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e E ENÁ RIO É O JORNAL DE FERESCANOLES GRIFE MAIS VENDE EM QUALQUER DA QUE GINGA 
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investiga duas 
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ex-secretário de 
MeiloAmbiente 
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Bandidos 
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simulando 
que estavam 
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Quando se depararam 
com a PM, os ladrões 

se renderam “sem 
possibilidade de 
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: Cinco pessoas 
Quem insiste na prática de atacar caminhões acidentados 

: pode pegar até quatro anos de prisão. Página 7 
cfrfr 

Manoel Dias continua sofrendo 

com a carga excessiva de veículos 
Trânsito de caminhões e ônibus desviado para a Presidente Roosevelt 

Com novo afundamento na pista, devido a carga de veículos pesados, trânsito ficou parcialmente fechado 

EVENTO DA ACADEMIA 
TERESOPOLITANA DE LETRAS 

Retomo das 

atividades 
presenciais 

da ATL 
Comemoração de aniversário teve 
concursos, festival, premiações, 

lançamentos e encontro de 
academias. Página 3 

“Manoel Dias, de uma rua 
familiar ao caos diário. Mo- 
radores reclamam que mu- 
dança feita para atender 
integração deômibus vem cau- 
sando muitos prejuízos e não 
melhorou o trânsito na Bar- 
ra”. A situação acima foi 
publicada pelo Diário em 19 
de setembro de 2020, quando 
a população desse local recla- 
mou, mais uma vez e com 
muita razão, das intervenções 
realizadas pelo governo mu- 
nicipal sem nenhum tipo de 
consulta aos principais inte- 
ressados: Os contribuintes. E 
nesta segunda-feira, os mora- 
dores voltaram a registrar 
grandes problemas devido ao 
afundamento do sistema de 
manilhas do local, devido ao 
peso excessivo ger ado por um 
trans to que atê poucos meses 

atrás não existia ali. Com a 
necessidade manutençãoeris- 
co de novo afundamento de 
pista. Página 5 

Evento da Academia Teresopolitana de Letras recebe representantes de academias de diversos municipios 
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Prêmio Paulo Freire: Inscrições 
vão até 19 de novembro 

às inscrições do Prêmio Paulo Freire, promovido pela 
Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do Esta- 
do do Rio de Janeiro (Alerj), poderão ser realizadas até o dia 
19 de novembro. O edital da segunda edição do concurso - 
que destaca à atuação de profissionais de educação de 
escolas e universidades da rede pública que promovem 
ações inovadoras na educação - foi publicado no Diário 
Oficial do Legislativo no dia 03/00. À premiação, que é 
realizado pela Casa desde 2018, será entregue pela Comis- 
são de Educação no dia 13 de dezembro. Pelas regras do 
edital, aescolha dos agraciados ficará a cargo de uma banca 
de avaliação que será instituída por nove integrantes: três 
indicados pela comissão; um indicado pelo Sindicato Esta- 
dual dos Profissionais da Educação (Sepe j: um pela Unido 
de Professores Públicos no Estado do Rio de Janeiro 
(UPPES), um representante do Sindicato Nacional dos 
Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDE 5- 
SN) um indicado pela Unido Estadual dos Estudantes 
secundaristas (UEES); um pela Associação dos Estudan- 

tes Secundaristas do Estado do Rio de Janeiro (AERJ) e um 
indicado pela Unido Nacional de Estudantes (UNE) A 
homenagem vai contemplar onze áreas de atuação: projeto 
politico-pedagógico, experiência com alunos do Ensino 
Fundamental, Educação Especial; Educação de Jovens e 
dutos: Ensino Medio, Tecnico ou Profisstonal ante; do 
Ensino Supertor,; do Ensino à Distância, de experiência 
pedagógica na área de Ciência e Tecnologia; na área da 
Educação Popular e da Educação do Campo. O prêmio 
homenageia um dos mabores educadores do pais, Paulo 
Freire, criador da “Pedapogia da Libertação”, referência 
mundial da área pedagógica e atual patrono da educação 
brasilerra. 

Prorrogado prazo para entrega de 
propostas de apoio a escolas públicas 

A Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do 
Estado do Rio de Janeiro (Faperj) decidiu prorrogar até o dia 
Ló deste mês o prazo para avaliação de propostas dos interes- 
sados em participar do progama Apoio à Melhoria das Escolas 
da Rede Pública sediadas no Estado do Rio de Janeiro 
HEI. Este edital visa apoiar iniciativas voltadas à melhoria da 
escola pública, por meio de projetos que abonlem temas 
educacionais relevantes e que permitam o aprimoramento da 
qualidade das escolas da rede pública (municipais, estaduais e 
federais) do Estado do Rio de Janaro (níveis fundamental e 
médio). Para o programa está destinado um orçamento que 
pode chegar a cerca de R$ 5 milhões. Do total de recursos 
disponibilizados, pelo menos Mm serão destinados a projetos 
envolvendo escolas públicas sediadas fora da Região Metro 
politana do Rio de Janeiro. Uma das principais finalidades 
desse edital é superar e mitigar 05 impactos da pandemia na 
educação, vsando diminuir as disparidades e diferenças edu- 
cacionais geradas pelo fechamento das escolas. Como paopo- 
nentes são elegíveis pesquisadores doutores ou grupo de 
pesquisadores com vínculo empregatício ou funcional em 
instituições públicas cu privadas de ensino superior e/ou 
pesquisa sediadas no estado do Rio de Janeim, sempre em 
colabmação com profissionais de escolas da rede pública, A 
Faper) está vinculada à Secretana de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 

MORTE NO CARREFOUR: Empresa de 
segurança firma TAC de R$ 1,8 milhões 

O Grupo Vecior, empresa responsável pela segurança da 
unidade do supermercado Carrefour onde o trabalhador aut 
homo negro Jodo Alberto Freitas momeu após ser agredido, 
assinou um Temo de Ajustamento de Conduta (TAC | no qual 
secompromete a investir R$ 1,102 milhões em bolsas de estudo 
e em aquisição de cestas básicas para pessoas negras. O 
acordo fm costurado em negociações com à Defensoria 
Pública do Estado do Rio Grande do Sule com as crganizações 
não govemamentais Educatro e Centro Santo Dias de Direitos 
Humanos. A morte de João Alberto ocorreu no dia 19 de 
novembro do ano passado. Ele tinha 40 anos e fazia compras 
na unidade do Carrefour no bairro Passo D'Areia, em Porto 
Alegre. Acompanhado da esposa, o trabalhador autônomo fi 
abordado por dois seguranças após um desentendimento com 
uma funcionária e conduzido até a sabda do supermercado. Ali 
ocorreram agressões com chutes e socos e João Alberto boi 
tmobilizado por mais de cinco minutos. sufocado, ele não 
resistiu. Posterionmente, o laudo médico confirmou a morte por 
asfixia. 
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Os voluntários derem tera partir de 18 anos e serão acompanhados 
por 42 dias. São 29 centros autorizados à fazer 05 testes no Brasil 

SAÚDE: Pfizer inicia teste de 
medicamento contra Covid-19 
- Podem participar os voluntários que 
tenham testado positivo e familiares 

Doisestudosclinicosini- 
ciados no Rio de Janeiro 
buscam voluntários que 
tenham testado positivo 
para a Covid-19 e estejam 
na fase inicial da doença, 
com sintomas leves, para 
testar um medicamento 
povo contra o agravamen- 
to da infecção. Também 
podem participar pessoas 
que tenham algum fa mili- 
ar doente, para testar se 0 
medicamento evita a con- 
taminação. Os voluntários 
devem ter a partir de 18 
anos de idade e serão 
acompanhados por 42 
dias. São 29 centros auto 
rzados a fazer os testes no 
Brasil, com os tratamen- 

tos desenvolvidos pelas 
empresas biofarmacéu- 
ticas americanas Píer e 
Clene Nanomedicine. Na 
região metropolitana do 
Rim de Janeiro, os estudos 
serão conduzidos pelo Ins- 
tituto Brasil de Pesquisa 
Clinica (IBPCln). Deacor- 
do com o diretor médico 
do IBPClin, Luis Russo, 08 
voluntários com sintomas 
leves participarão do teste 
da Clene Nanomedicine. 

“À pessoa tem que es- 
tar coma Covid-19 nos pri- 
meiros cinco dias. E um 
estudo com um novo me- 
dicamento à base de 
nanotecnologia. Eum com- 
posto liquido de nanopar- 
Henlha: dE zinco e prata, 
para prevenir que a pes- 
soa que pegue a doença 
seja hospitalgada.Ouseja, 
quando a pessoa pega a 
covid, tem o teste positivo, 
ela entra em contato como 
nosso centro de pesquisa 
para utilizar essa medica- 
cão, para prevenir que ela 
evolua para um caso mais 
rave e precise de hospita- 
ação”. 
O outro tratamento uti- 

liza a molécula PE-o7321 
a32, desenvolvido pela 
Pfizer umantrviral daclas- 
se dos inibidores de pro- 
tease, associado ao rito- 
navir. Russo explica que 
este estudo clínico é desti- 

nado a quem está com um 
familiar com Covid-19, 
mas que tenha testado 
negativo para a doença. “A 
molécula PF-079321992 é 
utilizada junto com um 
outro antiviral, recém- 
aprovado pelas autorida- 
des internacionais, que é o 
ritonavir, um comprimi- 
do. Estamos conduzindo 
um testeclinico para aque- 
las pessoas que não adqui- 
riram à doença, mas que 
tem um familiar em casa, O 
marido, a esposa, uma tia, 
uma avó, que estão com 
Covid-19". 

Importante avanço 
Para ele, o tratamento 

em teste é um avanço im 
portante para a combo à 
pandemia. Mas o médico 
destaca a necessidade de 
se manter as medidas sa- 
nitárias preventivas, como 
o uso de máscaras, evitar 
aglomerações e reforçar a 
higiene das mãos, além de 
tomar a vacina. “O Brasil 
tem se colocado numa po- 
sição de muita visibilida- 
de, não só pela prevalência 
da doença, que vem até 
diminuindo, graças a Deus 
e graças às vacinas e ao 
Si ipa social, o uso de 
máscaras, isso tudo deve 
continuar. Mas é muito 
importante a gente ter 
também medicamentos 
para tratar a Covid-19, ou 

ara evitar que a pessoa 
ique doente. Porque a va- 
cina obviamente ela dá 
uma proteção muito boa, 
mas ela não é 100% em 
todos os casos. E algumas 
pessoas que não tomaram 
a vacina podem precisar 
desses antivirais comotra- 
tamento da Comid-19”. 

Os participantes rece- 
bem recursos para alimen- 
tação e transporte. No Rio 
de Janeiro, os voluntários 
devem comparecer na 
sede da IBPCln, na rua da 
Glórianômero 344,naGló- 
ria zonasulda capital. Mais 
informações: (21) 2527- 
gro e (21) 98556-4888. 

Deputado Hugo Leal com Luiz Fux, no STF 
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Na eleição 
tem Ladrão, 
Protetor de 

Ladrão e 0 
que prende 
Ladrão. 

Presidente na casa do Elias 

Toda hora a porta da 
residênciado amigo Elias 
Maia abre para uma visi- 
ta, énoque dater muitos 
amigos. O vereador le- 
vou um tomboenquanto 
fazia reformas na sua 
casa de praia quebrando 
duas costelas, deixando 
os próximos apreensi- 
vos. Atendido no hospi- 
tal Beneficência Portu- 
guesa, para onde foi 
transferido depois do aci- 
dente doméstico em Rio 

Incomodado 
Um dos mais críticos 

ao Bolsonaro no PL, o 
deputado Marcelo Ra- 
mos demonstrou incômo- 
do com a informação de 
que o presidente do seu 
partido, Valdemar Neto, 
estaria recebendo o 
desafeto para concorrer 
pelo seu partido. 

“Incomodada ficava 
sua avó”, já dizia o anún- 
cio do Lula Vieira... 

Deu bom 
O segundo mandato 

Fabinho Filê tem sido 
bem mais produtivo que 
o primeiro, entre 2013 e 
1016. Além de fazer ele 
própriovariasações, tem 
sido até atendido nos 
pedidos ao prefeito. 
Também pudera, 

aquela foi uma das pio- 
res composições da Cã- 
mara Municipal... 

das Ostras, Elias se re- 
cupera bem. No sábado, 
recebeu a visita do pre- 
sidente Leonardo entre 
muitos outros que fize- 
ram questão de vê-lo de 
perto para o desejo de 
pronto restabelecimen- 
to. 

Passei por lá também 
esoube pelo médicoque 
em duas ou três sema- 
nas o paciente estará de 
volta ao batente. Isso & 
bom. 

Tá apagado 
Depois do pai, dele 

lá, se acochambrar com 
o corrupto Costa Neto, o 
filho Carlos, do Bolsona- 
ro, correu logo ao twiter 
para apagar postagem 
que fez quandoaindaera 
contra a corrupção. 

“Exclusivo: Delator 
aponta propina de 3,5% 
para PRe Valdemar Costa 
Neto nos contratos de 
Furnas", diziaa postagem. 

Deu mim 

Chamado de homofo- 
bico por não se expres- 
sar direito em discurso 
na Câmara e se achando 
nodireito dea bordarmo- 
torista de ônibus para 
pedir os babilaques do 
veiculo, o Amos se com- 
plicou. 

Com o nome da boca 
do sapo, tem que sair à 
rua dando explicações. 

*** Mandaram que eu anotasse o nome da em- 
presa que val ganhar a água. 

*** Será o grupo Águas... do Comendador. 
*** Se acontecer mesmo isso será um escármeo. 

Mais um, é claro. 
*** No mais, é isso. Fui. 

O deputado Hugo Leal se 
encontrou nesta segunda- 
feira, 8, com o ministro Luiz 
Fux, do STF Estava 
acompanhado do 
presidente da Câmara, 
Arthur Lira e dos senadores 
Veneziano Vital do Rego e 
Fernando Bezerra. 

À movimentação junto ao 
STF é para garantir o 
pagamento das chamadas 
emendas de relator no 
orçamento da União, coisa 
que interessa aos 
deputados, mas também 
aos seus redutos, entre eles 
Teresópolis. 
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Retomo das atividades presenciais da AIL 
- Comemoração de aniversário teve concursos, festival, premiações, lançamentos e encontro de academias 

Embora tenha vivido de for- 
ma bastante ativa nas redes 

sociais durante o periodo mais 
complicado da pandemia, gra- 
ças ao empenho dos mais jo- 

vens que ingressaram na enti- 
dade no início do ano, aácade- 

mia Teresopolitana de Letras 
está retomando, gradativa- 
mente, assuas atividades regu- 
lares, realizando dois dias se- 

guidos de eventos na sua sede 
social, a Casa de Cultura 
Adolpho Bloch, no bairro de 
Fatima. Nasexta-feira, ocorreu 
o encerramento do concurso 
“Ds desafios da Educação no 
SeculoXXE, quandofoilançado 
livro com os trabalhos premia- 
dos, em concorrido eventocom 
a participação das alunas escri- 
toras, todasconcluintes do cur- 
so Normal, evento festivo com 
entrega demedalhas, troféus e 
prêmios, coordenado pelasÃca- 
dêmicas Ana Maria de Andra- 
de, Carol Rocha e Mariana 

Mouteira. 

“No segundodia, tivemosna 
Casa de Cultura a XIV Jornada 

da FALER]= Federação das Aca- 
demias de Letras do Estado do 

Rio de Janeiro, em comemora- 

ção ao Dia da Cultura e da Lin- 
gua Portuguesa no Brasil, com 
as presenças ilustres do Acadé- 
mico Waldenirde Bragança, Pre- 
sidente de Honra da FALER] e 
da AFL= Academia Fluminense 

de Letras, da Acadêmica Vanda 
Vasconcelos, presidente da 
FALERJ, da Academia Campista 
de Letras e da Sociedade de 

Medicina de Campos, além de 
diversas Academias e Entida- 
des congêneres representadas. 
Na ocasião o Acadêmico 
Waldenir relatou seus contatos 
a nivel de Brasil com diversos 
Presidentes de Federações Es- 
taduais, e colocou em votação 
acriação da Confederação Bra- 
sileira de Academias de Letras, 

moção aprovada por aclama- 
ção. Assim, Teresópolis, berço 
da FALERIJ, tornou-se também 
olocal denascimento dafutura 
Confederação, oquemuitonos 

honra. Foi realizada ainda a elei- 
ção para a nova Diretoria da 
FALERJ, eleita a Presidente da 
Academia NiteroiensedeLetras, 

Acadêmica Márcia, e recondu- 
zido à Vice-presidência nosso 
Confrade Jorge Dodaro. Na oca- 

sião foi-me oferecida a Presi- 
dência, da qualabri mão porter 

ainda pelafrente alguns meses 
de mandato, com muitas ativi- 

dades programadas, entreelas 
a Feira Literária de Teresópolis 
que já está em planejamento”, 
comemorao presidenteda ATL, 
Delmo Ferreira. 

Na quarta-feira, 3, a ATL já 

havia realizado em sua sede da 
Travessa Portugal, 45, quinto 

andar, a festividade de entrega 
aos premiados no concurso 

Cenas Teatrais CurtasemViídeo, 

evento organizado pela acadê- 
mica Edinar Corradini, com par- 

ticipação do acadêmico Ozair 
Furtado edodiretor de cinema 

Betto Correia, em homenagem 
aos 60 anos da entidade, ocor- 

rido em abril passado. 

Ápice daprogramaçãode ani- 

versário, só agora realizada a 
comemoração, com a devida 

segurança, no evento desába- 
do diversos acadêmicos ex pu- 

Evento da Academia Teresopoltana de Letras recebe representantes de academias de diversos munkcipos do Estado do Rio 

seram seus trabalhos realiza- 
dos durante o periodo de inati- 
vidades presenciais. Além de 
Moema Tavares, Gustavo 

Lucena, Nicolas Teodoridis, 

Andrea Taubman, Cláudia Coe- 
lho, Ana Maria Andrade, o aca- 
dêmico WanderleyPeres expôs 
seus três últimos livros, de qua- 
tro produzidos desde março de 
2020: o inédito “Sonetos de 
Teresópolis” e o já revelado em 
evento da Câmara Municipal 
em 1 de outubro último, “Vere- 
adores de Teresópolis”, alêmda 
segunda edição do livro “A Es- 
trada de Ferro Therezopolis”, 
esgotada a edição feita em 
2009. A outra produção do pe- 

riodo, “Viagem ao Passado”, 
ainda está na gráfica e deve ser 
lançado até o início do próximo 
mês. 

Dos três livros, embora te- 

nha o menor número de pági- 
nas, “Vereadores de Teresópo- 

lis” é, segundo o autor, o que 
mais trabalho deu, “diante da 
pouca memória do poder 
legislativo municipal”. Apéêndi- 
cedolivro“As Eleiçõesem Tere- 
sópolis”, livro grande em 
finalização, eque vai dar notici- 

as das eleições ocorridas em 
Teresópolis ao longo dos 100 
últimos anos, nos pleitos ocor- 
ridos a partir de 1922, quando 

passamos a escolher os nossos 
prefeitos, “Vereadores”, além 
de contar detalhes inéditos da 
política teresopolitanadesde o 
tempo em que não havia pre- 
feitura, 1891-1913, traz, tam- 
bém, com nomes e fotografias, 

as Últimas 19 composições da 
Câmara Municipal, desde 1947, 
quando a cidade voltou a ter 

vereadores depois do periodo 
de exceção da Ditadura Vargas, 
entre 1937 a 1945. 

Antologia dos nossos poe- 
tas sonetistas, “Sonetos de Te- 

resópolis” dedica-se a dar me- 
mória dos teresopolitanos que 
se engendraram pela poesia 
metrificada do estilo, há muito 
cultuado e já um pouco em de- 
uso, ultimamente. Além dos 
grandes da poesia que viveram 
entre nós - Manuel Bandeira, 
Bastos Tigre, Lúcio de Mendon- 
ça, Adelmar Tavares, Olegário 

Mariano e tantos outros - “So- 
netos” revela a arte de poetas 
da cidade que nunca publica- 
ram seus versos em livros. E, 

Entrega do prêmio Cenas TEatras Curtas em Video, na sede da ATL 

E See | 

então, um depósito das poesi- 

as dos poetas inéditos Renato 
Ferro, Raul Fernandes, Aurora 

Braga, Ramilo,Renato de Paula, 
Armando Lauria, Paulo Macha- 

do, Manita, Renato de Lacerda, 
entre outros. Figuram no livro 
ainda os acadêmicos da ATL Pau- 
lo Paranhos, Sandra Pimentel, 
Moema Tavares, Maria Helena 

Costa, Edson Amaral, Rozelene 
Furtado e os saudosos Assis 

Cabral, João Oscar, Gastão Ne- 
ves, Arthur Dalmasso, Torcato 
Monteiro, Valdecyr e Waldemar 
Lopes, Tomaz de Aquino, 

Amadeu Laginestra, Aristides 
Bastos, Tony Marins, leda 

Guaraná, Saul Mariano e Alice 
Nunes entre muitos outros, um 

total de 62 biografias. 

Lançada a primeira edição 

em 2009, até hoje a mais com- 
pleta história da EstradadeFer- 
ro Therezopolis, asegunda edi- 
cão do livro sobreonosso tren- 
zinho da EFT ganhou mais 150 
páginas só de fotografias, mui- 
tas inéditas, e que melhor ilus- 
tram a publicação, agora feita 
pela Casa Editorial, de Curitiba, 

editora queestá comercializan- 
do nacionalmente o livro físico 

e em e-book. “Gostei de fazer 
esses três trabalhos e as outras 
pesquisas iniciadas há vários 
anos tiveram bom andamento 

durante esses tem pos tenebro- 
sos da pandemia, quando a in- 
certeza da continuidade davida 
foiaúnicacerteza que tivemos. 
Agora é não perder o ritmo e 
dar sequência à essa contação 
de histórias enquanto temos 
memórias delas”, lembra Wan- 
derley que já tem outro livro 
emfasedeimpressão, seu mai- 

or trabalho durante esse tem- 
po estranho que vivemos, en- 
tre março de 2020 e o final do 
ano de 2021. Em “Viagem ao 
Passado”, livro com 330 pági- 
nas, o autorrevela textos in édi- 
tos de viajantes que passaram 

pela Serra dos Orgãos a partir 
de 200 anos atrás, entre 1820 

1920. “É uma história 
imperdivel, na verdade um 
amontoado de históriasonde o 
autor apenas faza ponte entre 
umrelatoe outro, cadaummais 

precioso tamanho o encanta- 
mento que tiveram pela nossa 
regido os cientistas, escritores, 

botânicos, geólogos, missioná- 
rios e aventureiros de toda es- 
pécie”, antecipou o escritor. 

Presidente Delmo e diversos membros da Academia Teresopoltana de Letras 
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Giro Duma 

x 

Com novo atu ndamento na pista, devido a carga de veculos pesados, trânsito ficou parciaimenta achado 

Manoel Dias continua sofrendo 

fereiapo pg 

com a carga excessiva de veículos 
- Trânsito de caminhões e ônibus foi desviado para a Presidente Roosevelt 

Marcero MeDaros 

“Manoel Dias, de uma rua 
familiar ao caos diário. Mora- 
dores reclamam que mudan- 
ca feita para atender 
integração de ônibus vem cau- 
sando muitos prejuízos e não 
melhorou o trânsito na Bar- 
a. À situação acima foi 
publicada pelo Diárioem 19de 
setembro de 2020, quando a 
população desse local recla- 
mou, mais uma vez e com 
muita razão, das intervenções 
realizadas pelo governo muni- 
cipal sem nenhum tipo de con- 
sulta aos principais interessa- 
dos: Os contribuintes.*O trán- 
sito aqui realmente é uma ca- 
tatrole Primeiro porque essa 
estrada não foi preparada para 
o trânsito que agora está pas- 
sando. Essa mazinha não tem 
condições para esse trinsito 
está acontecendo. Por outro 
lado os caminhões vivem es- 
tourando os fios de telefone, 
internet, eles vivem arreben- 
tando e a empresa consertan- 
do. Para nós moradores não 
está bom. Se fosse tudo pre- 
paradoprimeiro, manilhas, um 
asfalto resistente, até poderia 
funcionar, mas do jeito que está não 
funciona”, relatou, na ocasião, o apo- 
sentado Mario Fernandes. E, nesta 
segunda-feira, os moradores volta- 
ram a registrar grandes problemas 
devido ao afundamento do sistema 
de manilhas do local, devido ao peso 
excessivo gerado por um trânsito 
que até poucos meses atrás não exis- 
tia ali. Com a necessidade manuten- 
ção e risco de novo afundamento de 
vista, o trânsito de veiculos pesados 
foi desviado temporariamente para 
o caminho antigo e houve kentidão [ã 
engarrafamento em vários momen- 
tos do dia. 

Sete Escdadh: a ás em Teresópolis 
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Em setembro de 2020, 0 Diário alertou para a grande celeuma 
criada pela prefeitura aomudar o fluxo do trânsito na Barra 

No início de 2020 a Manoel Dias 
passou a receber todo o trânsito da 
Avenida Presidente Roosevelt no 
sentido Centro. Assim, a pequena 
via, recheada de antigas residências 
e pessoas que vivem ali há 50, 60 
anos, passou a registrar um caos 
diário com o aumento do fluxo de 
veiculos de todo o tipo, incluindo 
grande número de caminhões, car- 
a se ônibus. Afundamento de pis- 

roblemas no sistema de 
a hamento, rachadurasnos imô- 
veis e barulho ensurdecedor na 
maior parte do dia. E, não bastasse 
tantos inconvenientes para essa par- 

ed A | entre outros. 
Ma Ra ta 

cela da população, o trânsito 
continua lento e complicado 
nesse trecho do bairro, com 
engarrafamentos em vários 
momentos do dia. Tal obra 
emergencial foi concluída no 
inicio da tarde, mas morado- 
res atentam que o problema 
deve se repetir em breve. 
Aliás, situação comum desde 
houve tal mudança. 

Os prejudicados 
São cerca de 40 familias 

prejudicadas diretamente 
pela decisão do governo 
Vinicius Claussen, pessoas 
ue passaram a enfrentar 

div ersos problemas diários 
desde que a Manoel Dias vi- 
rou caminho de todos os vel- 
culos oriundos da rodovia 
Teresópolis x Itaipava e bair- 
ros como Posse, Granja Flo- 
restal, Quebra-Frascos, Par- 
que do Imbui, Golf, Salaco, 

“A intenção 
pode ter sido melhorar o tlu- 
xo, mas não aconteceu. Moro 

aqui desde que nasci, tenho 
embasamento para falar. O 
bairro progrediu, é ótimo, o 
comércio hoje é bom, mas 
não podemos esquecer que 

são residências antigas, de famílias 
tradicionais, imóveis que | estão Sem- 
do danificadas porque não tem es- 
trutura nenhuma para isso. Nem 
pegamos horário escolar e o trânsito 
continua ruim, o que mostra que não 
resolveu e arrumou um problema 
para a Manoel Dias”, enfatizou a 
moradora Ivana Rabello, na na repor- 
tagem publica pelo Diário no ano 
passado. Na ocasião, a PMT infor- 
mou ter feito estudos para melhorar 
a situação do trânsito. Desde então 
moradores continuam em contato 
com à “gestão” para tentar reverter 
a polêmica decisão. 

Veiculos de grande porte voltaram à passar pela Presidente Roosevelt, pelo menos temporariamente 

A medida incentiva um dos setores mais importantes para a 
economia brasileira é que, no primeiro semestre deste ano, foi 
responsável pela criação de 113 mil postos de trabalho 

AGORA É LEI 

Alerj adequa legislação para 
isenção de ICMS na luz rural 
- Isenção dos produtores agrícolas e pecuários 
cujo consumo seja de até 1 mil kw/h prevista 

A Lei 9451/21, que in- 
ternaliza no estado o con- 
vémo do Conselho Nacio- 
nal de Política Fazendária 
(Confaz) 76/91 para per- 
mitir isenção de ICMS na 
conta de luz do produtor 
rural, foi sancionada pelo 
governador Cláudio Cas- 
tro e publicada no Diário 
Oficial desta segunda-fei- 
ra, 08. À norma é de auto- 
ria do presidente da Casa, 
deputado André Ceciliano 
(PT), do deputado Jair 
Bittencourt (PP) e do de- 
putado Márcio Pacheco 
(PSC). “A medida que es- 
tabelecea isenção do ICMS 
já foiaprovada naCasa (Lei 
8.926/20), mas a secreta- 
ria de Estado de Fazenda 
nos alertou de que preci- 
sávamos da internalização 
do convênio. A produção 
rural é fundamental para 
a garantia da produção 
fluminense e fornecimen- 
to de alimentação à popu- 
lação. Assim, em momen- 
to de grave crise econômi- 
ca enfrentada pelo Estado 
do Riode Janeiro, é neces- 
sário apoiar as atividades 
essenciais que movimen- 
tam a nossa economia. 
Além disso, essa medida 
pode reduzir o alto custo 
da energia elétrica, poden- 
do trazer novas tecnolo- 
gias e formas de produção 
no campo”, afirmou o pre- 
sidente André Ceciliano. 

Segundo o texto, está 
prevista a isenção dos pro- 
dutores piso e pecuá- 

rios cujo consumo seja de 
até 1 mil kw/h. A medida 
incentiva um dos setores 
mais importantes para a 
economia brasileira e que, 
no primeiro semestre 
teano, foi responsável pela 
criação de 113 mil postos 
de trabalho - o melhor re- 
sultado desde 2012, se- 
gundo dados do Cadastro 
Geral de Desempregados 
e Empregados (Caged). 
Nesse periodo, O Rio de 
Janeiro foi q terceiro esta- 

do com maior número de 
novas vagas, ficando atrás 
de São Paulo e Minas Ge- 
rais. “Esse projeto é bas- 
tante produtivo, porque 
visa ao produtor rura 
internalza o convênio Já 
existente”, comentou o 
presidente daComissãode 
Tributação da Casa, depu- 
tado Lutz Paulo (Cidada- 
nia). 

Também assinam como 
coautores os deputados 
Renata Souza (PSol), Tia 
Ju (REP), Chico Machado 
(PSD), Mônica Francisco 
[PSo0l), Coronel Salema 
(PSD), Carlos Macedo 
(REP), Bebeto (Pode), 
Lucinha (PSDB), Rodrigo 
Amorim (PSL), Fabio sil 
va (REP), Waldeck Car- 
neiro (PT), Subtenente 
Bernardo (PTB), Luiz Pau- 
lo(Cidadania) CandosMine 
(PSB), Delegado Carlos 
Augusto (PSD), Jalmir 
Junior (PRTB), Eliomar 
Coelho (PSol) e Marcelo 
Dino (PSL). 

Capes abre inscrições para 
curso de docência digital 
- Formação voltada para professores, alunos 
e demais profissionais da educação 

Foi aberto o periodo de 
inscrições para O curso 
online Formação para 
Docência Digitalem Rede, 
promovidopela Coordena- 
cd de Aneriei cantentade 
Pessoal de Nível Superior 
(Capes), a Universidade 
Estadual do Maranhão 
(Uema) e a Universidade 
Aberta de Portugal (Uab- 
PT). São 10 mil vagas e as 
inscrições vão até o dia 16 
de novembro. Elas pode- 
rão, no entanto, encerrar 
antes dessa data, caso to 
das as vagas sejam preen- 
chidas. O curso é voltado 
para professores, estu- 
dantes e demais profissio- 
nais da educação. As aulas 
estão marcadas para o pe- 
rodo de 22 de novembro a 

17 de dezembro. O objeti- 
vo do curso é capacitar os 
participantes para a con- 
dução de processos edu- 
cacionais com uso de 
tecnologias digitais. 

A formação vai permi- 
tir aos participantes dis- 
cutir d ren tes modelos 
pedagógicose analisar pro- 
CESSOS de comunicação e 
interação. Além disso, eles 
poderão desenvolver ati 
vidades em ambientes di- 
gitais de ensino e aprendi 
zagem e usar plataformas 
etecnologias digitais sob a 
perspectiva edi ucacional. 
Acesse a página da Capes 
para informações sobre o 
rocesso de Inscrição: 
ht tps://wwwgov.br/ca- 
pes /pt-br 
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: Trabalho com a agricultura 
orgânica recebe prêmio intemacional na COP26 
- Ação desenvolvida há 15 anos por coletivo em Teresópolis foi reconhecida por entidade do Reino Unido 

Foram anunciados no último 
dia 04, em Glasgow, durante a 
COP>26, os vencedores do 
Ashden Awards. A Associação 
Agroecológica de Teresópoli 
AAT foi à única representante 
do Brasil entre os premiados. À 
Associação trabalha desde 2007 
para difundir os benefícios da 
agricultura orgânica, não ape- 
nas para a saúde, mas também 
para o meoambiente. O Ashden 
Awards homenageia organiza- 
ções pioneiras que reduzem as 
emissões de carbono e constro- 
em um mundo mais justo. Os 
finalistas tornam-se parte da 
rede global Ashden, recebendo 
suporte para crescer e replicar 
sua inovação. À Sciobeje 
Agroecológica de Teresópolis- 
AAT ficou em segundo lugar na 
categoria Agricultura Regene- 
rativa, que premia iniciativas de 
agricultura sustentável, que nu- 
tre o solo, provendo alimentos 
de qualidade e diminuição das 
emissões de gás carbono na at- 
mosfera. 

O grupo de Teresópolis foi 
escolhido entre 800 candidatos, 
sua indicação como um dos 18 
finalistas já havia sido comemo- 
rada como uma vitória. “O prê- 
mio Ashden em Agricultura Re- 
generativa nos dá um alento, na 
medida em que reconhece a qua- 
lidade eimportância dotrabalho 
deseo pela AAT, na con- 
tribuição ao meio ambiente e na 
qualidade de vida do agricultor”, 
comenta o coordenador geral da 
ATT Roberto Selig. “O reconhe- 
cimento vindo de uma Institui- 
ção de prestigio internacional, 
atenta às contibuições dos cole- 
tros de todo o mundo, nos ale- 
gra e nos impulsiona a continu- 
armos com nosso objetivo de di- 
vulgar a agroecologia e ampliar 
os trabalhos da Associação . 

Harriet Lamb, CEO da 
Ashden, reforça a importância 
dos trabalhos contemplados para 
o mundo todo. “O Ashden 
Awards apresentou iniciativas 
ousadas, brilhantes e inovado- 
ras na COP26. Esses incríveis 
finalistas do Prêmio Ashden 
mostram que é possível termos 
um futuro de baixo carbono e 

H 

A Assotiação trabalha desde 2007 par difundir usbeneficios da agricultu n drgânica, para asaúdeeparao meivam biente 

mais justo. Eles devem inspirar 
os lideres mundiais a tomar 
medidas decisivas para reduz ir 
as emissões de erhobor 

Celebração 
A premiação recebida pelo 

coletivo de produtores foi come- 
morada no sábado, 06, durante 
a Feira Agroecológica de Tere- 
sópolis. Oevento queocorresem- 
pre as quartas e sábados, das 
hs às 193hs, dessa vez teve apre- 
sentações de Miguel Garda e 
Patriãa Quintero, músicos da 
cidade, além de contação de his- 
tórias com Alice Botafogo e ex- 
posição de trabalhos das crian- 
cas do Jardim Escola Alecrim. A 
Feira Agroecológica de Teresó- 
polis funciona na esquina da Rua 
Tenente Luiz Meireles e Fritz 
Weber, ao lado da rodoviária. 

Mais sobre a AAT | 
A Associação Agroecológica 

de Teresópolis-AAT foi fundada 
em 2007. Implantou ar aieA 
ra Orgânica em 60 Unidades de 
Produção associadas, em apro- 
ximados qóoha de área cultiva- 
da na região serrana do Rio de 
Janeiro. Entre as ações da asso- 
ciação estão a promoção saúde 
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clientes, à prática da economia solidária eo sistema de certificação de bao custo 

do agricultor, seus familiares e 
clientes, a prática da economia 
solidária e o sistema de 
certificação de baixo custo. Atra- 
vês deste trabalho é possivel a 
redução desigualdade social e a 

ampliação da possibilidade de fi- 
xação dos jovens no trabalho 
agricola. Estetrabalho ainda pro- 
move o aumento do acesso da 
população a alimentos mais sau- 
dáveis e promove melhor quali 

Speed Fiber 
Internet Confiavel 

dade do ar com manejo correto 
do solo e consequente diminui- 
cão de gás carbono na atmosfe- 
ra. O Instagram do grupo é 0 < 
(organicosparatodos >. 

Ashden Awards 
O Ashden Awards premia 

organizações e destaca soluções 
comprovadas para a crise climá- 
tica e os desafios de acesso à 
energia. Desde 2001, Ashden 
premiou 245 organizações ino- 
vadoras. Em 2021 foram esco 
lhidos projetos nas categorias 
Energia humanitária (Inovação 
em projetos que tornem possi- 
vel o acesso a energia limpa e de 
baixo custo para 05 campos de 
refugiados); Soluções climáticas 
naturais (Iniciativas que abar- 
quem regiões da Amazônia, ba- 
cia do Congo e no Sudeste Asiá- 
tico, em e ndo e instrumen- 
apo comunidades flores- 
tais); Refrigeração em assenta- 
mentos informais (Soluções não 
mecanizadas e acessíveis, para 
mitigar o calor em comunidades 
pobres, com soluções inovado- 
ras nas residências e entorno 
criando espaços de ventilação e 
ampliando os existentes); Agri 
cultura Regenerativa (Agricul- 
tura sustentável, que nutre o 
solo, provendo alimentosde qua- 
lidade e diminuição das emis- 
sões de gás carbono na atmosfe- 
ra) e Habilidades de acesso à 
energia (Soluções energéticas 
limpas). 

A Ashden é uma Instituição 
filantrópica inglesa, que tem a 
missão de acelerar soluções cli- 
máticas transformadoras e 
construir um mundo mais jus- 
to. Ela premia desde 2001, ini- 
ciativas de coletivos que de- 
senvolvem a aplicam propos- 
tas e projetos para a diminui- 
ão do eleito estufa na atmos- 
Era diminuição da desigual 
dade social, acesso a energia 
limpa e de baixo custo, garan- 
tia de direitos sociais e segu- 
rança alimenta e de qualidade 
entre outros. Ela trabalha com 
empresas, organizações sem 
fins lucrativos e organizações 
do setor público. Site https: // 
www ashden.org/ 
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Errronução dir BEM 

Cargaencontradaentermada no Rosário seriade facçãoe criminosa no Rio 

Mais uma carga de drogas 
desenterrada no Rosário 
- Cão farejador da GCM contribuiu com 
sucesso de operação do 30º BPM 

Mais uma semana co- 
» fed r meça com grande prejuízo 

(pp E 3 para acusados de tráfico 
de drogas e sucesso no 
enfrentamento a esse de- 
dito por parte do 30º Bata- 
lhão de Polícia. Apurando 
informações anônimas, 
equipes dos setores Pa 
(Policia Reservada) e 
PATAMO (1 e 1) se deslo- 
caram para a Rua José 
Bandeira Vianna, no Ro- 
sário, para apurar suposta 
ação de traficantes. Nin- 
guém foi encontrado, mas, 
na continuidade da opera- 
ção com dados sobre o lo- 
calonde estaria a carga de 
drogas, os militares acio- 
naram reforço da guarni- 
cão Kg, da ad Cral 
Municipal. Com a ajuda de 
um dos cães farejadores 
dainstituiçãomunicipal, os 
PMs chegaram ao local 
onde estava escondida a 
droga, que seria de pro- 
priedade de uma facção 
criminosa do Rio de Janei- 

ro. Foram apreendidas 59 
tiras de Cannahis sativa, 
popularmente conhecida 
comomaconha,um tablete 
da mesma droga, 191 cáp- 
sulas de cocaina que cus- 
taria R$ Ra bia de além 
de outras 250 de R$ ne 
enspapelotesavaliadosem 
RS 10cada um. Em emba- 
lagens mais volumosas, 
conhecidascomo “tambor- 
zão , havia mais 24 unida- 
des, totalizando quase um 
quilo de cocaina. Também 
havia farta quantidade de 
material para endolação, 
como é chamado o proces- 
so de separação e embala- 
gem das drogas. Tudo foi 
recolhidoe apresentadona 
102 Delegacia de Polícia, 
onde ficou apreendido. In- 
formações que possam au- 
xiliar no trabalho da poli- 
cia podem ser passadas 
para os telefones 190, 
2742-7765 é ggB17- THOR. 
Nãoé necessáriose identi- 
ficar. 
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CRIMES NO ALTO E NA QUINTA LEBRÃO 

Polícia investiga duas mortes 
4d brutais em Teresópolis 
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- Uma dasvítimas de assassinato é ex-secretário de Meio Ambiente 

Luz BanDEIRA 

O fim da semana pas- 
sada e o início desta se- 
mana foram marcados 
por crimes violentos em 
Teresópolis. Na noite de 
E 05. um jo- 
vem morreu baleado na 
Rua Tancredo Neves, na 
Quinta-Lebrão. Morado- 
res das proximidades re- 
lataram ouvir disparos e 
logo depois encontraram 
o jovem baleado, já sem 
vida. A vitima foi identi- 
ficada como Uemerson 
Fernandes de Oliveira, 
de 23 anos, morador do 
bairro. Já na madrugada 
desta segunda-feira, 08, 
O COrpo E um homem foi 
encontrado com marcas 
de espancamento na Fei- 
rinha do Alto. Agentes do 
30º BPM foram aciona- 
dos, constataram o óbito 
e preservaram o local 
para o trabalho técnico 
da perícia do Instituto de 
Criminalística Carlos 
Eboli (TOCE). A vitima foi 
identificada como Lean- 
dro Vidal, 44, que foi se- 
cretário municipal de 
Meio Ambiente de a rá 
entre 2012 e 2014. 

era formado em Blogia 
com especialização em 
análise, gestão e planeja- 
mento Peri j 

Relatos indicam que 
Leandro morava há pou- 
co tempo em Teresópolis. 
Os dois homicídios ainda 
estão sendo investigados 
pela Polícia Civil e em apu- 
ração também pelo Ser- 
viço Reservado do 30º 
BPM (P2). Não se sabe 
sobre a autoria dos cri 
mes e quem tiver alguma 

Saque de carga em carreta tombada 
rendeu cadeia para cinco pessoas 
- Quem ataca caminhões acidentados paus pegar até Naus anos de prisão 

Viralizou nas redes so- 
ciais no último fim de se- 
mana um registro feito 
pelo repórter José Carlos 
“Cacau” após o tomba- 
mento de uma carreta nas 
proximidades do quilôme- 
tro &2 da mdovia BR-L16, 
entre Meudon e Ermitage. 
Mas, dessa vez, não foi 
pelas proporções do sinis- 
tro de trânsito. Quem as- 
sistiu o flagrante ficou as- 
sustado com a ação de de- 
zenas de pessoas, em ple- 
na luz do dia e diante das 
cimeras, saqueando a car- 
ga de bebidas diversas sem 
o minimo de preocupação 
em relação ao envolvi- 
mentocomaaçãodelituosa 
e, pior ainda, sem nenhum 
interesse nas condições de 
saúde do condutor da car- 
reta e a possibilidade de 
causar acidentes na movi- 
mentada rodovia. Na ân- 
sia de praticar o furto, de- 
Z2nas de pessoas pararam 
seus veiculos no entorno 
do que estava virado na 
pista para tentar pegar o 
máximo de embalagens 
possiveis. 

A situação só teve fim 
com a chegada de viatura 
da Policia Rodoviária Fe- 
deral. Em seguida, foi aci- 
onada equipe do 30º Ba- 
talhão de Policia Militar. 
Seis pessoas foram enca- 
minhadas para autuação 
em flagrante na 110º DP, 
sendo que uma delas, por 
se tratar de menor de ida- 

de, foi hberada e encami- 
nhada para a Vara da Tn- 
fância e Juventude. 

Pelocrimede furto, pre- 
visto no artigo 155 do Có- 
digo Penal, podem pegar 
de um quatro anos de pri- 
são. Dependendo do en- 
tendimento da Autorida- 
de Policial, quem se envol- 
venessetipo de crime pode 
ser autuado é “elo menos”, 
Eh Artigo, LÊ O, por apro- 
priação indébita, visto que 
o Direito Penal protege o 
patrimônio. A possede algo 
que não pertence a pessoa 
caracterga infração penal, 
lembrando assim que algo 
que evidentemente ou 
presumidamente perdido 

ra 

por alguém não é conside 
rado“coisasem dono”. Por 
esse crime, a sanção pre- 
vista é de um més a um 
ano de prisão, além de 
multa. 

Importante frisar que, 
mesmo se carga tiver se 
gurada, o material conti 
nua tendo dono. Além dis- 
so, existem casos onde à 
seguradora decide pelo 
ressarcimento do prejui 
z0, sendo assim PR à 
empresa decidir o que fará 
com a mercadoria que não 
estiver em condições de 
comercialização. No caso 
doúltimofim desemana,o 
motorista não se feriu e, 
aparentemente, o tomba- 

ES e q 
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“Walking Dead”: Aesustadora cena de ataque ao caminhão tombado foi registrada pelo repórterCacau 

mento ocorreu devido a 
problemamecânico. Assim 
que saiu da cabine, ele aci- 
onou a empresa e a polícia, 
função que, obrigatoria- 
mente, deve realizar. À 
omissão injustificada im- 
plica na responsabilização. 
Isso porque a omissão é 
enalHEn te relevante se 
quem se omite tem o de 
ver legal ou o dever 
contratual de evitar o re- 
sultado ou mesmo se con- 
tribuiu para o surgimento 
do risco. Inclusive, os pró- 
prios policiais, indepen- 
dente da corporação, não 
podem permitir ou se omi- 
tir diante do saque das 
mercadorias. 

Aa | 

Corpo de Leandro Vidal foi encontrado na Feirinha 
do Alo, com marcas de espancamento 

Vários tiros dis parados conta o jovem Uemerson 
Fomandes, da Quinta-Lebrão 

informação quepossaau- 
dar a desv endar ESSES 
crimes, pode ajudar a po- 
lícia lisando anonima- 
mente para O Disque-De- 
núncia, (190, 2742-7755 
e 99817-7508). 

Não foram divulgadas 
informações sobre o se- 
pultamento dos dois ho- 
mens. Esses dois homici- 

dios aumentaram as es- 
tatísticas de mortes vio- 
lentas em Teresópolis 
este ano, que ainda as- 
sim, indica que o número 
é 78% menor O compara- 
o com o mesmo perio- 
do de 2020, segundo es- 
tudo realizado pelo Insti- 
tuto de Segurança Públi- 
ca (ISP). 

Bandidos roubaram 

taxista simulando que 
estavam armados 
- Quando se depararam com a PM, ladrões se 
renderam “sem possibilidade de reação” 

Em plena luz dodia, por 
volta das 10h do último 
sábado, dois homens st 
mularam estar de posse 
de armas de fogo para ten- 
der um taxista teresopoli- 
tano. O motorista, de so 
anos, com medo de ser 
baleado, entregou o seu 
veiculoe fugiu. Porém, logo 
após os bandidos sairem 
acelerando o VW Virtus de 
cor branca, ele entrou em 
contato com o 90º Bata- 
lhão de Policia Militar. Aci- 
onada via 190, imediata- 
mente a PM repassou as 
informações com as carac- 
teristicas do veiculo para 
as viaturas em tnlho 
mento. Assim, não demo- 

rou muito para o veiculo 
ser avistado trafegando 
pela Avenida Rotariana, no 
Soberbo. Os militares que 
estavam em guarnição do 
RAS interceptaram o au- 
tomúvel e, sem nenhuma 
reação, os bandidos con- 
fessaram a ação crimino- 
sa. À dupla foi encaminha- 
da para a 110º Delegacia 
de Policia onde ficou acau- 
telada até transferência 
para unidade prisional da 
Polinter, no Rio de Janei- 
IO. 

O automóvel foi apre- 
sentado na DP e, após a 
confecção do registro poli 
cial, entregue ao proprie- 
Lari. sad 

Oreiculo envolrido no mu botoi apresentado na DP e, após 
a confecção do regis tro policial, entregue ao proprietário 
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“Aprimorar osistema 
demonitoramento 

das ações da APS é 
essencial. Aparceria 
entre 0 B1D, o Instituto 
Umane, Artemisa e a 

SMS proporciona criar 
espaço de análise dos 
dadosedo impacto 
na saúde das pessoas”, 
ressalta à 
Subsecretária de 
Atenção Básica de 
Saúde, Dra. Edneia 
Ni ar tuo hei 
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Saúde representa Teresópolis no maior 
congresso de gestão pública do Brasil 
- Equipes apresentarão projeto da Atenção Primária , na Semana de Inovação 

A Prefeitura Municipal de 
Teresópolis, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, parti pe 
gresso “Semana de Inovação 2021", 
da Escola Nacional de Administra- 
ção Pública (Enap). No evento, será 
apresentado o Ronei da equipe da 
Subsecretaria de Atenção Primária 
de Saúde, com objetivo de aumentar 
a qualidade dos serviços oferecidos 
e jo Atenção Primária à Saúde 
(APS). O projeto começou após à 
seleção de Teresópolis para partici- 
par da iniciativa “Plataforma de Ino- 
vação Aberta em Atenção Primária 
à Saúde”, lançado pelas organiza- 
ções Ar temisa é Umane. Em parce- 
ria com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e Instituto 
Arapvú, a iniciativa junta o setor 
privado e a gestão pública no apri 
moramento dos cuidados básicos de 
saúde da população de todo o pais. 
“Aprimorar o sistema de monito- 
ramento das ações da APS é essen- 
cial. À parceria entre o BID, o Insti- 
tuto Umane, Artemisa e à SMS pro 

= os sd 

NOV LT ) E 
e ARE p Ee 

porciona criar espaço de análise dos 
dados e do impacto na saúde das 
pessoas. Impulsionouo planejamen- 
toe a melhoria da qualidade na aten- 
cão em saúde”, ressalta a Subsecre- 
tária de Atenção Básica de Saúde, 
Dra. Edneia Martuchelli, 

Desde março de 2021, profissi- 
onais da Atenção Básica em Saúde, 
por meio do Núcleo Ampliado de 
Saúde da Familia (NASF) partici- 
pam de uma ação em conjunto com 
a empresa Impulso na construção 
de um painel informativo que reú- 
ne dados das unidades de saúde do 
municipio e serve de parâmetro 
para a qualificação do serviço. Es- 
ses dados são apresentados medi- 
ante uma série de indicadores, que 
incluem: - Proporção de gestantes 
com realização de exames para si- 
filis e HIV; - Proporção de gestan- 
tes com pelo menos 6 consultas 
pré-natal; - Proporção de gestan- 
tes com atendimentoodontológico; 
Cobertura de exame citopato- 

lógico; - Cobertura vacinal de poli- 

omielite inativa e de pentavalente; 
- Percentual de pessoas hiper-ten- 
sas com pressão arterial aferida 
or semestre; - Percentual de dia- 
béticos com solicitação de hemo- 
globina glicada, doençs 15 Crônicas 
ou condições CrÔNicas. 

Esta qualificação ocorre, em 
grande medida, pelo financiamen- 
to do Programa Previne Brasil, do 
Ministério da Saúde, que envia 
verbas ao Fundo Municipal de Saú- 
de para implantar melhorias nos 
serviços ofertados. A “Semana de 
Inovação 2021" é o maior fórum 
de experiências na gestão pública 
brasileira. No formato virtual, o 
encontro ocorre nesta terça-feira, 
09, de 19h as 22h. O título do pai- 
nel é “Aprendizados e boas práti- 
cas: uma experiência de inovação 
aberta na Atenção Primária à Saú- 
de” e terá as seguintes participa- 
ções: Thais Junqueira (Umane), 
Priscila Martins (Artemisia), Dra. 
Edneia Martuchell (Teresópolis) 
e Isabel Opice (Impulso). 

DUAS PAIXÕES EM UM SÓ LUGAR! 
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Em Teresópolis, 
equipes da 
Subs cretaria de 
Atenção Primária à 
Sado participaram 
de forma virtual 

ToitsóooEs participa da 
“Oficina Previne Brasil” 
- Curso tem como objetivo redefinir o papel da 
Atenção Primária à Saúde na Atenção à Saúde 

Nesta segunda-feira, 
08, servidores da Secre- 
taria Municipal de Saúde 
de Teresó pol Es parbicipa- 
ram da Oficina Previne 
Brasil, realizada pelo Mi- 
mistério da Saúde. No for- 
mato semipresencial, a 
reunião tratou sobre o pro- 
grama de financiamento 
feder: al à Saúde dos muni- 
cipios do estado do Rio de 
Janeiro e atualizações do 
sistema. O encontro foi 
realizado no Tastituto Na- 
cional de Traumatologia e 
Ortopedia (INTO), no Rio 
de Janeiro. Em Teresópo- 
lis equipesdaSubscretaria 
de Atenção Primária à 
Saúde participaram defor- 
ma virtual, na sede da 
Universidade Estácio. 

Após a mesa de abertu- 
ra, foi apresentado um pa- 
pnorama do Previne Brasil 
emtodo cestado do Rio de 
Janeiro. Por meio do pro- 
grama, asunidades desaú- 
de de Ter esópolis e de ou- 
tros municipios apresen- 
tam dados sobre atendi 
mentos, exames cobertu- 
ravacinal das unidades de 
saúde, com objetivo de 
apresentar os trabalhos, & 
assim conseguir maior ver- 
baparao Fundo Municipal 
de Saúde, destinado à con- 
tinuação dos serviços. 

Paraa Subsecretária de 
Atenção Básica de Saúde, 
Dra. Edneia Martuchelh, a 
oficina é importante para 

QUAL É O SEU PREFERIDO? 

redefinir o papel da Aten- 
cão Primária à Saúde 
(APS)na Atenção à Saúde. 
“Todas as equipes partici- 
pam virtualmente e com- 
preendem melhor como os 
indicadores de saúde são 
importantes. Com os ca- 
dastros vinculados ao Pre- 
vne Brasil, saímos de 20 
mil cadastros para 100 mil 
pessoas cadastradas. Sem 
dúvida, garante o acesso à 
populaçã jo a0s servicos de 
saúde de nossa cidade”, 
disse 

Ainda durante a pro- 
gramação, foram mostra- 
das atualizações do siste- 
ma que alimenta o Previ 
ne Brasil e ainda houve 
uma roda de conversa com 
os representantes de cada 
entidade. Assim, cada par- 
te pode relatar os e 
dores de desempenho e 
outros registros de cada 
municipio. Com a presen- 
ca do Ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, a ofici- 
na também contou com a 
presença de representan- 
tes da Secretaria de Aten- 
ção Primária à Saúde do 
Ministério da Saúde, da 
Secretaria de Estado de 
Saúde do Rio de Janeiro 
[SES-RJ), do Conselho 
Nacional de Secretarias 
Municipais de Saúde 
[Conasems), e do Conse- 
lho de Secretarias Munici- 
pais de Saúde do Estado 
do Rio (Cosems-RJ). 
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Estado do Rio de Janeiro apresenta 
risco baixo de transmissão da Covid-19 

- Região Metropolitana | é a que tem menortaxa, classificada na bandeira verde 
A 55º edição do Mapa de 

Risco da Covid-19, divulgada 
pela Secretaria de Estado de 
Saúde (SES), mostra que pela 
segunda semana consecutiva a 
Região Metropolitana | ficou 
classificada na bandeira verde 
(risco muito baixo). As demais 
regiões apresentaram risco 
baixo, ficando com bandeira 
amarela, mesma classificação 
geral do estado. Na média ge- 
ral do estado, o número de 
internações por Sindrome Res- 
piratória Aguda Grave (SRAG) 
caiu 41%; e de ábitos 41%. A 
análise compara as semanas 
epidemiológicas 42 (de 17 a 29 
de outubro) com a 40 (03 4 09 
de outubro). - Está havendo 
redução no número de inter- 
nações em todas as regiões de 
forma consistente. Essa redu- 
ção vem se mantendo desde o 
início de agosto e nos permitiu 
alcançar o resultado de flexi- 
bilização em que hoje estamos, 
o que é excelente para 0 estado 
do Rio. Por isso, mais uma vez 
reforço a necessidade das pes- 
soas se vacinarem, incluindo a 
segunda dose e a dose de refor- 
“o - frisou o secretário de esta- 
E de Saúde, Alexandre Chiep- 
pe. 

Com o avanço da campanha 
de imunização e a redução da 
transmissão da doença, a taxa 

Comprimido antiviral 
reduz risco de Covid- 
19 grave em 89% 
- Tratamento combinado, 
que terá o nome comercial 
Paxlovid, consiste em três 
doses, duas vezes por dia 

Um teste do comprimido 
antiviral tia lã contra 
Covid-19, da Pfizer, foi inter- 
rompido antes do previsto de- 
pois que se demonstrou que o 
média diminui em 80% as 
chances de hospitalização ou 
morte em adultos com risco de 
desenvolver a doença de forma 
grave, anunciou a empresa nes- 
ta sexta-feira, 05. Os resultados 
parecem superar os do compri- 
midomolnupiravir,da MSD, que 
no mês passado mostrou dimi- 
nuir à metade metade a proba- 
bilidade de hospitalização ou 
morte de pacientes de Covid-19 
também com risco alto de de- 
senvolverem uma doença gra- 
ve. Nenhuma das empresas 
disponibilizou os dados comple- 
tos dos testes. 

A Pfizer disse que pretende 
apresentar resultados provisó- 
nos do teste de seu comprimido 
- que é administrado juntamen- 
te com um antiviral mais antigo 
chamado ritonavir - à Agência 
de Alimentos e Medicamentos 
dos Estados Unidos (FDA) como 
parte da solicitação de uso 
emergencial que fez em outu- 
bro. O tratamento combinado, 
que terá o nome comercial 
Paxlovid, consiste em três com- 
primidos administrados duas 
vezes por dia. À análise planeja- 
da de 1.219 pacientes do estudo 
da Pfizer analisou hospitalizações 
ou mortes de pessoas diagnosti- 
cadas com Covid-1g de branda a 
moderada, com pelo menos um 
fator de risco de desenvolvimen- 
to da doença de forma grave, 
como shesidade ou idade avan- 
cada. À farmacéutica informou 
ainda que 0,8% dos que recebe- 
ram o medicam-ento três dias 
depois do surgimento de sinto- 
mas foram hospitalizados, e que 
nenhum havia morrido depois 
de 28 dias de tratamento. 

Erropução 
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Com o avanço da campanha de imunização e à redução da tansmissõoda 
doença, ataxa de ocupação de leitos Covid segue em queda sustentável 

de ocupação de leitos Covid se- 
gue em queda sustentável. A de 
UTI passou de 33%, no levanta- 
mento anterior, para 27%; cade 
enfermaria, de 20% para 18%, 
as menores desde o início deste 
ano. Todas as regiões de Saúde 
apresentaram uma taxa de ocu- 
pação de UTI e de enfermaria 

inferiores à 50%. Por isso, parte 
dos leitos está sendo revertida 
para tratamentos de outras es- 
pecialidades. 

A taxa de positividade para 
testes da Covid-19 no estado do 
Rio de Janeiro em outubro ficou 
em 10%. É a menor desde o 
inicio da série histórica da 
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pandemia. O monitoramento 
realizado pela Secretaria de Es- 
tado de Saúde (SES), por meio 
da Subsecretaria de Vigilância e 
Atenção Primária à Saúde, re- 
gistrou uma redução de 19% nos 
exames com resultados positi- 
vos em relação aos realizados 
em setembro. 

Picima 9 

COVID-19: 

Brasil recebe mais 

1,12 milhão de 

doses da Pfizer 
- Já foram distribuídas 
no país mais de 344 
milhões de unidades 
do imunizante 

Chegou neste domingo ao 
Brasil um lote com 1,12 milhão 
de doses da vacina da Pfizer 
contra a Covid-ig. O desem- 
barque da carga ocorreu no 
Aeroporto de Vi iracopos, em 
Campinas (SP). Essa é a 142 

entrega dentro do segundo 
contrato com a farmacêutica 

para o fornecimento de 100 
milhões de doses doimuntante 
até dezembro. 

A fabricante da vacina já 
entregou 100 milhões de doses 
previstas no primeiro termo 
assinado com o governo fede- 
ral, Desde o inicio da vacinação 
contra o coronavirus no Brasil, 
foram distribuidas mais de 344 
milhões de doses de vacinas 
contra a Covid-19, sendo que 
121 milhões foram fabricadas 
pela Pfizer. A previsão do MH 
mistério da Saúde é que, agora 
em novembro, cheguem ao 
Brasil 34 milhões de doses da 
vacina do laboratório norte- 
amerkano. 

Até o momento, 122,3 mi 

lhões de pessoas completaram 
a imunização contra a doença 
no Brasil, com duas doses ou 
vacina de dose única. 
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VIAGEM: Embaixada 

e consulados norte- 
americanos retomam 
renovação de vistos 

Nesta segunda, 8, a Embai- 
xada dos Estados Unidos no Bra- 
sile os consulados retomaram a 
emissão e a renovação de vistos 
para turistas já vacinados con- 
tra a Covid-to. Por causa da 
pande-mia, desde maio de 2020 
o serviço estava com vagas limi- 
tadas, com prioridade para pes- 
soas em situação de emergência 
e vistos estudantis. Nesta nova 
etapa, esses últimos continuam 
sendo prioritários. De acordo 
como porta-voz e chefe da seção 
consular da embaixada, Antonio 
Agnone, um número significati- 
vo de vagas para entrevistas, 
incluindo datas para este ano, já 
foram disponibilza-das. Outra 
novidade é que, de acordo com a 
disponibilidade, entrevistas já 
marcadas poderão ser reagenda- 
das para uma data mais próa- 
ma. Pelas regras divulgadas pela 
embaixada, além de penca dem 
mente imunizados contra a 
Covid-19, os viajantes precisam 
apresentar o comprovante de 
vacinação. À dose finel deve ter 
sido administrada ao menos 
duas semanas antes do embar- 
que para os EUA. Outra exigén- 
cia é um teste PCR ou antigeno 
negativo, feito até três dias an- 
tes do embarque. Serão aceitos 
os imunizantes aprovados pela 
OMS para uso emergencial, ou 
seja, todos os utilizados pelo Pro- 
grama Nacional de Imunizações. 
No caso de crianças e adolescen- 
tes de até 17 anos não é necessá- 
ro apresentar o comprovante 
de vacinação, mas um teste ne- 
gativo para Covid-19, realizado 
no mesmo periodo de seus res- 
ponsáveis, será cobrado. 

FROTA CERTIFICADA 
COM SELO VERDE. 

MPT recomenda exigir comprovan 
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de vacinação no ambiente de trabalho 
- Nota técnica publicada pelo Ministério Público do Trabalho abrange vacinas previstas no PNI 

O Ministério PáblicodoTra- 
balho (MPT) orientou os em- 
pregadores a exigir compro- 
vante de vacinação de seus em- 
pregados, colaboradores e de- 
mais pessoas que desejarem 
entrar no ambiente de traba- 
lho. Essa orientação consta de 
uma nota técnica divulgada no 
fim de semana. No documen- 
to, o Órgão pediu aos emprega- 
dores que “procedam à exi- 
gência da comprovação de va- 
cinação de seus trabalhadores 
e trabalhadoras (observados o 
esquema vacinal aplicável e o 
cronograma vigente) e de 
quaisquer outras pessoas 
(como prestadores de servi- 
OS, estagiár JOS Etc), COMO CON- 

dição para ingresso no meio 
ambiente laboral, ressalvados 
os casos em que a recusa do 
trabalhador seja devidamente 
justificada, mediante declara- 
cão médica fundamentada em 
contraindicação vacinal descri- 
ta na bula do imunizante”. 

O Ministério Públicodo Tra- 
balho considerou que o ambi- 
ente de trabalho possibilita o 
contato de trabalhadores e 
agentes causadores de doen- 
cas infecciosas, como a Covid- 
19, é que a redução dos riscos 
desse tipo de contágio é uma 
incumbência do empregado. 
Além disso, destacou que uma 
cobertura vacinal ampla traz 
impactos positivos para a imu- 
nidade da população. A nota 

OMPTconsiderou que o ambiente de trabalho possibilita o contato de trabalhado 

técnica recomenda ainda que 
as empresas realzem campa- 
nhas internas de incentivo à 
vacinação. E aos empresários, 
que também exijam de outras 
empresas por eles contratadas 
a comprovação de esquema 
vacinal compléio de rohalha 
doras e trabalhadores tercei- 
rizados seguindoo cronograma 
do municipio ou do estado onde 
ocorre a prestação de serviços. 
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Com 100% dos ônibus com o Selo Verde, a 

Viação Dedo de Deus 
estipulados pelos órgãos de proteção ao melo 
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poluentes emitidos pelos ânibus. O objetivo é 
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ambiente, deixando nossa cidade mais verde, 

Teresópolis 38 
o 

Portaria 
O empregado que não tiver 

tomado vacina contra a Covid- 
19 não poderá ser demitido ou 
ser barrado em processo seleti- 
vo. 4 proibição consta da Porta- 
ria 620, publicada no último dia 
1º pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego. A medida vale tanto 
para empresas como para Ór- 
gãos Dúblicos Em vídeo, o mi- 
nistro Onyx Lorenzoni disse que 

re5e agentes causadores de doenças infecciosas 

da imca Brasa 

a portaria protege o trabalhador 
e afirma que a escolha de vaci 
nar-se pertence apenas ao cida- 
dão. Segundo o texto, constitui 
“prática discriminatória a 
obrigatoriedade de certificado de 
vacinação em processos seleti- 
vos de admissão de trabalhado- 
res, assim como a demissão por 
justa causa de empregado em 
razão da não apresentação de 
certificado de vacinação”. 

NEW GROUP TECHNOLOGY 
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UMA SOLUÇÃO. 
UMA ÚNICA ASSINATURA. 
INFINITAS POSSIBILIDADES! 

F, 
IE 

ACESSE: NGT.COM.BR 

HVemPraNGT 



Terça-Fera, 9 De Novemeno De 202 1 O DIÁRIO 
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Diário 
LOCAÇÃO 

APARTAMENTOS 

AGRIÕES. Alugo apto 
semi mobiliado, 1 
gto, sala, cozinha, 

banheiro com lugar 
p máquina e um lan- 
ce de escada. R$ 
1.100,00 (aluguel e 
Condomínio). Conta 
to: 98833-6836, c/ 
Inês. *1611 

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

ALTO. Com 2 agtos,, 
sala, cozinha, banh,, 
ensolarado, vaga na 
garagem. Todo refor- 
mado. R$ 1.300,00 já 
com todas as taxas 
inclusas. Contato: 
97414-3700 [Wihats 
App). *2611 

VÁRZEA. Rua Duque 

de Caxias. Quarto, 
sala, cozinha e ba- 
nheiro. AS 550,00 + 
taxas. Tratar: 99260. 
7423, “0211 

VALE PARAÍSO. Fren- 
te para a áv. Delfim 
Moreira. Com 2 quar- 
tos, Sala, cozinha e 
banheiro. R5 780,00. 
Sem taxa de condo- 
miínio. Contato: 
998090-1235,c/Sr. Ro- 
cha.*0111 

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

INFORME 9 

TERESÓPOLIS 

TIN 
É. 

suite, R5 2.200,00 + 

taxas. Tratar: 96819. 

8796, c/ Paula. *0111 

CASCATA GUARANI. 
Cobertura em ótima 
localização em rua 
sem saida. Com 2 
quartos (1 suite), co- 
zinha, sala, terraço 

grande com churras- 
queira. Prédio com 
piscina, sauna, duas 
vagas de garagem e 
portaria 24h, R5 
1.650,00 + taxas, 
Agende uma visita: 
98864-6920. *1410 

VÁRZEA. Alugo 
ótimo apartamen- 

to, excelente 
prédio (Ed. Federal, 
em cima do 
Bradesco, D. 

Caxias). Sala, 
quarto, cozinha, 
banheiro, garagem, 
segundo andar, 

elevador. R$ 550,00 
+ taxas. Tratar 

99667-1092,c/ 
Nelson. *0512 

VÁRZEA. Cobertura 
Linear com 2? suítes, 
lavabo, salão, 2 ter- 
raços, cozinha e de 
pendências comple- 
tas. São 200m? com 
duas vagas. Rs 
2. 100,00 + taxas. Tor- 
res - Crecl, Conta- 

to: 9901-9225, 

CASCATA GUARANI. 
Ótimo apartamento 
com quarto, sala, CO 
Zinha, banheiro e 
garagem. R$ 1.000,00 
+ taxas. Tratar: 2641- 
157301U98606-B664. 

ALTO. Ótimo aparta: 
mento com 2 quar- 
tos sendo 1 suite, 
sala, cozinha, bas 

nheiro, área de ser 
viço + dependência, 
RS 1.700,00 + taxas, 
Tratar: 2641-7573 ou 
S98606-8664. *CoCk 

ALTO. Ótimo aparta- 
mento com quarto, 

| | F 

212645-9150 / 2645-919] 

TI" En 

| 

Comida caseira 

Peça e comprove! 

O 99243-7883 

sala, cozinha e ha: 

nheiro. Rá 550,00 + 
taxas. Tratar: 2641. 

7573 01098606- 8664. 

VÁRZEA. Ótimo apar- 
tamento com quar- 
to, sala, cozinha, ba- 

nheiro, o área de ser - 

viço. R5 750,00 + ta- 
xas. Tratar: 2641-7573 

0uU98606-8654. 

VÁRZEA. 2 quartos, 

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

Tratar: 2641-7573 

ou 98606-B664. 

*CoCk 

FAZENDINHA. Quar- 
to, sala, cozinha, ba- 
nheiro, varanda e 

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

BARRA. Prédio com 

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

CASAS 
SÃO PEDRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro e uma área. 

R$ 590,00, Conta- 
to: 99185.7227. 

VALE PARAÍSO. Pas- 
sa Ônibus na porta, 
subida em frente ao 
hospital das Clínicas, 
primeira curva, casa 
amarela. R5 750,00. 
Contato: 98817. 

3018.º1211 

BARRA. Ápto tipo 
casa comsala, 2 qtos, 
wc, boa cozinha, com 
acesso a área de 
lazer, varais para rou- 
pa e jardim. Total. 
mente pintado. Lo 
cal aconchegante e 
familiar. R5 750,00. 
Contato: 2642-1606 
0195556 5900. º 2811 

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

M. PINHEIROS. A 5 
min. Do Centro. Alu- 
go casa com sala, 

LOJAS TIL REGIÃO SERRANA 

o portirde Zó de morço 

os08h às 19h 

Ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 

NOVA FRIBURGO | 
22 2925-bIBS 

É continuamos com vendas pelo site 

www CARRAPETA.com 

ITAIPAVA 
24 2222-2662 

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

Mk FORÇA TAREFA PELO FIM DO CORONAVÍRUS * 

POR TEMPO INDETERNINADO 

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

4 

Assessoria Jurídica 

Ricardo Vasconcelos 
DAB/RJ137.768 

celutar: 99172-0141 

NOVO ENDEREÇO: 

Av. Feliciano Sodré, 
300 - sala 308 - Varzea 

Edifício Atrium Offices 

Telefone: 2643-1760 

pedidos.donphillipe.com.br 

duboDINE O NOSSO número à sua lista de 

AS contos, conheça nosso Cardapo eachusivo 

a apamone-se pao Defuarç: Md AZIO 

quarto, cozinha e 
banheiro. Próxima à 
Escola Municipal Go- 
vernador Portella. R$ 
450,00. Tratar: 90148- 
7530, 99666-1169 e 
2642-0089, *0311 

VALE DO PARAÍSO. 2 
quartos, sala, cozi- 

nha, banheiro e área 

deserviço. R$750,00. 
Tratar: 2641-7573 ou 

98606-8664. *CoCk 

SÃO PEDRO. Quiti- 
nete com quarto, Co- 

rinha, banh. e área, 

R$ 400,00. Tratar: 
3642-0944, 90724. 

54100u 984500504. 

MORRO DOS PINHEI- 
ROS. Quarto, sala, 

cozinha, banheiro e 

área. R$ 500,00. Tra- 
tar: 3642-0444, 
909724-54100098450- 

0504. *CoSl 

LOJAS 

ESPAÇO para ativida- 

desfísicas, lutas e dan- 
ças, em Agrides. Con- 
La to: 2643-3527 

(Wvhatsápp).*2711 

ESTÚDIO de Per- 
sonal, montado em 

Agriões. Contato: 
2643-3527 (Whats 

App). *2711 

CONSULTÓRIO MON 
TADO emAgriões, para 
atividade médica com, 

toda infra-estrutura. 
Tratar 2643-3527 

(WvhatsÃpp).*2711 

Criação da loja virtual; 

Implementação na plataforma; 

Consultoria de vendas: 

+ Treinamento da plataforma. 

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

CENTRO. Sala comer- 
clalcomumasalagran- 
de e uma sala pegue 
na, recepção, banhel 
ro e elevador. R$ 
500,00 +taxas. Tratar: 
99442-4415,c/ Sônia. 

nor em 

Diario cr 

APARTAMENTOS 

CENTRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro e área, Tercel 
ro andar. R$ 150 mil, 
Tratar: 97/217-3500, 

das 1h às 15h 

SELF SERVICE 

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

Telefone: 2643-2920 

Estacionamento grátis 
por uma hora no Center Estacionamento! 

Fês de Anjo 
Calistas especializados no tratamento de: 

Calos - Calosidades - Onicomicosis 

Unhas encravadas - Manicure 

Depilação (método espanhol) 

Clyp system (correção das unhas) 

Banho de lua dourado 

Todo material esterelizado 

Tel.: 2643-2542 
Pesdeoniocsteticaiibol. com. br 

Rua Manuel Madruga, loja 15 = Várzea Shopping 

(a entrada do estacionamento do Shopping 

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

área, mais um quar- 
to de empregada 
com banheiro. Apto 
grande, R$ 210 mil. 
Tratar 97217-3500. 
*“ColR 

VÁRZEA. Quitinete 
com um terreninho 
com um pomar. RS 
240 mil. Tratar: 

97217-350). *ColR 

VÁRZEA. Com 2 quar 
tos, sala ampla, ba 
nheiros, cozinha, 
varandinha na fren- 
te, uma área boa com 
uma varanda. Com 

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

CENTRO. 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 

nheiro, área comuni 

LEMA FALEI 

PARIEMNDA 

J L F E E NOSSA EQUIPE! 

à) | VIHATSAPP 

(21) 98687-1679 
wu agenciaguppycom.br 

tária e estaciona- 
mento. Apto no se- 
gundo andar. R$ 190 
mil. Tratar: 99442. 
4415.º1011 

VÁRZEA. Av. Felicia 
no Sodré, de 1 quar- 
to, sala, cozinha com 
área integrada, com 
37 mº, no Centro da 
Cidade, perto da Ro- 
doviária. RS 172 mil. 
Contato: 99689-0606 
0198841-2310 *0111 

CENTRO. 2 quartos, 
sala, cozinha, bas 

nheiro com blindex, 
área de serviço, ter- 
raço amplo (área co- 
mum do prédio). 

sem elevador, sem 
garagem. Ótima lo- 
calização. R5 180 mil. 
Direto com proprie- 
tário: 99905-2 243. 
*2910 

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

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



4 CHEIRINHO BOM 
| Seu tapete limpinho e com 

o melhor preço da cidade 

= 

ns 

rado, piscina, sauna, 
saldo festas, churras 
queira. lvaga. R$ 370 
mil. Estuda propos 
ta. Tratar: 99293 
sh%9. “2810 

Chato | 
PAINEIRAS. Casa em 

servidão. Com ? 

quartos, sala, ba 
nheiro, cozinha, área 

de serviço e quintal. 
R$ 50 mil. Contato: 
995 20.5997. "0312 

FONTE SANTA. 2 quar- 
tos, Sala, coz., banh,, 
área de serviço é va 
randa. Local plano. Rs 
45 mil. Tel. de contato: 
99046-80998.*1611 

CORÉIA. 2 quartos, 
sala, coz. banh, área 
de serviço ampla, quin- 
tal cimentado toda 
murada, COM espaço 
para garagem. R$ 45 
mil. Contato: 99046: 

8998, *1611 

MEUDON. Nofinaldo 

ponto de óônibus 
(Dorvalino) no rodo. 
Com 2 quartos, sala, 
coz. banh., área de 
serviço, sem gara 

E 
O 

A 

Buscamos e entregumos 

Telefone 97535-5243 

gem, Casa nova, sem 
escadas. R5 85 mil. 
Contato: 99046. 

4998. * 1611 

MEUDON, Casa em 

construção. Água de 
nascente, servidão 

comescada, ônibusna 

porta. Rua Maria flar 

ques Viana. R$ 30 mil, 

avista. Telefones par a 
contato: 995891291 

0199834-5842,*1211 

JARDIM SERRANO. 

Casa simplesem servi- 
dão. Com 2 quartos, 

sala, cozinha, banhel- 
ro pequeno e quintal, 

R535 mil, avista. Con- 

tato: 99948-7330. =*—— = 

SÍTIO 

SANTA RITA. Local 
tranquilo, proprie 
dade aconchegante, 
com 63,5 ha, banha 
da por ribeiros, vári 
as nascentes, sede, 

casa de caselro, 

cocheira, árvores 

frutíferas, documen 
tação ok. Contato: 
96666-59000u02642.- 
1606. *0512 

LOJA 

PADARIA em 
Paineiras. Passo 

o ponto. Padaria 
montada, próxi- 
ma ao Green 

Fruit da Barra. 
Máquinas com 

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

contato: 99239- 
5952, Francisco. 

Diário 
EMPREGOS 

Precisa-se 

JFC CONTRATA PNE 

| Pessoas com Necessi- 
dades Especiais). Inte- 

ressados devem enviar 
CW para: rhidgru 

pocamparha com.br > 
BARMAN. Com expeni- 
ência, organização E 
controle de estoque. 
Disponibilidade de ho- 
rário. Enviar curriculo 

para: <curmiculo dDdata 
quamicom.br >. *0512 

O DIÁRIO 

ARMAÇÃO 
JE 

COMPRANDO AS LENTES MULTIFOCAIS 
DA LINHA ESPACE A ARMAÇÃO SAI DE GRAÇA 

ESPACE 

TERESÓPOLIS 

GERENTE comexperiên- 
cia em restaurante, 

pub, casa de eventos, 
pizzaria, gestão de 
equipe, operação de 
salão, compras. Erviar 
curmeulo para: < cur 
culoib data quan 
ticom.br >, "0512 

OPERADOR DE CAIXA, 
atendente de balcão, 

perfumista e farmacêu- 
tico. Enviar curriculo 

para < drogariaoriginal 
Dyahoo.com.br >. 

RECEPCIONISTA 
BILÍNGUE. Para periodo 
noturno, escala 12 x 56, 
exige-se no minimo Se- 
gundo Grau Completo, 
dominio em inglês para 
CONvErsação, noções 
de imormatica. Salário 
R$1.317,64 + 10% + 
adicional noturno + WT 
+ VR. Enviar curnculo 
com o cargo pretendi 
do para < enviocurri 
culo hotelidgmail.com 

ALXI LIAR RDECOZINHA. ; 
-4 

2 vagas, sendo uma 

i Rar 1 22 
e E Cm Ei 

OBRAS INICIADAS 

“Y Óticas * Gente 

Ba420-2093 (1) 

para dia e outra para 
tarde/noite. Enviarcur 
rniculo com O cargo pre- 
tendido para < envio 
curriculohotelmgmail 
com >. "CoRP 

SUPERVISOR PARA HO- 
TEL com experiência e 
referência, exige-se no 
minimo Segundo Grau 
completo, noções de 
informatica e domino 
em planilhas. Salario 
inicial de R$ 1.860,00 4 
10% + WT + VR. Enviar 
curnculo com o cargo 
pretendido para 
enviocurriculohote!l (o 
gmail.com >. "CoRP 

ZELADOR com referem 

ciae noções de conser- 
tos em hidráulica e ele- 

trica. Enviar curriculo 

com o cargo pretendk 
do Ene ASTM RUINR 

— + —— 

SÓCIO pró a fa rica ão 
e venda de bolsas E 
mochilas. Capital de 
giro R$ 10.000,00 e car- 
ropróprio. Contato (24) 
9B8B19-1437 
[uvhatsÃpp). 011 x 

ESTÁGIO em hotelaria. 
Oferecemos Bolsa Au- 

xilio de R4 500,00 para 
30 horas semanais. 
Entfase nas áreas admi- 

nistrativas, TeECepção 
de clientes, eventos co- 

merciais e corporati- 
vos. Enviar CV pelo 
WhatsÃpp: S6BLO- 
5000. *1011 

Ofereço-me 

SERVIÇOS GERAIS ou 
Doméstica Conta- 

to: Sid sad s77 é 3it 
AUMILIAR DELIMPEZAS 

GERAIS. Tratar: 968 12- 
440 (NhatsÃpp), com 
Paulo. “2311 

CASEIRO, Jardineiro, 

Pintor. Contato: 599871 

5306. x “1811 q 
CEEE 

DIARISTA, A prpá- 
nhante. Tel. dec prole 

391 3E- 566. 811 

ACOMPAN HAN TE, Gar 
viços Gerais, em 
Teresópolis, Petro- 
polis, Rio ou Nova 
Friburgo. Contato: 
947/656-9563. “1811 

ATENDENTE, Serviços 
Gerais ou Ajudante de 
Cozinha. Contato: 
985 E-2363. “12 17:11 

EMPREGADA DOMÉSTI- 
CA. Com referências e 
experiência. Conta- 
to: 59055: -BESB. 121 
EEE PE ES === 

JARDINEIRO. Trabal lhos 

de pintura, bombeiro, 
consultor de moveis e 

pequenas reformas. 

Contato: RR 

Antônio. * 

ACOMPANHANTE DE 

IDOSOS. Tel. de conta- 
to: 9ESTO-G9TO, cf 

Daniela. "1011 

mu ua me 

JARDINEIRO ouServiços 
Conta- 

4315 

“1011 

Gerais. 

to: 97539- 

ou 4008-0364. 

FAMNINEIRA em colégio, 

Tença-Feina, 9 pe Novemeno De 202 1 

auxiliar de Serviços OU 
arrumadeira. Conta- 
to: 97 B90-1956. “0211 

CUIDADOR DE IDO S0S 
ouÃcompanhante,pos- 

suo curso de Cuidador. 

Disponivel em qualquer 
horário. Contato: 

98056-: 312 aD. “101 1 

DIARISTA, areia ou 

baba de Z ou ávezes na 

semana. Conta- 

to: 97110-1157. *D211 

DOMÉSTICA, Garçonete, 
Faxina de escritorio ou 

Caseiraem Teresópolis. 
Disponivel todos os 
dias e horários. Conta- 

to: S8277-6374. “0111 

FANINEIRA. ?ou vezes 

Contato: 

“0111 

na semana. 
992 56-95 B6. 

+ em 

| Diário 
AUTOMÓVEIS | 
PAJERO IO dx4 .Automa- 

tico. Ano 2000/2001. 
Banco de couro, gasoli- 

na, ar, pneus novos, 
todo revisado. Multi- 

mídia. Mecânica/elé- 
tica ok. R& 22 mil. Con- 

tato:  S99841-37273. 

IE =— =0-—-— = 

CLIO Sedan. Completo, 
ano 2002. R$5 mil. Con- 
tato:  99111-B655. 
“1811 

NISSAN GRAN LIVINA, 
2014, LE SL automati- 

co, 7? lugares, ar condi- 
cinado, direção, tra- 
va. Contato: 99613- 

7BB5." 1611 

ECOSPORT SE 17/18, 
flex, 15 mil rodados, 
muito conservado, es- 

tepe original, branco, 
nada para fazer. RG 60 
mil. Tratar 4862 1- 1322, 
com Guto. *1011 

Diário 

MÓVEIS de Gramado, 
Eletrodomesticos com 

baixos preços. Conta- 
to: 999 2 SITE. “2311 
ES EEE 

GELADEIRA Consul 

duplex, 334L, detrost. 
R5 480,00. Contato: 

99111-B655. *1811 

COLCHÃO ORTOBOM. 
Rã 500,00. Conta- 
to: 99745-B937. “1111 

SOFÁ que viracama de 
R$ 400,00. Con- 
49735-8937. 

casal. 

tato: 
ES444 

CADEIRA de braço de- 
corativa. AS 

200,00. 3 

to: 597358937. Mi 

SOFÁCAMA, emperfei- 
to estado. R$ 380,00. 

Contato: 991034159, 
*1011 

ESCRIVANINHA, rosa E 
branca, em perfeito es- 
tado para quarto jo- 
vem. R$ 150,00. Conta- 
to: 9910341595. *1011 

TAMPÃO DE MESA de 
gratino (1,8lem com- 

primento x0,Bde largu- 
a dei 680,00. Conta- 

42-6753, c/ Fati 
ma. “1011 

MESAINOK, (8, Eme om- 
primento x 1,20m lar- 
guraj. R$ 800,00. Con- 
tato: 2642-6753, c/ Fá- 
tima. *2011 

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

DOAÇÃO. Duas porções 
de cultivo Kefir para 
aumento da imunida- 
de. Contato: 99630- 

a partir de: 

205mil 
financiados pela 

CAIXA 

ár a! soa 

decorado no local . 

Apartamentos de 2 QUARTOS em Albuquerque 

Compre e assine AGORA! 
STAND DE VENDAS: 

Estrada Teresópolis - Friburgo, km 05 - Albuquerque (Antigo Ter 

21 2040-0301 no 21971 72-5934 

À Ti) Wy A, . 

súpolls Country Clube) 

COMSTALIÇÃO 

Rio: CAIXA 

rias. é à Eric. iii oro e SOLICITE CSA 

in eh id nem DD SRF A * Ri Co e om ho - [Dr da" resina A a 

| ale 1 Dea RS ao O, SR E 

E oa o a ce ed do od ice ro Flo ma dee oa Do onto comi mo 



ensemsntememam O DIÁRIO 

Uma oportunidade 
exclusiva e acessivel 

Plantas de até 129m?; 

Varanda Gourmet;* 
Box para armazenamento 

externo. 
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 efale com a gente 
pelo WhatsApp 

-» Ri Vi ciga [00] ao ja[= 

Acompanhe nossas redes sociais para mais novidades! 

FIO) genesisempreendimentos 

<QGÊNESS CAIXA 

"Progeto arqufctênico, numerações das unidades e dustrações artísticas poderão sofrer afcrações. Decoração equipamentos, mobiia o passgismo são meras sugestões, não fazendo parte das obrigações de entrega do imável 
As urina sarÃo prireques com carmederisticas e padrão de acabamento contorme rresmerial desentivo arqueçado no erermortal ce incorporação, erojsirado ra rretirteuida Bo cd do 3º Oficão dia Corrarca de Teresópolis | 
Jeane ss ralo bdr plantas cx urudaçkes CÁ (4 06 e 07. Obras de estruturas aehciortiá, COMO varanda gourmet, ger Den, Saura no apartamento, entre culraa, sao seraçõs contratados 
pare, Ma metragem máxima do apartirmendo estão inclusas à área do apartamento, drea boxe à área da vaga da garmoem 

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

—..  -Passadeira - Cozinheira - Auxiliar de cozinha 
Mary Help | - Copeira - Garçom - Cuidador de idosos 

3 E MEI 

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



Imóveis 

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

heloizaimoveisfbgmail.com 

APARTAMENTOS 
VALEDOPARAÍSO conjugado para estudande, R$ 580 (1) 
+ EINaS. 

ALTO = ED PAX - ab, 2 qurio, cosnha, Banheira, 

varanda, O voga, promo R$ DSO +imras 

RETA = ED OLÍMPICO -Sab Quarta, Cozinha, Banheiro, 

drea. ESTSO DO + gruas. 

CENTRO - ED SUZANA - Sala 02 Quartos, cormha, 
Farteioo, da — Frente = 1º andar - RS | MMOÕO +iamas. 

TAUMATURGO Sala equano conpigados codnha, hanhei- 
ro, ÉS SS ti + damas. 

BA RRA = BXH = sb qurio, cosnha, banheiro, R$550,00 

+ ÉLNOS. 

CASAS 

CENTRO = RUA CHAVES FARIA - Sala, 02 Quaros, 
Connhka, Harem, deco de Serviço - ES DLTONÕO + tias. 

COMERCIAIS 
CENTRO- ED PERSON - Sala copa, hanhero elevador 
RS 100000 + taxas. 

Nilva 

Maria 

da Fonte 

Pereira 
Cometora- 

CRECI -7215 55 

2v. Lucio Meira 350 - Sala 405 parte 
Centro - Teresópolis- Tel: 2742-9298 

ALTO - Conjugado. R$ 600,00 + 
Taxas. 
ALTO - Conjugado semi mobilia- 
do. R$ 800,00 + Taxas. 
AGRIÕES - Sala, 02 Quartos, Cozi- 
nha. Banheiro, Dependênciade em- 
pregada e garagem. R$1.350,00 + 
Taxas. 
AGRIÕES - Sala 3 ambientes com 
varanda, 03 Quartos sendo 02 Su- 
tes com armários, Banheiro social, 
Cozinha com armários, Área de 

VENDAS 
APARTAMENTOS 
CENTRO - ED VILA FRANCA - (Em Doque de Caxias) 

Sab US quantos cosnha banhero área, dep de empregado 5º 

elevador = Rã 90 mil 
AGRINDES: EDGUARANY sb quando, cormha bhanbeiro 

e área — K& 250 mil 
TIJUCA =ED. IEDA 2 - Sala, Varanda, (2 Quantos (1 suite), 
Corinto, Banhero, Area, Camgem, Elevador = R$ 20 mil 

BARRA DO IMBUÍ = OPORTUNIDADE «Imóvel com 04 
cosas, Casa de Ferte comi) quantos cosnha, hrheim Casa dos 

fam des com (L quasos corinha, hanheroe ámxa e ainda LX casas 

de quaro e sacada com o valorde R$ 580 mil. 
ALBUQUERQUE: 02 salas (0) com lareira) (0 quanios (01 

suftej copa, cornha dep. De empregada, escritório, Chamas: 

quera, cxadecaseros, Jardim, etc. K5 1. doi CA O 

TERRENO EM ALBUQUERQUE = COSDOMÍSTO 
PARADISO = Melinda Mámo. Comdaminio marcavilkeso, 

com total mfraesiro dra: compo de facho L quadra polivalente, 
quado de váki phcrascomume térmica sura diumsquea, 
nadie abem dante, a DÓ mimatos do cento. 

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

RETA - Sala, 02 Quartos, Cozinha, 
Banheiro, garagem e area 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, Área de servi- 
ço. R$ 850,00 + Taxas. 

LOJAS 

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

Taxas. 

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

Terça-Fema, 9 DE Novemeno De 202 1 

MOACYRDE OLIVEIRAPINTO 
- CORRETOR DE IMÓVEIS - creci 9284 
Bv. J.J. de Araújo Regadas, 210, loja 4-9 
Administração + venda, locação, 1 rada 

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

TENDAS -= A PARTA MES TO 

AML TICA — eos Ec ci rea uk bon GoZ 

pisca, suma chur. Enrmulzto, R$ LSD 

Etta] 

ALRIÕES — silo, varanda, 3 que (1 
sad tejo aria Boda sm gil, GO 0 ora Ó BE 

seriço WC. E garagem, 2 elesadoms sa- 
Não de fera, soma, die SO mms Tea dx ca para 
R$ 500 mail 

ARARAS — unha cosa — 1º aulas - sab? 

gos Banho or ros É Edo á Mao | 
Crea, chureo sque ga, ameno cola R$ 

SOS qual 

FARRA DI EMBUÍ — fundos - sala, 2 
EUR. Ci COR Cr Banho coma área 
avo RE DO mal j 

RARA DA TERRE — Bah — sala, qa 

oo bom R$ DSO mail 

HARRA DM PATR = de fire — aah. 2 

go cares Et COP Car ÁREA a vço 

ET mal 

ELE RETIRE — munha cora vida ne Eo- 

ndo — sab, 2 ques, cor circo. Eoah ga - 
Eae ms Gobasr ta, char. perscata quad, espa - 

po Llosa, pomtama 24 horas R$ 280 mail 

CENTRO — ap oro lateral, na mma 
scr do Tecido QTD silo up, 

DE 3 qro E craras aus (santo | Eonho 

Sato oil, OE CEA áica savoção WE 3 

ajude dons gas qui passeia sas tua ci ima 

pia, sauna seca. sa ka nopaaisos Bo nho sa la 

gamiscea, plav, churros q lenha, saio 
Es om cora, 2 clovadona, garagem 

empcada cho. RES] 

CEM THEO -nãa — all chab pum mo — sa ki 

ga cor. bank elevador portaria 24 horas 

e tel R$ 144 mal 

DENTRO — 2 apa ima uattos po frisa - 

sala 2 quo (cama), cor banho úmca, dep 
R$ 250 nu codo 

DEM TR Rus DD palio DM oantis ps - sa, 

o ás Bond DO) pas] 
TRANIA GUARANY não Kganleada 

- aah, 2 qua. co Bom drca, garagens R$ 

2 mail 

dA RODA CASCATA sai, 10E po. 

vor Bond área. gor. R$ 200 mal 

VENDAS - DIFRERTURAS 

ALTRDÕVES — 4 Dm 2 vagas, braço cs 
paço oa, sabio sal joe, 4 ques (2 

semes| córm Bomb iovibo, cor úmra 

deposto Eivimide-co, R$ DSO qual 
Elio polpa & peortiiito porto 
AMRILHES — 180087 - alo LEO nm 

fla, estória, 3 ques sais). Bana. o 

Cel cor cama dra. dipo cep, 2º posa 

sai, bTaço amplos uma am ga Telaa- 

dire, Ma poi ch O peso ma, somo. char sob 

Esta R$ D.bSD Goo mail esdado pospasaa 
PRATA — bda cobra displos Go 2 

ua ga gra é a hs ro Cas RO Hs ua — 66, nao 
-sabo, 3 ques. CD cume co 2 Ennh únca 

ES 300 pad — qasadar visão cod OM 

TEMOS OUTRAS CORERTURAS A 

VYENDA, DOS SULT EMOS 

VENDAS -CASAS 
ALLA PUERAPUE — cosal grocia vales 

dupho. povoa — sitio che st 2 abesil- 
nes, doguos (3 auines| csamidas Ban 

site: var mpimo veis cim.br 

digolos — subi, vor. 3 quo (2 sues| cam É 

var. dor mph ctomoana Bona smsal, ki- 

bio, doi Gsveço, char gar. er Jem 

COS 272" R$ STO mil 
CERADNTA CU ARAMY — dacito de posse - 

sala, saco dhi. ho Gr cetoc ata, Banda. fnsa 
sv R$ 65 mui 

ARARAS — coral duplex ge mimada — saha, 2 
hos. E sato cdclcastj é vai adia, Esto same 

al, Ervabos, co cinta drco ampla c'chur gae - 

ga MO CO, Ste Eai dor, UNS 4H mal 

ARARAS — dupla — sailio cla, me diques 
2 us) coma clas ec holes, mb, GO 

arc dep stipe. nexo pará bass canal, qria 
Eme o gar. 2 os, porto cisco. 
ater lote. aquaso. o aa, Deco AO, Godial 

USO oem + qmuenõa RE GS mal 

FARRA IMD ari ds Done mcsaDos dos 

Eo- sia, vor. 2 qua banh cor. despansa, 

MESA SCE IAÇE, UE CRE E CEA ÚRCO SCEVRÇO E 

daragoa 2 aros E Lobos R$ FAO pal 

ERMITALE - cond. mipios DD. sal 

lar. 2 ue | coma sómio 3º qua. Era 

OG o GE ECA, [ESCESA, Sei totiaa, CHE (Esto 

RE 4 bo mail 
ERMITACE - umgete- cond. tripla 

150/00” — sola, 2 sabes Dora COR Cm 

Enab, sócio 3º que. sala calos, drea servi 

po caio. À cáiro, preso etá, sombria, Chidereragide à 

m R$ 42 mal 

FAZENDINHA — sho cikr. vaidoso 

dioe 4 gro 2 0a) charada cor bah 

sabio pos é pote é varaida, gar. 2 

Gaia, bar SS On Gy rato dos patt E qua - 
dra esporte, portão darcônco eta. 

Goa 220,00 R$ SO mil 

YENDAS - TERRE ENE 

ARARAS /ROS ÁRIDO — 2% lado do br To 

Aga stc Ei, Co SO De - RSS qd] 

COLELF — 2 lotes juntos com 0500" cada 

Sa de foco R$ mal cod ota 

VANS VES INT PA UELER = FA LEDA 

LUA — 25000? somas pinos R$ 60 mal 

AMENTAMHAS — tdo pero coma 2 JJ 

su Sune che, cos Jem de fone, do de 

filos, 64.50 do dera é S&D0 + 13,50 

Edo aquando, agua nascente ao ki» -KE& 

LSD mal 

VENDA DESÍTIHOE 
TIEIRA =“ deseo” a dSiesaros da csmi- 

da —M0,1327 hua rs cCóorado, CUM Cai AM 

pls de foro, Gra cascrodo forno, aa nas 

Celo curva com pia ppognitca e 

Concede 5 disposto dim - R$ Sa) quad 
Srila poopoea. 

URCA DÉVES — APAR TAM ENTIKS 

ACRIÕES — Ed Kistus Dis — Tam - sala 
var. 2 ques ora bolo Gio ria direi def 

Sup gar. gas Cardo, eleiadom a guade rm, RE 

DIDO DO + ana GOD 

AoA — Bica me o cara o umas é uma porá CCT 
ks, promo casta, char rroimhs co, alho 

gula combinar 

BARRA DO EMBU — fundos - sala 2 noa 

Cn Cor o are Eno Ca dra aro RE 

SD DO + pas 

CENTRO - porque regadis DUROS, al 

Datboalno das Thenos — + 0.2. sai, 3 qua Cam 

CEM TRA: — eminer cos banca di pai 

elevado R$ SO + Es 13,00 

DEM TR — sala. 2 quis. co2 Ennh. dra. 

dep. comp. gar. chvolor R$ SSOMDO + Exa 

Eee 

FIATENTEIRAS - sab. 2 quis cos band 

drea. gar gem RED. VOO + pes SD 0a 

FIM ENTEIRAS - munha cora - sh. 2 

hos. or citando sasrviapos, Ecutlh (ss EC Bla 

EbSihO CPO E io RE Do DADO, Da jeto Minde 

Exa 

TADADA TUR obesas eia 

Sm - sal crkr. tampo, 2 qua il 

ste | co mm Bono so mil, COR Cir dra 

serviço, dep. hp. gor. PEA, SETA, 

chur fomo q leha, quadra, saio de Eesma 
RE Dio OO + ma FADO 

TALE PARAISO - de Eoamre 1º anda. 

shi. 2 quo sas Us Cr cad OS 
Eh rca ampl, dep copo R$590,00) + 

Es ITD 

FALE PARADO — sala, vor. 2 quis mai- 

Ui LoEaa Es, Boo oa vúRa gar cksa- 

dor. gas de eua RE ADO + pes JO AD 

LIBCADÕÃES - CARAS 
ERMITACÇE - com dupla genmmala 
EAD — sab, 2 suma, bivido, DD Cru 

E TE EN 

CEGO LEO CEDO É Pao, pracitta, senásha, O base 
maguedra R$ 1.500,00) + ms cond. 43400 

po 13200 

Sra. E Sima. propos Canos, E sbOda páCI semi 

do dis cas ápgia pará atender pedidos 

das Maca ho, avaliação gira 

EARRA DMA PARE — soe ortisano do Bro 
— o E Ds — Stern os hall de mmoda 

sas, 2 q Die cor Bonde Dareo o Cam Bi nde 

dis droi spo EE 1.200,00 + a 

“TITLCA — asa sobem do DD fam do 

SAE, mua sema sata co aquila, sal, varmi- 
da, 3 hos step oras mad Ecaiho sons à 

gil, (oc cota E ds paia, PEC SU O, E 

2 Eros é moto R$ DSO MD) + txa 

TA REGEM ORANDE (cond eme mahaLl 
mobi lado — sat che vara 3 ques id 

sue). Coal soc ml. CO cida Fai 

asrviço, perda credo Jim” placa, 

cogsr 038. RED DD + ond E O) 

pos R$ 5000 

LIPCA QUER E 
TENDAS CIPTERDIAIS 

ES LIDE SM — quanto à simd - bp 

Cas Pra, (SAD aa ES LDO DO + 

Ema 

ELES DU ESA sulbada dia Moss — ogão 

cos DO? 2 bnhoamca R$ Dao + 

Exa 

ELES LITE SEM rertadas Cas calaçãoOs Hb Gal 

Do» — 2 alpes coa 300 0a? cada, Ea nha 

Cscribóros., água poço cibomba R$ 

SAD OD caia + OR SS ae OS a nt PS CO 

ADO quai] conlo 

CENTRO —- sal om ne nl mommida de 

Eenrs coms 2756 cigarage da ma jpse 
tloaçoa check, PNSOS, 2 ceadTa 

E£ 290 mil 

CENTERS: — vendo solos loga com gim- 

ou — Shogpaa Foco + dim R$ dão 
Ea] 

CENTHRO - &oda Comggaa na Lúcio 

Nemo 04/40] de frade, 2 clvale + 

Sur, Rã 200 nal, proamo pará uso 

CEM TRL — sobre boa Do Sloppang Nem 

Fase ha R$ TODO + ns 34,00 

CENTRO — ua Djalom manero, MO 
loga Tm R$ 14000 + Eus 

CEM TRA — abago parte ts 22x50 plo 

Rua Níiza Chiapem, ETF ao hdo 

RE OD DO + pra 

DENTRO - alugo torne tis mo Cetro 0% 

Md Bb E, COME 

Kivabas, cor dica, WC mi. 2 GETOA, Del 

2350,0007, cota 250,00” R$ 250 mal 
ALTEUAPUERAPUE — comdo vale do sol - 

Emil som, cor aBph dna seriçã dep 

sup. aque calor à gia, clevalor, garagom RE 

Dia Da + Ens JD DD 

DEN THEO - ma Losmardo Marcas, 122, 

+ [gu com) caqiógos é banhos. 

Exato he papos RE SSD DD + Tia 

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

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

ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS 

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

Visite nosso site: www.condomaximoveis.com.br | e-mail: locacaoQcondomaxonline.com.br 

LOCAÇÃO 

VARZEA Ol quarto, sala, cozinha, banheiro, àrea 
de serviço, dependência completa uma vaga de 
garagem R$ 1.000,00 + Taxas ABES 
PRATA; OZ quartos, sala, cozinha, banheiro, saca- 
da area d serviço e garagem -R$£ 900,00 + taxas — 
A - GRE 
PRATA: OZ quartos, sala, cozinha, banheira, saca- 
da area d serviço e garagem -R£ 900,00 + taxas — 
A — GA5 
ALTO: átimo apto com quarto, sal, cozinha e 
banh. Mobiliado-R$ 1000,00 +Taxas — A-GBIL 
ALTO: OZ quartos, sala, cozinha, banheiro area de 
serviço + OlLdependênciat 1 700,00 + taxas-A-BRO 
VARZEA; Ótimo apartamento com OL quarto, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço RE 750,00 + 
taxas -A-B7B 
VARZEA Útimo apartamento com 02? quartos, 
sala, cozinha, banheiro, area, com Ol vaga de 
garagem e elevador R$ 130000 + Taxas A-b74. 
VARZEA Apartamento com OZ quartos com ar- 
mários, sala, cozinha com armários e area de 
serviço. -R$ 1 150,00+ taxas -A-b71 
ALTO: OZquanos, sala ampla, cozinha, banheiro 
social área de serviço e dependência de emprega- 
da completa. Prédio com elevador garagem. -R$ 
1.200,00 + Taxas -A-bbS 
CENTRO. Quarto, sala, cozinha e banheiro — 
REB00,00 + taxas — A-GE6 
AGRIÕES: Conjugado, quarto, cozinha e banhei- 
ro — Excelente localização — Térreo — R$600,00 + 
taxas. A-BEZ 
VÁRZEA 02 Quartos, sala cozinha banheiro área 
de serviço conjugada e terraço — R$135000 + 
taxas— A-b55. 
VÁRZEA Quarto, cozinha, banheiro - R$750,00 
com água e luz inclusas — ABG52. 
ALTO: Quarto, cozinha, banheiro — Mobiliado — 
RLE 50,00 + taxas — ABEL 
N.5. de FÁTIMA: lindo conjugado mobiliado — 
Próximo a Unifeso —- REL IOODO — A- aa 
BARRA Qto sala, coz e banh R$700,00 — Descon- 
to de R$700,00 durante 3 meses + taxas A-RHE. 
VÁRZEA OZ quartos, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço e dependência de empregada com ple- 
ta. R$ 800,00 + Taxas AML 

ALTO: Quarto, sala, cozinha, banheiro e área de 
serviço. Prédio com elev. RELODO OO + taxas À IA 
AGRIÕES: Quarto cozinha e banheiro. R$500,00 + 
Taxas A-SZ5 
ALTO: O? Quartos, sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço, dependência de empregada completa. 
R$900,00 + Taxas A-GB5 

CASAS 
ALBUQUERQUE: dentro de condominio-casa com 
04 quartos sendo Ol suíte, sala em OZ ambientes com 
lareira, cozinha com armários, piscina, sauna, chur- 
rasqueira, SPA, jardim , salão de festarf 550000 + 
taxas — C-O0DB 
TUUCA: O3 quartos sendo 01 suíte sala cozinha, 
banheiro social área de serviço, varanda, garagem , 
lavanderia e quintal-R$ 2800/00 — C-0D0S 
CASA ALBUQUERQUE 03 quartos sendo Ol suite 
com ckhoset, sala, cozinha, banheiro social lavabo, 
área de servo. Quintal na parte de trãs e ampl 
jardim na frente RE 250000+ taxas C-005 
VALE DO PARAISO: OZ quartos sala, cozinha e bha- 
nheiro R$ 850,00 = -004 
CASA ALBUQUERQUE O? Quartos, sala, cozinha, 
banheiro, area de servo, quintal, varanda e estaci- 
onamento — R$1 300,00 + Taxas — COD? 

SALAS 
SALA- Sala comercial no centro. R$ 400,00 5-083 
SALA Sala comercial no centro. R$900,00 5084 

SALA: Sala comercial no centro RES0000 — 5-OM 
SALA: Sala comercial no centro Rê 100000 — &- 085 

VALE DO PARAISO loja com 03 ambientes e banhei- 
rx R$ 850,00 L-023 
VÁRZEA: Loja, O? ambientes com mezanino - 

R$Z 100/00 — LOZ? 
VÁRZEA: Loja e sobre loja no shopping Várzea -— 
R$1.950,00 + Taxas — L-0019. 
ALBUQUERQUE: Loja com 100 mr, ilha para espaço 
gourmet, sala para estoque e banheiro. RELBOO,0O + 
taxas L-OLA 
VÁRZEA: Loja e sobre loja com banheiro R$ 1000/00 
+ Taxas L-OI7. 
VÁRZEA: Loja e sobre loja com banheiro. R$L800,00, 
L-16. 

PRATA: Terreno industrial com 2. 400m” - R$6000,00 
— T-DOL 

ALBUQUERQUE: Salão com mais 02 salas e banheiro. 
R$2 400,00 + taxas 1007 

VENDA 

PIMENTERAS O? quartos, sala, cozinha, banheira, 
área de serviço, garagem e elevador. R$ 250.000,00 A- 
248 
ALTO: Conjugado no alto com quarto sala, cozinha 
e banheiro. -R$£ 160000,00- A-246 
ALTO: Apartamento com 03 quartos, sala cozinha 
banheiro. varanda, prédio com elevador e garagem 
R$ 450000, 00- A- 245 
ERMITAGEM: 02 quartos, sala ampla, varanda, ba- 
nheiro, cozinha, elevador, e garagem, excelente es- 
tado de conservação — R$ 28000000 — A-244 
PIMENTEIRAS = OZ quartos, sala cozinha, banheira 
área de serviço, Portaria 24h e área de lazer-R£ 
240,000,00 — A-Z43 
TUUCA OZ quartos, sala, cozinha, banheiro social, 
banheira de empregada, desperca Elm” de área 
construída, estacionamento — R$ 235 mil - A-M? 
ALTO: O2 quartos, sala ampla, banheiro social cozi- 
nha, área de serviço e dependência completa rever - 
sivel — prédio com elevador — R$ 370 mil — A-Z39 
VÁRZEA: Conjugado amplo dividido em quanto e 
sala, cozinha, banheiro social com tanque e instala- 
ção para máquina de lavar — Bastante ensolarado — 
R$147 mil - A-Z38 
ALTO: Excelente localzação —- Conjugado amplo, 

cozinha e banheiro social Pode ser dividido em 
quarto e sala. R$ 13500000 A-235 
VALE DO PARAISO- Conjugado com amplo espaço 
para dividir em quarto e sala, armário embutido, 
cozinha e banheiro social. Área de serviço extema 
coletiva R$ 130 mil — A-Z10 
PRATA —0Z quartos com armários, sala ampla, varan- 
da, banheiro social cozinha com armários, área de 
serviço e estacionamento. Prédio com lazer comple- 
to e portaria 24 horas — R$ 240 mil — A- 222 
VÁRZEA - Excelente localização. Frente, ensolarado, 
OZ quartos (OL suíte), sala ampla, varanda, banheiro 
social, cozinha com armános, área de servo, dep 
Completa, garagem, elevador, piscina, sauna e salão 
de festas R$ 490 mil - A Z12 

VÁRZEA 03 quartos sendo OL suite com OZ armá- 
ros embutidos sala ampla com varanda e sacada, 
cozinha com armários planejados e mesa com MM 
cadeiras, banheiro, área de serviço e dependência 
de empregada completa — Prédio com elevadore 
OZ vagas de garagem R$ 870 mil A-Z36. 

CASAS 
SANTA RITA 04 quartos sendo OL suíte, sala OZ 
ambientes, cozinha com armários, banheiro, qga- 
ragem, churrasqueira e varanda. R$ 320,/000,/00 — € 
192 
PARQUE DO IMBUÍ - Casa em condomínio fecha- 
do com clube complto com piscinas, sauna, 
quadras, salão de jogos, restaurante e segurança 
“4 horas Casa totalmente independente OM quar- 
tos (sendo OZ suítes), sendo OL suite máster, ba- 
nheiro social salão com lareira, cozinha área de 
servo varanda, garageme jardim. R$ 700 mail É - 
173. 
ALBUQUERQUE — Green Valeyo Condomínio te- 
chado. Linda casa, construção nova. 04 suítes (01 
master), sala de jantar, sala com lareira, sala de 
estar, lavabo, sótão, cozinha com armários, des- 
pensa, dependência completa, garagem para 02 
carros e pomar. Linda Vista para a Natureza- R$ 
1 300.000,00 C-181 
CAMPO LIMPO Interior da cidade. Casa com 03 
quartos (OL suite), sala O? ambientes, banheiro 
social cozinha, área de serviço, varanda, garagem 
e quintal. 400m" de terreno e 170 mº de área 
corstruida — R$ 250 mil -€ — 190 
PARQUE SÃO LUIZ — Cond. Fechada 02 quartos, 
sala, OZ banheiros, sótão, cozinha, área de serviço 
e garagem Condomínio com lazer completo. RÊ 
290 mil C-1 88 

A JRZEA Loja em shopping, no centro da cidade, 
dividida em O2 salas com banheiro — L-003 — 
RE DUDDO, DO. 
ALBUQUERQUE — Green Valley — Terreno total- 
mente aproveitável com 1220 m. Área nobre — RE 
220 mil — T-119 
ALBUQUERQUE — Lindo lote com jardim e linda 
vista para as montanhas Condominio fechado. RÊ 
110 mil- T-121 
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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., area 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$ 

750Mil. 

GRANJA GUARANE Sala 2 am- 

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

serv. estacionamento. R$ 450 Mil. 

BARRA DO IMBUIE Casa em 

condominio. Salão em 2 amb. c/ 

varanda, 4 quartos c/ sulte, 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. banh., area 

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 

condomínio c/ piscina c 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 condominio 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: Edifício novo, em rua 

trangúila e muito 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. 

Visite nosso site: jarrotgama.wixsite/jairo 

AVENIDA LÚCIO MEIRA, 625/403 - VÁRZEA 
Telefones: 2643-4720 | 99394-2265 | 99874-2265 

TIJUCA - Linda casa na a Tijuca com ota por 3 áiios sendo 

Dr 

LPEL “o Fa? Sano 

LE LC air Car A REL SELE-A 

Picima 5 

Imóveis - mi 

= É 

iene tiheictoo: 99648-468 | rio: 3097-2699 
e-mail: marcelobruceimoveis(Ohotmail.com 

VÁRZEA Lojac: com 28m + peque- 

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

LOJA VÁRZEA - ao lado Cot - Com 
33mº mais jirau de 30mí, 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. 

VENDA TERRENOS 

TUUCA. Com 2400mº emaclive. R$ 
300.000,00. 

IUCAS. 4lotestotalizando 7.000m”, 
emaclive, podendo vendersepara- 
dos. R$ 1.200.000,00, 

CREU] I-SI6 

LUSO IMÓVEIS 
Av. Feliciano Sodre, 410 - Tel.: 

internet: 

VENDAS 
APARTAMENTOS 

AGRIÕES — com 2 qtos (suite), dependência re- 
versivel, banheiro social cozinha, area de serviço, 
varanda R$ 800 mil - Ref-148 
ALTO — Novo, 1 quarto, sala, varanda, cozinha- 
amerkana banheiro social, lavabo, area, eleva- 
dor, garagem, predio c/academbesalão detestas 
c' churrasqueira R$ 380 mil 
PAMENTERAS —- Movo, 2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro social area, estacionamento, Condomi- 
no c/ area de lazer, onibus na porta. R$ 180 mil - 
Ref -2B7 Financia. 
ALTO —- Aptoc/ Zotos (suíte), sala, copa-cozinha, 
banheiro social, garagem, closet, area de serviço 
e elevador. Condomínio com salão de festas. R$ 
480 mil - Ref-09 
VARZEA —- 2 qtos (suíte), 3º quarto reversivel sala 
ampla, cozinha, banheiro social, banheiro de 
empregada, area de servo, varanda fechada, 
elevador e garagem. R$ 6B0 mil - Ret-106 

WWww.marcoimoveis.net 

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

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

TIJUCA - Luxuosa casa com 5 dormitórios, 2 suítes, sala, copa, cozinha, 
banheiro varanda 5 vagas de garagem, piscina, sauna. R$ 1,6000,00000. 

BOM RETIRO - Linda cobabira composta por “ quartos Sendo L suite com 
doset banheiro social, cozinha, sala, escritônio, varanda area de serio & 
garagem para 2 caros Aceita financiamento. R$ 370.000,00. 

AGRIÕES - O bairro mais charmoso de Teresópolis - Apto com 2? quartos 
(sendo 1 suite + dependência de empregada), cozinha mobiliada, area de 
serviço, garagem, elevador. Um apartamento para quem busca morar perto 
de tudo com muito contorto , qualidade, localização, praticidade e com a 
comodidade que você sempre procurou. R$ 56000000 

PABX - 2742-3000 

www.lusoimoveis.com.br 

COMPRA E VENDA 

CASAS 
ARARAS -( asa linear, c/2Hm2, Gquartos (suite), 

banheiro social, lavabo, sala em 3 ambientes com 
lareira, COpa-C0Z, area serv. quanto estemo, qto 
deterramentas jardim, churrasqueira varandao e 
* vagas de garagem RE910 mil - Ref. -B4 
VARGEMGRAND E- Nova - com Isuites(duasno 
pav supenorcom varanda), sala ampla com larei- 
ra cozinhacorcetoaberto, lavabo area de servi- 
ço, banheiro de empregada, entrada social com 
varanda, mezanino, aquecimento de agua solar, 
garagem para 3 carros, areagourmet com banhei- 
ro.Condominio com area de lazer. R$ 15600000,00 
- Ref-12E 
VARGEM GRANDE-C asa dentro decondomínia, 
com varanda fechada, sala, 2 quartos (sendo 1 
suite), banheiro, cozinha amerkana, area de ser- 
viço Pequeno jardim em voltada casa Condomi- 
não possui sauna, piscinae salão de festas R$ 320 
mil - Ret-5G . 

- TEMOS IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO 

LOCAÇÃO 
BARRA - Casa composta por 3 qtos, 

sala, cozinha, 2 banheiros, area de 
serviço, varanda e terraço. R$ 1.300,00 + 
taxas. CADIS 

ALTO - Cobertura com 3 quartos (sendo 
2 suites), 5 banheiros, sala, cozinha, 
varanda, churrasqueira, piscina. R$ 
3.500,00 + taxas. APOIIS 

VARZEA - Apartamento com é quartos, 
sala, cozinha, banheiro, area. R$ 1.000,00 
+ taxas. 
VARZEA - Apartamento com 1 quarto 
com armário, sala, cozinha, banheiro, 
area + dependência Predio com eleva- 
dor e garagem. R$ 1.200,00 + taxas. 
APOIOS 

VARZEA - Apartamento próximo a todo 
comercio. Com 1 quarto, sala, cozinha, 
banheiro. R$ 750,00 + taxas. APDD31 
ALTO - Apartamento com 3 quartos 

(sendo Isuite), 2 banheiros, sala, cozi- 
nha, banheiro, prediocom elevador e 
garagem. R$ 1.700,00 + taxas. APDO96 

VENDAS 

VARZEA - Apartamento com 1 quarto, 

sala, cozinha e banheiro. Próx a todo 
comercio. R$ 170.000,00. 
VARZEA - Apartamento com “ quartos, 

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

SANTA CECÍLIA - Casa com? quartos, 

sala, cozinha, banheiro, garagem para ? 
carros. Direito R$ 220.000,00. CADI34 

PAINEIRAS - Casa com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, copa, areade serviço, 
churrasqueira, peg quintale garagem. R$ 
340.000,00. Ca 0020 

ALTO - Apartamento com 3 quartos 

(sendo 1 suite), sala, cozinha, ? banheiro, 
2 vagas de garagem. R$ 630.000,00. 
APODOS 

SÃO PEDRO - Casa com 2 quartos, sala 
cozinha, banheiro, peg quintal. R$ 
190.000,00. CADOZ3 

MEUDON - Apartamento c/2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro. R$ 180.000,00. 
APDILO 

SÃO PEDRO - Casa com 2 quartos, sala 
cozinha, banheiro, quintal. R$ 
00.000,00. CAD31 
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Au. Oliveira 
Botelho, 501 
Bairro do Alto 

Tel: 2642-6300 

O DIÁRIO 

CONFIRMA 
imóveis 

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

a 

ALBUQUERQUE. R$ 470.000,00. Casa lo- 
calizadaembairro supertranqui lo, cercada 
pelo verde. Com 208m, varandão, sala 
Zamb, 3Qtês (2 5Stes), banh. social, cozinha, 
despensa, dep. empregada egaragem. Ter- 
reno com 1.135mí. Ref. 742. 
ALTO. R$ 495.000,00. Casa com ótima 
localização - todo comércio à porta, 154mê, 
sala ?amb cAareira, 3Qts (Ste c/hidro), 
banh.social, cozinha c/arms, área serviço, 
wc empregada eestacionamento. IPTU R$ 
930,00 a. a Ref. 756. 
CASCATA GUARANI R$76000000.Casa 
em bairro tranquilo, cercada pelo verde, 
185mé,varandão, sala Zamb c/lareira, 30Qxês 
(2Stes) banh.social, cozinha c/arms, área 
serviço, garageme estacionamento. Terre- 
no com 460m”, jardim, piscina, churras- 
queira e casa p/hóspedes (Qt? sala, cozi- 
nha ec). Ref. 368. 
POSSE. R$ 380.000,00. Casa cercada pelo 
verde, com 155mé, constituidadevaranda, 
sala 2amb c/lareira, lavabo, 3Qt2s (L5te), 
banh.social, cozinha, area serviço, 
dep.empregada e garagem. Terreno com 
940m*. ACEITA CEF. Ref. 794. 

- APARTAMENTOS 
TAUMATURGO. R$ 145 000,00. Excelen- 
te kitnet com 27,90m*, sala 2Zamb, 
banh.sociale pequena cozinha Lindavista, 
com facil acesso aos principais pontos da 
cidade. Lazer Cond: churrasqueira e salão 
p/festas. Fontede agua potavel. Obs: Por- 
teira fechada! Cond: R$ 272,18 e IPTU 
(15%) R$ 189,84 aa. Ref. 505. 
ALTO. R$ 180000,00. Apto MOBILIA DO 
com ótima localização, a poucos minutos 
de todo o Comércio do Alto, de ótimos 
restaurantes e da Faculdade. Com 32m”, 
sala, 1Qt?, banh.social, cozinha e estacio- 
namento. Cond. R$ 290,00 e IPTU R$ 
518,18 a.a Ref. 454. 

CASA EM CONDOMÍNIO com 3 pisos, 5 quartos e 
4 suites, construa todaem madeira de Peroba Do 
Campo, Ipê Granito com detalhes, da madeira nas 

janelas, portas, escadas, tetos e pisos. Os móveis da 
casa tem detalhes em Radwra Italiana Área gourmet 
completa Condomínio com umadasmelhores 
estruturas delazerda Região Serrana verdadeiramen- 
teum Clube R$2990.00000 Aceita permuta. Cond: 
R$ 1500,00.IPTU-R$ 593,38 /Cód: CC5-013 

VENDA - COBERTURA NO ALTO. Excelente cobertura 
linear, perto da Fesoe Clube Higino, composto de sala em 
3 ambientes, 2? qtos. (À suíte), banh social completo, ampla 
cozinha com armários. Varanda externa em L sendo uma 
parte coberta. Vaga de garagem ACEITA IMÓVEL DE MENOR 
VALOR NA ZONA SUL DO RJ R$ 79000000 /Cond: R$ 700,00 
FIPTL: anual R$ 1822/00 - R$ 151,83 - Cód: AC-LOM 

TAUMATURGO. R$ 420.000,00. Apto a 
poucos minutos da Faculdadee detodo o 
comêérciodo bairrodo Alto. Com 94,1 Em, 
sala Zamb, 2Qtºs (Ste c/arm), banh.social, 
copa/coz, área serviço, depempregada e 
garagem. Prêdio c/elevadores, piscina e 
sauna. Ref. 156. 
TAUMATURGO. R$ 650.000,00. EXCEL EN- 
TE Apto com 98m”, TODOS os cômodos 
planejados, sendo, varandão, sala 2ambs, 
cozamericana, 2Stes e 2 vagas de gara- 
gem. Ampla area p/lazer: espaço fitness, 
salão jogos, salão p/festas c/espaço 
gourmet, ofurô e saunas alêm. Cond. R$ 
900,00 e IPTU MENSAL R$ 10000. Ref. 
650. 
ALTO. R$ 450.000,00. Imóvel super claro, 
útima localização, com 85,86mm”, sala Zamb 
civaranda, 2Qtºs (15te), banh.social, cozi- 
nha c/arms, área serviço, dep.empregada e 
garagem. Cond. c/portaria, elevadores e 
area para o lazer. Cond. R$ 500,00 e IPTU 
MENSAL R$ 261,30. Ref. 555 
CENTRO. R$ 650.000,00. Amplo APTº cf 
excelente localização, 110m*, varanda, sala 
Zamb, 30Qt2s (15te), banh.social, cozinha, 
area e garagem. Lazer completo: piscina, 
sauna hidro, churrasqueiras, sala de gl- 
nastica, salão p/festase salão dejogos. Ref. 
J35. 
ALTO. R$ 300000,00. Apt? ótima localiza- 
ção, 58,95m”, sala Zamb, 20tºs, banh.soc, 
coz, area edep.empregada.Predioc/eleva- 
dor. Cond. 375,00; IPTU R$ 433,0Da.a. Ref. 
TIS. 

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

Creci « 65.307 
e CNAI 23.364 

BARONE IMÓVEIS 
ENTRE, A CASA E SUA 

lazer completo e 2? vagas de ga 

Consultoria e 
Avaliação Imobiliária 
qm) 9.8544.2890 e 9.9398.9397 

Visite o nosso site: 

www.imoveisbarone.com.br 

VENDO CASA EM CONDOMÍNIO - VARGEM GRANDE Casa am 

dos pamentos, locahzada dentro de reserva llorestal muro 

aconchegante o de muto bom gosto, com veta maravilhosa & 

ando vers eo] da bMulhor de Padra Lo Pau: Sala com var, ampla 

cor, adóplada a sala area de sermço, Quarto s/armáno, banhemo 

completo, aregada e com muita clandade Escada de aceso para 
o pao superor em metal desenhado Zo. Pav: Quarto com vsta 
banheso compl. ckmet e sapateira. Imóvel com pao de cerâmica 

no lô par é pro quente, laminado, no Jo Pavmento Deck na 
entrada com churr. portátd. Cond. com lazer compl R$ 670 mi / 

Cond R$ 500,00 IPTU: anual R$ 68000 - Rá 5667 

VÁRZEA. Belissima ubErinE Es com área de 212, Té mm 
e 940 mi de terraço com veta para a Serra dos Órgãos com 
4 quartos sendo 2 suites, banheiro social completo, ampla 
cozinha com armários planejados e área de serviço Terraço 
com piscina churrasqueira, banheiro e ducha. Prédio com 

face 
R$ 1200000,00. Cond: R$ 08 AA IPTU: R$ 213,48 /4C-301 

Terça-Fema, 9 DE Novemeno De 202 1 

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

Internet: www.abimadm.com.br 
APARTAMENTO DI QUARTO 

Várzea -0l quarto, sala, cozinha, banheiro, area, 

dependência terraço (Rua Mendonça Clarck nº 

55Cob. 10) R$ 1.500,00 (Edif. Las Palmas) Taxas R$ 
670,00 

Várzea = 01 quarto, sala cozinha banheiro (Rua 

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

Angelica) Taxas R$ 330,00 
Várzea =0l quarto, sala, cozinha, banheiro, área, 

dependência garagem [Rua Mendonça Clarckn” 

55/313) R$ 900,00 (Edif. Las Palmas) Taxas R$ 
352,00 
Alto = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro, gara- 

gem, elevador (Rua Mello Franco nº 15 10/203) R$ 

750,00 (Edif. Condor) Taxas R$ 43200 
Várzea = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro (Av. 

Feliciano Sodré nº 1082/208) R$ 500,00 (Edi. 

Amazônas) Taxas R$ 294,00 
Várzea = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro Rua 

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

Feliciano Sodré rn? 645,30 6) R$600,00 (Edif.Conde 

Teresópolis) Taxas R$298,00 
Várzea - Ol quarto, sala, cozinha, banheiro, ele- 

vador, garagem (Av. Delfim Moreira nº 110 5/401) 

R$700,00 (Edif. Isabela) Taxas R$ 455,00 
Várzea -0Ol quarto sala cozinha, banheiro, área 

[Rua Duquede Caxias nº 82/208) R$ 850,00 (Edif. 

ImperialjTaxas R$261,00 
Várzea = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro (Av. 

Feliciano Sodrénº 1021/3204) R$ 500,00/Edif. Elvira 

Helena) (Taxas R$ 318,00) 
Alto =01 quarto, sala cozinha, banheiro, depen- 

dencia area, garagem (Rua Cel. SiviolLigboa da 

Cunhan? 400/304) R$ 600,00 (Edif. Maison Fenial 
(Taxas R$395,00) 
Alto= 01 quarto sala cozinha, banheiro, área (Av. 

Alberto Torres nº 895207) R$650,00 (Edif. Mearim) 
(Taxas R$378,00) 
Várzea = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro (Av. 

Lúcio Meiran? 1170/1011) R$580,00 (Edif. Girassol) 
Taxas R$421,00) 

APARTAMENTOS 02 E03 QUARTOS 
Varzea -02 quartos sendo Ol suite salac/varan- 
da, cozinha, banheiro, dependência, área gara- 

gem, elevador. (4v. Feliciano Sodren? 7 50/504R6 
130000 (Edif.Ivan Soriano) (Taxas R$ 854,00] 

Agriões - OZ quartos, sala, cozinha, banheiro, 

area elevador (Rua Carmela Dutranº 800/206 R$ 

1.100,00 (Edif. Monte Carlo) (Taxas R$ 360,00) 
Agriões = 02 quartos sendo 01 suite, sala c/ 
varanda, cozinha, banheiro, area, garagem, ele- 
vador (Rua Rui Barbosa nº 645/403) R$ 1.700,00 

(Edif. Gran Serrano) (Taxas R$825,00) 
Agriões = 02 quartos sendo 01 suite, sala c/ 
varanda, cozinha, banheiro, area, garagem, ele- 
vador (Rua Carmela Dutra nº 410/207) R$ 1.400,00 

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

Djalma Monteiro nº 70/402) R$ 650,00 (Edif. Pi- 

menteiras) (Taxas R$ 410,00) 
Várzea = 02 quartos, sala cíaranda, cozinha, 

banheiro, area, garagem elevador, piscina sau- 

na salão festas (Av. Feliciano Sodrên” 1221/5603) 
R$ 1.400,00 (Edif. Francisco Sa) (Taxas R$ 71000) 
Agriões = 02 quartos s/01 suite, sala, cozinha, 
banheiro, área, dependencia gar. elevador, pisci- 

na/sauna/salão festas (RuaCarmela Dutranº 99/ 

406) R$ 1 600,00 (Edif. Rodrigo Cesar) (Taxas R$ 
BLOOD) 

Meudon = 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, 

area garagem, elevador(Rua Tupinambasnº 25/ 

3021865 50,00 (Edif. Tupinambas) (Taxas R$ 40200) 
Várzea - 02 quartos, sala cívaranda, cozinha, 

banheiro, area garagem, elevador, piscina, Sauna 
salao festas (Rua lose Mendonça Clarcknº 40/7207 

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

CASA 

Barra do Imbui = 02 quartos, sala, cozinha ba- 
nheiro área RuaNestor FeonºB0/03. R$550,00 
+ IPTU e água R$111,00 

CONJUGADO 

Várzea -RuaDuquede Caxiasnº 53,528 (Galeria 

CidadeTeresópolis R$ 500,00 + taxas R$ 230,00 
IMÓVEL COMERCIAL 
Várzea = Travessa Ranulfo Feo nº 36/205 - sala 
comercial[Edif. Tulio Spector! R$ 750,00 + Taxas 
R$426,00 

Várzea = Av. Lúcio Meiranº 350/2801 - (Edif. Marco 
Centraly= R$1/000,00 + Taxas R$530,00 
Várzea -Imôvel com 33 m2. Rua Heitor de Moura 
Estevão nº 608 [ c/giral na metade da loja |. R$ 

1.500,00 + IPTU R$ 53,00 
Várzea -Imôvel com 33 m2 Rua Heitor de Moura 
Estevão nº 604 [ c/giral nametade da loja ). R$ 

1.500,00 + IPTU R$ 53,00 

VENDAS - APARTAMENTOS 
VARZEA. Em frente à Prefeitura. 3º andar e de frente. Piso de 
madeira (taco), hall de entrada, sala, cozinha, banheiro e quar- 
to amplo. Prédio sem garagem e sem elevador, localização 
excelente e conduções diversas na porta. Distante do Centro 
700 mts. Fazemos financiamento pela Caixa. R$ 170 mil. Cond: 
R$ 280,00. IPTU R$ 100,00 / Ref. APOI- 300 
VENDO SALA COMERCIAL NA RETA. Em frente ao 
McDonald's, com vaga de garagem e com 28 m2. Prédio novo 
e moderno localizado no novo centro de empresarial da cida- 
de. Fazemos financiamento pela Caixa. R$ 220 mil. Cond: R$ 

R$ 100,00 / Ref. APOI 

- Cod: CC 2- 108 

320,00. IPTU: R$ 140,00 / Ref: 5L-116 

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

ALUGO SALA COMERCIAL NA VARZEA. Com 45 m2, sala de 
recepção, banheiro, cozinha e sala principal. Prédio localzado 
em frente do Supermercado Regina. R$ 700,00. Cond: R$ 
370,00. IPTU: R$ 180,00. Ref: 5Ls 1014 / 405 / 605 e 701 

Em Dreve 

um novo jeito 

de viver em 
Teresópolis! 

Apartamentos em 

um condomínio resort 

CONHEÇA A BRT 

NR ENT) 

Agora em Teresópolis sua oportunidade 
de realizar seu sonho da casa própria 
Espero você no dia 27 de outubro na inauguração do STAND 
DE VENDAS localizado próximo ao McDonald's 



Tença-Fena, 9 DE Novemeno ne 202 1 

Creci OBLL37/0-4 

ADMINISTRADORA 
CRC 069352 5-R. 

Travessa Ranulto Feo 36, sala 317 

Telefones de contato: 2/42-8896, 

2043-13/2,9958/-5/44 (vivo) 

Apto. Alto: quar- 
to, sala, cozinha, 
banheiro, gara- 
gem-emfrente a 
Faculdade. R$ 

503.8) 

Venda 

garagem. 
900,00 + taxas (Apa 

Apto. Várzea: ? 

quartos, sendo 01 
suite, com arma- 
rios embutidos, 
dependência de 
empregada, am- 
pla sala, cozinha 
com armários, 
despensa, área 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 Sá 204) 

CRECiZdiaa 

COMPRA - VENDE 
AVALIA E LEGALIZA 

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

VENDA DE A PARTA MENTOS 

Lota a ed o ie air Vdc (oca), de frame, visa bivic, GM 

posto de sido, veado 2 quartos e 2 banhegos Ms UM quo 

penca ho, cos ma, dna de serviço Possi, pen AMAM E, posa d- 

Hã, sátisaa, sá Eh» che destas & posa. IF ca 6 ta ata Coen faca do, 

Cds portaria 24 burra Cpo, sois 1 UR DS DA DD A TT 

Coari e diferenciado no Engoo Agra 00 Jabo do Cine 

Fear 5 eua nes ranma é à fis dá Pegeio, Cm poé dio vas coral 

Eu souDaro bolo má, COMpos de. 2 quartos sendo | sito Com 
Gi CA é Letão aspas ea oi [xa bos no, Es a Mei iai pilar - 

gxda nora fica de serveço, 2 cleadoses garage no compl, passas tino 

de fixe sa spa O porn, espaço pantnado porquanto, sa Ei» para 

estas é é snbõs, saal fios pois, sai de TE, Dogias o age tado sua vo sia 
Cumprir sad RE JS OD O ADO 

par tam iba de ERG, Doc alizado no Barro de Agudes do ido 

ds pio borra fd das esti do dios Roo de Jose o, Circo From, alas 

dia Elos Micros Ds stcoar atos dá msn, aDeti Res contos doa Poa dies 

calmas, osmóvel é comp por Sabiocia 2ambistes váminlás, 2 

gua tia com demos sabio | suite, bohero social, Enrobo, copa 

Costi cus é dali das vo CA CA DDS à portes ca, im +. 25 à 

Hm. inca de seraço diese ada, Bai complia elevalona é 

fogem compre RE GI0UMDO DO AZ] 

par tam ia dremie, andir a Do som vá sia Cá ne mao ráfia, e sá 

foscad endo o Enaroo iai charmõão de Torê Alo, próximo aos 

Has Bum a Dó stasriaÕes É patibis pamitiledda dia DER, pato cho 

sa EO GM rodo 2 quartos sido | ut, Cola EL Fura, 2 

banha, copa coznha, site de dispasndo pos compila, drco de savi- 
(pod, [paleseaa fim las Ti Eras Spa O ME, pr ana Espaço puro 

has, elevadores, 2 migas de gare RE ESQUI DO A TD 

YESDA DE CASAS 

Tso iii coil cr ft aa ias il Pr gue Sed Dom iz, GOdts 3 gros 
sendo | suis e 2 banha copa cocinhoa ampl área de serviço 

possa Capopo gols Facim -s a porvaceloado de quam Gostiaho- 

anatioo Ro cdacados, oálo isto rato ca Plastica rá inca das toda calado, Toc al 

pera qiissas cera de prata dids, seese va, dali rala para ncia Elas 

der di cadeado | Espada mora e ceia aro) RE DDD DE 200 

A casi cold Tacalhicado à & moiimaios de seiiro, próxamo de posto 
cadbo po o da Pg é aliats, combpaosna ds sala cimo 2 ataleos is Com 

varddio 3 quartos à audio copa coemha, Bon. so El, up área 

cobemo para bs, Errado Po. gama eisobrada (aceda cama 

ado Coto a ma de metor va bx). R$450.,000,00 E. 205 

DRORTUNIDADE, Cá na CRANTA DOMA KEY. nom lmss 

aids car cal Tocartas Ea pola sato ds OD DD carta pi oa, GOES 

[inaci dé ma persas odamã Caso 2 Com O pote Da Evo DO E SS ação 

difteria ada, composta de salão 3 ambas dom larera, 3 doa suite 

dietas ds dps dE Cad indo feahos Ems ts pesei dis poelo» 2 eta po ds dio 
Fegão Faso Nano comprove sa com valor abamo do 

murado posdedo cusan ra RED DOADA soam la pas 

agende uma missa! RE DISOOTDOD 1-203 

Tijuca ui jp Ros Ge a É” bras A ps pala Famiada Sala 3.4 maes 

bes A Quartos sado Gui com Fomndia Fab e de Hidro s- 

Esta Ec] horta. 

a a E A, a EC TE pa ie Ea as ns jo a Cs ala Aurea ds 

ué Ev aço 2 Ciara os ablicpe ins cs pá 2 caros cá dh à undaatrs calca 

Poço tesao RE ESQUI Ol (= 207 

VENDO TERRENO: Oporcam dote” Femho Reolza ses Somos 

Jim Excebace Topografia com JD de Frame 

Pira ata 6 sds Eca po imo das Wa ggnsta dgrartdhe. 1. ágar Mao à prie irvel 

(Áceio Coto e pro porte do a bx| RE DD DO T-203 

YENDO SÍTIO localizado cos Abas ie pon os los tados ue 

Erica o da pe ga lhe colinas, Mantis iene Dest Jhoso cal is poooren io, CO Ad 

dá DÊ Cuidar cleo HE e doi dra de bic e abc] oa lê quenira de pénis sema 

Temo com | 

labir cos presta, sala, área por, à Cash jato Mislioo ds Tigbo 

cos E, COM S quarta autos, saiba com rorgblioas pulo 

das netos esto ponha ee Deste polo na caiam unida, cadastado Cs e presto 37 

mail é dicaitos eira qua dados. No pescada cai cporpanalaaho. 
Bu ua iso com mec ade! RE DADO Du E 20 

800,00 + taxas 
(HAzul 307) 
Apto. Agriões: 
apto. Úl quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro. R$ 500,00 
+ taxas (Henry 
108) 
Apto. Centro: 
quarto, sala, cOZzI- 
nha, banheiro. R$ 
500,00 + taxas 

(Angélica 302) 
Apto. Ermitage: 
02 quartos, sala, 
cozinha, banhei- 
ro, area serviço, 
varanda e vaga 

LAEL IMÓVEIS 
e ereei: 31.103 | 30.869 

Telefone/ Whettop: À / 42 
LOCAÇÃO 
No Centro - Rua José Men- 
donça Clark — Ed. Sol Nascen- 
te- apto. de sala, 02 quartos, 
banheiro social, cozinha, area 

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

vaga de garagem — À partir de 
R$ 1.100,00 + taxas — Exclusivi- 
dade!! 
Na Tijuca — Apto. composto 
de 04 quartos sendo 3 suites ( 
02 com varanda), ampla sala 

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

Ret. AZ] 

CAS AJ O. MEUDON - Tipo Condomínio. Ensolarada em kocaltranquilo, 
com sala com lareira sala de jantar, 2 quartos (suite duplajsendo uma 
com armano embutido, cozinha com armarws e exaustor, area de 
seno banhemprcom blindex. 2º pro-umasuite, | quartotipo escn- 

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

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

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

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

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

9/3//-6515. 

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

pródos c ich vados 

aho, Eh o E direi 

E EO = Eta dic 

supra di. o mat 

prodac sima — R$ 

PIATES TETRA & 

a porá mis 

inte, proo Emma do 

UE E rn Ed 

dire Sa Ceia o, cinema, sl kés- 
AE T50,0D + tina 

EA FER A Di TER = is ads dis Fama 

sas] o dá Doado, ira 

pre dos com cia- 
Za aih, oa nho Cria. 

Eni o é dra — R$ 450,00 + Eras 

YARHZEA — pros a atas Bahia — apama- 

seco IMOBILIÁ 

ALLE VEL - CARAS 

aba. Bone o é ma —- EE SD 

ilha, Ei te ds dra é giettal 

Esihero é dgrea — R$ TOO 

os Dos aos 

aba, Ene o e úma — RE 650 

Hist Geapdo e de fonte — 2 quim, mah ED 

Av. Feliciano 
Sodré, 654, loja 

em frente à Prefeitura! 

www.laelimoveis.com.br 
e-mail: Inelimoveis(Dterra.com.br 

inverno, quarto, banheiro social 

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

Alugo 4 APARTAM ENTO NO CENTRO - Rua José 
Mendonça Clark - Edificio Sol Nascente - Apt”? de sala, 

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

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

area de serviço com tanque ex- 
terno e area de estacionamento. 
REF AA-002 R$ 245.000,00 
Na Varzea — Apto. bem arejado, 
com sala, jardim de inverno, 02 
quartos, banheiro social, cozi- 

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

cce alia, Belo. dra é dp émapr — RE VOO DO 

todo cmuplo, exceto aperta mendo prólos 

oo cevada — quarto ciaretidarao, sa hã, ae 

[IR Emnihs E, rea co quam de copos ada 

MILFRRED DDS PISTETRIDES — quam, sala 

Coca a. Eee ns, dra — R$ SD O 

HARRA IM DARUI - Da cond do &pa- 
porra 24 horas and — Rita cod reforma do — quarta, 007 

1200 cima 

ALTO = KITMET — quarto CanMáda Co 

gialo o Bomlaro — R$ SD + Lama 

veda bre — sol da 

SÃO PEDRO - quamo, sala com mada co 

saha, Enhero o dire — RE 45000 

CALLE — cora toda ampl guardo, ah. Gosh 

RE ah 

TYALEDO PARAISO = isa de vi -no lado 

da chao de adogos- 2 ga aah, cosaha 

VILA EUA FUI — Casa ampla com cacckente 
ias hos, sa ba Co vo a ada, DOR 

TUTUCA — xo bate Gisa cando acirrada 

gunnos sb. cosha Mahero dra 

PARQUE DO DEL = isa cms do 

ELO CE pato 24 ms dra dela 

2 ques ciemáros sib Enaba cosr 

nabo Eri, Boris snsiol, d Bco Gia 

pla, E acima Busco — R$ DIDO DO + tras 

SAL AS DOMERCTA 15 é UI AS 

PRATA - dp com cosaha quph c bm- 

ade aro — pros a Dale] — R$ TOO 

WAIRIEEA — Gal - Recepção, sal posto d- 

pol, Ee é cor — RE SONO + tras 

Eva Francisco sá, 185 = sala 207 [Galeria Teresópolis] ALTO: — Loga amplo com puma CIO mo, 

Telefones: 3642-0444 | G9TMASMO | 98450-0504 

ALUSDTEL = APANTASMTEN TIS 

WYAREEA - poa. à lama Sm Tesa + Exma 

Sida quarto orders, coa mha cbomisiro 

R$ SM) + nos 

FATE DAM A pos mois — 1º Tosca ção 

quarto cvarado, aih, cozmha, Bomb d- 

o cómo — q pamigde R$ 65000 

TARZEA - quado camino, aih, our 

Et ED DO + mia 

ALTO proa a Eicublade —s nos Eudes à par - 

amplo gr il al 

si? eubocas cosnha bah dma dep 

Embero — RE 24000) 

FALE PARAISO — loga mapa coa prado 

Enbisgos — R$ LDO ad 

SA PEDRO — nm da ds rosdras — ap 

ampl — RE DMD DO 

FARZEA — Em amo dá pose bro Rega lego 

TESTA 
TARZEA- PRIX AIM ULTIMAREK ET. 

mceane oporpuitalade - quarto, sil 

Goa ia bo liar — so] o dá balao — RE 

USO mal 

AERITFES — BK APARTAMENTO 

Eladho ps foriacado 3 sil Dat |, aa ER coa 

ainda. coral auph. Eamh Somal dep 
empos gado — 50 mo, 2 voga, pré doce coa 

Seguir mçã E bias compl to — R$ SD ma] 

ALTO: — prox o Hosp] São Joe 

cobro Mitsir — Som Jim —- 3 quer 

poesias capa) saibio cos dista ER una 

agadão corciarmms bonhero smpnl 

deposto gado, bormço Cas Chiserrra ques d- 

ma. área aberta é quaro vagas de garage a 

Cc otl cosa Eure o seguratça — R$ 850 mail 

(JUERRA FRASCIES - EXUELESTE 

CASA EM UXINDIIA NICE 3 quartos d 

saio | a a cus dies us DS Ca bra 

Ear. cosaha amplo GM ur despoa- 

sa do po me, sai] lho dh (pOrdiDa 185 LEE inn - 

BETO CEMpa o E COME OO Ci [E CON 
plo se gratçã 24 bh — R$ 00 mal 

banheiro de empregada, 02 
banheiros sociais, O3 quartos 
com armarios sendo 01 me- 
nor, belo jardim - 01 vaga de 
garagem. REF. AV-035 R$ 
390.000,00 
Na Várzea- Cobertura — Sala 
ampla, sala de jantar, 02 quar- 
tos sendo 02 suites, cozinha 
ampla com armarios, banhei- 
ro de empregada, area de ser- 
viço, ótimo terraço com vista 
para o Dedo de Deus. Área de 
lazer com sala de jogos, sala 
de musculação, bar e salão de 
festas, banheiros feminino e 
masculino, 01 vaga de gara- 
gem e 02 elevadores. REF. AV- 
002 R$ 650.000,000PORTUNI- 
DADE! 

CASAS 
Casa em Condomínio — Alb u- 
querque — Ambiente tranquilo 
— Casa com sala, 02 quartos 
isuite canadense), lavabo, co- 

zinha, despensa, area de servi- 
co, 01 vaga de garagem, espa- 
ço gourmet (já com aquece- 
dor de passagem e luminarias 
instaladas) REF. CCAlb-D04. A 
partir de R$ 349.000,00 

Vendo terrenos Eca ínio PORTALDO QUEBRA 

FRASCOS - Local Privilegiado com infra-estrutura de Primeiro 
Mundo, terrenos com medidas a partir de 450m2 com (15 x 30) 

- Linda área de lazer, muitas áreas verdes, sem passivo ecológi 
co! À PARTIR de R$ 33500000 - CONDIÇÕES ESPECIAIS: EN 
TRADA E SALDO EM 12X 5 EM JUROS - CONSULTE! 

tária, salade TV, piso em tabua comida 2 garagem uma paracarro peg. 
e outra ampla para caro grande aquecimento de aguaa gas, temeno 
plano com jardim atoda volta. R$ 499.000,00 - EXCLUSIVIDADE! 

1 quarto, banheiro social, cozinha, área 1 vaga de 
garagem, RetAáVLsol-10 - R$ 700,00 + taxas. 



Párima 8 O DIÁRIO 

E Cestas Básicas 

fi cestasbasicasemais (E) (sTMCESTASBASICAS 

FAÇA SEU PEDIDO PELO WHATSAPP 

(O (21) 97013- 4369 

01 KG MACARRÃO 

BANDEJA - 30 OVOS 

CALE TOS = 2 UNIDADES 

COCA-COLA 2L 

OTCHEME DENTAL 

02 SABONETES 

HEEHI 

DI LATA sapDiMHA OU SALSICHA, 

DO? LATAS mio vEDDE 

DIÓLEO DE SOJA even 
O CALDO pal iNtHa OU CABNEI 

O? CELATINAS SABORES 

EE Lia 

BANDEJA - 30 OVOS 

ALETOS - 2 UNIDADES 

REFRI - COCA-COLA 2L 

UZ CHEMES DEN TAE, 

Dã SAT UONE [EE 

02 BISCOITO RECHEADO 

OT LATA SARDINHA CU SALSICHA 

O2 LATAS mLHO SEADE Gabi ia 

02 OLEO DE SOJA mesma 

UA CAL LHES peu ita, Ds CARNE) 

02 CGELATINAS SABORES 

CALETOS - 3 UNIDADES 

BMEFRI - COCA COLA 2L 

BANDEJA - 30 OVOS 

KIT LIMPEZA 
O ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 

01 SABÃO EM Pl irtai 

02 DETERGENTES LÍG. eus 

OS SABONETES sem 

01 PACOTE DE LÃ DE AÇO 

01 CREME DENTAL rea 

O] LATA sabbiNHA OU SALSICHA 

O MOLHO TOMATE 02 LATAS sumo veRDE OU Eiima 

12x DE 
R$ 9,00 

No CARTÃO DRÓDITO [104,56], 

É Dinneino/Demro/Pix 

99,00 

OS KG ARROZ 01 MAIONESE coco OTÓLEO DE SOJA quem; 

01 KG FEJÃO PÓ DE CAFÉ co O CALDO poaiNHA QU CARNE) 

01 KG AÇÚCAR 01 FAROFA TEME. scog O2 GELATINAS SABORES 

O KG SAL 01 BISCOITO RECHEADO 

0 CREME DENTAL 

02 SABONETES 

05 KO ARROZ 

01 KO FEDÃO 

01 KG AÇUCAR 

O KO SAL 

O] KG MACARRÃO 

01 MOLHO TOMATE 

O] MAIONESE qo 

PÓ DE CAFÉ gugl 

D1 FAROFA TEMP, juoogy 

OI BISC. RECHEADO 

12x0e R5 13,00 

Pis ma SO Usa 

Dz KG FEDÃO 

02 KG AÇÚCAR 

01 KO FUBÁ 

Os KG SAL 

1.5 KG MACARRÃO 

02 MOLHOS TOMATE 

01 MAIONESE (rom) 

PÔ DE CAFÉ soogl 

OZ FAROFA TEMP, jul 

| Desamo/Dk pi gamaiTis 

| m 209,99 
tz ve R$ 19,00 

Bda camio ChfDES gundo, 

Os Hc: ADD 

02 KG FEDÃO 

02 LATAS DE OLEO 

O DAOOTE casam OU EAROEA 

O KO TODO 

ON KG FUBA 

CAFÉ PILÃO cm SIMILAR: g5cuol 

OI LATA DE =azDRIMA OU CALDA 

03 KG AÇÚCAR 

1 Rica SAL 

ON EXTRATO DE TOMATE ur 

EN Kia ESPASsUETE 

O PACOTE DE MACA RD AO sons 

OH BISCOITO sam 

LING LIÇÃO CARNE SECA, mogi 

12x DE R$ 23,00 | 

dra carnhao RSI Creu | 

SLI LO O e] Po RACE 

ET HE PES SOPAS 

1G BISGUITOS RECHEADOS 

OS BEBIDAS LACTEAS à 

KIT LIMEESA 

OS KG ABRO 

O ni FERDAO 

DX LATAS DE OLEO 

OS. BU ALCA 

Di E Sd 

O! E TRES 

8 BHOS DE PAPEL CINCO 

Ei SA PAO ERA EMO gos 

dO? DETERGENTES LH. ques re 

Terça-Fema, 9 DE Novemero De 202 1 

SOLIDÁRIA 
Os KO ARROZ 

01 KO FEDÃO 

01 KO AÇUCAR 

OI KO SAI O! BISCOITO RE 

01 MACARRÃO som OT KG FUBA 

KIT 1 
OS KO ARROZ 
02 KO FEDAO 
OZ LATAS DE ÓLEO 
OS KO AÇUCAR 
O KO SAL 

MN KO TRICO 
O FARINHA DU EARDEA 
O KG FUBÁ 
01 KO ESPAGUETE 
CAFÉ psogi 

JO RO ARENA 

Da HS F EA 
DS LATAS DE OLEO 

EM RUC ML uia 

1 RO SAL 

1 KO TARSO 

MN PACOTE papesma Ol FANOFA 

MN KO FUBA 
O) RS E SEMulLHE TIE 

DZ PACOTES DE MACARRA Cisco 

LESOTO | CADIE GECA, pc 

CAFE PILAO cus SIMILAR gos 

DI LATA DE suas eee co ESA LHA 

KIT 4 
TE Ki ARROS 

04 EG FEDÃO 
O4 LATAS DE ÓLEO 
OS KO AÇÚCAR 
O KO SAL 

o RO TRIGO 

O PACOTE Fa QU FAROFA 

01 KO FUBA 
ON KO ESPAGUETE 

ON PACOTE DE MACARRÃO coma 
l IAH Oi CARNE SECA soa 

CAFE PILÃO Gu SIMILAR posa 

KIT 
ÓS KO ARROZ 

O? Ko FEDÃO 

Oz LATAS DE ÓLEO 
01 PACOTE FARINHA CU FARDFA 
O Eis TRICO 

1 EG FUBÁ 
CAFÉ PILÃO cu SIMILAR 009! 

O! LATA DE sazD2 OU SALSONA 

OS KG AQUCAR 
Of KO SAL 

Of EXTRATO DE TOMATE pasa 

01 KG ESPAGUETE 

KIT 8 

O] LATA DE safbiNHa 

12 LITROS - 
KIT BISCOITO 

WI LATA LHE 

OI TAMLETE 

Dl HESTE LE 

di MITO 

BAPMLE JA - 

12 LITROS 

CH LATA, se Ela, 

O CARRAFA D 

ON BOTE DE TE 
CU MOSS 

DIEens 

OI MOLHO TOMATE pe 

PO DE CAFE msi 

UI FAROFA TEMP, posa 

O] EXTRATO DE TOMATE 00) 
OI CáLDO DE catia Cy cisma 

BANDEJA - 30 OVOS 

LEITE INTEGRAL 

S SORTIDOS 
16 BISCOITOS RECHEADOS 
OS BEBIDAS LÁCTEAS mcesa 

Duaspro/ Degro/Pr 

as3 15,00 Ni cash coorno (aaa, 

o CALDO DE CALINHA 

o BISCOITO 
o ROSA HA quina 
DI CARRARFA DE SUCO 

- LEITE INTEGRAL 

O LATA, MILHO VERDE E PRIMA 

A EXTRATO DE TOMATE qusp 

Dé BIS. DER AO LT RL je DS 0 Ta 

(A TABLETE CÓOIABADA 

1 MMONESE om 

OA LEITE PÓ NINHO suma 

Hd ACHOCOLATADO pass 

BANDEJA - J0 OVOS 
LEITE INTELBA| 

Diymeno/Deniro/Pix 

R$ 235, 00 NO CAESNO CHELAPO Eaaõen. 

ER 

OVÓLEO DE SOJA qo um 

OL CALDO (GALINHA CU CARNE) 

CHEADO O] CREME DENTAI 

02 SABONETES 

12x DE 

R$ 21,00 
CEO CREDITO [15 Eos 

Dampiro/ Dino) Per 

239,00 

KIT LIMPEZA 
ÕB ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 

01 SABÃO EM PO im gi 
O? DETERGENTES LIOQ. sao es 

OS SABONETES cao q 
Ol PACOTE DE LÃ DE AÇO ms us 
Dl CREME DENTAL cos 
Ol POTE DE SABÃO PASTOSO 
O AMACIANTE ma 

Ol DESINFETANTE tm 

CM ES RUA, 

12x DE 
R$ 28,00 ET BISCOITOS SORTIDOS 

Ho BS COlTOS RECHEADOS 

* OE RERBIDAS LACTEAS paca 

EI LIMPEZA 

dA BOLAS DE ABEL HIIEREDO 

OUCAIRA DE SADIO ERA EMOS quis 

CD DETERGENTES LES. sumos 

O SABONE TE Sa 

O PACOTE DE LA DE MAGIC mimar] 

O CREME DENTAL sos 

O DOTE SABÃO PASTÕSO 

DU AMADIAM TE ma 

OU CHE ANE CAMITE os 

Es PRA) 

bl EXTRATO DE TOMATE pu 

SP MISCO cosa CON EINE 

Li MABADA 

3 RECHEADO 

FEMPERO 

3 AE 

12x DE 

R5 33,00 

BRR REA E O 

Crespo Denrro/ Pre 

366,00 
HIT BISCOITOS SORTIDOS 

TO BISCOITOS RECHEADOS 

OS BEBIDAS LÁCTEAS pos 

KIT LIMPEZA, 

08 ROLOS DE PAPEL HICIÊNIOS 

OTEAA DE SABÃO EM PÔ gras 

D2 DE TEBGENTES LIC. sas 

CD SA PH E [agi 

DM PACOTE DE Li DE AÇO pop 

DI CREME DENTAL tcçi 

1 POTE SABÃO PASTOGO 

DAP PUC RARITE moh 

EN DEGgAPCTANTE pai 

Eriy ELSE, 

[e 

E SLHCO 

ME HO 

Dinseso/Desiro/Pix 12x e R$ 16,00 

5165, 00 io CARTÃO CREDITO (9,0. 

Ol PACOTE DE MACARRÃO seca! 

O BISCOITO cream cRacare DU MASTHA 

LIMECURTA OU CARNE SECA sm09] 

KIT LIMPEZA 
08 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 
OI SABÃO EM PÔ POE 

02 DETERGENTES LIQ, pri! 
03 SABONETES qo; 
Ol PACOTE DE LA DE AÇO tun 
Ol CREME DENTAL pogi 

12x 0 R$ 22,00 

DE SADONETES ms 

[Ei 

E EACOITIE EO foi AT DOS ri ur 

DI QiLHE DER LAL ea 
q! 

PACOTE danidiA Dil FAMOCA 

KO FUBA 

HO ESPAGUETE 

01 EXTRATO DE TOMATE qsacgs 
UU Hs ESPAGUETE 

ON BACOTE DE MACARRÃO qua 
LEE UIÇÃ CHA CARNE SERA, froogl 

NO KG ARROZ 
04 KO FEIJÃO 
03 LATAS DE OLEO 

UT LIMPEZA 

08 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 

DrsnerevyDebTo/ Pa 

<299,99 

Av. Delfim Moreira, 1.23] *Promoções válidas até durarem nossos estoques. 

SE DARIA 
PLANEJADOS MESES 

12x ve R$ 27,50 
Mão CARTAO CRÉINTO qa Des 

CAFT Dido 

OU LATA HO nsmaHa or 

DN EXTRATO DE TOMATE peos 

DE CALDO DE cama di Cnenê 

ROS, - LEITE INTEGRAL 

FRA -CODA-COLA 2] 

E] SAil AB 7 | 

ON DOTE DE SARÃO DALTOSO ra 

DI AMACIAMTE es 

O] DESINFETANTE ps 

Saara 

BAN DE IA - LO DOS 

GALETOS «2 UBIDADES 

TEL CARME MODA 

05 KO AÇÚCAR 
01 KG FARINHA OU FAROFA 
DIKG TRIGO 
CAFÉ PILÃO cu SIMILAR poog 
O] KG FUBÁ 
OI LATA SARDINHA CA SALSICHA 

Ol KG SAL 

A ROSQUINHA, 

Of MICHO 

ed TABLETE COIABADA 
| LATA MILHO VFADE OU PRVILHA OI CREME DENTAL p cd 

ie BISCOITO cecas coacire 

01 GARAFA DE SUCO 
01 POTE DE TEMPERO 

O3 SABONETES qeu 

UMA O) SABÃO EM PÉ) ques) 
O1 PACOTE DE LÁ DE AÇO qr sra 
OZ DETERGENTES LKQ poe ms 

Argh 

ENTREGAS - CONSULTAR TAXA 

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

Ou entre em contato: 2 

Av. Feliciano Sodré, 864 — loja 1 — Várzea 
641-9523 / 98424-9897 


