos o conhecimento e a expert 
ência”, disse Mauricio Weichert. 

Para o secretário de estado 
de Turismo, Gustavo Tutuca, 
essa é uma oportunidade de au- 
xiliar os gestores e promover a 
importância do setor. “Não se- 
rão apresentados apenas con- 
ceitos e definições. Será um mo- 

www besourocadachery.com.br 

OO /besourocaoachery 

| Teresópolis - RJ 

mento de discutir comoelaborar 
políticas em prol do turismo e, 0 
mais importante, como im- 
plantá-las”, disse o secretário, 
reiterando que o turismo do es- 
tado é uma importante mola 
propulsora para a economia, 
principalmente, no cenário de 
retomada das atividades. 

O seminário conta com pales- 
tras e mesas de discussão com 
temas relevantes ao setor como 
“Importância do legislativo para 
o turismo” e “Com etitividade, 
comunicação e marketing turis- 
tico”. Além disso, serão realiza- 
das visitas técnicas a equipa- 
mentos turisticos, como ao Crts- 

to Redentor e ao prédio da 
Assembleia Legislativa do Rio. 
Ao final, haverá entrega de cer- 
tificado aos participantes. 

Estudantes com 
dislexia e TDAH terão 

acompanhamento 
integral 
- Lei estabelece que as 
necessidades especificas 
no desenvolvimento do aluno 
serão atendidas pela 
Educação e Saúde 

O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou lei que dispõe sobre o 
acompanhamento integral para 
educandos com dislexia ou 
Transtorno do Défiat de Aten- 
ção com Hiperatividade (TDAH) 
ou outro transtorno de aprendi 
zagem. Anovalei, public ada nesta 
quarta-feira, o1, no Dino Ofici 
al da União, estabelece que 0 
Poder Público deve desenvol 
ver e manter programa deacom- 
panhamento integral para alu- 
nos com transtornos apren- 
dizagem. Assim, de acordo com 
a Secretaria-Geral da Presidên- 
cia da República, as escolas da 
educação básica das redes pú- 
blica e privada, com o apoio da 
familia e dos serviços de saúde 
existentes, ficam incumbidas de 
prestar cuidado e proteção aos 
educandos que, apresentando 
alterações no desenvolvimento 
daleitura e da escrita ou instabi- 
lidade de atenção, poderão con- 
tar com apoio e onentação da 
área de saúde, de assistência 
social e de outras políticas públi- 
cas existentes no temitório. 

A lei estabelece ainda que as 
necessidades especificas no de- 
senvolvimento do aluno serão 
atendidas pelos profissionais da 
rede de ensino em parceria com 
profissionais da rede de saúde, 
devendo ser realizada interven- 
cão terapéutica, quando preciso, 
com metas de acompanhamen- 
to composta pelos profissionais 
que forem necessários ao de- 
sempenho dessa abordagem. 



O DIAR Q Sexta-Feira, 3 0€ Dezemeno ve 2021 
 lentso DD >>>>—>—>—>—w—w—w—w—w—— 

Ter uma 

um verdadeiro sonho 
de consumo! 
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Diário 
| LOCAÇÃO 

APARTAMENTOS 

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

to: 5b/32-5670. 
AGRIÕES. Ao lado do 
Restaurante Caldo 
de Piranha. Quarto 
para solteiro, com 
pequena cozinha e 
banheiro. R$ 420,00. 
Contato :90144-5988. 

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

VÁRZEA. Alugo óti- 
mo apartamento, 
excelente prédio 
(Ed. Federal, em 
cima do Bradesco, D. 
Caxias). Sala, quarto, 
cozinha, banheiro, 

garagem, segundo 
andar, elevador. R$ 
550,00+ taxas. Tratar 
99667-1002, cf Nel- 
son. *0512 

CENTRO. Emcima da 
antiga padaria Pane 
d'oro. Com sala, 
quarto, cozinha e 
banheiro, R$ 550,00 
+ R5 143.00 (condo- 
mínio + R$ 60.00 
IPTU). Com adianta- 
mento de 3 meses de 
aluguel, Contato: 
98650-2658, cf 
Casemiro ou 97506- 
5291, c/ Manoel. 

ALTO. Com 2 qtos, 
sala, cozinha, banh,, 
ensolarado, vaga na 
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garagem. Todo refor- 
mado. R5 1.300,00 já 

com todas as taxas 

inclusas. Contato: 

97414-3700 (Whats 

App). “2611 

VÁRZEA. Rua Duque 
de Caxias. Quarto, 
sala, cozinha e ba- 
nheiro. R5 550,00 + 
taxas. Tratar: 99269- 
7423.º0211 

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 

VALE PARAÍSO. Fren- 
te para a àv. Delfim 
Moreira. Com 2 quar- 
tos, sala, cozinha e 

banheiro. R$ 780,00. 
Sem taxa de condo- 

mínio. Contato: 

99890-1235, cf Sr. 
Rocha. *0111 

ALTO. Alugo 
apartamento de 
3 quartos, com 

vaga de garagem, 
varanda, com 1 

suite. R$ 
2.200,00 + taxas. 

Tratar: 96819- 
2796, c/ Paula. 
*+0111 

VÁRZEA. Cobertura 
Linear com 2 suites, 
lavabo, salão, 2 ter- 
raços, cozinha e de 
pendências comple- 
tas. São 200m2 com 
duas vagas. RS 
2.100,00 + taxas. Tor- 
res - Creci. Conta- 
to: 997291-9225, 

FAZENDINHA. Cuar- 

212645-9150 / 2645-919] 

É continuamos com vendas pelo site 

www CARRAPETA.com 

Comida eira 

Peça e comprove! 

O 99243-7883 

to, sala, cozinha, ba- 

nheiro, 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, area, gara- 
gem. R5 850,00 + 
taxas. Tratar: 364 2- 
0444, 90724-510 

ou 98450-0504. 
*Co5| 

CENTRO. Apto. de 
frente, com quarto, 
sala, banheiro, 
cozinha com armã- 
rio, área com 

tanque, varal, local 
para maquinade 

lavar e banheiro de 
empregada. RS 
750,00 +taxas. 

Tratar: 90442-4415, 

PIMENTEIRAS. 2 
quartos, sala, cozl- 
nha, banheiro, área 
e estacionamento. 
R5750,00+taxas. Tra- 
tar: 3642-0444, 
99724-5410 0098450 
0504, *CoSl 

o portir de 2 

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

Próx. à Escola M uni- 

cipal Governador 
Portella, e a 5 minda 

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

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

BARRA. 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área de ser- 
viço, 1º locação. R$ 
1.500,00 + taxas. Tra- 
tar: 2641-7573 ou 
98606-8664. *CoCkX 

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

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

S de marco 

o:08h às 19h 

Ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 

NOVA FRIBURGO | 
22 2925-bI0S 

ITAIPAVA 
24 2222-2662 

Vamos trabalhor internamente com equipes reduzidas, 
pora continuar atendendo nossos clientes. 

POR TENPO INDETERNINADO 

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

Assessoria Jurídica 

Ricardo Vasconcelos 
OAB/RJ137.7/68 

celular: 99172-0141 

NOVO ENDEREÇO: 

Av. Feliciano Sodré, 
300 - sala 308 - Várzea 

Edifício Atrium Offices 
Telefone: 2643-1760 

pedidos.donphilliipe.com.br 

R Vê ODE O Mrs rum ero a Sia lola De 

Ro contites, conheça nosso Cardapo echo 

e apamone-se pelo Delivery: db4 142530 

gar., lavanderia e 
quintal. R5 2.800,00. 
Tratar: 2641-7573 ou 
928606-8664. *CoCk 

ALBUQUERQUE. 3 
quartos (1 suite com 

closet), sala, cozl 
nha, banheiro soci- 

al, lavabo, área de 
serviço. Quintal na 

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

98606-8654. *Colk 

SÃO PEDRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro e uma área. 
RS 590,00. Conta: 
to: 991807227. 

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 

BOM RETIRO. Com 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro e área. Rua 
Campos Salles, 160. 
RS 500,00. Conta: 
to: 98466-9164, 

SÃO PEDRO. Quiti- 
nete com quarto, co 
zZinha, banheiro e 
área. R5 400,00, Tra 
tar: 3642-0444 ou 
99724-5410 

LOJAS 

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

Criação da Loja virtual; 

Implementação na plataforma; 

Consultoria de vendas: 

Treinamento da plataforma. 

Contato: 2643-3527 

(vhatsápp). *2711 

ESTÚDIO de Perso- 
nal, montado em 

Agriões. Contato: 
2643-3527 (Whats 
App). *2711 

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

2643-3527 (Whats 
App). *2711 

jário 
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APARTAMENTOS 

VÁRZEA. Quarto, 
sala, cozinha, bas 

nheiro, com área. R5 
155 mil. Contato: 

97374.-4850. "0812 

ALTO. Rua Melo Fran- 
co, junto à Feirinha. 

Com 100m, bela vis 

ta, varanda, 2 quar: 

tos, 1 sulte, depem 

dência revertida, 

copa-cozinha, área. 
Clarissimo, ensola: 

rado, piscina, sauna, 

salão festas, churras 

queira. lvaga. R5 370 
mil. Estuda propos: 

ta. Tratar: 99293 

5690,º2412 

CENTRO. Lindo apto 
conjugado com quar- 
to, Cozinha espaçosa 
e banheiro com 

das 11h às 15h 

SELF SERVICE 

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

Telefone: 2643-2920 

Estacionamento grátis 
por uma hora no Center Estacionamento! 

Fês de Anjo 
Calistas especializados no tratamento de: 

Calos - Calosidades - ÔOnicomicosis 

Unhas encravadas - Manicure 

Depilação (método espanhol) 

Clyp System (correção das unhas) 

Banho de lua dourado 

Todo material esterelizado 

Tel.: 2643-2542 
Pesdeonporsteticada bol com Br 

Rua Manuel Madruga, loja 15 - Várzea Shopping 
(Na entrada do estacionamento do Shopping) 

blindex. R5 125 mil. 
Tratar: 909257.255B ou 

99183-6271.º2511 

CENTRO. Quarto, 
cala, cozinha, ba- 

nheiro e área. Tercei: 
ro andar. RS 150 mil. 
Tratar: 97217-3500. 

“CoJR 

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

VÁRZEA. Quitinete 
com um terreninho 

comum pomar. R$ 240 
mil. Tratar: 97217 

4500. *CoJR 

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

varandinha na frente, 

uma área boa com 
uma varanda. Comele- 

vador, garagem, no 
prirmeiro armar. Rá 500 
mil. Tratar: 97217= 
3500. *CoJR 

CENTRO. 2 quartos, 
sala, cozinha, banhel- 
ro, área comunitária e 

estacionamento. Ápto 
no segundo andar. R$ 
190 mil, Tratar: 90442. 
4415.º1011 

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

área integrada, com 
37 m”, no Centro da 
Cidade, perto da Ro- 

O | WIHATSAPP 

(21) 98687-1679 
wu agenciaguppycom.br 

doviária. R$ 172 mil, 
Contato: 99689-060 

0u98841-2310 *0111 

ALTO. Vendo apto. 
com 55m?, em exce- 

lente localização. 2 
quartos [1 c/ armário 

embutido), espaço- 
sa sala, banheiro, 

cozinha e área de 

serviço. Prédio com 
garagem coberta, sa- 

jão de festas e salão 
de jogos. R$ 270 mil. 
Tratar: 97643-6217. 

*“CoRP 

ALTO. Próximo ao 
Unifeso. Salão, va- 

randa, 1 quarto, 
suite, dep. comple- 

ta, 3 vagas na escritu- 
ra. R5 480 mil. Tratar: 
99511-1147,ºCoJR 

RETA. Sala comvaran- 

da, 2 quartos c/suite, 
coz, banheiro, área 

de serviço, 2 eleva- 
dores, garagem. Rá 
350 mil. Tratar: 
9304-2265. *ColT 

PRATA. Próx. à anti 
ga Termocel. 2 quar- 

tos (1 sultet), sala c/ 
varanda, cozinha, 

banheiro, área, esta- 
clonamento. Cond. 

Cc! lazer e segurança 
24 horas. AS 220 mil. 
Tratar: 3642-0444 ou 
99724-5410.*Cosl 

CENTRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 

nheiro, área. R5 150 
mil. Tratar: 97217: 
3500, c/ Carlos. *ColR 
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COREIA. 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área de ser- 
viço ampla. Com 
quintal cimentado e 
murado. Possul tam- 
bém um cômodo 
embaixo para guar- 
dados. Espaço para 
fazer garagem. Ocar- 
ro val na porta. R5 40 
mil. Contato: 99046- 
B998. *1512 

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

QUINTA LEBRÃO. 
Sala grande, 3 quar- 
tos, cozinha, banhei 
ro, corredor, varan- 
da, Área ideal para 
fazer espaço gour- 
met, garagem para 2 
carros. Totalmente 
independente. Local 
tranquilo, fora de 
área de risco, próxi 
ma a pequenos co- 
mércios, depósito 
de gás, posto de sali- 
de. Ônibus na porta. 
De carro fica a 7 mi 
nutos do Centro. 
Oportunidade para 
sair do aluguel! Estu- 
do propostas e/ou 
troca por casa no 
Meudon ou proximi- 
dades. R5 160 mil. 
Contato :99741-0153, 

ALTO. Ingá, balrro 
nobre. Casa acon- 
chegante em 2 pisos, 
nada fazer, 160m2, 

varandão envidraçado, 
sala cf cozinha inte- 
grada, varanda 
gourmet, lavabo, 2 
quartos, amplo ba- 
nheiro, vaga € 
100mts de terreno 
livre. R5440 mil. Con- 
tato99293.-5699, 

MORRODOS PINHEI- 
ROS. Sala, quarto co- 
zinha e banheiro. R5 
50.000. Próx. à Escola 
Municipal Governa- 
dor Portella, e a5Smin 
da Várzea. Tels. de 
contato:99148-7530, 
99666-116 e 2642- 
0039, “0712 

PAINEIRAS. Casa em 
servidão. Com 2 
quartos, sala, ba- 
nheiro, cozinha, área 
de serviço e quintal. 
RS 50 mil. Contato: 
905 20-.5907. “0312 

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

ço e varanda. Local 
plano. R5 45 mil. Con- 
tato: 99046-8998, 

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

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

MEUDON. Nofinaldo 
ponto de ónibus 
(Dorvalino) no rodo. 
Com 2 quartos, sala, 
coz. banh. área de 
serviço, sem gara- 
gem. Casa nova, sem 
escadas. R$ 85 mil. 
Contato: 9904 6- 
8998. *1611 
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MEUDON. Casa em 
construção. Água de 
nascente, servidão 
com escada, ônibus 
na porta. Rua Maria 
Marques Viana. R$30 
mil, à vista, Telefo- 
nes para contato: 
99580.12010090834- 
5842.º1211 

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

ALTO. Em condomi- 

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

PRATA. Vendo duas 

casas, uma com dois 

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

THUCA/RJ. Em Vila 
tranquila, sala, 3 
quartos, 2 banheiros, 
cozinha, área de ser- 

viço, estacionamen- 
to para carro. R5 630 
mil.Tratar:3097-2690 
ou 99H48 4618, 
*CoMB 

SÍTIO 
SANTA RITA. Local 
tranquilo, propriedade 

aconchegante, com 

63,5 ha, banhada por 
ribeiros várias nascer 

tes, sede, casa de ca- 

seiro, cochelra, árvo- 
res frutíferas, docu- 

mentação ok. Contato: 

96666-5900 ou 264.2 

1606. *0512 

LOJA 

PADARIA em Painel 

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

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

tato: 9923.5952, 
Francisco. 
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Precisa-se 

ANALISTA FISCAL. 
Contato: 99001-9079 

ou 95489-9005, *1512 

ANALISTA CONT Á- 
BIL. Contato: 99001- 
9079 ou 96489-9995, 
*1512 

ANALISTA DE PLAN E- 

JAMENTO E ORÇA- 

MENTO. Contato: 

99001-9079 ou 96489 

9495.º1512 

GERENTE ADIMINIS- 

TRATIVO. Interessa- 

dos enviar curriculo 

para: < vaga oralu 

nicteresopolisihot 
mail.com >. *3011 

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

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

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

SÓCIO para Fabrica- 
ção e Vendas de Bol- 
sas e Mochilas no 
Atacado para Lojas, 
Empresas, etc. Ne- 
cessário Capital de 
Giro R5 10.000,00; 
Carro próprio, tem- 
po disponivel. Con- 
tato:(24) 98819-1437. 
JFC CONTRATA PNE 
[Pessoas com Neces- 
sidades Especiais). 
Interessados devem 
enviar CV para: < 
rhidgru pocampanha. 
com.br >, *CoRP 

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

GERENTE com expe- 
riência em restau- 
rante, pub, casa de 
eventos, pizzaria, 
gestão de equipe, 
operação de salão, 
compras. Enviar cur- 
rieulo para: <= curricu 
lo eidataquanti.com. 
br> *0512 

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

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

Ofereço-me 

DOMÉSTICA ou Ca- 
seira, Com experiên- 

cla e referência. Con- 

tato: 99099. 8898, 

“1612 

DIARISTA ou Acom- 

panhante. Contato: 
99138-2866.*1512 

ACOMPANHANTE à 

noite. Contato: 

98380-7121º1512 

CASEIRO. Com refe- 

rências. Contato: 

96837-8661º1512 

PASSADEIRA. Conta- 

to: 970906-4853 ou 

2041-3734,º0012 

JARDIM, Ajudante p/ 
carregar verdura, Ca- 

seiro. Com experiên- 
cla. Contato: 99871.- 

9306. *0712 

CUIDADOR DE IDO- 
505 ou Acompa- 

nhante, possuo cur- 
so de Culdador. Dis- 

ponível em qualquer 

HO BOM 
Seu tapete limpinho e com 
o melhor preço da cidade 

Buscumos e entregumos 

Telefone: EE / 

nd gr a detap 

535-5 
[=|L=!Epl=/[DIpipieio 

243 

O DIÁRIO 
horário. Contato 

98056-320. *0712 

ro. Contato: 98832 

4388, *3011 

SERVIÇOS GERAIS ou 
Doméstica. Conta- 

to: 09254-0772. 

“3011 

CASEIRO em Tere- 

só polis ou outra €i- 
dade. Tenho 42 anos 

e sou solteiro. Com 

ótimas referências. 

Contato: 966 78-1602. 

“2511 

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

AUXILIAR DE LIMIPE- 
ZAS GERAIS. Tratar: 
96812-6440 
(Whatsápp), com 
Paulo. *2311 

CASEIRO, Jardineiro, 
Pintor. Contato: 

9871-9306. º*1811 

DIARISTA, Acompa- 
nhante. Contato: 

90138-2866.º1811 

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

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

Contato: 99858-2 363. 

“1211 

EMPREGADA DO- 
MÉSTICA. Com refe- 
rências e experlên- 
cla. Contato: 99009. 

8898.º*1211 

JARDINEIRO. Traba- 
lhos de pintura, 
bombeiro, consultor 
de móveis & peque- 
nas reformas. Conta- 
to :90495-5175, Antô- 
no. *1111 

ACOMPANHANTE 
DE IDOSOS. Contato: 

985 70-6970, Cf 

Daniela. *1011 

JARDINEIRO ou Ser- 

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

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

DIARISTA, faxineira 
ou babá de 2 ou 3 

vezes na semana. 

Contato: 97110- 

1157. "0211 

FAXINEIRA. 2 ou 3 
vezes na semana, 

Contato: 99226-9586. 

“0111 

BABÁ, Doméstica, 3 
VEZES na semana. 
Contato: 97564-4812, 
cf Adriana. “0311 

DIARISTA ou faxinei- 
ra. Contato: 97110- 

1157.º2910 

ACOMPANHANTE 
ou trabalhar de aju- 
dante em restauran- 

te. Contato: 9927 8- 

9816.º2210 

DIARISTA. Com expe- 
rência e referência. 

Contato: 90000. BR9A, 

“1210 

DIARISTA, Faxineira. 
Contato: 97F61l4- 

7852, cf Alessandra, 

“1210 

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

lolanda. *1210 

CUIDADORA DEIDO- 
SOS ou Acompa- 
nhante. Contato: 

98380-7121,º1210 

FAXINAR ou traba- 

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

CASEIRO ou jardinei- 
Diário 
DIVERSOS 

TAÇAS de cristal al- 
tas. Vendo meia dú- 

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

7857." 1612 

GELADEIRA e fre- 
ezrer. Bosch, 315, 
branca. Tratar 2742. 

4132 0u98627-0724, 
cf João. *1612 

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

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

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

FRITADEIRA ELÉTRI- 

CA Tramontina. 4 li- 

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

“1512 

FOGÃO 4 bocas, com 
acendimento elétrico. 

Contato: 98011-7900 

ou 2642-40928.º1512 

GELADEIRA  Elec- 
trolux Practice 340, 
marrom. R5 300,00. 
Contato: 985 73.- 
6059, cf Lêo. *0712 

MÁQUINA FOTO- 
GRÁFICA semi pro- 
fissional Kodak AZ 
501. Com caixa, ma- 
nual, bateria & carre- 

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

TV 21". De tubo. R5 

150,00. Tratar: 

49333-.1794.º0212 

MESA Madeira 150x 
BO. R$300,00. Conta- 
to99333-1704, c/Ma- 
ria. “0212 

MALA 100], com ro- 
das. R$ 200,00. Con- 
tato 97 641-4452. 
“(1212 

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

MÁQUINA DE COS- 
TURA Industrial Reta, 
Sruba. R$950,00 par- 
celo). Contato: 
97139-7588, Cf 
Clarisse. *3011 

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

DOAÇÃO de Kefir: 
Aumenta a imunida- 
de e ajuda o Intesti- 
no. Contato: 99630- 
D&aa. *2411 

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

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

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

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

GELADEIRA Consul 
duplex, 334, 
defrost. R$ 480,00. 
Contato: 99111-8655. 

COLCHÃO ORTO- 
BOM. R5500,00. Con- 
tato: 99735-8937. 
“1111 

Há 
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A Fundação Educacional Serra dos 

Órgãos - Feso recruta 

pessoas com deficiência. 

Interessados enviar currículo para 

curriculorhOunifeso.edu.br 
ou entregar na Gerência de 

Desenvolvimento de Recursos 

Humanos na Av. Alberto Torres, 

111 Alto - Teresópolis/RJ. 

Informações: 
(21) 2641-7047/7055 

6 7 

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

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

to: 99735-8937, 

SOFÁ CAMA. R5 
380,00. Contato: 
94108-4159.* 1011 

ESCRIVANINHA, rosa 
e branca, para quar- 
to jovem. R$ 120,00. 
Contato:99103-4159. 
*1011 

TAMPÃO DE MESA 
de gratino [1,8lcm 
comprimento x 0,8 
de largura). R5 
680,00. Contato: 
2642-6753,c/Fátima. 
*1011 

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

2642-6753,c/Fátima. 
*1011 

CANHÃO antigo, de 
ferro, para decora- 
ção. R5 350,00. Con- 
tato: 2642-6753, c/ 
Fátima. *1011 

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

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

GELADEIRA branca, 
Electrolux. R$ 600,00. 
Tratar: 90735-8937. 

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

sal, com puff. R$ 
600,00. Tratar: 90735- 
8937.º0111 

AUDI Q3. 13/14, mo- 
tor 2.0 Tfsi, 180 cava- 
los, Stronic, 5 portas, 
automático, teto so- 
lar, gasolina. Com 
75,000km rodados. 
R$ 85 mil. Tratar com 
Paulo 999802226. 

RENAULT. Ano 2007, 
motor 1.4, com ar 

condicionado e rá- 

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

9801 1-7000,*1512 

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

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

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

PAJERO IO 4x4. 
Automático. Áno 
2000/2001. 

Banco de couro, 
gasolina, ar, 

pneus novos, 
todo revisado. 

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

D7 Visto 
afesounifeso E] [5] 
unifeso.edu.br %) 

VOYAGE CL 1.6 

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

R$ 8.500,00. 
Tel:99497-8525 

CLIO Sedan. Comple- 
to, ano2002.R55mil. 
Contato:99111-B655. 

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

condicionado, dire- 
ção, trava, Contato: 
9%9613-7885.* 1611 

ECOSPORT SE 17/18, 

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

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

FORD 1929. Modelo 
a restaurar. Sem do- 

cumento. Contato: 
98354-6462. *D810 

PALO Fire LO Ano 
2013. Completo com 
Ar ed portas, doc ok. 
Único dono. R$ 
25.400,00. Conta- 
to: 48395-0450. 

COMPRANDO AS LENTES MULTIFOCAIS 

DA LINHA ESPACE A ARMAÇÃO SAI DE GRAÇA 

Óticas 7 
A ótica do su per preço 

| 

LENTES MULTIFOCAIS 
* Oferta válida para arm AÇÕES EXCIUSivas da 

Y 

Campania 

Gente 

TERESÓPOLIS - Aus Emile Ducumunn, 187fo0ja Bi2 

[Lateral ao Várzea Shopping). TEL: (21) 98420-2993 | 
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Au. Oliveira 
Botelho, 501 
Bairro do Alto 

Tel: 2642-6300 
é 

CRECI: BGBB ma 

CONFIRMA 
iImÓveis 

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

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

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

coz, lavanderia e garagem. Terreno com 
500m”, piscina e churrasqueira. IPTU R$ 
703,00 a.a Ref. 600. 

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

banh.social, cozinha c/farms, area serviço, 
wc empregada eestacionamento. IPTU R$ 
930,00 a.a Ref. 756. 

CASCATA GUARANI. R$ 760.000,00. 
Casa em bairro tranquilo, cercada pelo 
verde, 185m”,varandão sala Zambeclarei- 

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

* APARTAMENTOS 

PIMENTEIRAS. R$ 245.000,00 Aptotodo 

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

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

ALTO. R$ 180.000,00. Apto MOBILIADO 

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

restaurantes e da Faculdade. Com 32m*, 
sala, 102, banh.social, cozinha e estacio- 
namento. Cond. R$ 290,00 e IPTU R$ 

518,18 a a Ref. 454. 

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

te localização, 96m”, sala Zamb, 20t2s 
(1Stec/arm),banh social, copa/cozc/arms, 
areaserviçoedep.empregada. Valor cond. 
R$300,00 e IPTU R$ 1800004. Ref.581 
ALTO. R$ 530.000,00. Amplo Apto c/ 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO! 100,20m*, 

sala Zamb, 2Qt2s c/arms (1Ste) banh.social, 
copa/coz c/armes, depempregada área ser- 
viço e garagem. Predio com elevador. Va- 
lor Cond. R$ 825,00 e IPTU MENSAL R$ 
263,70. Ref. 769. 
ALTO. R$ 580.000,000. ACEITA PERMU- 

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

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

CENTRO. R$ 650.000,00. Amplo APTº c/ 
excelentelocalização, 110”, varanda, sala 
Zamb, 30t2s (15te), banhsocial, cozinha, 

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

- COBERTURA 

TAUMATURGO. R$ 690.000,00 Cob com 
150m”, salaZambec/lareira, terraço c/linda 
vista, *Qtêsc/arms (15te com + 1 terraço), 

banh.social, copa/coz, area serviço, 
dep. empregada e 2 vagas garagem. Con- 
dominio com lazer bbbValor do Cond. R$ 
900,00 e IPTU MENSAL R$ 11836. Ref. 
341 

CRA-RJ 90-3805-3 

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

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

banheiro, lavabo, area, garagem. Rua 

Roberto Rosanº 850 casa0B R$ 1.800,00 
(IPTU R$ 66,43) 

Tijuca - 03 quartos, sala ampla c/ 

varanda, cozinha, banheiro, área, ga- 

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

105,00) 

Varzea - 02? quartos, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço. Av. Delfim 

Moreira nº 245 casa 02 R$ 1.200,00 

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

nha, banheiro, lavabo, área de serviço, 

garagem. Alameda Euclides Cotrin nº 

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

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

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

570,00 

Várzea — 01 quarto + quartinho, sala, 

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

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

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

ro, estacionamento (Rua Mello Franco 

nº 1510/1113) R$ 400,00 (Edif. Condor) 
Taxas R$ 432,00 

Varzea - 01 quarto, sala, cozinha, 

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

352,00 
Alto - 01 quarto, sala, cozinha, banhei- 
ro, dependência, àrea, garagem (Rua 
Cel. Silvio Lisboa da Cunha nº 400/3041 

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

Alto - 01 quarto, sala, cozinha, banhei- 

ro, garagem, elevador (Rua Mello Fran- 

conº1510/203)R$ 750,00 (Edif. Condor) 
Taxas R$ 432,00 

Varzea - Oi quarto, sala, cozinha, 

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

(Edif. Isabela) Taxas R$ 495,00 

Várzea - 01 quarto, sala, cozinha, 

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

(Taxas R$ 318,00) 

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

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

banheiro (Av. Lúcio Meiranº 1170/101) 

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

421,00) 

CONJUGADOS 

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

500,00 + taxas R$ 230,00 

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

337,00 

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

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

banheiro, área, garagem, elevador (Rua 

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

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

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

COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMOVEIS 
- CRECI-RJ- J - 4456 

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

ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS 

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

Visite nosso site: www.condomaximoveis.com.br | e-mail: locacaoQ)icondomaxonline.com.br 

LOCAÇÃO 
APARTAMENTOS 
VARZEA- 01 quarto sala cozinha, banheiro+ depen- 
déênciacompleta, área deserviço varanda prédiocom 
garagem eelevador R$1 100,00 + taxas 
VARZEA Ol quarta sala cozinha, banheiro área de 
serviço dependência completa umavagade garagem 
R$ 100000 + Taxas ABES 
PRATA O2 quartos, sala, cozinha, banheiro, sacada 
área dserviço egaragem —R$ 200,00 + taxas —A - GRE 
PRATA O? quartos sala, cozinha, banheiro, sacada 
área d serviço egaragem R$900,00 + taxas -A-GAS 
ALTO átimoa partamentocom quarto, sala, cozinha e 
banheiro-Mobilhado- R$ 1.000,00 +Taxas— A-GRI 
ALTO: 02 quartos, sala, cozinha, banheiro área de 
serviço + 01 dependênciaf 1.700,00 + taxas-A-GRO 
VARZEA; Ótimo apartamento com 01 quarta, sala, 
cozinha, banheiro, área deserviço R$ 750,00 + taxas 
-A-BB 
VARZEA: Ótimo apartamento com 02 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, área, com 01 vaga de garagem e 
elevador R$ 1.300,00 +Taxas -A-b7d. 
VARZEA: Apartamento com 2 quartos comarmários, 
sala, cozinha com armários e área de serviço RE 
1150,00+ taxas -A-G71 
ALTO Olquartos sala ampla, cozinha banheirosocial, 
área deserviço e dependênc iade empregada comple 
ta Prêediocomelevadorgaragem R$ 1.200,00 + Taxas 
—A-O 
CENTRO Quarto, sala, cozinha e banheiro — R$800,00 
+taxas — A-b6b 
MG RIÕES Conjugado, quarto, cozinha e banheiro — 
Excelente localização — Térreo — R$600,00 + taxas A- 
bi 
VÁRZEA "02 Quartos sala, cozinha, banheiro área de 
serviço conjugada e terraço -R$1 350,00 + taxas— A- 
655. 
VÁRZEA Quarto, cozinha banheiro-R$75000com 
água e huz inchxas — AG5Z. 
ALTO: Quarto, cozinha banheiro — Mobiliado — 
R$650,00 + taxas -A-bhI 
MLS. de FÁTIMA: lindo conjugado mobiliado- Pré - 
mo a Uniteso — REL 100/00 — A- Ga 
BARRA Quarto sala, cozinha e banheiro R$700,00- 
Desconto de R$200,00 durante 03 meses + taxas A- 
E 

VÁRZEA: 02 quartos, sala cozinha, banheira, área de 
serviço e dependência de empregada completa. R$ 
BO000 + Taxas A-bil 
ALTO Quarto, sala, cozinha, banheiro e área deserviço. 
Prédio com elevador. R$L000, 00 + taxas À 638. 
AGRIÕES Quartocozinha e banheiro. R$500,00 + Taxas. 
AZ. 
ALTO O? Quartos, sala, cozinha banheiro, área de ser- 
viço dependêne ia deempregada completa R$900,00 + 
Taxas A-bB5 

BARRA DOIMBUL O2 quartos, sala, cozinha banheiro, 
área de serviço 1º locação R$ 150000 + taxas . 
TUUCA: 03 quartos sendo Ol suíte sala cozinha, banhei- 
ro social, área deserviço varanda, garagem, lavanderia 
equintal-R$ 2 300,00- C-0007 
CASA ALBUQUERQUE 03 quartos sendo 01 sutecom 
dhset, sala, cozinha, banheiro social lavabo, area de 
serviço. Quintalna partedetráseamplojardim na frente 
R$ 2 500.00+ taxas -005 
CASA ALBUQUERQUE 02 Quartos, sala, cozinha, ba- 
nheiro, área de serviço, quintal varanda eestacionamen- 
to — R$1 300,00 + Taxas — COOZ. 

SALAS 

SALA Sala comercial no centro R$900,00 — &-0RE 

SALA: Sala comeroialno centro RE 1.000,00 — &- 085 

LOJA / DIVERSOS 
CENTRO loja em shoppingno centro da cidade. Diidida 
em OZ salas com banheiro R$ 250,00000 L-O04 
VALEDO PARAISO loja com 3 ambientes e banheiro: 
R$ 850/00 L-023 
VÁRZEA: Loja, 02 ambientes com mezanino R$2 100,00 
— DZ 

- Loja e sobre loja no shopping Varzea -— 
R$1950,00 + Taxas — LADO 9 
ALBUQUERQUE: Loja com 100 mº, ilha para espaço 
gourmet, sala para estoque e banheiro. R$1 800,00 + 
taxas LOIB 
VÁRZEA: Loja e sobrelojacombanheiro R$1000,00 + 
Taxas. L-017. 
VÁRZEA Lojaesobreloja com banh R$1 800,00, L-16 
PRATA: Terreno industrial com 2 400mm? - R$6./000,00- 
TOOL 

ALBUQUERQUE Salão com mais OZ salas e banheiro. 
R$2 400,00 + taxas LDO? 

VENDA 
APARTAMENTOS 
BARRA DO IMBUL OL quarto com armário, sala cozinha 
com instalação para maquina de lavar banheiro social 
com tanque, Condomínio com parquinho infantil e 
estacionamento. R$ 178.000,00 A-249 
PIMENTEIRAS 02 quartos, sala cozinha banheiro, área 
deserviço, garageme elevador. R$250000,00 A-248 
ALTO Conjugado no alto com quarto sala, cozinha e 
banheiro -R$ L60,000,00- A-246 
ALTO Apartamento com O3 quartos sala cozinha, ba- 
nheiro, varanda, prédio com elevador e garagem RE 
450000,00- A- 245 
ERMITAGEM 02 quartos sala ampla, varanda, banheiro, 
cozinha, elevador egaragem, excelente estado decon- 
servação — R$ 280,000,00 — A- 244 
PIMENTEIRAS "02 quartos, sala, cozinha, banheira área 
deserviço, Portaria 24heaárea de lazer.-R$ 24000000 
— A-Z43 
TUUCA OZ quartos, sala, cozinha banheiro social, ba- 
nheiro de empregada, despensa -Eimr de àrea 
construida, estacionamento — R$ 295 mil - A-Z42 
ALTO 02 quartos, sala ampla, banheiro social cozinha 
área de serviço e dependência completa reversível — 
prédio com elevador — R$ 370 mil - A-238. 
VÁRZEA Conjugado amplo dividido em quarto e sala 
cozinha, banheiro social com tanque e instalação para 
máquina de lavar — Bastante ersolarado — R$147 mil — 
A-Z38 
VÁRZEA 03 quartos sendo Ol suite com OZ armários 
embutidos, sala ampla com varanda e sacada, cozinha 
com armários planejados e mesa com 04 cadeiras, 
banheiro, área de serviçõoe dependência deempregada 
completa — Prédio com elevadore OZ vagas degaragem 
R$ 870 mil A-236 
ALTO Excelente localização “Conjugado amplo, cozinha 
e banheiro social Pode ser dividido em quarto e sala 
R$135.00000. A-235. 
VALEDOPARASO -Conjugadocomamploespaço para 
dividir em quarto e sala, armário embutido, cozinha e 
banheiro social Área de serviço externa coletiva. R$130 
mil- A-210 
PRATA —- 02 quartos com armários, sala ampla varanda, 

banheiro social cozinha com armários, área deserviço 
eestacionamentoa Prédio com lazer completo epor- 
taria 24 horas — RE MO mil- A- 222 
VÁRZEA - Excelentelocalização Frente ensolarado, 
OZ quartos O suíte), sala ampla, varanda banheiro 
social cozinha com armários, área de servo, dep 
Completa, garagem, elevador, piscina, sauna esalão 
de festas R$ 490 mil - A 212 

CASAS 
SANTA RITÃO 04 quartos sendo Ol suíte, sala O? 
ambientes cozinha com armários, banheiro, garagem, 
churrasqueira e varanda. R$3.20,000,00 — € 192 
PARQUE DO IMBUÍ - Condominio fechadocomelube 
completo com pise inas, sauna quadras salãodejogos 
restaurante e segurança 24 horas. Casa totalmente 
independente 04 quartos [02 suítes) sendo 01 suite 
master, banheiro social salão com lareira, cozinha 
áreade serviço, varanda, garageme jardim R$ 700 mil 
C - 173. 
ALBUQUERQUE — Green valeycCondominiofechado 
Linda casa corstruçãonova. O suítes (01 master), sala 
de jantar sala com lareira, sala de estar, lavabo, sótão, 
cozinha com armários despensa dependência com- 
pleta, garagem para 02 carros e pomar. Linda Veta 
paraa Natureza-R$ 1300 000,00 C-181 
CAMPO UMPO Interior da cidade Casa com 03 
quartos (01 suíte), sala 02 ambientes, banheiroso cial, 
cozinha, área de serviço, varanda garagem equintal 
4O0nm deterreno e 170m de área construida — R$ 250 
nnil — E — 190. 
PARQUESÃO LULZ- Cond. Fechado 02 quartos, sala 
OZ banheiros, sótão, cozinha, área deserviço egara- 
gem Condominio comlazer completo R$ 290 mil €- 
LBA 

TERRENO E DIVERSOS 
VÁRZEA: Loja em shopping, no centro da cidade, 
dividida em OZ salas com banheiro — L-003 - 
RED DO DO. 
ALBUQUERQUE — tree Valley — — Terreno totalmente 
aproveitável com 1 220mº. Areanobre- R$ 220 mi - 
T-iis 
ALBUQUERQUE — Lindo lote comjardime linda veta 
para as montanhas Condomínio fechado R$ILO mil 
-T- 12 
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Imóveis 

COMPRA - VENDA - LOCAÇÃO - ASSESSORIA JURÍDICA 

Rua Edmundo Bittencourt, 75 - Tel.: 2643-2425 

heloizaimoveis(mgmail.corm 

APARTAMENTOS 

VALEDOPARAÍSO con prado para estu dame, R$ 580 

+ Exas 

ALTO = ED PAX - sl, 02 qurioa, conna, Banheiro, 
varanda, O vagas, peca ES 1 SM) +taxas 

RETA = ED OLÍMPICO -Sab Quarto, Corinha, Banheira, 

rea EST5O MO + gas. 

CENTRO - ED SUZANA - Sala 02 Quares, corno, 

Farbeiso, da = Frente = 1º andar « R& Mo +iguas. 

TAUMATURGO -Sala equano conpmgados coord, hanhei- 
ra, ES SS to + dos. 

BARRA = BENH = sala quando, cosnha, hanheiro, R$ 5 50 (x 

+ as. 

CASAS 

CENTRO - RUA CHAVES FARIA - Sab, 0X Quarnos, 
Concha, Haréeio, dexa de Seviço - ES LTONÃO + gua. 

COMERCIAIS 
CENTRO- ED PERSON - Sala copa, banheiro elevador 
E DO + gasosas 

Maria 

da Fonte 

Pereira 
Cometora - 

CRECI-715%0 

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

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

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

VENDAS 
APARTAMENTOS 
CENTRO = ED VILA FRANCA - (Rm Dogue de Caxias) 
Sab Oque connta banhero área dep deempregado,sº 
elevador - R$ mil 
AGRIÕES: EDGUARANY = sb quando coxinha banbeiro 

e drea = R$ Húmil 
TLUCA =ED. FEDA 2 = Sala, Varanda, 02 Quanios (1 suite), 

Covinha, Banhero, Area, Gamgem, Elevador = R$ 80 mil 

BARRA DO IMBU = 0 PORTUNIDADE «Imóvel com 4 
cosas, Cosa de fente coml quantos cosnha, hrheim Cas ds 
fam dos com (LC quros cornha, hanheroe ima caindo Úlcasas 

de quano e sala cada com o valbrde R$ 580 mil. 
ALBUQUERQUE: 02 salas (01 com lareira) O quanos (01 

sufich copa, cocnha, dep. De empregada, escritório, Chagras- 
quera, cxadecaseros, Jardim, eác. R$ 1.40 CNO OO. 

TERRENO EM ALBUQUERQUE = CONDOMÍNTO 
PARADISO = Medmão Mam?. Comdomimo maravilhoso, 

com total nfraesto tara: cumpo de facho L quadra polivalente, 
quado de váki picrascomume térmica sara durmsqueia, 
nlsreza abem dare, a NO mimos da certo 

serviço, Garagem, Dependência e 
Area delazercompleta. R$ 3.400,00 
+ Taxas. 

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

LOJAS 

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

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

CREU] G33I4TOD RJ 

JAIRO TEIXEIRA GAMA 
VENDAS - LOCAÇÕES E AVALIAÇÃO 

VENDAS CASAS 

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

serv., dep. de emp., garagem, 

churrag., piscina. R$ 800 Mil. 

INGÁ: Casa toda reformada. Salão 

em 3 ambs., 3 quartos c/ arm e 

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

serv. garagem, ter 2.000 m2. R$ 

750 Mil. 

GRANJA GUARANI: Sala 2 am- 

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

serv. estacionamento. R$ 450 Mil. 

BARRA DO IMBUI: Casa em 

condominio. Salão em 2 amb. c/ 

varanda, 4 quartos c/ suite, COZ. 

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

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

Mil 

VALE DO PARAÍSO: Sala c/ va- 

randa, 4 quartos, coz.,2 banh., área 

de serv., casa de caseiro, terreno 

670M2. R$ 700 Mil. 

VENDAS APARTAMENTOS 

CENTRO: Sala c/varanda, 2 quar- 

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

de emp.,áreade serv., Z2elevadores, 

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

coz., banh., área de serv., dep. de 

emp., 2 elevadores, garagem, no 

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

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

dep. de emp. 2 elevadores, gara- 

gem, no condomínio com área de 

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

reformado. Sala, 2quarto, coz., 

banh., área de serv. E dependência 

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

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

2 quartos c/ suite, coz, banh., área 

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

vadores, garagem. R$ 530 Mil. 

VÁRZEA: Sala, quarto, cozinha, 

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

LOCAÇÕES 
CENTRO: Loja no Shopping New 

Fashion com cozinha e banheiro. 
R$ 640,00 + taxas. 
RETA: (Av: Lucio Meira) Duas 
lojas com banheiro e jirau com 120 

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

AVENIDA LÚCIO MEIRA, 625/4083 - VÁRZEA 

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

Sexta-Feira, 3 DE Dezemero ne 2021 

MOACYRDE OLIVEIRAPINTO 
- CORRETOR DE IMÓVEIS - creci 9284 

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

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

VENDAS = A PARTA MEN TICO 

ALTO — tes cod aros Gu bon CD 

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

mm sspado proposta a veia 

AMERDÕES — soda, voramda 3 que (| 
sm pejo aros Boni soe gil, ODZ. Cm ÓRCa 

sermão Wi | garagem 2 clkendims sa - 

Eis de lema sauna, de 50 ma a red pará 

R$ Sb mail 

ARARAS —- menhoa cosa — 1º aulas - sabd 

os Bomb Go dr Copa dia Mao P 

Grs, cdiurm squedga ana clero R$ 
SO qual 

RARRA INF IMBLÍ — fundos - sala, 2 

os cus coca bed Coma dm 

Sano ES O mal 

HEAR RA IMF PME UI — bah 

Ecce emetdi RS O pasa] 
EARRA 1H PMRUI — de fame — sala, 2 

os car ban Go Ci ÁREA Se vipo 
[TO mail 

EEN RETIRO — mundo cora voda- E or - 

modo — sil, 2 qua, 04 ciárea, mah go- 

Ei ge Es Cobsarta, chuar. prstmia. quad, Espa - 

ço omni, pomago 24 horas RE 240 mui 

CENTRAIS: ap mo lota, dá nisi 

dbrao De Tosa MOTO. silo ampl. 

E 3 gro docas uk (O sao) Bon 

soc al, COF. CN ámca Savio WE 2 

aqusces dons gas dar pirscaeta sas tha Ci eta 

sab. Zôo 

poa, saia seca, sá ropadisas Banha . sala 

gmisia phy. char forno a lenha, sa Bh 

ks 1 com corinha, 2 clevolnmes, guragos 

mmpcoada che RESSDaM 

DEM THEO - ra — 6d. ch pum so — sil, 

ga cor banh elevados, portaria 24 hogas 

e tel AS 144 ml 

CENTERS — 2. apa mo stios ps feriados - 

saibi, 2 gros | cinema), Gore únca, digo 

Hp. R$ 250) mui] códo 

CENTRO Rua D alma BMonca o - sal 

Za o al LSD mal 

CHRAMNIA GUARANY não Kgaleada 

- Saibi, 2 quo cor Bomb. drca, garagem R$ 

HO mail 

JA RDI CASCATA - aah. var qdo. 

voc. Bomb. drea. gar. R$ 20 mal 

JARDIM CASCATA — sala que cor 

Eni 3202, coes o quana Dorvar, e st fra 

be do paródias R$ UTS al 

VENDAS - DIRERTURAS 

ALTRNÊVES — 4 Dm, 2 vagas, bsraço, Es 
paço quam sabio sal jaime, do guias (2 
supes| cirm bom lavabo, cor dra 

depossp. Eivomdo-em, ES ADO pal 

Espada poipacla é permuta perto 
AM RILES — 320" - alo LEE ço ama 

glo, ssceróres, 3 ques É D ssmef, Banho so 

cal cos coma dem. dep comp 2º pro 
sab, RSTiapo aeapaho. uso ga mi ge, Deleva- 

dores, o poé dio prosa, sata. cur sala 

kata R$ DÃO OD masi saia polpa 

PRATA - lada cobemuro dupgioa com 3 

vaga E de ro catipahe bos th Cod. — Di Dis iDNDar 

- sia, 3 qui. dd same | cos 2 Bank área 

RS 300 mail — agendar vida co! 004 

TEAMS CFUTRAS CORERTURAS A 

VENDA DS SULT E-M 

VENDAS CARGAS 
ALEUAPUERAUE — comb areem valo 

duplo tora — sabio Che st 2 aba a 

site: vmar mpimo veis .cim. br 

Enab, cor deca fo. gar. 2 carma, met 

250,00”, CU 250,00 RE 250 mal 

ALE UPLUERAQNUE —- comb vale do sol 

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

var. co quph cuepena bar smmal, h- 

vegudere, Crea servaço, chur gue. pero MDDemr, 

Coal 29d RS STO mail 

TERA NTA CELARAMY — dmeito de proa 
sala, sacadi. qua cos amena, Bom úmca 

saio RE 64 mail 

ARARAS — mb duplos gemmáada — sah 

vor. 2 ghos (À same velias) cromada, ban 
soc Enabo cor arm dna amigão cui 

Era ums CORO, Cia Soh Cissa Ho 

comi. Um R$ 0 mui 

ARARAS —- dps — silo cla, me Sql 

(2 us) com clas c bolso sea, ur 

arca, dep. sup atos porá hósp comal, qua 

Eme ta, gr 2 oa, portão ci slbaoo, 

Maper los, Gquaso. d gua, DEE ADM, DEISE 

ESC cada” + muxca R$ GS mal 

BARRA [MEL] —smácão do fsdeamuato do 

ko = sda var. 2 gua Banh cor. despaisa 
Si Savio, Uma END GN ÓBCA SERRO E 

garoa 2 como é mhotos R$ JA mail 

ERMITTALÇE - col mipies UNI Oieee. salh 

Cla. 2 sus | com sómio 3º qro rabo 

COZ Cm áta pro, siuii, Cr so 

RE db mui 

ERMTT ALE drgalbe- cóomd criplex 

USD Dem — sda, 2 atas Ur Cor cama 

Eras, sro 3º gua sala cilisdoos, direi save 

qu esmo É amo, pirscitia, soma, chaaroraguas - 

E R$ 472 mui 

ERMITALE - cod vigka gamimida 

Len? - sab 3 suites 2 Com sóiio mapho dº 
ago. Di almost E DS AS PV O pr 

sua, cur cio R$4M0 mil à veda dia 56] 

mail pasa E EF 
FAZENDINHA —- salão cókr. varaadio q 

char diques 2 sms) canada cor bah 

sabio pos cm cteah Cc varaida, gar. à 

canoa, Dor EMO aj cada E partia E ida - 

dra capote, porõio clarônco, micros 

Car 120,00? R$ SI mil 

YENDAS - TERKESNUS 

ARARAS ROS ARTE = do ido do kr Ta 

Ai SO Ed, Cc ADO a = RO mal 

CALLE — 2 la quntos com | Sm” cada 

2 de ficado R$ 030 mal cida uma 

NDA SME TM PAPUA PU ER - FA LE DA 

LUA — 2.500” som phimos R$ il mail 

VENDA DESÍTIOS 

SIERRA =“ dreoo” à A SDenaros da cs - 

da 203927 bectra corda, COM Cia SEM 

plc de foro, casa ca sero da forms figa na s- 

Ceile camisa como pias opogmifcas É 

COMES, dps to dm - R$ Sin) mal 

Etuda poiqaieio 

LIRCADÉVES — APARTAMENTOS 

ARES — Ed mus Dis — Têm - sala 
var) gu ras Banho oco iaraa irca disp 

smp. gor. um ares eleindons gas de rm. R$ 

ED DO + taxas ESTO 
AGR NES 400? sado age caes Pesca ho 

Cr cinco ua lv pi EE E A ST O 

RE 1.200,00 + tia SED 
ALL TCA — Biscaia Sta st po TA 

bx pista sido, chur. bradegoa RS 

EAD AD + Exa 35AD DO 

CGE GO CG Eh GTA DREOSS PÇ 

RE SD + Exa 
DENTRO — porque regadas 2 POLOS, ed 

Esto die fatos — PL. sal, 3 qhos é 

ema bah soc co ampl ira sniçã 
dep emp aquecidos a rr che ra die, ga mm - 

gem R$ Data + pus SUDO 

CEN THE — aah, 2 qua o bob irc, 

dep. cimp. gar. elevador R$ SS) + Exa 

EE TERETE) 

TADAÇA TUR Cute E oo hos ci 

Dm - si cite. tamo, 2 qua il 

sue) ca Eh SC il, COR Cro dai 

SCE çã, disp crio qi [uralo Pi, unbriirs 

ciue [oo à lotha, quadra, bo d Esm 

RE 2 DDD + a FADO 
YALE PARAISO = de Fome 3º ambi 

sala, 2 quis. cos. bonh ira do cup R$ 

di dO + Exa ITA 

VALE PARAISO — sala, var. 2 quos seasi- 
o Lita SE, Eh COF. Cú gar cha - 

dor. gas de rua R$ SO DO + Eus AE DD 

LA PLA DÍVES - CARAS 

ERMUTANE — comi duphkoa gemtada 
14 — sab, 2 qua briboa, CO gra 

arca sarviaço, ha dirodiistasa ge sia 3º ga 

EEBRAO Abba CEE Es do bbbalis. fcracdbod sapitii chna- 

magque doa Rã DSO + a cond J5A, DO 

po 112,00 

Sra é Sr Proposta, CADA prós 

do de ces E agia para aemder podalos 

de bosco, avaliação grita 

FEAR RA TA TADREU O — bom cesso dos des 

a LS ls — orçado o Hall de amada, 

sala. 2 ques. cor Enndo, term ço cam Banh 

ci rea serviço RE DD) + aa 

TIJUCA — sra sobeido VD fome do 

SUS mas sema sala tomada, sab, vara 
da, 3 quai Usados) o rea cado Ecenda s0mE à 

gil, com camas dis spas, CEa sasrW aço, E 

Datos é Mo RE PSD O + xs 

TA RREMERANDE (Goal comsemenhal 

micêa lada — mb che varaida 3 qual 

se |. Boni 5 vc el. COZ MTE da, dra 

STvaço, pda pornos 375” pla, 

Cos 1a RE DO DO + tado 36 

pos R$ Edi Do 

LIDA DEVES E 
YENDÃS CORPERO LAIS 

REENSU DE SO — punto à indi [| 

Co escoa, 60 OD? RS. ND + 

Eis 

FEL DID ERAS sulbada dos Nacsda — boo 

Com DO. 2 Bemha RE UDDOD + ma 

RS LIDE SM radios Did aii: mab Cia 

Do — 2 golpes cota 300 00? co da, Ema 

essribóros, água poço cibombo R$ 

SADC DD Cali + TER caos ME 0 AGE nei “AS acha 

CoD mail cana 

CENTHO - sab come oco mmmida de 

Fonts coma 2756, cigarage no mao pas 

nudoção check. ANSOS, 2 ckandima 

Rã 210 ml 

CENTRO — vendo sobe Toa com mam- 

am — Shopping Fámia + Jim RE dao 

Eis] 

DENT RL Sola Comscia Ha Lib 

Mega 1400 de frame, 2 cheradora, +- 

Sm, RE 200 mal poa pera isso 

CENTRO — sobe loga no Shopeata Mi 
Frchioa R$ TODO + Eus 134, 00 

CENTRO - ria Dplem austero, JD 

bp Tim” RE DADO DO + ma 

CENTRO — abigo borne 22x50 plo 

Rua Nilza Clhaspem, &IT as bdo 

RE O DO DO + pra 

DENTRO - alugo patenios > coro nt 

No Ei E DEL 

CENTRO - na Lobasrdo Mena, 172 

+= DDR Cos 2 carmo é banheira, 

dada io prospos RE LSD O + Ju 

SAL PED RO - galpão Sm 2 cume soros 

Do, 2 Emhedos dio de pospo, o Goma 

ba 4 gia (3 aba) casada ba 

Marcelo Bruce 

telefone (WhatsApp): 99648-4618 ,j Fixo: 3097-2699 

e-mail: marcelobruceimoveis(Dhotmail.com 

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

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

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

EARERA TH DME UÍ fundos - sal, 2 quo conta di cla RE SS + a 

Imóveis 

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

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

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

CREU] 1-53152 

| LUSO IMÓVEIS 
Avenida Feliciano Sodré, 410 

Telefones: 2742-3000 | 99973-0543 

www.lusoimoveis.com.br 

VENDAS 
APARTAMENTOS 
AGRIÕES — com 2 qtos (suite), dependência re- 
versivel banheiro social, cozinha, área de serviço, 
varanda. R$ 800 mil - Ref-148 
ALTO — Novo, 1 quarto, sala, varanda, cozinha- 
americana banheiro social lavabo, area eleva- 
dor, garagem, prédio c/ academia e salão de 
Testas c/ churrasqueira R$ 380 mil 
FIMENTEIRAS — Movo, 2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro social, area, estacionamento, Condomi- 
no c/ area de lazer, ônibus na porta. R$ 180 mil - 
Ret-ZE7 Financia. 
ALTO — Apto cf Zgtos(suíte), sala, copa-cozinha, 
banh social, gar., choset, area de serviço e elev. 
Cond com salão de festas R$ 480 mil - Ret-08 
VÁRZEA — 2 qtos (suíte) 3º quarto reversível, sala 
ampla, cozinha, banheiro social banheiro de 
empregada, area de serviço, varanda fechada, 
elevador e garagem. R$ 60 mil - Ref- 106 

CASAS 
ARARAS —Casa linear, c/ 2Him2, 5 quartos (suite), 
banheiro social, lavabo, sala em 3 ambientes com 
lareira, COpa-coz. área serv, quarto externo, qto 
de ferramentas, jardim, churrasqueira, varandão 
e ivagas de garagem. R$ 910 mil - Ref.-B4 
VARGEMGRANDE- Nova - coma suítes (duasno 
pav. superior com varanda), sala ampla com larei- 
ra cozinha conceito aberto, lavabo, area de ser- 
viço banheiro de empregada, entrada social com 
varanda, mezanino, aquecimento de aqua solar, 
garagem para carros, areagourmet com banhei- 
ro. Condomínio com area de lazer. R$ 1.360000/00 
- Ref-12B 
VARGEM GRANDE — Casa dentro de condomi- 
nio, com varanda fechada, sala, 2 quartos (sendo 
1 suite), banheiro, cozinha amerkana, area de 
serviço. Pequeno jardim em voltada casa Condo- 
minio possui sauna, piscina e sao de festas. R$ 
320 mil - Ref-59 

TUDO EM COMPRA E VENDA - TEMOS IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO 



Sema-Feima, 3 DE Dezemeno ne 2021 

Crecr 0611 37/0-4 

ADMINISTRADORA 
CRC 069352 5-R. 

Travessa Ranulto Feo 36, sala 317 

Telefones de contato: 2/42-8896, 

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

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

503.8) 

Venda 

Telefone/ 

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

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

SALA COMERCIAL noCond. Do 

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

Na Tijuca — Apto. composto de 
D4 quartos sendo 3 suites [ 02 dell 
com varanda), ampla sala com 
D2 ambientes, lareira e varanda, 
sala de jantar, lavabo, amplaco- 
zinha com armários, area de ser- 
viçocom quartoe banheiro — 230 
mé - O2vagas na garagem-REF. 

Bv -D26 —R$ 3.000,00 + taxas. 

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

Cedo tão Portal da Que- 
bra Frascos — Local Privilegiado 
com infra-estrutura de 1º mun- 

do, terreno com 674,30 mé - 

garagem. 
900,00 + taxas (Apa 

WhaisApp: 

R$ 

Apto. Várzea: ? 

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

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

LAEL IMÓVEIS 

9/37/-b5lá. 

— >>> eres 31.108 | 30.869 

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

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

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

dell no, cozinha americana. REF. AV- 
D10 R$ 200.000,00 - Exclusivida- 

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

garagem, Ref. AVLsol-1Q - 

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

cozinha pequena. Pró 

No Alto- Apto. sala, 
verno, quarto, banheiro social & 
cozinha. Próximo a fe 

do 02 suites, cozinh 
armários, banheiro d 
areade serviço, Otim 
vista parao Dedo de 
lazer com sala de j 

banheiros feminino e 

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

TUMNIDA DE! 

Alugo APARTAMENTO NO CENTRO - Rua José 

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

R$ 790,00 + taxas. 

doalto. REFAA -DO4 R$ 180000,00 

REF. AA-D1O R$ 190.000,00 

Na Várzea- Cobertura — Sala am- 
pla sala de jantar, 02 quartos sen- 

musculação, bar e salão de festas, 

CRECIiZADãa 

COMPRA - VENDE 
AVALIA E LEGALIZA 

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

VENDA DE A PARTA MENTOS 
Lodo aliado ro barro Vira (oenmo|, de free isa bvic, Gm 

posto de sala, veado 2 quarta é 2 bnheros mas dh quais 
Deve nha, cos mm, anca de serviço Posso, xpeaçio ddMBbG E pecas à 

E, so tag sos ds festas E jogas TF no é ema to COtidata & fecha do, 

od portaria 24 huiárira. CoBaponor E, sadias 1! UR ESA DD A 

Caroni é difer emeriado no Ends Agra 00 lodo do Cinco 

Foi e melhores nem urances e q fais da régio co paédiooc om toal 

EL souro Milo Má, Balaio» dis, 2 quartos sas dido À saio Coma 

Geiaad EC é Lad aspartame je eta E Pis a, Gs E, oe ana planta 

pela noma, dera de serviço, 2 chendbones. goragoe ma cempeha , passed É ne a 

de fee sa, paço pour, espaço polnaho porquanto, sá E pará 

kisnra é cristo, sli pos sala de Tr. lggue e agende sua visa 

Copie sab R$ JECA A-IND 

Apoiar ibimes mov de Dam, Doc alo sado no Barco» de Agudes ao Edo 

o aa inca Tico ls es ac do (Rino hs Jeito oo, irem Fri, ci lkóm 

dica pas Bros ps stars da Do ginho, oatiao Ras contos dus Po soa diges 

e almas, & mel é composto por Sabio cms 2 ambas vamalas 3 

eia Bos Goma emas sasialo | santo, Exato som, Errado, copa 

cogu eus é Mafia 0 de sr ca CE DDS à por teeth EO, its +. TS à 

Hmm0. rea de semaço diferenciada, ae complio elevadores c 

ngm compre R$ GD DO ADI 

gprs avioes cardio a oo Go vá sia Ca Dé maos rá, E smá 

boca ado do Eogto mais charmosos de Tere, Ao próssto nos 

ma os Sar é palmibis DaMEalaDos di BE geRa, Dlparado de 

Creio ma. ÉS 

CONSULTORIA IMOBILI. 

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

Telefones: 3642.0444 | 

ALUGUEL — APARTA ATE TOS 

VAREEA - proa. à lama Sm Teresa + Exa 

sala, quase o areas, coma cv bamieiro 

prós ciclevados 
FALEM DIS HA- pn novos — 1º Eesação 

quarto civarabda, sab, Corn, bcmbios 

For áma a parado R$ SS 

YARHZEA —- gato cmo ab ah 

aba, Búnhe do é dire —- RE EO + ima 

ALTO proa Eiablade —e nc Bate a par - 

Ei EiacaiOs - Ealbala do» — mapio 3 qua cl aih 

mb) aunbea cosaha bah dna dep 

empregado goma 

com cla ado 

ahi. Eidos pa, 

RE Sia + mas 

ALUIVEL - 

ALTO — EITMET — quarto CoaMádioa, Co 

minha c Eonhero — RE EODDDO + Los 

PIMENTEIRA S — vem bre —- 55 da 

posbo-7 quamos sab cormha, bombas ima 

E Ea Coe O Churm agueda, sl ks 

Es é prq — R$ 5000 + mam 

EA FERA DE TAROT — us ado doa Rasa 

Ensaios — apos Envios — sab] o da indi, rato 

Irre, po Ena do — prédio com CEmi- 

dor e garage a — 2 qua sala Goa da O crua. 

Esnlua do c dra — R$ 350,00 + ERG 

VARZEA — posa a ras Bala — apa ma - 

Masi 6 apão é de frito — 2 quina, mb ED 

js los ção 

Av. Feliciano 
Sodré, 654, loja 

em frente à Prefeitura! 

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

ximo a feirinha 

jardim de in- 

trinha do Alto! 

00.000,00 

a ampla com 
eempregada, 
oterraço com 
Deus. Areade 
ogos, sala de 

garagem. REF. 

masculino,01 39000000 

coca dio, Ea. dra o dasp. mag — R$ DIA OO 

irei c quamo de copos gado 

CARAS 

AIRE DDS PESIVETREDS — quam, sala 
coca ia. Bon no, irei 

EARRA IEF MR] 
portaria 24 horas. Eno] — oi tre Ena» pelos 

presa ima - R$ I20000 cinma ab. Bone do é única — R$ 50000 ALTO 

SA CPEDRIO — quam sab cm amada co 

aba, bonlisro & direi 

CNELF — coxa toda ampl quarta, sal, cui 

aba, Enio mo, dra quinta] — R$ O ad 

TALEDO PAR ADS O = asa de vd - no Edo 

da chnsa de sbmos- 2 da aah, cosaha 

Eonliaro é drçi — R$ TD 

VILA MELAFUI — cora ampãa Com excede 

dia hos, soa Coca ra alo, GO 
adm. Bone Do é úmra - RE G50D 

TLTLUDA — ua bate sa csodo & cbrado 

gunsca si. cormha bahero droa 

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

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

AV-D35 R$ 

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

sa E a O 2 quartos sebo | suite, polos COM FEMEA, À 

bomba, óopo costa, sait dis disp déc compila, arca de marvi 

à, prlssádoa dipc o dh Ti ts espaço dose aj pri gr ia Espaço para 

sm: plsmidaçeo, É gas do garage o 1 RE SSD DO DO A IO 

VENDA DE CASAS 

LE a pia Pa a me Parque Sd Lume comi 3 qros 
sas tados | sanitos é 2 bambis, copa cos aba ampl área de serveçã 

prlessado é spespo gore (Fo em = ta porra cadiado das tuna cito 

DE qn TT 

pra Qidasda ceia ds porrada dido, sale ja, ida desarma Pics 

duro da calade ( Espada porca ca rop RE DO DD. 200 

A cds id Tocalicadoo à E aiieios da ceniro próssma de pos 

Couto po o dá regido é afa, Somos de sala cos 2 cetbiss tls Cm 

rarailãio 3 quartos | saio copa cora, ban soc mil, ampl drca 

ida cata ca iba rd ca dis poda calado Jor al 

coêesmoa porra Eres, Eroeudemo, gangues aisobrada (aceda cama 

aos, CEDO Cas able] de menor va bo. RSSSO DO EDS 

CRURTUMIDADE, Casa nã CRANTA ODALA KY. poi maine 

lute cr CD derem pquEa ti SO DMD corta pá pls, aver 
[iai Bs mms paso. foros (ns Coma ni pquaDs pum dr pnçao à É Coari 

datar ada. composta de saldo 3 amb com lorero 3 dos sue 

asia es dicas pd asa Doado ros fons ps pasrtathho die pondo c oamé pe do da 
regiao Pago Maneio, comprove casa com valor abamo di 

arca do, pacato chuan ak ED DONO OCO DD oem calha poha, Eae] Prot era, 

agido uso más! R$ LISOUDDO DO 7-2 03 

Tijuca Ampla Red encha O Era A pe pala FamadaS al 3,A mb 

pes didusatos sodio 3 Suio com Famidis Fono m de Hoelroma &- 

sd gs E A, a Elis E aaa ia Ea as ns Sosa 1 opa oz nha Area di 

Sus Ev ço 2 daria hs italipas mhlas el cs pato 2. cartões cad à umoasaros calrs 

Poço tes RE ESDDDD DO (7.207 

VENDO TERRENO Qeornam dade” renha Realrar sos Folio 

Teteno como DO Excehamo Topoaralia cómo Jem de Froato: 

Pos ada já ado Ena O mo das a gata Cris (1 tira car pan 5 prie rvel 

(Aceila Como e prob porte do mb) RE O DD DO T-203 

VENTO SÍTIO Doc ali ado sus Aa e SC, pl a CE oiadÃa Ca 

barca da Dogs leo alisa, tosth (xe estos (homo cal ds prren bos, vao Ad 

a bêé Goa ss e, sda área de boxer audi até quadro de Lua Sam 

[lar soa peedia, satra. drco goaMMel à isa tato Destico de Timba» 

di a PSD, COM 5 quartos suibea, sa hs Co vargas Dual 

ds fistado cm uso xo bau plano cossmrudda, muslando & peirato 37 

mui é duetos muros quadrados Mio porcaia cab opormumalato 

Eis Sid ásia Go boca! RE DDD DDD MD E DE 

EA RAUL E Di TMPEU O — isa cms Godo- 

EO Gs portaria 24 boma e dra de oe 

2 quama cirmárca sab Enaba orH 

Ei E certas, Boni Sal, GEE Ga 

pk Ss aci ca Lado — RE MD DO + pomar 

SAL AS DOMERCA 15 & LIKIAS 

PRATA - lp cos cosmaba quph ck- 

abro — proa à Dale] — R$ Too 

VAREEA — Gab - Recepção. sal pos d- 

al Bon eco —- RE SUDO + mms 

Logo ampla com pamis LO pm 

ET 240 

R 

097245410 | 98450.0504 ALE PANA loja ampla cons pras 
Ecmcaros — R$ Lian 

SA PEDRO - comida do rosiro - Em 

pl —- RE DDD 

TARZEA — Em mm da pose bro Brosego 
RE SO) + Emas Eos pão, cxcceitoe apart menco prálos 

lato credos, mala, Sora 

VENDA 

TARZEA FROM. AOMULTIMARKET- 

cce cpormaadade - quarto, sil 

coa da Babies —- 55] & da talo - RE 

150 maal 

A RICES — LINDO APARTAMENTO 

Bond» ne formados 3 ga sx |, sa ho Com a- 
Eibbi, corso ampl. bah Gosal dep 

supe gado — [50 047.2 voga, paédsoc ci 
Seguro aaa é o ar complsho — R$ Simas | 

pros do Hospasl Edo Jose 

cobro Music — om 262 —- 3 quar- 

RE JS ui pos) mes) sato cos do ambi Gina 

araadão, corciarma banhego amei 

RE SO 
dá cmd do &pa- 

ido — quis, OE 

dep empre guadia, Terra qo O Dado Chita era ques à 

E. dr brio e quatro vei des dis qr DESA Li 

Cc oud cosa Eros e segurança — Rã A.50 mad 

AJUER RA FRASCIKS - EXCELENTE 

ASA ED CLIMA EM INTE. 3 quartos | 

saite |, sa ki Gs dies 0 ul GS Go Err 

Ee, c oenhoa à mpla CSM mário depast- 
sad, di pe ape. Sail os dis (age, Es EC BOM - 

EbdaspO» CRS als Calil Cardo al Ei DEE cr SCE 

plo é seguriiça 24 bh —- R$ SD) mal 

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

NoAlto -Apto quarto, salacom 
jardim de inverno, banheiro so- 
cial, cozinha com peg. Armario, 
estacionamento nafrentedo pre- 
dio.Localização privilegiada. REF. 
AA-DI4 — R$ 24000000 

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

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

bo, cozinha, despensa, area de 
serviço, Dl vagade garagem, es- 
paço gourmet (ja com aquecedor 
depassageme luminárias insta- 
ladas) REF. CCAlb-0D4. A partir 
de R$ 349,000,00 

Vendo terrenos no Condomínio PORTAL DO QUEBRA FRASCOS - Local 
Privilegiado com infra-estrutura de Primeiro Mundo temenos com medidas a 
partir de 450ma com (15 x 30) - Linda área de lazer, muitas áreas verdes, sem 
passivo ecológico! À PARTIR de R$ 335.000,00 - CONDIÇÕES ESPECIAIS: 
ENTRADA ESALDO EM 12% SEM JUROS - CONSULTE! 



Párima 6 O DB À ÁRI Dé. Sexma-Fena, 3 ne Dezemeno ne 2021 

CES ITA Dosmeno/Desmo/Pu 12X DE 

SOLIDÁRIA 180499 crio 
OS KG ARROZ O! MOLHO TOMATE meg  O1ÓLEO DE SOJA gos m 

o ” ; E E" FD ER EPP a 01 KO FEDÃO PÓ DE CAFÉ cxogi OT CALDO qGaLiNHA CU CARNE 
| - em | STMCESTASBASICAS 3 

O cestasbasicasemais (e 01 RO AÇQUCAR Ol FARÓÕFA TEME. sos 

dt Ao pain a ad o Bad OT KO SA] 01 BISCOITO RECHEADO O] CREME DENTAI 

dj (21) 9701 3- 4369 01 MACARRÃO xo OlKO FUBÁ 02 SABONETES 

KI T q Dsespino/DEnmo/ Pr 12x DE | 

 DinHeiro/Dierro/Pix 12x DE | | - R$ 21,00 

R$ 9,00 : ea 239, 00 pa] E Ea 

Os KO ARROZ OI LATA DE sapoiNHa OU ago KIT LIMPEZA 
| s99,00 Po CART CRÉDITO (ida Õ, 

=" - E O2 KG FEDÃO O] EXTRATO DE TOMATE ce) 08 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 
Os KO ARROZ 0] MAIONESE REA] O ÓLEO DE SOJA, TS |] OZ LATAS DE ÓLEO OVCALENO DE CaALiNHÁ CU CARNE ol SABÃO EM PÓ PER 

O KG FENÃO PÓ DE CAFÉ (sm O] CALDO ALINHA OU CARNEI OS KG AÇÚCAR 02 DETERGENTES LIO. pos 
: à Ea a O KO SAL BANDEJA - 30 OVOS 05 SABONETES com 

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

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

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

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

| | Na RS 28,00 KIT BISCOITOS SORTIEHOES 

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

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

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

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

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

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

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

OZ GELATINAS SABORES O] BISC. RECHEADO 

HEFRI « COLA-COLA 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KIT EIS ÇÃO TOS DE HS 
DS Ri ARROT 

O BISCUITOS RECHEADOS E 

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

E BOLOS DE PAPEL HICIÊNICO ps E 

01 SABÃO EM PO amas Es 
É Es ar é O! EG TERÇO 

a gisele ic 1 PADOTE EABiNHA OU FAME 10 KO ARROZ OM EXTRATO DE TOMATE qraç 
OF SABONETES sos dp D4 KG FEIJÃO OM KO ESPAGUETE E KIT LIMPEZA 

OI PACOTE DELÁDE AÇO 03 LATAS DE ÓLEO 01 PACOTE DE MACARRÃO sea o 
01 CREME DENTAL gos DO O Ra 05 KG AÇÚCAR LINGUIÇA OU CARNE SECA emu 08 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 
mM DOTE DE SABÃO pAgTosO S siena ua 01 KO FARINHA OU FAROFA A Pk À dy ILHA OS SABONETES pg 

O AMACIANTE OU LATA DE sara ce maisena 01 KG TRIGO O LATA MILHO VERDE OU FRVILHA Gy CREME DENTAL prosi 
EE 01 EXTRATO DE TOMATE pass CAFÉ PILÃO cu SIMILAR fog MIBISCOITO coemecoacms cume OT SABÃO EM PÔ qui 

| DI DESINFETANTE es acena Ens nro te ed a 1 KG FUBÁ q Ro Of PACOTE DE LÃ Ee AÇO fra ey 

Eteptiei [ | BANDEJA - 3004 ar A SARDINHA CU SALS ns 02 DETERGENTES LÍO, poe-o 
O RREO] Ases - 30 cn0s 12 LITROS - LEME INTEGRAL ORG SA A OU SALSICHA Mm POTE DE TEMPERO bs | 

GALETOS - 7 UNIDADES : = 
EE 299,99 Ba CARSãO CHINIO pod bes , ; Ha DEFOS -COCA-COLA Fl O MICO 

| TEG CARNE MOIDA 

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

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

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


