
Dono de 

restaurante 
preso por furto 
de energia 
Empresário foi autuado por 
policiais após constatação 
de crime. Página 7 
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O DIÁRIO É O JORNAL DE TERESÓPOLIS QUE MAIS VENDE EM QUALQUER DIA QUE CIRCULA 

Prefeitura confirma aumento de 
casos de gripe em Teresópolis 
“População deve se imunizar”, pede a PMT. Tenda pode ser montada ao lado da UPA. Pág. 5 
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Tráfico: 
PM 14 quilos 
de drogas 
entre Rosário 
e Perpétuo 
Carga de cocaina e 
crack foi deixada para 
trás em debandada de 
traficantes 

- Sessão mudou de local, mas continua marcada para ocorrer no Rio 
- Determinação da Câmara ao prefeito é clara quanto a ilegalidade 

dort Dutra Mart Chara 

' A prefeitura publicou 
em DO nesta quarta-feira, 
15, amudança delocal onde 
está prevista para ocorrer 
a sessão pública da Con- 
corrência 0042021, que 
trata do procedimento 
licitatório de concessãodos 
serviços públicos relativos 
à gestão, estruturação de 
projetos de implantação, 
expansão, restauração e 
operação do sistema de 
abastecimento de água e 
coleta e tratamento de es- 
goto em Teresópolis. Assi- 
nado pela Comissão de 
Avaliação da Concessão do 
Serviço de Abastecimento 
de Agua e Coleta e Trata- 
mento de Esgoto de 
Teresópolis, o aviso aos li- 
citantes, contribuintesede- 
mais interessados transfe- 
re opregão do auditório do 
Banco do Brasil para asede 
do Fecomércio, na ruaMar- 

debate a retomada das pa E ia Eira 
noi Ear airrodoFlamengo,noRio 

ativida des turísticas ti e de Janeiro, npc ntido 
potencial turístico - | | = diae horário, 20 de dezem- 

dos municipios “Ele será cassado por essa casa legislativa se “Eu já avisei ao prefeito da ilegalidade bro de 2021, às 10 horas. 
insistir em vender a água”. Maurício Lopes e do vsco”. Leonardo Vasconcellos Página > 

Mais uma volumosa carga de 
cocaina e crack apreendida 
no bairro do Rosário 

Página 7 

Teresópolis 
assina acordo 

para impulsionar 
o turismo 

Governo do Estado 
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Estado pode ganhar programa para 
incentivo a mulheres cientistas 

O Estado do Rio de Janeiro pode ganhar o Programa 
Estadual de Incentivo ao Protagonismo das Mulheres na 
Ciência, com cobjetivode promover; a valorização de mulheres 
cientistas, combater a desigualdade de género e estimular 
meninas em formação a investirem na cameira cientifica A 
proposta é do Projeto de Lei 4525/21, de autona da deputada 
Tia Ju (REP), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
de Janeiro Aberj aprove em primeira discussão, nesta tença- 
feira, 14. O texto precisa passar por um seg undo tumo de 
votação na Casa. “O universo das Ciências é predominante- 
mente masculino, Ama assim, diversas mulheres já entraram 
para a História por seus grandes feitos e descobertas cientiti- 
cas, tornando-se pione etras em seus campos de abuação. Hoje, 
elas são inspiração para que outras mulheres acreditem no seu 
potencial e alcancem o topo das carreiras nas áreas da 
Ciência”, justificou à autora da proposta. Entre as metas do 
progmma, estica chação de campanhas públicas para dar 
visibilidade às mulheres crentistas brasileiras e a realização de 
debates e semininos em mstituições cientificas e académicas 
sobre 05 estereótipos de género e o machismo estrutural mo 
contexto do meto científico. À defesa da ampliação de bolsas 
de acesso à pesquisa para as mulheres, com à manutenção do 
pagamento durante licença maternidade de seis meses, tam- 
bém está emre as proposições do PL. 

Mutirão do Detran.RJ oferece mais 

de 13 mil vagas neste sábado 
O Detran RJ vai realizar neste sábado, dia 18, seu HP 

mutisão desde o início da pandemia. Serão oferecidas 13,7 mil 
vagas para 05 serviços de habilitação, identificação civil e de 
veiculos, distribuídas em 135 unidades de atendimento do 
departamento em todo o estado. Para evitar aglomerações, hã 
necessidade de agendamento, o que deverá ser feito pelo site 
do Detran (w Wi detran rj gov.brej ou pelo teleatendimento, 
nos números (21) 5460-4040, 3460-404 1 ou 3460-4042, das 6h 
às 21h. As vagas serão disponibilizadas a partir do meio-dia 
desta quarta-feira, dia 15. O Detran.RJ refomça que é preciso 
respeitar o horâno agendado, em antecipação ou atrasos, para 
que não ocorram filas é aglomerações 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro 
reajusta valores de ingressos 

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro reajustou 05 valores 
de seus ingressos, em portaria publicada nesta quarta-feira, 15, 

po Diário Oficial. A & ntrada para 05 residentes no Brasil subiu 

de R$ 24 para R$ 27. Os bilhetes para moradores do Grande 

ap que têm um desconto maior, passaram de R$ 15 para R$ 

. Visitantes residentes em países do Mercosul pagario Rã 

50 em vez dos R5 45 atuais. Já o ingresso para que m não tem 
direito a desconto passou de Rã 6) para R$ 67. Os novos 

valores passarão a ser cobrados em [º de janeimo de 222. O 
Jardim Botâmco do Rio de Janeiro bo cnado em 1808. Além 

de ter um arboreio com cerca de três mil espécies vegetais de 
bodo o mundo, o instituto é um dos principais centros de 
pesquisa em botânica no pais. 

CNI diz que economia deve 
crescer 1,2% em 2022 

A Confederação Nacional da Indústria (CNT) 
projeta crescimento de 1,2% para a economia brasileira em 
SUZ2, a partir da “superação parcial de problemas conjunturais, 
como nilação, emprego e normalização das cadeias globais de 
valor a partir do segundo semestre do ano”. A previsão está no 
documento Economia Brasileira: 22 I-M22, divulgado em 
Brasília. Para a entidade, a atividade econômica também deve 
se beneficiar da normalização da demanda por Serviços 
prestados às Emmílias, o que amda está abaixo do nivel pré- 
pandemia, e também alguns setores industnais demandados 
ainda em 2021, principalmenteaqueles ligados a investimentos, 
como a cadeia da construção civil e de bens de capital. Já em 
um cenário mais pessimista, a previsão é de expansão do 
Produto Intemo Bruto (PIB, soma dos bens e serviços produ- 
zidos no pais ) em 03% em 2022. No cenário otimista, o Brasil 
cresce 18%. Para 2021, à CNI calculou alta de 4,7% na 
atividade econômica. “A estimativa é menor do que cesperado 
po inicio do ano, devido às constantes quedas na indústria 
ocormdas no segundo semestre”, explicou, em comunicado. 
segundo a confederação, a expansão do PIB neste ano reverte 
a queda de 4,1% em 2020, mas o resultado não significa que 05 
problemas acentuados pela crise e 05 desaftos + estruturais do 
pais tenham sido superados. 
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O DIÁRIO 

1 
Vereador da base do prefeio aponta para descontentamento 

com a falta de foco do govemo. “A priondade tem que ser O 

povo”, são unânimes as criticas a Vinicius Claussen 

Teresopolitano padece 
enquanto Câmara discute 
abrobrinhas do prefeito 
Na sessão em que 0 

preteito recolheu pro- 
jeto de lei que criava o 
bairro Sudamtex - 
bairro George March 
como chamava equeo 
prefeito chama agora 
de“bairro Parque Flu- 
vial George March” - 
os vereadores rejeita- 
ram por 16 votosa 3a 
proposta de instalação 
deumteleférico ligan- 
do a praça Promotor 
Marcos da Motta à 
Colina dos Mirantes. 

Era natural a rejei- 
cão, sendofiéis ao pre- 
feito “Kinder Ovo" ,ta- 
manha surpresa que 
provoca sempre, con- 
torme fala da vereado- 
ra Marcia Valentin, 
apenas o lider do go- 
verno Paulinho No- 
gueira, é os vereado- 
res Tenente Jaime e 
Gustavo Simas, que se 
mantém no cargo por 
obra egraça do prefei- 
to, um suplente que 

não pode se opor às 
ordens superiores € 0 
outro sustentado no 

cargo às custas de ca- 
ros advogados. 

Foi um tempão, 
uma hora ou mais de 

sessão, com discus- 
sões infrutiferas, de- 
batendo-se sobre col- 

sa nenhuma, como a 
discutir o sexo dos an- 
Jos, porque não exis- 
tindomaisbairro, por- 
que o prefeito já havia 
retirado oprojeto, não 
havia o que se falar de 
praça ainda sem nome 
nem de possibilidade 
de concessão de tele- 
térico. 

“Não existe praça 
com nome de promo- 
tor, não existe bairro, 
endopodeexistir a au- 
torização desta Casa 
porque o prefeito não 
tem nada de concre- 
to”, disse Mauricio 
Lopes. “Temos que 
acabar com esse dis- 
curso. A familia tere- 
sopolitana não enten- 
de porque estamos 
discutindo teleférico e 
novo bairro enquanto 
seus familiares estão 
morrendo. Às pessoas 
estão sendo transferi- 
das para Resende, para 
Volta Redonda, onde 
ficam largadas longe 
dos familiares. Não 
podemos abrir mão de 
nos preocupar com a 
população gastando 
precioso tempo com 
propostas como es- 
sas”, justificou o voto 

contra o prefeito o ve- 
reador de sua base, 
Teco Despachante. 

Contas reprovadas chegaram a Teresópolis - em tempo recorde 
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PUT sem QI 
Depois de exigir que 

a prefeitura publiquea 
lista dos nomeados do 
POT, com a divulgação 
dehorário detrabalho 
inclusive, lei aprovada 
proposta pelovereador 
Maurício Lopes obriga 
agora que o govemo 
publique edital de cha- 
mamento público para 
a nomeação de servi- 
dores do POT. 

A regra acaba com a 
politicagem na contra- 

tação do programa so- 
cial, hoje feita por indi- 
cação política. 

Upa 244H 
Upa congestionada, 

com todos os leitos 
ocupados, mesmo não 
sendo um hospital. Pa- 
cientes sendo transfe- 
ridos para outros mu- 
nicípios porque não 
existem leitos disponi- 
veis na rede municipal. 
Dois pediatras apenas 
para atender cerca de 
200criançassendoaten- 
didas no hospital Bene- 
ficência Portuguesa. 

E isso, antes de ter 
sido registrada em Te- 
resópolis internações 
ou atendimentos na 
UPA de pacientes com 
Covid-19 ou gripe 
Influenza A. 

Papo reto 
“Meajudaaserbase, 

prefeito, porque está fi- 
cando dificil. À Câmara 
é uma casa garantido- 
ra e não tem como a 
gente aprovar nada 
sem saber o que irá 
acontecer sema neces- 
sáriainformaçãonas leis 
apresentadas para dis- 
cussão e aprovação”. 

A fala é do Diego 
Barbosa, que está pro- 
curando o boné para 
pegar. 

Bairro 

mudou de 
nome mas 
continua 

uma ideia 

ruim. 

Lei calote 
A Câmara Municipal 

cassou veto do prefei- 
to que derrubou lei 
aprovada na Câmara 
obrigando o município 
ahonrar precatórios no 
valor de até 20 salários 
minimos, conforme 
manda a Constituição, 
derrubando lei emer- 
gencial que limitava a 
R5 6 mil reais o paga- 
mentode precatórios e 
instituindo o calote das 
dividas além desse va- 
lor. 

A lei é do vereador 
Leonardo. 

Na Cabeça 
Justificando a auto- 

nomiaeo livre arbitrio 
do prefeito em suasini- 
ciativas, O vereador 

Gustavo Simas sugeriu 
que o prefeito faz as 
coisas porque dá na 
cabeça dele, provocan- 
doo decano Raimundo 
Amorim. “5e dernaca- 
beça do prefeito ele 
manda construir uma 
torre na frente do mi- 
rantee depois éobriga- 
do a derrubar. Não é 
bem assim, o prefeito 
não pode fazer o que 
dá na cabeça, tem que 
obedecer às leis, por- 
que nem tudo pode”, 
disse. 

Papo torto 
Depois dechamarde 

George Marcho bairro 
que quer permitir na 
área de 150milmetros 
quadrados da antiga 
fábrica Sudamtex, o 
prefeito está chaman- 
doa encrencaagorade 
“ParqueFluvial George 
March". O nome me- 
lhorou bem, mas conti- 
nua feio enquanto pro- 
jeto factivel e aprova- 
do pela população não 
for apresentado. 

“** Reprovadas pelo TCE, contas do prefeito 
Viniclus Claussen do exercicio de 2020 já estão na 
Câmara Municipal para serem julgadas pelos 
vereadores. *** Será 

votos ao menos? *** 

ue o prefeito consegue 3 
isso. Ful. 
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“PREFEITO PODE SER CASSADO” 

inícius não desistiu de vender a água 

Pácima 3 

- Sessão do leilão mudou de local, e continua marcada para ocorrer no Rio de Janeiro 
- Determinação da Câmara ao prefeito é clara quanto a ilegalidade da concessão 

Wanderley Peres 

A prefeitura publicou em DO nes- 
ta quarta-feira, 15, à mudança de 
localonde está prevista para ocorrer 
a sessão pública da Concorrência 
0042021, que trata do procedimen- 
to licitatório de concessão dos servi- 
ços públicos relativos à gestão, es- 
truturação de projetos de implanta- 
ção, expansão, restauração e opera- 
ção do sistema de abastecimento de 
água e coleta e tratamento de esgoto 
em Teresópolis. Assinado pela Co- 
missão de Avaliação da Concessão 
do Serviçode Abastecimento de Água 
e Coleta e Tratamento de Esgoto de 
Teresópolis, o aviso aos licitantes, 
contribuintes e demais interessados 
transfere o pregão do auditório do 
Banco do Brasil para a sede do 
Fecomércio, na rua Marquês de 
Abrantes, 99,no bairro do Flamengo, 
no Rio de Janeiro, sendo mantido 
dia e horário, 20 de dezembro de 
2021, às 10 horas. 

A reclamação quanto ao local da 
sessão havia sido reclamada pela 
Câmara na última semana, enten- 

dendo os vereadores que a licitação 
deveria ocorrerem Teresópolis enão 
no Rio de Janeiro e, ainda, que ela 
nem deveria ocorrer porque estaria 
sendo feita ao arrepio da lei, como 
reiterou na sessão desta terça-feira, 
15, o vereador Mauricio Lopes, autor 
de requerimento aprovado por una- 
nimidade, onde foi observado que a 
concessão precisana, previamente, 
de autorização legislativa e o gover- 
no estaria na contramão ao propor a 
realização de uma disputa de preços 
para depois, então, solicitar a apro- 
vação da Câmara Municipal. 

“O prefeito tem que entender que 
o plenário da Câmara é soberano e a 
partir da sua deliberação, ele precisa 
ser respeitado. Essa Casa aprovou 
uma recomendação ao prefeito, o 
notificou e eleinsiste em fazera con- 
cessão da água sem a autorização do 
poder Legislativo. O prefeito se gaba 
de que o MP está com ele, que o juiz, 
amaçonaria e a igreja estão com ele, 
mas os vereadores não estão com ele 
nessa empreitada que é danosa para 
o município”, disse Maurício. “Exis- 
te uma sentença judicial, eo prefeito 
segue adiante desrespeitando os de- 
mais poderes. Está previsto no de- 

“Eu já avisei ao prefeito da ilegalidade e do risco que está correndo em insistir com essa licitação descabida 

que contraria frontalmente a lei”, obervou o vereador presidente da Câmara, Leonardo Vasconcellos 

creto 201, de 1967, que cassa 
governantes que desrespeitam deci- 
são judicial e esta Casa não pode se 
fazer desrespeitada, assim melhor 
seria a gente Ir para casa, se aceitar- 
mos essa queda de braço que o pre- 
feito impõe acobertado pelas supos- 
tas amizades que ele diz ter”, conti- 
nuouovereador, quealertou Vinicius 
de que nunca viu prefeito cassar ve- 
reador, mas já viu a câmara de Tere- 
sópolis cassar prefeitos. “Que fique 
bem claro, se o prefeito insistir em 

AVISO Nº 226/2021 

AVISO = ALTERAÇÃO DE LOCAL DE LICITAÇÃO 
EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 004/2021 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, SOB REGIME DE CONCESSÃO, DOS SERVIÇOS 
PUBLICOS RELATIVOS À GESTÃO, ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS DE 
IMPLANTAÇÃO, EXPANSÃO, RESTAURAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE AGUA (SAM) E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO (SES) 
NO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS/RJ. 

A Prefeitura Municipal de Teresópols, através da Comissão Permanente de Lisitação, 

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

Água e Coleta e Tratamento de Esgoto de Teresópolis, designadas por Portaria do Exma. 

Prefeito, nos lermos do art. 175 da Constituição Federal, da Lei Federal nº. 8.067/95, da 
Lai Federal nº. 0074/85, da Lei Federal nº, 8.666/03 e da Lei Orgânica de Teresópolis, 

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

realizada a sessão pública da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 0042021, para sede 
FECOMERCIO, localizada na Rua Marquês de Abrantes, n. 98, Flamengo, Rio de 

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

horas e 00 minutos. 

Teresópolis, 14 de novembro de 2021 

Em vez de publicar cancelamento, prefeitura publicou mudança de endereço 

desrespeitar o poder Legislativo ele 
será impitimado. Ele será cassado 
por essa casa legislativa se insistir 
em vender a água sem a nossa per- 
missão”, concluiu. 

Como O DIÁRIO já informou na 
edição do dia 10 passado, a Câmara 
Municipal notificou o prefeito deter- 
minando a imediata suspensão do 
processo de licitação e a revogação 
do Edital de Concorrência Pública 
Nº. 004/2021. 0 poder Legislativo 
aponta para os termos do artigo 175 

da CFRB, Artigo 7o da CERJ e artigo 
99, caput, da Lei Orgânica Munici- 
pal e ainda em observância à Coisa 
Julgada Material estabelecida por 
meio do mandado de Segurança nº: 
0024825-24-2017-8-19-0061. 

A reação dos vereadores ocorreu 
na sessão seguinte à publicação do 
edital de concessão, em 4 de novem- 
bro, quando foi aprovada a provi- 
dência da determinação, por unani- 
midade, visando estancar o abuso 
em curso face ao desrespeito a pre- 
ceitos da Lei Orgânica Municipal, 
sob pena de procedimento judicial 
diante do ato de improbidade e abu- 
so de autoridade. O decreto 
legislativo foi lidoem plenário ratifi- 
cando notificação ao prefeito onde 
foi alertado para o risco que à popu- 

lação estácorrendo de sever prejudi- 
cada por uma concessão às escuras. 

“Eu já avisei ao prefeito da ilegali- 
dade e dorisco que está correndo em 
insistir com essa licitação descabida 
que contraria frontalmente a lei. A 
prefeitura não tem lei autorizativa 
da Câmara para fazer o leilão da 
venda da concessão e se o chefe do 
executivo mantiver o intento é des- 
respeito ao poder Legislativo, à Lei 
Orgânica e aConstituição Federal. O 
descumprimento ao que determinou 
a Câmara pode acarretar desdobra- 
mentossérios”, disse opresidenteda 
Câmara, Leonardo Vasconcelos. 

Reiterando que “o municipio não 
vai e nem pode privatizar a água, O 
que vai mudar é a gestão, através de 
um processo de concessão doserviço 
de água e de coleta e tratamento de 
esgoto, inexistente em Teresópolis”, 
a prefeitura confirmou orecebimen- 
to do ofício encaminhado pela Cã- 
mara Municipal e prometeu respon- 
der o documento com os esclareci- 
mentos sobre a legalidade do proce- 
dimento licitatório, queteria a docu- 
mentação completa relacionada ao 
procedimento disponivelparaa con- 
sulta de qualquerinteressadono site 
da Prefeitura: www.teresopolis. 
rj.gov.br/saneamento. 
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O FEIRÃO GÊNESIS ESTÁ 
COM OFERTAS IMPERDÍVEIS, 
VENHA CONHECER NOSSOS 
NOVOS EMPREENDIMENTOS: 
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Em nota encaminhada para a 
redação do jornal O Diário e Di- 
ário TV, a Prefeitura Municipal 
de Teresópolis confirmou que 
houve aumento de casos da gri- 
pe HiNi no municipio nos últi- 
mos dias, emdecorrêenciado sur- 
to viral no Estado do Rio de Ja- 
neiro. Este surto se deve, princi- 
palmente, pela cobertura vacinal 
não ter sido suficientemente 
atingida até o momento. “De 
acordo com a Secretaria Munici- 
pal de Saúde, Teresópolis atin- 
lia cobertine imoral (de DO 
apenas entre os trabalhadores 
de saúde (05.2%). Entre os gru- 
pos proritários a taxa é a se- 
guinte: crianças (76,7%); ges- 
tantes (67,7%); e puérperas 
(73.784), explicou a SMS, no 
documento divalendo pela As- 
sessoria de Comunicação. Ainda 
segundo a Secretana de Saúde, 
omunidápio conta com estoques 
de vacinas contra o virus da 
Influenza, e as doses podem ser 
aplicadas em todas as unidades 
de saúde da cidade e interior. 

A Secretaria Municipal de 
Saúde segue as orientações do 
MS eSES-RJ, quanto às inicia- 
tivas para conter o surto da 
HiN1. Desta forma, campanhas 
de imunização são realizadas 
constantemente em diversos 
pontos da cidade para reforçar 
aimportância da vacinação, em 
especial dentre o público-alvo 
(crianças, gestantes, puérperas 

e idosos). “Quando à confirma- 
ção sobre casos de crianças in- 
ternadas com gripe, a Prefei- 
tura Municipal de Teresópolis 
informa que segue em apura- 
cão junto à Secretaria Munici- 
al de Saúde. Tão logo rece- 
wermos uma resposta, envia- 
remos a informação”, destaca 
ainda a PMT. Anda em res- 
osta à pedido de informações 
io pelo Diário, a SMS disse 
que, no início da tarde desta 
quarta-feira, não havia paci- 
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IS: Prefeitura confirma 
aumento de casos e preocupação com surto 
- “População deve se imunizar”, pede a PMT. Tenda pode ser montada ao lado da UPA se número continuar crescendo 

entes na UPA aguardando 
transferência para outros hos- 
pitais — pelo menos em casos 
relacionados ao HiNL. 

Locais de atendimento 
Devido ao atual surto da gri- 

pe Influenza A, a Secretaria 
Municipal orienta para que toda 
a população procure se proteger 
da contaminação. Às formas de 
proteção contra a gripe sãos as 
mesmas já indicadas durante a 
pandemia de Covid-19: Uso de 

máscaras em locais abertos e 
fechados; higienização constan- 
te das mãos; e distanciamento 
social Osatendimentos ocorrem 
nas unidades de saúde da cidade 
e interior, nos dias de semana, 
de 8h às 17h. Nos sábados, o 
atendimentotambém ocorrenas 
unidades da Fonte Santa, 
Meudon e Rosário, através do 
programa “Saúde na Hora”, no 
mesmo horário. 

Novas medidas de aten- 
dimento - Ainda segundo a Se- 

E 
PRA Brasil 

Este surto 

principalmente, 
pela cobertura 
vacinal não 
ter sido 
suficientemente 
atingida até o 
momento 

cretaria Municipalde Saúde, caso 
a demanda por gripe Influenza 
A continue a aumentar em 
Teresópolis, algumas medidas 
serão ajustadas para ampliar a 
oferta de serviços e tratamento 
da população. À SMS estuda a 
instalação de uma tenda próxi- 
mo à UPA 24H, a fim de receber 
pacientes com suspeita de gripe; 
além de aumentar a equipe 
pediátrica que trabalha no 
Cemusa (São Pedro), com horá- 
rio também ampliado. 

Janssen COVID-I? | Era tão Mme 8 

DME Deu cação 

Dados que mostram que uma dose de reforço da Vacina Janssen [da Johnson & Johnson], dada pelomenos doismeses 
após a primeira dose em adultos, levou à um aumento dos anticorpos” contra 0 úrus que provoca a doença 

Agência recomenda segunda 
dose da Janssen a adultos 
- Dose deve ser aplicada pelo menos dois meses após a primeira dose 

A Agência Europeia de Medica- 
mentos (EMA) recomendou o re- 

recomendação baseia-se em “da- 
dos que mostram que uma dose de 
reforço da Vacina Janssen [da 
Johnson & Johnson], dada pelo 
menos dois meses após a primeira 
dose em adultos, levou a um au- 
mento dos anticorpos” contra o 
virus que provoca a doença. De 
acordo com a agência, “o risco de 
trombose em combinação com 
trombocitopenia ou outros efeitos 

secundários, muito raros após um 
reforço, não é conhecido e está sen- 
do cuidadosamente monitorado”. 

A EMA indica que a vacina da 
Janssen contra a Covid-19 pode 
ser administrada após as duas do- 
ses de uma das vacinas desenvol- 
vidas com a tecnologia mENA au- 
torizadas na União Europeia: a 
Cominarty, da Pfizer /BioNTech, ou 
a Spikevax, da Moderna. À Covid- 
19 provocou pelo menos 5,311 mi- 
lhões de mortes em todo o mundo, 
entre mais de 269 milhões de in- 
fecções pelo novo coronavirus 
rep O ErndhE desde o início da 
pandemia, segundo o mais recente 

balanço da agência France-Presse. 
A doença respiratória é provo- 

cada pelo coronavirus SARS-CoV- 
a, detectado no fim de 2019 em 
Wuhan, cidade do centro da China, 
e atualmente com variantes 
identificadas em vários paises. Uma 
nova variante, a Omicron, classifi- 
cada como “preocupante” pela Or- 
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), foi detectada na Africa 
Austral, mas desde que as autori- 
dades sanitárias sul-africanas de- 
ram o alerta, em 24 de novembro, 
foram notificadas infecções em 
pelo menos 57 paises de todos os 
continentes. 

OCentro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças considera que 
aUmicron, nova variante do SARS-Cov-2, tem risco “muito devado” 

Ômicron se propaga em ritmo 
sem precedentes, alerta OMS 
- Vários paises retomaram medidas restritivas 
devido à nova variante da Covid-19 

A nova variante do 
coronavirus, a Ômicron, já 
está presente em 77 pai 
ses e a alastrar-se a um 
ritmo sem precedentes. O 
alerta é da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). 
Vários países começam a 
adotar medidas mais res- 
tritivas para conter o au- 
mento de infecções. OCen- 
tro Europeu de Prevenção 
e Controle de Doenças 
(ECDC) considerou nesta 
quarta-feira que a Omi 
cron, nova variante do vt 
rus SARS-CoV-s, repre- 
senta risco “muito eleva- 
do” e exige medidas “ur- 
gentes é fortes “ de modo 
a proteger os sistemas de 
saúde. 

Numa avaliação de ris- 
co atualizada e divulgada 
nesta quarta-feira, o ECDC 
diz que a ÔOmicron deverá 
suceder a Delta como a 
variante dominante na 
União Europeia (UE) no 
início de 2029. Já se assis- 
te à transmissão comuni- 
tária dentro da Europa, e 
os dados preliminares dis- 
poníveis não descartam 
“uma redução significati- 
va da eficácia das vacinas” 

contra essa estirpe. Desse 
modo. e porque os paises 
da UE ainda enfrentam o 
impacto severo da varian- 
te Delta, “um novo aumen- 
to das hospitalizações po- 
derá rapidamente sobre- 
carregar os sistemas de 
saúde”. “Com base nas 
provas limitadas atual- 
mente disponíveis, e dado 
celevado nivel de incerte- 
za, o nível global de risco 
para a Ed pública, as- 
sociado à emergência e 
pre pegação da Umicron, é 
nha lo como muito ele- 
vado”, diz o centro euro- 
peu, que recomenda uma 
“ação urgente e forte” para 
reduzir a transmissão do 
virus, “a fim de aliviar ajá 
pesada carga sobre os sis- 
temas de saúde e proteger 
os mais vulneráveis nos 
próximos meses”. 

Segundo o ECIX, é ne- 
cessária “a rápida rein- 
trodução e o reforço das 
intervenções não farma- 
céuticas” para reduzir a 
transmissão da Delta e re- 
tardar a propagação da 
Omicron, mantendo sob 
controle a carga sobre os 
cuidados de saúde. 
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retomo da Stock Car ao Rio de Janeiro 
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ador Claudio Castro anunci 

Quinta-Feira, 16 ne Dezemeno ve 2021 

- GP Galeão será disputado em pista no Aeroporto RioGaleão e fará parte do calendário de retomada dos eventos 
O governador Cláudio Cas- 

tro anunciou, nesta quarta-fei- 
ra, 15, 0 retorno da Stock Car 
ao Rio de Janeiro, em 2022, 
após dez anos fora do estado. À 
etapa fluminense da competi- 
ção, batizada de GP Galeão, é 
iabilaada pela Secretaria de 
Estado de Esporte, Lazer e Ju- 
ventude por meio da Lei de 
Incentivo ao Esporte. À dispu- 
ta será em uma pista montada 

no Aeroporto RioGaleão. - O 
Rio de Janeiro passa por uma 
retomada após um periodo de 
perdas. E a retomada da 
credibilidade. Grandes empre- 
sas voltaram a nos procurar 
para investir no Rio de Janeiro. 
Nossa gestão tem resultados 

históricos. Quando ouvimos um 
pilotocomo o Cacá Bueno dizer 
que acredita no estado, indica 
que estamos no caminho certo 
- reforçou o governador Cláu- 
dio Castro. 

O GP Galeão, primeira cor- 
rida em um aeroporto comer- 
cial na história do esporte naci- 
onal, será realizado no dia 10 
de abril. A pista terá quatro 
quilômetros de comprimento e 
45 metros de largura. À estru- 
tura prevê a instalação de ar- 
quibancadas. - Constantemen- 
te recebemos pedidos dos fãs 
da Stock Car para que as pro- 
vas voltem a ser no Rio de Ja- 
neiro. Vamos batizar o circuito 
de Cacá Bueno, único piloto ca- 
roca em atividade. Estamos 
voltando para casa - comemo- 
rou Fernando Julianelh, CEO 
da Vicar, promotora da Stock 
Car. 

Um carro, semelhante aos 
que são utilizados pelos pilotos 
nas provas de Stock Car, foi 
desenvolvido especialmente 
para o lançamento da etapa do 
Rio de Janeiro. O automóvel, 
que tem cerca de 500 cavalos 
de potência, será exposto em 
alguns locais da capital, como o 
Palácio Guanabara, o Aeropor- 
to RioGaleão entre outros pon- 

tos turisticos. - Estive, no do- 
mingo, em Interlagos e pude 
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Um carro, semelhante aos que 5ão utilizados pe los pilotosnas provas de Stock Car, foi desenvolvido especialmente para o lançamento da etapa do Rode Janeim 

vivenciar a nova era da Stock 
Car, que vem agregando muito 
ao esporte brasileiro. A Lei de 
Incentivo ao Esporte, da nossa 
secretaria, foi um importante 
instrumento para que a moda- 
lidade estivesse de volta ao Rio 
de Janeiro. Trazer de volta a 
Stock Car atraiu outras moda- 
lidades automobilisticas para 
conversarem conosco - afirmou 
o secretário de Esporte, Lazer 
e Juventude, Gutemberg Fon- 
seca. 

Retomada dos 
grandes eventos 

O ano de 2022 será marca- 
do pela retomada de alguns dos 

principais eventos esportivos 
e de entretenimento que ti 
nham o Rio de Janeiro como 
sede. 

A Maratona do Rio, realiza- 
da no mês passado, já anteci- 
pou este potencial: o impacto 

foi positivo na rede hoteleira, 
com cerca de 95% de ocupação 
durante o fim de semana da 
realização das corridas de rua, 
segundo pesquisa da Ássocia- 
cão Brasileira de Hotéis do Rio 
de Janeiro (ABIH-RJ). O tra- 
balho de retomada dos gran- 
des eventos mostra resultados 
a partir deste anúncio. Sabe- 
mos que, mesmo um evento 
realizado na capital, pode ge- 

rar impacto no interior do es- 
tado. O retorno da Stock Car é 
a prova de que as pessoas vol- 
taram a acreditar no Rio de 
Janeiro e estão apostando no 
estado para retomar os inves- 
timentos em diversos setores - 

afirmou o secretário de Turis- 
mo, Gustavo Tutuca. 

Ú pentacampeão Cacá Bue- 
no também falou sobre o re- 
torno do esporte ao Rio de Ja- 
neiro. - Tudo que hoje sou, teve 
inicio na minha cidade, queé o 
Rio de Janeiro. Comeceino kart 
aqui e, por isso, é uma grande 
vitória. Este será o ponto de 
artida do retorno do automo- 
Elhamo - disse o piloto. 

| A competição 
Ao todo, são 12 etapas 

| da Stock Car Pro Series, 
| que é a categoria de aces- 
| so. À competição brasileira 
| também será realizada em 
| outras cidades do pais. No 
Rio de Janeiro, o OP 

| Galeão, além do governo 
| estadual, tem o apoio das 
| empresas Naturgy, Light e 
RioGaleão. À iniciativa 
marcará também as co- 
memorações dos /U anos 
do Aeroporto Internacio- 
nal Tom Jobim, inaugura- 

| do em 1º de fevereiro de 
| 1952. 

Speed Fiber 
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Mais uma 

volumosa 

carga de 
cocana é 
crack 

apreendida 
no bairro do 

Rosário 

olícia Militar apreende 14 quilos 
e drogas entre Rosário e Perpétuo 

- Carga de cocaina e crack foi deixada para trás em debandada de traficantes 

No imicioda tarde desta 
pi 15. policiais 
o 30º BPM, dos setores 
PATAMO, Supervisão de 
Oficial e Policia Reservada 
(P2), deram mais um 
grande prejuizo para o 
movimento de tráfico de 
drogas em Teresópolis. 
Operação no bairro do 
Rosário, onde bandidos 
tem atuado em “parceria” 
com localidades vizinhas, 
como Perpétuoe Pimentel, 
terminou com a apreen- 
são de aproximadamente 
sete mil embalagens de 
droga, sendo 4.950 pinos 
de cocaina e 2.200 pedras 
de crack, totalzando 14 

quilos. A carga estava es- 
condida em um terrenoem 
localconhecdidocomo*Cru- 
zeiro”, justamente entre 
Rosário e Perpétuo. Trafi- 
cantes que seriam 08º pro- 
prietários” do volumoso 
material, homens que te- 
riam ligação com facção 
criminosa do Rio de Janei- 
ro, conseguiramescaparda 
ação policial. As embala- 
gens de cocaina e crack fo- 
ram recolhidas e apresen- 
tadas na 102º DP, onde 
ficaram apreendidas. 

Em outra ocorrência na 
RuaJosé Bandeira Vianna, 
também no Rosário, horas 
antes, equipes da Po e 

Policiais federais devem 

ter reajuste até 2022 
O presidente Jair Bol- 

so-naro disse, nesta ter- 
ca-feira, 14, que vai tra- 
tar com à equipe econô- 
mica sobre reajuste sala- 
rial para agentes da Poli- 
cia Rodoviária Federal 
(PRF), Polícia Federal 
(PF) e do Departamento 
Penitenciário Nacional 
(Depen) até o ano que 
vem. 

“Temos que valorizar 
vocês também, não po- 
demos ficar apenas nos 
discursos e nas promes- 
sas, afirmou o presiden- 
te, que também convidou 
os diretores da PRF, 
Silvinei Vasques, eda Po- 
licia Federal (PF), Paulo 
Maiurino, para participa- 
rem do lançamento do 
“Rodovida 2022”, no Pa- 

lácio do Planalto. O pro- 
grama é da PRF, com 
apoio do Ministério da 
Infraestrutura À ação 
tem como foco a inte- 
ração entre órgãos pú- 
Eca federais, estaduais 
e municipais para a fisca- 
lzação, prevenção e re- 
dução de acidentes de 
transito. No dia anterior, 
sem dar detalhes, por 
meio das redes sociais, O 
ministro da Justiça, 
Anderson Torres, já ha- 
via adiantado que entre- 
gou ao ministro da Eco- 
nomia, Paulo Guedes, 
uma proposta para “rees- 
truturação das carreiras” 
policiais. Segundo ele, a 
medida busca “ainda 
mais valorização das for- 
cas de segurança”. 
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TERESOPOLIS 
to às TÃO Rua Boeerador Robeno Gileeieo cado Pedro - Teresópolis 
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Reto da Sea - Reto da Serem - Tórindpors 
Fui Riesãa - Rito da Serem - Torrspota 
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Flua Vrdetas - Retro da Esmra - Tisstrápalr 
Trasicisa Sissta - Rúbro da Sama - Tersaópeha 

da Emteadin Fonda Sarêa - Fonte Santa - Trsmeapnia 
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Sasrildo Tancredo iheses «Fondo carta - Prata - Quinta Lebrão 
VETO Travessa Feder Regecde - Pra « Teremópodls 

Estamos com você, mesmo à distância. 

PATAMO apreenderam 
mais 15 capsulas de cocai- 
na. Nessa ocorrência, dois 
homens, de 17 e 98 anos, 
foram levados para a dele- 
gacia. O mais velho negou 
ter qualquer relação com o 
ola eni acusado de 
tráfico, alegando “que cor- 
reu da PM porque tinha 
visto homens armados na 
comunidade e ficou com 
medo de ocorrer um tiro- 
tejo”. A dupla foi autuada e 
liberada, sendo o jovem 
encaminhado para a Vara 
da Infância e Juventude. 

Na Rua Alfredo Rebelo 
Filho, bairro do Alto, mais 
um adolescente, agora de 

Po -TTÇÃ 

ee 
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15 anos, foi detido pelas 
mesmas equipes acusado 
de envolvimento com o 
tráfico de drogas. Foram 
apreendidos 46 pinos de 
cocaina e R& ss. dinheiro 
que teria obtido com o fato 
análogo a ato ilícito. O jo- 
vem também passou pela 
DP, prestou depoimento e 
foi encaminhado para 
acompanhamento da Vara 
da Infância e Juventude. 
Informações que possam 
contribuir com as opera- 
ções policiais devem ser 
passadas para os telefones 
190, 2742-7755 € 99817- 
7508. Não é necessário se 
identificar. 
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Dono de restaurante preso 
por furto de energia 
- Empresário foi autuado por policiais 
da 1102 DP após constatação de crime 

A Enel 
Distribuição 
Rio realizou, 
na última ter- 
ca-feira, 14, P 
em conjunto 
com a Polícia 
Civil, mais 
uma opera- 
ção de com- 
bate às per- 
das, em Te- BH 
resópolis, pa- A Enelvem intensificandoo combate às perdas 
El inspecio- de energia na região já realizo, aolongodo ano, 
nar medido- aproximadamente 4,900 inspeções é normalizou 

res de ener- 
a de grandes comércios 
E região. A ação resultou 
em dois registros de ocor- 
rência, pelas irregularida- 
des encontradas. Entre 
eles, foi preso pela equipe 
da 1102 DP o dora de um 
estabelecimento comerci 
al. Ele foi capturado no in- 
terior de um restaurante 
no bairro do Alto durante 
ação conjunta com peritos 
do Posto Regional de Poli 
cia Técnica e Científica 
(PRPTC Teresópolis) e 
funcionários da concessio- 
nária Enel. “Segundo os 
agentes, o crime foi com- 
provado após ser detecta- 
do pela perícia que a ener- 
gia elétrica era desviada 
por meio de adulteração 
no medidor. O autor foi 
encaminhado ao sistema 
prisional, onde está à dis- 
posição da Justiça”, divul- 
gou a Policia Civil em seu 
site, não informando, po- 
rém, os nomes do estabe- 
lecimento comercial e do 

No fim de semana equipes da PRF realizaram comandos de fiscalização de alcookemia nas rodovias federais do Rio de Janeiro 

cerca de 2.900 imegularidades 

denunciado pelo delito. 
Extraoficialmente, apura- 
mos que esta não foi a pri 
meira ocorrência do tipo 
envolvendo o mesmo fun- 
cionário, que possui outros 
estabelecimentos e já 
atuou em diferentes ra- 
mos do setor alimentício. 

Murtos crimes 
À Enel vem intensificando 
o combate às perdas de 
energia na região e já 
realizou, ao longo do ano, 
aproximadamente 4.900 
inspeções e normalizou 
cerca de 2.900 
irregularidades. “Além de 
ser crime, com pena prevista 
de um a quatro anos de 
reclusão, o furto de energia 
afeta diretamente a 
qualidade do serviço 
prestado pela distribuidora 
e põe em risco a população, 
principalmente as pessoas 
que manipulam a rede 
elétrica”, informa a Enel. 
Os clentes que quiserem 
denunciar o furto de energia 
podem entrar em contato 
com a companhia pela 
internet: < enelcom br/ >. 
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PRF inicia programa “Rodovida 21/22 
- Ação consiste em um conjunto de esforços para reduzir a violência do trânsito 

A Policia Rodoviária 
Federal (PRF), iniciou o 
programa Rodovida 2021/ 
ago, em todo o território 
nacional, tal ação consiste 
em um conjunto de estfor- 
cosinterinstitucionaispara 
reduzir a violência do trán- 
sito. Noúltimo sábado, dia 
1, ações ocorreram du- 
rante a tarde até a madru- 
gada de domingo, dia 12, 
em todo estado do Rio de 
Janeiro, fiscalizações rea- 
lizadas para inibir e com 
bater à condução de vei 
culos automotores por 

condutores e ririacádos: 
Equipes da PRF realiza- 
ram comandos de fiscali- 
zação de alcoolemia nas 
rodovias federais do Ri 
de Janeiro, sendo realiza- 

da a integração com agen- 
tes da Lei Seca RJ (que 
ajudam a retirar motoris- 
tas alcoolizados das ruas, 
estradas e rodovias) e 
DETRAN-K], com ação 
em Angra dos Reis e Du- 
que de Caxias e agentes da 
Policia Civil em Angra dos 
Reis e Campos dos Goyta- 
CAZES. 

Durante as ações foram 
fiscalizados 218 veiculos e 
submetidos a realização de 
teste de etilômetro 1993 
condutores, sendo flagra- 
dos um condutor condu- 
ando o veiculo sob efeito 
de álcool e 11 recusaram 
se a submeter ao teste, Ao 
final da operação foram 
extraídos 82 autos de in- 
fração, sendo um por 

constatação de alcoolemia 
e 11 por recusa a se sub 
meter ao teste de etiló- 
metro. Além disso, 22 ve 
iculos foram removidos 
e três CRLVs foram reco 
lhidos eletronicamente 
para apresentação do vei- 
culo regula do «Mm con- 
dutor foi detido e encami 
nhado para a PCERJ para 
prisão em flagrante por 
estar conduzindo veiculo 
com alteração da capaci 
dade psicomotora. 

No periodo do progra- 
ma, de comandos 
temáticos para fiscalização 
de embriaguez, também 
se farão presentes fiscali 
zações de ultrapassagem / 
velocidade; motocicletas; 
equipamentos obrigatóri- 

os e dispositivos de reten- 
ção e veiculos de carga. O 
Rodovida consiste em um 
conjunto de esforços 
interinstitucionais para 
reduzir a violência dotrân- 
sito, materializada através 
dos acidentes de trânsito, 
principalmente aqueles 
relacionados a ultrapassa- 
gem indevida, embriaguez 
ao volante, não utilização 
do cinto de segurança e 
demais dispositivos de re- 
tenção obrigatórios, falta 
de uso do capacete, exces- 
so de velocidade e utiliza- 
cão do telefone celular du- 
rante a condução de vei 
culos. Condutas essas que, 
historicamente provocam 
indices elevados de 
letalidade. 
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MAIS DE 150 CURSOS DE GRADUAÇÃO 

1º MENSALIDADE POR NOSSA CONTA 
VESTIBULAR ONLINE GRÁTIS 

MAIS INFORMAÇÕES: (21) 99860-8488 | (21) 99458-8247 



Quisma- Femma, 16 De Dezemeno ve 202 1 

| (C2) 
| a, o 

O Projeto de Lei 5.147/21, de autoria original do deputado Luiz Paulo (Cidadania), que al 

Iteradas as normas sobre 

criação e tomeio de passarinhos 
- Nova medida reduz número de anilhas solicitadas e outras ações 

A Assembleia Legislativa do Es- 
tado do Rio de Janeiro (Alerj) apro- 
vou em segunda discussão, nesta 
terça-feira, 14, O Projeto de Lei 
Gp asgi2a, de autoria original do de- 
putado Lutz Paulo (Cidadania), que 
altera a Lei 6.008/14, sobre a cria- 
çãoe torneios de passarinhos. O tex- 
to segue para o govemador Cláudio 
Castro, que tem até 15 dias úteis 
para sancioná-la ou vetá-la. À nova 
medida reduz de 125 para 50 as 
anilhas que criadores amadores de 
pássaros podem solicitar ao Institu- 
to Estadual do Ambiente (Inea ) aru- 
almente. “A Lei 6.908 de 2014 foi 
instituída porque era o Ibama quem 

regulava a criação de pássaros. Hou- 
ve um convênio sobre o tema, dele- 
gando essa responsa bilidade aos es- 
tados. Então, com essa medida, 
trouxemos praticamente a instru- 
cão normativa do Ibama para o Es- 
tado do Rio. Foia primeira lei nacio- 
nal e hoje muitas unidades da fede- 
ração já tem leis copiadas da nossa. 
Estamos propondo alguns ajustes 
burocráticos para que o Inea dé mais 
agilidade aos processos”, explicou 0 
deputado Luiz Paulo (Cidadania). 

O novo projeto também altera 
algumas regras para os tomeios de 
canto entre os passarinhos. Os rea- 
lizadores deverão solicitar permis- 
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são ao Inea com pelo menos quinze 
dias de antecedência, informando o 
endereço completo do local, as datas 
e o horáno do evento e as espécies 
participantes. Também deverão 
encaminhar o comprovante de pa- 
gamento de uma taxa de cerca de R$ 
1.500 (415 UFIR-RJ). Se a solicita- 
ção não for analisada pelo Inea em 
até 60 dias, as exigências protocola- 
res serão suprimidas por um ano, 
sendo proibida a renovação auto- 
mática do protocolo. Apús esse peri- 
odo, caso os realizadores não cum- 
pram alguma exigência solicitada 
pelo órgão, aautorização ficasus pen- 
sa até o efetivo cumprimento. 
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Antes deste edital, 0 IBGE já tinha aberto dois processos se tivos, 
que foram cancelados, derido aadiamentosdo censo 

IBGE abre inscrição 
para seleção com 
201 vagas no Censo 
- Oportunidades para três funções 
temporárias no Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatistica 
(IBGE) publicou, nesta 
quarta-feira, 14, no Diário 
Oficial da União, o edital 
para seleção de recensea- 
dores e agentes censitários 
do Censo Demográfico 
2022. Serão 206.801 va- 
gas temporárias para todo 
opais. Antes desteedital, 0 
IBGE já tinha aberto dois 
processos seletivos, que 
foram cancelados, devido 
a adiamentos do censo. O 
primeiro cancelamento foi 
em março de 2020 €, O 
segundo, em outubro des- 
te ano. Das vagas, 189.021 
serão para recenseador, 
18.420 para agente censi- 
tário supervisor e A.450 

para agente censitário 
municipal. 

As mscruões terminam 
às 16h de 29 de dezembro 
deste ano. Ás inscrições 
serão feitas pelo site da 
FGV Conhecimento, onde 
também poderão ser en- 

contradas informações so- 
bre as provas. 

Os recenseadores, que 
são os responsáveis pela 
aplicação do questionário 
do Censo nos domicilos, 
terão salário variável de 
acordo com a produção. À 
carga horária semanal re- 
comendável é de 25 horas. 
A taxa de inscrição custa 
RS 57,50. Us agentes 
censitários supervisores 
supervisionam o trabalho 
dos recenseadores. Eles 
tema carga horária sema- 
nal de 40 ho ras e saláriode 
RS 1.700. Já os agentes 
censitários municipais 
têm, entre suas Sen di 
ções, garantir a cobertura 
de sua área territorial, O 
cumprimento dos prazos 
ea qualidade das informa- 
ções coletadas. À carga 
horária é de 40 horas e O 
salárm, de R$ 2.100. O 
valor da taxa de inscrição 
para ambos os cargos é de 
RS 60,50. 
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Procon do Rrio de Janeiro denuncia empresas de 
e-commerce após fiscalização na Black Friday 
- B2W, Philips e Amazon foram autuadas por publicidade enganosa e outras irregularidades 

Em novembro, o Procon-RJ 
realizou pesquisas de preços e 
romoçÕões E produtos mais 
Dies dos na Black Friday e com- 
parou com as ofertas anuncia- 
das nos sites de diversas empre- 
sas. Entre os sites de oito gran- 
des varejistas monitoradas, os 
fiscais constataram problemas 
nas ofertas em três deles: Bow, 
Philips e Amazon. Todas foram 
notificadas e poderão sofrer 
multa de até 10 milhões de reais, 
dependendo do caso e do relató- 
rio econômico apresentado pela 
empresa. 

No site da Amazon, foi cons- 
tatado pelo agente fisc: al publici- 
dade enganosa, já que, em uma 
data anter jor ao citado evento, 0 
produto “Smart TV Samsung 
Cristal UHD TU8000 4K 82" 
era ofertado pelo valor de R$ 
8.559,00 e no dia do evento, 
ofertado pelo valor de R$ 
16.799,00. Para o produto 
“Notebook LG Gram, L190g, 
Intel Core i-116567”, o preço 
no dia do evento era R$ 
13.599,00, enquanto que em 
uma data anterior, estava sendo 

ofertado pelo valor de R$ 
8.709,91. Os anúncios poderiam 
ndugr o consumidor em erro, 
uma vez que os consumidores, 
ndicioialmente. esperam ob- 
ter descontos e compras mais 
vantajosas no evento da “Black 
Friday”. Além disso, não havia 
qualquer distinção entre os pro- 
dutos que se encontravam em 
promoção ou não, mesmo com o 
website apresentando a seguin- 
te informação: “Hoje é Black 
Friday — até 60% off” 

1a 

Jáosite da Americanas.com, 
no dia 16.11.2021, anunciou O 
produto Smart TV 82” Sam- 
sung Crystal UHD 82TU Bo 00 
4K” com valor de E$ 8.099.909. 
einformava que ser a dado des- 
conto de 10%, passando a valer 
R$ 80o90,00. Na semana se- 
guinte, dia 26.11.2021, O mes- 
mo produto estava anunciado 
como se o preço anterior dele 
fosse R$ 9.990,99, € com O 
mesmo desconto de 10%, pas- 
sando ovalor para R$ 8.999,99, 

PARA QUEM 
DIRIGE O SEU 
PRÓPRIO DESTINO 
ARRIZOBSERO 

(21) 2743-5005 | 99106-4099 0 

Av. Delfim Moreira 1302 | loja Sl4 Vale do Paraiso, 

induzindo oconsumidora acre- 
ditar que aquele era um exce- 
lente negócio. Ou seja, O consu- 
midor acredita estar pagando 
um preço com desconto de 
10%, mas leva o produto na 
verdade R$ 900,00 reais mais 
caro. 

No caso da empresa Philips, 
em publicidade patrocinada na 
rede social Instagram, anuncia- 
va: “Black Friday Oferta Secre- 
ta Philips”. A oferta constava 
como preço promocional ao lado 

Í = 

Os fiscais continuarão a fiscalizar hojas no e-commerce neste periodo de comprasno Natal e à autarquia manterá alista de sites não confiáveis atualizada 

aiii 

de uma caixa sem informar qual 
era produto que reduziu o valor 
“de: R$ 209,90 por R$ 89.90". 
Acclicar eser direcionada aosite 
win doja. philips.com.br , o con- 
sumidor continuava sem saber 
o que estaria comprando, por- 
tanto não há como calcular se o 
desconto é real, configurando 
publicidade enganosa por omis- 
são. 

As empresas têm 15 dias após 
orecebimentodanotificaçãopara 
apresentarem defesa. Caso se 

ESt=t= 

www besourocaoachery.com.br 
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jam multadas, o valor pode che- 
gar a 10 milhões de reais, de- 
pendendo do seu porte econó- 
mico. Os fiscais continuarão a 
fiscalizar lojas no e-commerce 
neste periodo de compras no 
Natal e a autarquia manterá a 
lista de sites não confiáveis atu- 
alzada, além de divulgar dicas 
para que os consumidores pos- 
sam fazer as compras natalinas 
de forma mais consciente e se- 
gura, segundo o Presidente do 
Procon-Ri], Cássio Coelho. 

a 
* Anatel cria um 
número exclusivo 
para telemarketing 
- Código 0303 permitirá 
que consumidor brasileiro 
identifique origem da 
chamada a ser recebida 

Empresas que ofertam ser- 
viços por telemarketing o 
deverão usar o código 09309, 
partir do próximo ano. Com e 
número, o consumidor poderá 
identificar as nte de 
telemarketing e decidir se quer 
atender a ligação. À norma é 
uma determinação da Agência 
Nacional de Telecomunicações 
(Anatel), que publicou nesta sex- 
ta-feira, 10, no Diário Oficial da 
Umão o Ato nº 10.413. O prazo 
para implementação das regras 
éde 90 Ep para as prestadoras 
de telefonia móvel e de 180 dias 
para as operadoras de telefonia 
fixa. 

Segundo a Anatel, tele- 
mar keting ativo é a prática de 
oferta de. rodutos OU servicos 
por meio de ligações ou mensa- 
gens telefônicas, previamente 
gravadas, ou não. Ocódigoo303 
será de uso exclusivo e E tg ató- 
rio para atividades detelemarke- 
ting ativo, e as redes de teleco- 
municações deverão permitir a 
identificação clara, no visor do 
aparelho do usuário, donúmero. 

As operadoras de telefonia 
deverão realizar o bloqueio pre- 
ventivo de chamadas originadas 
de telemarketing ativo a pedido 
do consumidor, Segundo a 
Anatel, as novas regras foram 
aprovadas após processo de con- 
sulta pública — realizado nos 
meses de agosto e setembro des- 
te ano — no qual foram recebidas 
quase 100 contribuições de con- 
sumidores, empresas e associa- 
cões de defesa do consumidor e 
do setor de telecomunicações, 
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na acordo para 
regional 

- Govemo estadual debate sobre a retomada das atividades turísticas e o potencial dos municípios 
O prefeito Vinicius 

Claussen e o secretário 
municipal de Turismo, 
Maurício Weichert, parti- 
ciparam nesta terça-feira, 
14, do quarto Fórum Re- 
gional do Turismo Flumi- 
nense — Edição Serra Ver- 
de Imperial. Realizado 
pelo Governo do Estado 
do Rio , através da Secre- 
taria de Turismo (Setur- 
RJ) e pela Companhia de 
Turismo Estadual (Turis 
Rio), o evento aconteceu 
em Petrópolis e reuniu li- 
deranças públicas munici- 
pais, estaduais e a imciati- 
va privada das cidades do 
interior, além da presença 
do secretário estadual 
Tunsmo, Gustavo Ttpica 
Na pauta, o debate sobre a 
retomada das atividades 
turísticas & 0 potencial LLI- 
rístico dos municipios 
Muminenses. 

O Fórum é uma das ini- 
ciativas do programa “Tu- 
rsmo RJ + Perto”, coman- 
dado pela Setur-RJ, que 
visa a integração e a união 
de esforços para o desen- 
volvimento do turismo. 
Durante o encontro, O pre- 
feito Vinicius Claussen 
assinou Acordo de Coope- 
ração que tem por objeti- 
vo somar esforços para a 

O prefeito 
Viniáius 

Claussene o 
secretário 

municipal de 
Turismo, 

Miro 

Weichert, 

participaram do 
quarto Fórum 

Regional do 
Turismo 

Fluminense - 

Edição Serra 
Verde Imperial 

difusão e promoção do ar- 
tesanato na região, por 
meio de ações que poe 
litem identificar e qualifi- 
car os artesãos pelas ma- 
térias primas e técnicas 
utilizadas, orientando-os 
quanto às formas de orga- 

nização e comercialização, 
de forma a fortalecer a ca- 
deia produtiva artesanal. 

A programação contou 
com atrações culturais, 
degustação, mesas sobre 
experiências e tendências, 
artesanato e palestras com 

FROTA CERTIFICADA 
COM SELO VERDE. 

p 

temas diversos voltados 
para o setor como: À força 
do turismo fluminense, A 
Rede de Negócios da Serra 
Verde Imperial, Integra- 
ção e fortalecimento regh 
onal, Aimportância da co- 
municação para o fortale- 

cimento do turismo, No- 
vas tendências em turis- 
mo na Serra Verde Impe- 
rial, Experiências e Circui- 
tos Ecorrurais e O Turis- 
mo Cervejeiro como vetor 
de desenvolvimento eco- 
DÓRICO. 
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Parque 
Montanhas de 
Teresópolis com 
programação 

especial no 
domingo 
- Oficinas, feira 
de produtos orgânicos 
e caminhada 
terapêutica estão 
entre as atividades 

gratuitas 

A Secretaria Munici- 
pal de Meio Ambiente 
preparou uma programa- 
cão especial para come- 
morar a chegada do Ve- 
rão. Com o tema “Esta- 
ção Verão e atividades 
diversificadas para en- 
volver os moradores das 
comunidades vinhas, O 
evento será realizado no 
próximodomingo, 19, das 
gh às 13h, na sede Santa 
Rita do Parque Natural 
Municipal Montanhas de 
Teresópolis (Estrada de 
Santa Rita — Fazenda Al 
pina, 9.00 O, Segundo 
Distrito). Oficinas, rodas 
de conversa, pegada eco- 
lógica, dicas Je alimenta- 
ção saudável e coleta se- 
letiva, feira de produtos 
orgânicos e caminhada 
terapéutica estão entre as 

atrações gratuitas. Os 
participantes também 
poderão apreciar expost- 
jofotográfica, participar 
de partidas de xadrez e 
aproveitar para conhecer 
as trilhas da unidade de 
conservação. 

(o e Ari oTojb|a 
A NGT ESTÁ 
FAZENDO? 

Com 100% dos ônibus com o Selo Verde, à 

Viação Dedo de Deus atende aos Indices 

estipulados pelos órgãos aid proteção ao meio 

ambiente, garantindo o controle do nivel de 

poluentes emitidos pelos ônibus, O objetivo é 

de gases poluentes reduzir el emis' Bife, no melo 

ambiente e o consumo de diesel junto as 

EMpresas de transporte coletivo Levamos à 

SéTIO nNDOsS5o COMPpromISSDo cCÓm O MEIO 

ambiente, deixando nossa cidade mais verde, 

UMA SOLUÇÃO. 
UMA UNICA ASSINATURA. 
INFINITAS POSSIBILIDADES! 
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Lidas 

LOCAÇÃO 

APARTAMENTOS 

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

D0L7. "0701 

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

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

AGRIÕES. Alugo apto 
semi mobiliado, 1 

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

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

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

VÁRZEA. Rua Duque 
de Caxlas. Quarto, 

8 777,7]777, 

DELIVERY 

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

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

VÁRZEA. Alugo 
ótimo apartamen- 
to, excelente 

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

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

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

CENTRO. Em cima da 

antiga padaria Pare 

d'oro. Com sala, 
quarto, cozinha e 

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

mento de 3 meses de 
aluguel. Contato: 

98650-2658, Cf 

Casemiro ou 97506 

5291, €/ Manoel, 

VÁRZEA. Cobertura 
Linear com 2 suítes, 
lavabo, salão, 2 ter- 
raços, cozinha e de 
pendências comple- 
tas. São 200m? com 
duas vagas. R5 
2.100,00 + taxas. Tor- 
res - Creci, Conta- 
to: 99701-9225, 

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

nhelro, varanda e 

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

BARRA. Prédio com 

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

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

PIMENTEIRAS. 2 
quartos, sala, cozl- 

nha, banheiro, área 
e estaciona mento. 

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

Comida. caseira 
Peça e comprove! 

S 99243-7883 

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

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

cipal Governador 
Portella, e a 5 minda 

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

9148-7530, 99666- 
1169e2642-0039. 

BARRA. 2 quartos, 
sala, cozinha, hba- 

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

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

LOJAS 
REGIÃO SERRANA 

q portir de Zá de morço 

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

TERESÓPOLIS 
212645-9150 / 2645-919] 

É continuamos com vendas pelo site 

www CARRAPETA.com 

NOVA FRIBURGO | 
22 2925-bI0S 

ITAIPAVA 
24 2222-2662 

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

POR TENPO INDETERNINADO 

ÉS FORÇA TAREFA PELO FIM DO CORONAVÍRUS 

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

Assessoria Jurídica 

Ricardo Vasconcelos 
OAB/RJ137.7/68 

celular: 99172-0141 

NOVO ENDEREÇO: 

Av. Feliciano Sodré, 
300 - sala 308 - Várzea 

Edificio Atrium Offices 

Telefone: 2643-1760 

pedidos.donphilliipe.com.br 

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

e apamone-se pelo Delivery: db4 14230 

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

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

ALBUQUERQUE. 3 

quartos (1 suite com 
closet), sala, cozl- 

nha, banheiro soci 
al, lavabo, área de 

serviço. Quintal na 
parte de tráse amplo 

jardim na frente. R$ 
2. 500,00+ taxas.. Tra 

tar: 2641-7573 ou 
98606-8664. *CoCk 

SÃO PEDRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba: 

nheiro e uma área. 

Rá 590,00. Conta- 
to: 9918907227. 

BOM RETIRO. Com 

quarto, sala, cozinha, 
banheiro e área. Rua 

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

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

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

0724-5410, 

LOJAS 

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

Criação da Loja virtual, 

Implementação na plataforma; 

Consultoria de vendas: 

Treinamento da plataforma. 

estrutura. Tratar 

2643-3527 (Whats 
App). *2711 

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

(Whatsápp). “2711 

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

Ltda 

APARTAMENTOS 

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

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

VÁRZEA. Apto. du- 
plex: Cobertura com 
varanda, 2 salas, 3 

qtos. 2 banhs. c/ 
blindex, cozinha e 

área. Com churras= 
queira, doc. ok. R5 
285 mil. Tratar: 

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

Telefone: 2643-2920 

Estacionamento grátis 
por uma hora no Center Estacionamento! 

Fês de Anjo 
Calistas especializados no tratamento de: 

Calos - Calosidades - Onicomicosis 

Unhas encravadas - Manicure 

Depilação (metodo espanhol) 

Clyp System (correção das unhas) 

Banho de lua dourado 

Todo material esterelizado 

Tel.; 2643-2542 

Pesdeauioesteticadibol com. br 

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

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

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

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

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

973744850. *0812 

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

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

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

CENTRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 

nheiro e área. Tercel 

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

à) | WIHATSAPP 

(21) 98687-1679 
wuvragenciaguppy.com.br 

VALE PARAÍSO. Tercei- 
ro andar, de frente. 2 
quartos, sala, cozinha, 
banheiros, área, mais 
um quarto de empre- 
gada com banheiro. 
Apto grande. Rá 210 
mil. Tratar 97217. 

SM 
VÁRZEA. Quitinete 
com um terreninho 
comum pomar. R5 240 
mil. Tratar: 97217- 
3500. *ColR 

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

varandinhana frente, 
uma área boa com 
uma varanda. Comele- 
vador, garagem, no 
prirmelro andar. Rá 500 
mil. Tratar: 97217- 
4500. *ColJR 

CENTRO. 2 quartos, 
sala, cozinha, banhel- 
ro, área comunitáriae 
estadonamento. Apto 
no segundo andar. R$ 
190 mil. Tratar: 00442- 
4415.* 1011 

VÁRZEA. Av. Felicia-no 
Sodré, de 1 quarto, 
sala cozinha comárea 
Integrada, com 37 mr, 
no Centro da Cidade, 
perto da Rodoviária. 
AS 172 mil. Contato: 
99689.-0606 009884 1- 
2310.º0111 

RETA. Sala comvaran- 
da, 2 quartos c/suite, 
coz, banheiro, áreade 
serviço, 2 elevadores, 
garagem. R$ 350 mil, 
Tratar: 99394-2265. 
*“ColT 
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COREIA. 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área de ser- 
viço ampla. Com 
quintal cimentado e 
murado. Possul tam- 
bém um cômodo 
embaixo para guar- 
dados. Espaço para 
fazer garagem. Ocar- 
ro val na porta. R5 40 
mil. Contato: 99046- 
B998. *1512 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e TU lavar Mo [= feria detapetesch: 

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

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

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

SÍTIOS 

SANTA RITA. Local 
tranquilo, propriedade 

aconchegante, com 

63,5 ha, banhada por 
ribeiros várias nascen- 

tes, sede, casa de ca- 

selro, cochelra, árvo- 

res frutiferas, docu- 
mentação ok. Contato: 

95666-5900 ou 2642- 

1606. *0512 

Cachoeiras 
de Macacu 

592, 000 
[59.2 hectares), 
3 Minas D'água, 
Grau de utilização 
100%, Pequena 

construção (casa), 
Grande parte terrená 

plana. ITR paga. 

Atenção: àguas 
em análise inicial. 
[ pureza, PH etc) 

Contatos: 
99293. 5699 

LOJA 

PADARIA em Palnel 

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

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

tato: 992395952, 
Francisco. 

FA e 
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| EMPREGOS 

Precisa-se 

ESTÁGIO em Hote- 
laria. Oferecemos 

bolsa auxílio de R5 
500,00 para 30h se 
manais. Ênfase nas 
áreas Administrati- 

vas, Recepção de cl 
entes, de Eventos 
comerciais e Corpo- 
rativos. Enviar CV 

pelo  WhatsAápp: 
968105000. *0201 

VENDEDOR. Empre- 
sa de materials con 

trata. Contato: 2742- 

O0D6BB. “0201 

ANALISTA FISCAL. 
Contato: 99001-9079 

ou S6480-0995. *1512 

ANALISTA CONT Á- 
BIL. Contato: 99001- 
9079 0006489-0095. 

ANALISTA DE PLAN E- 
JAMENTO E ORÇA- 

MENTO. Contato: 

99001-007 ou H6485- 

9995. *1512 

GERENTE ADMINIS- 
TRATIVO. Interessa- 

dos enviar curriculo 

para: < vaga oralu 

nicteresopolisbhot 
mall.com >. *3011 

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

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

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

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

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

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

Ofereço-me 

CASEIRO. Com refe- 
rências. Conta - 
to: 96837-8661, 

“0201 

CASEIRO em Teresó- 

polis ou outra cida- 
de. Tenho 42 anos e 

sou solteiro. Tel. de 

contato: 966 78-1602. 

“0201 

PORTEIRO, Vigia, 
Auxiliar gerais. Meio 

expediente. Conta- 
to: 96812-6440, c/ 
Luiz, *1812 

BABÁ, Doméstica, 3 
vezes na semana, 
Contato:97564-4812, 

c! Adriana. *1612 

DIARISTA ou Faxinei- 
ra. Contato: 97110- 

1157." 1612 

DOMÉSTICA ou Ca- 
selra. Com experlên- 

cla e referência. Con- 

tato: 99000. B898., 

DIARISTA ou Acom- 

panhante. Contato: 
99138-2866. *1512 

ACOMPANHANTE à 
noite. Contato: 

983840-7121º1512 

CASEIRO. Com refe- 

rências. Contato: 

96837-8661.*1512 

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

Buscamos e entregamos 

reeione 97 539-5243 
T 

deta D: Ptesche irin obom 

O DIÁRIO 
PASSADEIRA. Conta- 
to: 97096-4853 ou 
2041-3734. *0012 

JARDIM, Ajudante p/ 

carregar verdura, Ca- 
seiro. Com experiên- 
cla. Contato: 99871.- 
99306. *0712 

CUIDADOR DE IDO- 
405 ou Acompa- 
nhante, possuo Cur- 

so de Culdador. Dis- 
ponivel em qualquer 

horário. Contato: 

92056-3120., *0712 

CASEIRO ou jardinei- 
ro. Contato: 98832- 

4388, º*3011 

SERVIÇOS GERAIS ou 
Doméstica. Conta- 

to: 09254-9772. 

“3011 

CASEIRO em Tere- 

sópolis ou outra ci- 
dade. Tenho 42 anos 

e sou solteiro. Com 

ótimas referências. 

Contato:96678-1602. 

“2511 

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

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

CASEIRO, Jardineiro, 
Pintor. Contato: 

9871-9306. *1811 

DIARISTA, Acompa- 
nhante. Contato: 

90138-2866.º*1811 

ACOMPANHANTE, 
Serviços Gerais, em 
Teresópolis, Petró- 
polis, Rio ou Nova 
Friburgo. Contato: 
97/696-9563. *1811 

ATENDENTE, Servi- 
ços Gerais ou Áju- 
dante de Cozinha. 
Contato: 90858-2363, 
“1211 

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

8898.*1211 

JARDINEIRO. Traba- 
lhos de pintura, 
bombeiro, consultor 

de móveis e» peque- 

nas reformas. Conta- 
to: 9495-5175, Antô- 

nio. *1111 

ACOMPANHANTE 
DE IDOSOS. Contato: 

8570-6970, C/ 

Daniela. *1011 

JARDINEIRO ou Ser- 
viços Gerais. Conta- 

to: 97539-4315 
ou 2008-0364. *1011 

FAXINEIRA em colé- 

gio, auxiliar de servi- 
ços ou arrumadeir a. 

Contato: 97890- 

1956. *0211 

DIARISTA, faxineira 

ou babá de 2 ou 3 

vezes na semana. 

Contato: 97110- 

1157.º*0211 

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

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

DIARISTA ou faxinei- 
ra. Contato: 97110- 

1157."2910 

ACOMPANHANTE 
ou trabalhar de aju- 

dante em restauran- 
te. Contato: 9927 8- 

9816.º2210 

DIARISTA. Comexpe- 
rência e referência. 

Contato: 99000. 8898. 

DIARISTA, Faxineir a. 
Contato: 97614- 

7852, c/ Alessandra. 

DIARISTA. Conta- 
to: 95610-7707, c/ 
lolanda. *1210 

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

TAÇAS de cristal al- 
tas. Vendo mela dú- 

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

7857.º 1612 

GELADEIRA e fre- 
ezer. Bosch, 315, 

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

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

CAMA BOX. De casal, 

R$ 450,00. Contato: 
98380.-7121.º1512 

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

FRITADEIRA ELÉTRI- 
CA Tramontina. 4 li- 

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

FOGÃO 4 bocas, com 
acendimento elétrico. 

Contato: 98011-790 

ou 2642-4928. *1512 

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

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

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

MESA Madeira 150x 

Bo. R$300,00. Conta- 
to99333-1794, c/Ma- 
ria, *0212 

MALA 100, com ro- 

das. R$ 200,00. Con- 
tato 97641-4452. 
“0212 

PERSIANA grande, 
para janela, R 
180,00. Contato: 

S9212-8106. "02? 
MÁQUINA DE COS- 
TURA Industrial Reta, 
Sruba. R5950,00( par- 
celo). Contato: 
97139-7588, Cf 
Clarisse. *3011 

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

DOAÇÃO de Kefir: 
Aumenta a imunida- 

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

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

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

OBRAS. *2411 

CABECEIRA de cama 
box de solteiro. Acol- 

choada, cor bege. R$ 
65,00. Contato: 
99630-0888.*2411 

CAMA de Solteiro 
pequena, de madei- 
ra, com colchão. R5 
85,00. Contato: 
99630-0888. *2411 

MÓVEIS de Grama- 
do, Eletrodomésti- 
cos com baixos pre- 
ços. Contato: 99092- 
9726.º2311 

GELADEIRA Consul 
duplex, 334, 
defrost. R5 480,00, 
Contato: 99111-8655. 

De tubo. Ré 

Há 

Quinta- Feia, 16 DE Dezemeno ve 2021 

Vag 

A Fundação Educacional Serra dos 

Órgãos - Feso recruta 

pessoas com deficiência. 

Interessados enviar currículo para 

curriculorhOunifeso.edu.br 
ou entregar na Gerência de 

Desenvolvimento de Recursos 

Humanos na Av. Alberto Torres, 

111 Alto - Teresópolis/RJ. 

Informações: 
(21) 2641-7047/7055 

6 7 

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

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

CADEIRA de braço 
decorativa. RS 
200,00. Conta- 
to: 09735-8937. 

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

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

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

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

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

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

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

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

dio. R5 11 mil. Conta- 
to: 2642-2894 ou 

98011-75908.* 1512 

MONTANA. Ano 
2010, conservado. R5 
23.900,00. Estudo 
proposta. Conta- 
to: 99539.9521 ou 
2642-8182.º2511 

SANDERO. Ano 2013, 
perfeito estado. R$ 

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

VOTAGE CL 1.6 

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

R$ 8.500,00. 
Tel:99497-8525 

CLIO Sedan. Comple- 
to, ano2002.R55mil. 
Contato:99111-8655. 

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

condicionado, dire- 
ção, trava, Contato: 
4513-7885.º 1611 

ECOSPORT SE 17/18, 

Fátima. “1011 1 54 mil. Estudo pro- | flex, 15 mil rodados, 
SOFÁ CAMA com | posta. Contato: | muito conservado, 

puff branco, de | 99539.9521ou 2642. | estepe original, 
corino. R5 550,00. | 8182.º2511 branco, nada para 

Tratar: 99735-8937. 
“0111 

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

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

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

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

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

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

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

fazer. R5 60 mil, Tra- 
tar 98621-1322, com 
Guto. *1011 

FORD 1929. Modelo 
a restaurar. Sem do- 

cumento. Contato: 

8354-6462. *0810 

PALO Fire LO Ano 
2013. Completo com 
Ared portas, doc ok. 
Único dono. R5 
25.400,00. Conta- 
to: 38395-0450. 

COMPRANDO AS LENTES MULTIFOCAIS 

DALINHA ESPACE A ARMAÇÃO SAI DE GRAÇA 
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TERESÓPOLIS - Rua Emile Ducumunn, 167/0ja BIZ 

ateral ao Várzea Shopping) L: (21) 98420-239593 
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Quista- Feia, 16 DE Dezemeno ve 202 1 

Au. Oliveira 
Botelho, 501 
Bairro do Alto 

Tel: 2642-6300 

CONFIRMA 
ImÓveis 

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

« CASAS 
ARARAS. R$ 470.000,00 Casa Cond. com 
144mé, varanda sala 2amb, lavabo, 30tºs 

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

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

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

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

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

« APARTAMENTOS 

PIMENTEIRAS. R$ 245.000,00 Aptotodo 

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

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

ALTO. R$ 180.000,00. Apto MOBILIADO 

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

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

518,18 a a Ref. 454. 

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

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

sala Zamb, 2Qt2s c/arms (1Ste) banh.social, 
copa/coz c/armes, depempregada área ser- 
viço e garagem. Predio com elevador. Va- 
lor Cond. R$ 825,00 e IPTU MENSAL R$ 
263,70. Ref. 768. 
ALTO. R$ 580.000,000. ACEITA PERMU- 

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

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

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

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

- COBERTURA 

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

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

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

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

banheiro, lavabo, area, garagem. Rua 

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

Tijuca - 03 quartos, sala ampla c/ 

varanda, cozinha, banheiro, área, ga- 

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

105,00) 

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

Moreira nº 245 casa 02 R$ 1.200,00 

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

nha, banheiro, lavabo, área de serviço, 

garagem. Alameda Euclides Cotrin nº 

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

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

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

E70,00 

Varzea — 01 quarto + quartinho, sala, 

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

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

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

ro, estacionamento (Rua Mello Franco 

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

Varzea - 01 quarto, sala, cozinha, 

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

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

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

Alto — 01 quarto, sala, cozinha, banhei- 

ro, garagem, elevador (Rua Mello Fran- 

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

Varzea - Oi quarto, sala, cozinha, 

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

(Edif. Isabela) Taxas R$ 495,00 

Várzea - Oi quarto, sala, cozinha, 

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

(Taxas R$ 318,00) 

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

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

banheiro (Av. Lúcio Meiranº 1170/101) 

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

421,00) 

CONJUGADOS 

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

500,00 + taxas R$ 230,00 

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

337,00 

APARTAMENTOS 02 E0O3S QUARTOS 
Agriões - 03 quartos c/armáriossendo 
01 suite, sala, cozinha c/armário, ba- 
nheiro, àrea, garagem. Prédioc/ãreade 
lazer (RuaMage nº 51/104)R$ 1.800,00 
(Edif. Costa Verde) (Taxas R$ 1.020,00) 

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

banheiro, área, garagem, elevador (Rua 

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

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

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

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

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

ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS 

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

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

LOCAÇÃO 

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

bib. 

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

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

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

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

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

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

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

CASAS 
SANTA RITÃO OM quartos sendo Ol suíte, sala O? 
ambientes, cozinha com armários, banheiro, garagem, 
churrasqueira e varanda R$320/000,00 —€ 192 
PARQUE DO IMBUÍ- Condominiofechadocom clube 
completo com piscinas, sauna quadras saldodejogos 
restaurante e segurança 24 horas. Casa totalmente 
independente, 0 quartos (D2 suítes) sendo Ol suíte 
master, banheiro social salão com lareira, cozinha 
áreade serviço, varanda, garageme jardim R$ 700 mil 
€- 173. 
ALBUQUERQUE —G reenvalegeCondominio fechado. 
Linda casa corstruçãonova. O suítes (01 máster), sala 
de jantar sala com lareira, sala de estar, lavabo, sótão, 
cozinha comarmários despensa dependência com- 
pleta garagem para 02 carros e pomar. Linda Vista 
para à Natureza- R$ 1.300.000,00 C-181 
CAMPO UMPO Intarior da cidade. Casa com 03 
quartos (01 suíte), sala 02 ambientes, banheiroso cial, 
cozinha área de serviço, varanda, garagem e quintal 
400 de terreno e 170m de área construída — R$ 250 
nndl — E — 190. 
PARQUE SÃO LUIZ - Cond. Fechada, 02 quartos, sala, 
O2 banheiros, sótão, cozinha, área de serviço e gara- 
gem Condomínio com lazer completo. R$ 290 mil € - 
LBB 

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



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

heloizaimoveis(Gbgmail.com 

LIKCA ÇÕES 
APARTAMENTOS 

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

Soc dura dis ssrviaçã elevados e garagem Docas tao Cibloetniaia> 

Sm - RE LDO DO + Ena 

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

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

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

Come — Hevador — RE SMOQUDO + Lona 

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

amo Corha Enbero Forada Comgem Ebiados - R$ 

SADO OD + mA 

RETA — El OLÍMPIO — Sala Quad Cozinha, Enhero ámra 

RA So DO + Ema 

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

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

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

RE 530,00 + Exma 

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

KETA — SORRADO =Sah. 02 Jaz Coraha Faheso Ara 

de Sermiço RX IDO + pas 

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

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

Maria 

da Fonte 

Pereira 

CRECI -21550 

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

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

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

LINA -VALE DO PARAÍSO — PRÓXIMO AD HOT - LIDM2 

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

VESDAS-A PARTAMENTOS 

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

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

AMGRDÕES “ED. GUARANY — sala quo corsa bahero é 

úma- RE ISO mal 

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

Cosa de frame comu 0 qui cosaha badhegoa Cosa dos fumnbos 

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

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

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

vira de serva, Jordem ic. RE DA NDA 

TERRE ; 

A LEUIUVERPUE - COSDOMINTO PARADISO Pta» 

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

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

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

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

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

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

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

LOJAS 

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

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

CREU] G3334T00 RJ 

JAIRO TEIXEIRA GAMA 
VENDAS - LOCAÇÕES E AVALIAÇÃO 

VENDAS CASAS 

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

serv., dep. de emp., garagem, 

churrag., piscina. R$ 800 Mil. 

INGÁ: Casa toda reformada. Salão 

em 3 ambs., 3 quartos c/ arm e 

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

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

GRANJA GUARANI: Sala 2 am- 

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

serv. estacionamento. R$ 450 Mil. 

BARRA DO IMBUI: Casa em 

condominio. Salão em 2 amb. c/ 

varanda, 4 quartos c/ suite, COZ. 

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

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

Mil 

VALE DO PARAÍSO: Sala c/ va- 

randa, 4 quartos, coz.,2 banh., área 

de serv., casa de caseiro, terreno 

670M2. R$ 700 Mil. 

VENDAS APARTAMENTOS 

CENTRO: Sala c/varanda, 2 quar- 

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

de emp.,áreade serv., Z2elevadores, 

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

coz., banh., área de serv., dep. de 

emp., 2 elevadores, garagem, no 

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

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

dep. de emp. 2 elevadores, gara- 

gem, no condomínio com área de 

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

reformado. Sala, 2quarto, coz., 

banh., área de serv. E dependência 

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

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

2 quartos c/ suite, coz, banh., área 

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

vadores, garagem. R$ 530 Mil. 

VÁRZEA: Sala, quarto, cozinha, 

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

LOCAÇÕES 
CENTRO: Loja no Shopping New 

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

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

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

AVENIDA LÚCIO MEIRA, 625/4083 - VÁRZEA 

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

Quinta- Feia, 16 DE Dezemeno ve 2021 

MOACYRDE OLIVEIRAPINTO 
- CORRETOR DE IMÓVEIS - creci 9284 

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

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

VENDAS — A PARTA A DENTICOA 

ALL TCA — os Ec ara Sud Boni GHZ 

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

mm ssadios proposta a veda 

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

sermão, Wi O garagem 2 clendoms sa - 

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

RS Sb mail 

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

gos bombo Gr dra Co CO MD | 

CETOs, char. mia cobra RE 208 nad] 

EARRA HF IMBUIA — fundos - aah, 2 

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

EARRA HP MRE - bah 

Co Emb R$ 18 mal 

EARIRA IH TMRUI — de fame — sala, 2 

os cama bo Cor cia dica aaveço 

PTD mail 

EEN RE TUR — sata cora vodo- E tor- 

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

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

po nfs, pompa 24 bora R$ 250 mil 

DEN TRA ap 80 lota, ma mi 

saberia Pe» Tess ra MOIDI- sala compl, 

DE IJ gro Doar au (sas | bom 

soca, Cor. Ci da str, WE 2 

caqunsce dons s O gos an piracaha sas put cl dota 

proa, sauna soca, sa rop Banha. sala 

mise phy, case frio à lotha, sao 

ks a co cora, 2 elevadores. garagem 

morado cre R$65084] 

CENTRE —- ro al ch que sao — ski 

ga coz banh elevador, portaria 24 horas 

e tel AS 18 ml 

DEN TRAS — 2. apa ma sinos ps fosreniados - 

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

Hp. R$ 25 mui] cido 

CENTRO —Rua Dalmo Ml oatms no - sala, 

go co bah [60 mal 

TRAMITA GUARANY não Egaleada 

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

50 mal 

dA RDI CASCATA 

sab. o 

sal. vaE quo, 

Sor Bond área. gar. R$ DDD qual 

dA RDI CASCATA — sal gua cor 

Es 32082, cos mo qua arvore a ic 

bo di poédio> R$ 175 tal 

FIMENTEIRAS - mnha ara- ada à 

os cor cdr sv Banho Siam - 

EE DO STD É Es RE DSO quai 

VENDAS - DIRERTURAS 

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

games) córmo Eonh linkto cor dmxga 

depot. Eraride-co, Ro DADO AO masi] 

Edo pilpaaio C permuta pasto 

AM rRILFES — 3200mº - alo, LEtapo ama 

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

ml Cor oem dr, depoempo 2º pro 

sala. berTraço ampl uma goma Jeleva- 

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

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

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

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

RS. 300 mail — quemtar veda col OD 

ALTRIÚVES — sala, 3guos (U sasbe) cama 
e closei, cor. pla ada, Bank. parmiçã, ha - 

mituderei, 2 vágas gae ckia R$ E50 mal 

TES DUTRAS CORERTURAS A 

VENDA DOS SULTE-MNDS 

site: mm mpimo veis im. br 

VENDAS CASAS 

ALEUIPUERQUE — cond gu vales 

dupla ora — sab vibe cos 2 ambosnos, d 

quo. (3 sutesp cacidia, Bana Erabo, cor 

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

250,00" RS 250 mal 

ALI LAP ERAJUE Coal vale do sal 

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

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

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

Coal 2940 RS ST mail 

TERA TA CELTARAM O — done imo ds pasa 

sai. sácado, ho 002 mec ada, Bom úma 

sarvoço R£ 64 mad 

ARARAS — omtl duplas gemtada — sal 

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

soca brabo cos c'arm úmra amapia c'cduar 

garcia Mo CERTO, Ciara sobe, Cintra mos 

comi, Um R$ 0 mil 

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

dna dep Sbp atos para bósp. comal, qra 

EemroaMenco, gor. 2 ros portão ele sb 

miar fome. pico. d gia E PANE CONS 

DD om? + meses R$ 580 nal 

EARRA DMERUT io» das Destes nado do» 

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

Gi sã, a EEN E o ÁREA SEO E 

garcia 2 canos é matos R$ JO mail 

ERMITARE - cod mipies 002/00. sai 

Cla. 2 suites à coma sóio 3º qua nabo 

COZ SM da, proa, suma char elo 

R$ JD mail 

ERATIT ALE urgalh- cond crplkex 

ED Dear — sado, 2 aba Dorm Cor cima 

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

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

m R$ 420 mail 

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

quo birds COR GM FG SE Eviçã, piso ta 

Sua, dive dao RES mail à veda cas SE] 

mail pola U EF 

YENDAS - TERRENOS 

ARARAS RS ARTE = do ido do kr Ta 

Aga sto Ei, Coma ELO Dar - RED mil 

CABLE — 2 fores pastos com 1500? cada 

aa de Theme R$ al Cad oa 

MAS VES IND PA MFUEAPFU ER = FA LE MDA 

LUA — 2500 sam phis R$ 6 mail 

NILENTA MNA & = lato pe mr Goma 2 454 

Sm sumo acliie, oba Je de fante, di de 

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

bato esquerdo qua ncame no kho -RE 

ES mail A 

YESDA - SITIO: VIEIRA — “o dazno” q 

A simeroa dá amido -20,3327 hora 

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

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

Es bopoearáloais É Ml as 5 Malas Ca 

do - R$ SO mil biia proposto 

LOCA DÕES — APAR TAM ENTIKS 

ATTRDÕES — Ed K imas Dis — Têm - mb 

VE. 2 quo cre Bando cor iara dra dps 

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

EI + Cones ED OD 

AGR NES 40. sala ho. nro caido Po aih 

COZ Cio é EA. da Bi rd CETOC mono. 

ES [200,00 + Eis SED 

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

be posa, suma, chur. broadego R$ 

ED AD + po VD 

EARRA IMF IM ELÍ — fumos - sala, 2 

hos cine Cos cima Banho cóorea dera 

erro Ri SM) + xs 

CENTRO — porque regadas 2DWIos, cd 

Eoatiadono de frete — PL. ali, 3 quis 

seta Bono semen cor a mapla ira sCrvaça 

dep cmp ajussslor à gos cleador am - 

dem RO DSi) + Exa PAD 

CENTHO — sala, 2 quis. cor Enal desa. 

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

TAUSDA TUR —- oobemum later 

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

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

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

TALE PARAISO - de fia 3º andar, 

sabi, 2 quis cos bom ária dep mp R$ 

SD DO + Exa 3 UA 

TALE PARAISO — sal vor. 2 qua ss 

Ui já Hist, Exa GO. CúBca gar cha - 

dor. gas de rua R$ 0000 + pa SED 

LIBUADÉVES - CASAS 
ERMNTAMIE — comb duphos ae mstada 

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

área serviço, ha dioaMsrasa goes só I" ga 

[A qa O RT E O 

Bagda RE DSO + a cod 4340 

po UI 

Sra é Sima propos CE ss, é sicia procisa- 

do de cras E ops pro mender podido 

de loops, avaliação grita 

RARA TH PERO — home cotado dos fe 

- Ela ES Dl — arado oem hall de aimrada, 

sala, 2 quis ca Bono, porem cuada Ea ndo 

ci, rei sro RE DIDO + Eis 

“TATUDA — Gra amd DD? fratte ao 

SUS aii sem sida mapa, sab, vorda- 

da, 3 quo Usar rem setas ferido same à 

al, or cama despastaa, Prca sasrvaçã, E 

Zoro cmo RE USD O + Exa 

TA REEME GRANDE [(coul comsemenhal 

mota lada - mb che varaada 3 qua il 

same). Bond scred. CO Td dra 

sEvço pedem Deris 375” placa 

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

LIKCA DÕES E 
VENDAS CORPERDO LAIS 

ELES LIDE SAO — qunto à cumdi bo pi 

Ca ido, SD — RED OD DO + Dia 

TELS DL ERA sulbada dos Nacsda — lodo 

Com COD. 2 Bomba R$ LDO D + ma 

SLIDE SM ralos Cd aihagãoos Mab Cad 

Do — 2 alpes cota 300 00 cod, Banha 

essribóros, água poço cibomba RE 

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

DO mal caulia 

CEN THO - aah come nc al mada de 

Foto coma 2756, cigarage no Dao pe 

nudoção check. ANSOS, 2 candimra 

R£ 210 ml 

CENTRO — cido sobe Ta com me- 

dam — Shopping Fámia + JImr RE dao 

Eis] 

DENT RL Sola Comedia Ha Lib 

Mega USO de Fame, 2 chradoma, +- 

Sm, RE 200 mal, poa pera iso 

CENTRO — sobre loga no Shoppata Men 

Frchioa R$ TODO + Eus 134, 0 

CENTRO — ria Dplem Mibiitero, 20 

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

Rua Nilza Clhaspem, &IT as bdo 

RE IO a DO + ipria 

CENTRO - alugo patenios > couro nt 

ho Ei E, dd COI 

CENTHO - nua Losasrdo Mena, 172 

+= DDS Coma 2 carmo E banheira, 

da de prospos (RS SS O a + iam 

SA PEDRO - alpes E) cousa io 

Do, 2 Embeidos dg de pospo, o Goma 

costa di cola Et & Ab) + Ea 

Marcelo Bruce Imóveis 

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

e-mail: marcelobruceimoveis(Dhotmail.com 

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

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

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

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

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

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

CREU] 1-5352 

LUSO IMOVEIS 
Avenida Feliciano Sodré, 410 

Telefones: 2742-3000 | 99973-0543 

www.lusoimoveis.com.br 

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

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

TUDO EM COMPRA E VENDA - TEMOS IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO 



Quista- Feia, 16 ne Dezemeno ve 202 1 

Crecr O6bLL37/0-4 

ADMINISTRADORA 
CRC 069352 5-R. 

Travessa Ranulto Feo 36, sala 317 

Telefones de contato: 2/42-8896, 

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

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

Venda 

quartos, sendo 01 
suite, com arma- 
rios embutidos, 
dependência de 
empregada, am- 
pla sala, cozinha 
com armários, 
despensa, area de 
serviço — R$ 
1./0000 + taxas 
(S.Serra 504) 

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

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

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

Apto. Centro: 
quarto, sala, cozi- 
nha, banheiro. R$ 
500,00 + taxas 
(Angélica 302) 
Apto. Ermitage: 
02 quartos, sala, 
cozinha, banheli- 
ro, àrea serviço, 
varanda e vaga 

Composta de 03 quartos sendo 1 suite, 
sala de jantar sala de estar, mezanino 
copa, cozinha, 1 banheiro, área de serviço, 
garagem, piscina, salão de | jogos, horta, 1 
anexo com 1 quarto e 1 banheiro, 
varandão e churrasqueira. Condomínio 
com piscina natural, muita área verde para 
caminhadas, passeios, segurança, e 
tranquilidade! Aceito permuta por terreno 
em Teresópolis, permuta por casa na cida- 
de, aberto a propostas. R$ 440 mil. Telefo- 
ne: 9/3//-b515. 

LAEL IMÓVEIS 
Telefone/ 

WhaisApp: 

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

Com uma vaga de garagem. Con- 

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

1.200,00 + taxas. 

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

tree: 31.108 Bog 

2742- 
Linda area de lazer, muitas areas 

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

DZ ambientes, lareira e varanda, inverno, quarto, banheiro sociale  TUNIDADE!! 
sala de jantar, lavabo, amplaco- 
zinha com armarios, area de ser- 
viçocom quartoe banheiro — 230 
mé - 02 vagas na garagem-REF. 

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

TERRENOS EM CONDOMINIO Alugo APARTAMENTO NO CENTRO - Rua José 
Condominio Portal do Que- 
bra Frascos - Local Privilegiado Mendonça Clark - Edificio Sol Nascente - Apt? de sala, 
com infra-estrutura de 1ºmun-. 1 quarto, banheiro social, cozinha, área, 1 vaga de 

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

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

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

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

CRECIiZADãaA 

COMPRA - VENDE 
AVALIA E LEGALIZA 

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

VENDA DE A PARTA MENTOS 

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

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

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

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

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

Carai diferido no Enroo Agra 00 lodo do Cinco 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hmm0. irea de semaço diferenciada, Rae complro elevadores c 

fingem compre EE GD DO A-2LI 

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

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

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

reco ma. ZH 

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

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

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

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

VENDA DE CASAS 

ECT Cr asse Parque dido Lone, Go 3 ques 

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

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

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

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

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

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

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

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

CRURTUMIDADE Cana CRANTA DODALA HKY. nom bmmaane 

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

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

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

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

ng: ato misto! RE DISODONDO U-203 

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

bes didusatos sudo 3 Suito com Famdis Rosh m de Hoelroma 

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

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

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

Tete cos DO Excehamo Topoaralma coma Dem de Froaths 

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

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

VENDO SÍTIO pr Cu Aa ge pol ua di pais 

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

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

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

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

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

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

EA RIQUE Dio MEDO — isa cm Goado- 

EO es portaria 24 boms e área de lot 

2 quma cisrmárca mb Enaba Orr 

aba c'reárica, Bonbisiro sosiál, QB cima 

ph Ss aci ca boato — RE MOD DO + Boas 

ea HAL AS DOM ERDLA 5 & LIGAS 

pn PRATA - lp cos comb quph ce k- 

abro — proa à Dale] — R$ To 

VAREEA — Sah - Recepção sal pose d- 

poi, Ea coz — RE DDD + baga 

Rua FrONiScO sá, 185 a sola 7 [Galeria Teresópolis] ALTO: Loja cmpla com ja [2 mo. 

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

WYAREEA - proa. à lama Sm Teresa + má 

Eonbusros —- R$ Lo a) 

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

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

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

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

YVARHZEA - gato Camo ab a 

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

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

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

sab cembosata, Cosnha, bond ámca dep EARRA IF MRI 

msccdeme cpormaadade - quarto, ml 

Gs ita unliero —- 40] & da todo - RE 

[50 mail 

AMSRIDES — LEIO APARTAMENTO 

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

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

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

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

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

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

cobrou Nisar — om Mm —- 3 quar- 

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

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

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

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

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

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

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

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

“TLTUDA — ud bate isa csodo & cbrado 

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

Eanbuaoo ge — EE 25000 + prega 

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

Av. Feliciano 
Sodré, 654, loja 

em frente à Prefeitura! 

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

Er, Cosa dação GM Fura depa- 

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

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

plo é segurmsça 24h — R$ SM) mal 

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

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

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

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

paço gourmet (ja com aquecedor 
No Alto — Apto. sala quarto, cozi- depassageme luminárias insta- 
nha e banheiro .Com estaciona-  ladas) REF. CCAlb-0D4. A partir 
mento. Excelente localzação , na de R$ 349.000,00 

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

R$ 6,00 
=" 64, 99 Cassio ceporo [FO 

O! MOLHO TOMATE mam 

PÔ DE CAFÉ css 

Ol FAROFA TEMP. mm 

01 BISCÓITO RECHEADO 

O! KO FUBA 

DISTRIBUIDORA 
OZ KG ARROZ 

01 KG FENÃO 

01 KG ACUCAR 

0] KG SAI 

O! MACARRÃO gos 

DMIÓLEO DE SOJA, mes a 

O! CALDO cALNHA DU CARNE 

& Cestas Basicas 

cestasbasicasemais " (CSTMCESTASBASICAS 

FAÇA SEU PEDIDO PELO WHATSAPP 

( (21) 97013- 4369 

Dario Dino /Pix 

“244,99 
KIT LIMPEZA 

08 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 

O2 DETERGENTES LIO. cus m 

OS SABONETES so ga 
Ol] PACOTE DE LÁ DE AÇO ns us) 

O CREME DENTAL cms 
O] POTE DE SABÃO PASTOSO 

O AMACIANTE ma 
O DESINFETANTE man 

01 CREME DENTAL 

UZ SABONETES 

mo GIID| sm 
R$ 22,00 - A e Dinmeimo/Demro/Pix 

Eternos comam (MA LA 

DE 

| 99,99 a pd 

01 ÓLEO DE SOJA qa uu 

O| CALDO paviNHA OU CABNEID 

O? CELATINAS SABORES | 

OS KG ARROZ 
02 HG FENÃO 

DZ LATAS DE ÓLEO 
DG HG AÇUCAR 

01 KO SAL 

Of EO TRIGO 

O EapiNnHA OU FAROFA 

01 EG FUBA 
01 KO ESPAGUETE 
CAFÉ [2509] 

KIT 
O Hã ARROZ 
Di NG FEDÃO 

OI LATA DE sapiisina Du SáLsuoA, 

01 EXTRATO DE TOMATE gen 
1 CALDO DE Os KG ARROZ 

01 KG FEJÃO 

01 KO AÇUCAR 

01 MAIONESE ;amg 

PÔ DE CAFÉ «soa 

O] FAROFA TEMP. um 

01 KO SAL 01 BISCOITO RECHEADO 

01 KG MACARRÃO DI LATA sabiiNHA OU SALSICHA 

Ol MOLHO TOMATE 02 LATAS muso veRor Du ErviLHA 

Coil Dai LIMA Td 

30 OVOS 

LEITE INTEGRAL 

KIT BISCOITOS SORTIDOS 
IO BISCOITOS RECHEADOS 
US BEBIDAS LACTEAS mom 

BANDEJA 

IZ LITROS 

01 CREME DEN TAL 

O2 SABONETES 

12x DE 
R$ 28,00 EIT BSCOITOS SOATIDOS 

E at HD BECOITOS PECHEADOS 

EEE o ERAS LACTEAS assi 

EIT LIMPEZA 

DiaHeiro (Denrmro/ Pix 

:s 319,99 
BANDEJA - 50 OVOS COMBO - P| 

Os KG ARROZ 

01 KO FEIJÃO 

01 KG AÇQUÇAR 

01 KO SAL 

01 KG MACARRÃO 

01 MOLHO TOMATE 
O! LATA qasbiraas DU SALSICHA 

OO LATAS quado vtsde Tp, O! MAIONESE oma 

01 ÓLEO DE SOJA emo w PÓ DE CAFE ixogi 

01 CALDO cavinsa cucaone Ol FAROFA TEMP. juros 

02 GELATINAS SABORES O BISC. RECHEADO 

BANDEJA - 30 OVOS | COMBO - M 

CGALETOS - 2 UNIDADES 

CALETOS - 2 UNIDADES 

AJIPiMA - PRÊ COZIDO quoec 

DT LATA, DE sarneisA OU GALSICHA 

ba LATAS DE OLEO 01 EXTRATO DE TOMATE jus 

DS EC AÇ ÚCAE > USEI Es 

DA E SAL [E] 

MM Hã TRIGO Em 

MM PACOTE FaRBrNHA Cl FAROFA 0 BISCOITO RECHEADO 

MM EO FLBA 07 RPOSQUIN HA, oca 

DM El ESPAL LIETE Ji CAGHAFA DE SLNCO 

02 PACOTES DF AMADOS Oss jà EXT E DE TEMPERO 

LA AÇÃO CARNE SEGA que MID 
CAFL PILÃO co SIMILAR aos ANNE JA 

MI LATA DE sado EZDE OU LENHA a LITREY 

08 BOLOS DE PAPEL HIGIÊNICO REFRI - COCA-COLA 2L 
O CAIXA DE SAPIÃO ERA PO qrago 

2 DETERGENTES LJ. some 

OT EAN TE Ses 

Edo LE HE eai im 

TABL ETE GOIABA 

CALDO DE GALINHA 

O CREME DENTAI 

DO? SABONETES 

Ol PACOTE DE LÃ DE AÇO usar 

Ol CREME DENTAL = 

Ol POTE SABÃO PASTÕOSO 

o PTS [| PPA AO | TE a 

LEITE INTEC BA O DESINIE TAM TE sm 

IS HG ARROZ 

4 HO FEDÃO 

Dá LATAS DE ÓLEO 

Ds Hi AÇLICAR 

1 Ro SAI 

Di KG TRIGO 
OI PACOTE CámNiMA DL) FARRA 

MN EO FUBÁ 

0] RO ESPACE TI 

01] PADOTE DE MACARRÃO smp 

LINGUIÇA OU CARNE SECA «009 

CAFÉ PILÃO ou SIMILAR soc 

KIT 6 
OS KG ARROZ 

02 KG FEDÃO 

O? LATAS DE ÓLEO 

O KO TRICO 

O KO FUBA 

03 KG AÇÚCAR 
01 KO SAL 
01 EXTRATO DE TOMATE 
O KO ESPAGUETE 

KIT & 
10 KG ARROZ 
04 HO FEIÃO 

OS LATAS DE OLEO 

OS KG AÇUCAR 
O! KO FARINHA OU FAROFA 

O! KO TRIGO 

CAFÉ PILÃO 
O KO FUBA 

O! LATA SARDINHA OU SALSICHA 
O! KG SA! 

es Sa] MALA penca 

O PACOTE FARINHA OU FAROFA 

CAFÉ PILÃO cu SIMILAR psoog 

O] LATA DE sapDimMAa DU SALSOMA 

O LATA, vir VERDE OU ERA Lá 

OM LATA, sapriemima O 

Ol EXTRATO DE TOMATE pay 

O? BIS. coráis CRASE 

Of TABLETE CÓLARA hã 

O MAJÓOMNESE cms! 

O! LEITE PO NINHO om 

O ACHOCOLATADHO jam 

Of CARRAFA DE SUCO 

O POTE DE TEMBEDO 

LIZ MA EDS 

BANDEJA - 30 OVOS 

12 LITROS - LEITE INTEGRA 

ul 

08 Rar Sa mana 

EI 1 BISCLUNTOS SON TILHAS 

To BISCOITOS RECHEADOS 

DS BEBIDAS LACTEAS qm 

BIT LIMPEESA 

DE BalEo HIGIÊNICO 

01 CIA DE SABÃO EM PÔ prai 

02 DETERGENTES LRO. pnosesd 

US GABURNE  b> poa 

1 PACOTE DE LA DE AÇO pari 

SN COFME DENTAL cmg 

É MSTE SABÁ PAS TOMO 

1 AMARO LAMNTE ai 

O DESMNFETANTE ma 

De ERAM US 

Desmemo/Desmo/Po 4x pe R$ 16,00 

R$ 169,99 Costão capoiTo (192,00) 

01 PACOTE DE MACARRÃO: seg 
01 BISCOITO 
LE RAÇA DA CAIADE SECA og 

TRL As di ET 0, hab SE md 

KIT LIMPEZA 
08 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 
01 SABÃO EM PÔ mg 
02 DETERGENTES LÍQ. mom 
OS SABONETES ey 

asog! 01 PACOTE DE LA DE AÇO: sura 

01 CREME DENTAL cos 

Dinseino/Desmo/Pix 12x ve R$ 22,00 

Rs 239,99 coro ocno (25400) 

1 EXTRATO DE TOMATE quo 
UI El ESPAL UE Tt 

01 PACOTE DE MACARRÃO mm 

l [JC Leça Cl CADME SECA pomai 

Ú! TABLETE COLMBADA 

DI LATA Minh VEBDE OU ERV 

O BISCOITO coros Cacio Oi Násenia 
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O CARAFA CHE SUDO 
UI POTE DE TEMPERO 

01 MICRO 
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Ol PACOTE DE LÁ DE AÇO ioeesi 
O2 DETERGENTES LIQ, i300-má 
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1 KO FUBÁ 

02 KG SAL 

15 KG MACARRÃO 
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PÓ DE CAFÉ soog 
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DS KO ARROZ 

Og EO FEDÃO 
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CA 

O RATE DE SARA DASTOSD 
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EA ÕS 2uUM 

S o AlPIA PRE COTDO 

12x ve R$ 27,50 
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E tp E 

0 KG TRIGO 

O Ri Fi 

CAFÉ PILÃO 

DE RO AÇÚCAR 

O Hi SA 

O! EXTRATO DE TOMATE sup 
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E só FEIJÃO 
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CM KG SA 
Eça | 

O? DETERBCENTES | NE, 

ON PACOTE EABINHA Di FAROFA 

OS SABONETES mos 
Ho FI prá 

BN KHE ESPACLUIETE 

CAM ERTRMATO E 

ON CALDO DE <a 

| Rá 

po ARAL | Rn 

DE sbbisca aa O td 

ELEÇE JO) aja 

VOL CARNE SECA, cova 

ANTAS DE ÓLEO 

E Pipa GidI AD Haia 

ATA CHE qascrasd CI) Rs SE 

E TOMATE aos 

p= LOU LEE E 

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

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


