
Hospitais de 
Teresópolis 
receberão 
R$ 10 milhões do 
governo estadual 
Deputado André Comêa 
destaca importância do auxilio 
para unidades que atendem , 
pelo SUS no município. to 
Página 6 | ba 
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O É O JORNAL DE TERESÓPOLIS QUE MAIS VENDE EM QUALOLER DIA QUE CIRCULA 

Rede municipal: 95% dos alunos 
voltaram para o ensino presencial 
Secretária da pasta fala sobre a retomada, casos especiais e melhoria no transporte dos estudantes. Página 5 

Sine divulga 
404 vagas 
de emprego 
Teresópolis 
Relação agora 
tem oportunidades 
para pessoas com 
conhecimento, mas 

ainda sem experiência 
profissional 
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Caixa vende 
imóveis pela 
internetaté o 
dia 20 de 
dezembro 
Teresópolis entre os 
municípios com lotes 
oferecidos por valores 
abaixo do preço de 
mercado 
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Últimos de 
inscrição no 
“Prêmio Rio 
de Contos”: 
Concurso realizado 
em parceria com a LER 
e a FUNARTE visa a 

formação de novos 
autores literários no 
estado do Rio 
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Rafaella Pedra 9h 
Hélio Carracena 10h 

Roprisos 
15he 16h 

Verba do Fundeb para 
aquisição de laptops 
por RS 9,6 milhões 
Professores já compraram o equipamento com 
os próprios recursos, quando precisaram deles 

Sindicalistas do Sepe 
fizeram movimento de 
protesto na tarde desta 
terça-feira, 9, em frente à 
prefeitura, reclamando do 

presente que o prefeito 
quer dar aos professores, 
um computador último 
modelo. “Não quero 
NoteBook, quero 
ressarcimento”, pediram 

os representantes 
sindicais da categoria, que 

| desfilaram com cartazes 
onde deixaram claro que 

| “não falta dinheiro, o que 

falta é gestão”. A 
manifestação repercute 
duras críticas que o 
prefeito já havia sofrido 
na sessão da Câmara 
Municipal, na quinta-feira 
passada, 4, quando os 

E] vereadores lembraram que 
os professores não 
precisam mais de ganhar 

E computadores - porque 
já voltaram para as salas 
de aulas e porque haviam 
comprado o equipamento 
quando estavam 
precisando, durante a 
pandemia, ignorando 
a prefeitura essa 

DOE necessidade e, ignorando 
DE também, as dificuldades 

que os profissionais da 
educação enfrentaram 
para adquirir não só 

| ul Ea computadores como uma 
Prefeitura quer comprar + 1400 computadores por R$ 6.882, 70 (cada) e gastar quase R$ 10 milhões  intemet melhor. Página 3 
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DEE NeFTo-(e 
OMS alerta sobre nova fase 

de Covid-19 na Europa 
O diretor executivo do Programa de Emergências de 

Saúde da Organização Mundial da Saúde (OMS), Mike 
Ryan, afirmou que a batalha da Europa contra o novo 
coronavirus é uma “chamada de alerta” para o resto do 
mundo. “E muito importante refletir sobre o exemplo da 
Europa, que representou mais da metade dos casos glo- 
baisna semana passada, mas essa tendencia pode mudar” 
disse Ryan. “Basta olhar para acurvaepidemiológica da 
montanha-russa para saber que, quandose desce amon- 
tanha, geralmente se está prestes a subir outra”, acrescen- 
tou. No micio deste mês, o mundo ultrapassou 5 milhões 
de mortes desde o inicio da pandemia, marca que o 
secretário-geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU + Antônio Guterres, chamou de “novo limiar dolo- 
roso". À circulação do virus não cessou, e o aumento 
registradode novas mfecções dentro do território europeu 
demonstraa tendência: háumanova onda de Covid-19a 
propagar-se. Com a aproximação do inverno, estação 
propícia à disseminação do SARS-CoV-2, a vigilância 
dos novos casos está na agenda dos govemos europeus. 
Vários pabsesestão se preparando para retomar as medi- 
das restritivasaplicadas antes do verão. A Europa voltou 
a ser o epicentro” da circulação do virus, disse o porta- 
voz do poverno francês, Gabriel Attal. O 
presidente Emmanuel Macrondeterminou que seja dada 
a dose de reforço da vacina aos franceses, deacordo com 
a imprensa local. Desde outubro, o pais assmala um 
aumento das infecções, com taxa de incidência de 62 
casospor 100 mil habitantes, acima do limite de alerta. O 
Parlamento aprovou definitivamente, na sexta-feira, a 
prorrogação do passe sanitário até 31] de julho. 
O prolongamento da validade do passe de saúde depen- 
derá da campanha de vacinação de reforço 

Eliminatórias: Philippe Coutinho 
admite surpresa com convocação 

A convocação da seleção brasileira para os jogos conta 
Colômbia e Argentma pelas Eliminatórias Sul- Americanas 
paraa Copa do Mundo de 2022 (Catar) não contou apenas 
com unanimidades. Um das opções do técnico Tite mais 
contestadas foi a do meta-atacante Philippe Coutinho, do 
Barcelona (Espanha) O jogador, que não vive o seu me lhor 
momentona carreira, voltaa defendero Brasil após um hiato 
de um ano e meto. Coutinho admitiu que até ele mesmo se 
supreendeucoma convocação mas afirmouque ficoumunto 
feliz com seu retomoa seleção: “Fique rumpoucosurpreso 20 
chepar emcasãe veralgumas noticias. Naminha vida nunca 
falter com profissionalismo. Sempre respeitei a todos, com 
todos com os quais trabalhei. Mas tudo bem, respeito a 
opinião de vocês jornalistas. Falando sobre a convocação, 
estou muito feliz”. O próximo desafiodo Brasil nas Elimina- 
tórias é contra a Colômbia, a partir das 21h30 (horário de 
Brasilia) de quinta-feira, 11,em São Paulo. 

MPF vê govemo do RJ sem preparo 
diante da violência sexual em prisões 

OMinistério Público Federa (MPF) coutrasdezinstitui- 
ções emitiram uma notatécnica que apontao despreparo do 
govemodo Rio de Janeiro para lidar com casos de violência 
sexual contramulheres emeninasnos presidiose nasunidades. 
socipeducativas voltada para menores de 18 anos. de idade. 
De acordo com o documento, a Secretaria do Estado de 
Administração Penitenciária(Seapjeo DepartamentoCreral 
de Ações Soc ineducairvas (Degase) estão agindo de modo 
inadequado. Entre asentidadessignatár lasestãvasDefensorias 
Públicas da União e do Estado do Rio de Janeiro, a Ordem 
dos Advogados do Brasil e organizações sociais. O docu- 
mento recomenda a im plantação de medidas que previnam 
essas ocorrências, e elenca cuidados a serem prestados às 
vitimas. À Seap co Degase, segundo o MPF, não estariam 
adotando procedimentos necessários como o acionamento 
de dele paciasespecializadas e de instituições do sistema de 
Justiça emcasos deviolênciasexual, bem como oencaminha- 
mento das vitimas para a rede de saúde para que tenham 
acesso profilaxia paraDS T'HIV  ametodos contraceptivos 
de emergência e a atendimento psicossocial, 
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Editado o decreto 
que regulamenta o 
Auxílio Brasil 
- Famílias atendidas pelo Programa 
“Bolsa Família” migrarão sem nenhuma 
necessidade de recadastramento 

O presidente Jair 
Bolsonaro editou o decre- 
to que regulamenta o novo 
programa social do gover- 
no sa o Auxilio Brasil. 
O documento foi publica- 
do na noite de segunda- 
feira, 08, em edição extra 
do DiárioOficialdaUniãoe 
prevê que todas as famili- 
as atendidas pelo Bolsa 
Familia serão migradas 
para o Auxiho Brasil, sem a 
obrigatoriedade de 
ear No Au- 
xilio Brasil, a cesta de be- 
nefício foi alterada e passa 
de seis para trés: - Benefi- 
do Primeira Infância: no 
valor mensal de R$ 130 
Dor pessoa - contempla 
famílias com crianças até 
36 meses incompletos. - 
Benefício Composição Fa- 
miliar: no valor mensal de 
R$ 65 por integrante - di 
ferente da E estrutura 
do Bolsa Família, que limi- 
taobeneficioaos jovens de 
até 17 anos, será direciona- 
do também a jovens de 18 
aztanosincompletos, com 
o objetivo de incentivar 
esse grupo a permanecer 
nos estudos para concluir 
pelo menos um nivel de 
escolarização formal. 

Nocaso desses dois pri- 
meirosbeneficios, constde- 
rados em conjunto, serão 
vagos até o limite de cinco 
beneficios por familia. - 
Benefício de Superação da 
Extrema Pobreza: calcu- 
lado por integrante e pago 
no limite de um beneficio 
por família beneficiária - 
se, após receber os benefi- 
cos anteriores, a renda 
mensal per capita da fami- 
lia não superar a linha da 
extrema pobreza, ela terá 
direito a um apoio finan- 
ceiro sem limitações rela- 
ciona das ao número de in- 
tegrantes do núcleo fami- 
liar. O valor desse último 
benefício será o resultado 
da diferença entre o valor 
da linha de extrema po 
breza (R$ 100), acresado 
de R$ 0,01 (um centavo), 
earendamensalpercapita, 
multiplicado ad quanti- 
dade de membros da fa- 
milia, arredondado ao 
múltiplo de R$ 2 imedia- 
tamente superior, € res- 

peitado 0 ps minimo de 
RS 25 por integrante da 
familia. 

“Vale explicar que um 
conceito fundamental do 

progrma é a criação de 
mwnstrumentos para as fa- 
milias se emanciparem”, 
destacou, em nota, a Se- 

cretaria-Geral da Presi- 
dência. “Como parte das 
medidas emancipatórias, 
os beneficiários que tive- 
remaumento da renda per 
capita e essa nova renda 
ultrapasse o limite para a 
inclusão no Auxiho Brasil, 
serão mantidos nafolha de 
pagamento por mais 24 
meses.E a Regra de Eman- 
cipação. A familia 
beneficiária que deixar de 
receber o Auxílio Brasil, 
por vontade própria ou 
após 0s 24 meses, poderá 
retornar ao programa com 
prioridade, sem enfrentar 
fia, desde que atenda aos 
requisitos e elegibilida- 
de”, explicou. 

Na semana passada, O 
overno já havia reajusta- 
do os limites para classifi- 
cação das familias em situ- 
ação de pobreza e de ex- 
trema pobreza e o valor 
dos beneficios básicos do 
Bolsa Familia, que foram 
levados em conta para o 
pagamento do Auxiho Bra- 
sil. Houve um aumento de 
17,84% no tiquete médio, 
que passou a ser de R$ 
217,18 mensais. As famili- 
as com renda per capita de 
até R$ 100 passaram a ser 
consideradas em situação 
de extrema pobreza; 
aquelas com renda per 
capita de até R$ 200 pas- 
sam a ser consideradas em 
condição de pobreza. No 
Bolsa Família, os valores 
eram, respectivamente, 

de R$ 89 e de R$ 178 por 
pessoa. 

Os beneficios básicos 
foram incorporadosaopro- 
grama em caráter defim- 
tivo e nãotem relação com 
o valor minimo de R$ 400 
por família para o Auiho 
Brasil em 2022. O paga- 
mento deste valor, previs- 
to para ser pago em de- 
zembro retroativo a no- 
vembro, depende da apro- 
vação, pelo Congresso Na- 
cional, da Proposta de 
Emenda a Constituição 23/ 
2021, à PEC dos Pre- 
catórios. Os pagamentos 
do Auxilio Brasil começam 
em 17 de novembro para 
cerca de 14,6 milhões de 
familias, seguindo o calen- 
dário habitual do Bolsa 
Família. 

Zimbrão não sabia da medida protetiva e se aproximou da ex 
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CPI do Licenciamento vem aí 

A CPI da Pandemia 
não deu em nada, nem 

vai dar porque foi arqui- 
vada, perdendo-se todo 
oinvestimento político e 
de dinheiro públicofeito 
nela. Mas, nem por isso 
deixou de parecer O ca- 
minho para a exposição 
das mazelas da cidade, 

dai será proposta mais 
uma nesta quarta-feira, 
dia 10,5 15h, emfrente 

à Câmara Municipal, a 
“CPI do Licenciamento, 
sugestão domovimento 
Planeja Terê, que exige 
dos vereadores 
investição para a facili- 
tação dos licenciamen- 
tos ambientais em Tere- 
sópolis. 

Aléêmdepropora obri- 
gatoriedade de exporos 
processos à consulta pú- 

Tudo a ver 

Eleição chegando e 
os candidatos esco- 
lhendo os partidos com 
os quais mais se identi- 
ficam. 

Um já foi para o 22. 
Agora só falta o Ladrão 
ir para o 71. 

blica, para que não cor- 
ram segredados e só se- 
jam sabidos pela vizi- 
nhança depoisde conce- 
didos, o Planeja Terê 
pede ainda a revogação 
do Decreto de Vinicius 
que permite à troca de 
árvorespor bens eservi- 
ços; a suspensão de to- 
dos os processos que 
tenhamcorte de árvores 
a partir de julho do peri- 
odoeleitoraldo passado 
quandocomeçou afarra 
em curso; o estudo de 

Impacto de Vizinhança e 
à elaboração, pelos ve- 
readores, de uma lei de 

Mata Atlântica mais 
restritiva. 

“Politicosótem medo 
de povo na rua”, já foi 
dito. Então, se O povo 
aparecer, teremos CPI. 

Nada a ver 

Computador o pro- 
fessor já tem. Em vez 
de notebook, por que 
não dão de presente 
para o professor uma 
palestra motivacional 
de uma semana em 5ã0 
Paulo? 

Fraude à democracia 
Fundador da organi- 

zação Contas Abertas, 
Gil Castello Branco disse 
ontem à O Antagonista 
que o escândalo das 
emendas secretas do go- 
vero de Jair Bobonaro 
é plor que o mensalão 
petista. 

“sem dúvida nenhu- 
ma [é o novo mensalão). 

Não gosto nem de cha- 
mar de mensalão, por- 
que ndo chegaasernem 
mensal. É uma espécie 
de jabá orçamentário 
bilionário. Eu acompa- 
nho o orçamento da 
Unido há cerca de 40 
anos. Ão longo de todas 
essas décadas, nunca vi 
um instrumento tão pro- 
miscuo quanto essas 
emendas de relator. Elas 
são Inconstitucionais 
porque ferem o carater 
da impessoalidade, da 
moralidade, da publici- 
dade” 

Um dos instrumen- 
tos mais promiscuos da 
política, “as emendas 
de Bolsonaro” seriam, 
alnda segundo Caste- 
lo, um instrumento de 
fraudea democracia, de 

compra de parlamen- 
tares.” 

Comemorando a de- 
cisão da ministra Rosa 
Weber, que acabou 
com a farra dos depu- 
tados vendidos ao go- 
verno, o deputado Mar- 
celo Freixo postou em 
tweet que “a decisão 
do STF é uma vitória da 
Democracia e da Cons- 
tituição. Às emendas 
de relator violam os 
princípios da publicida- 
de e da impessoalida- 
de e são o combustivel 
do esquema ilegal 
montado por Bolsona- 
ro para comprar O 
apoio de parlamenta- 
res”. 

O blogueiro Luciano 
Zimbrão foi conduzido 
preso à 1102. DP na noite 
desta terça-feira, 9. O moti- 
vo da prisão teria sido 
descumprimento de medida 
protetiva, denunciado que 
estava, e teriaido à casa 
onde estava a mulher, de 
quem está separado. 

“Não sabia que estava 
rolando o prazo de distanci- 
amento e fui no aniversário 
da minha filha. E questão 
ciúme, vamos resolver isso 
al”, disse ao blog Totó 
Online quando chegou à 
Delegacia, deonde deve 
seguir para o Rio de Janeiro 

nesta quarta-feira. 
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Computadores caros e desnecessários 
- Prefeitura usa dinheiro de salário (do Fundeb) para aquisição de computadores, a peso de ouro 
- “Professores já compraram o equipamento com os próprios recursos, quando precisaram deles” 

valente custa até a metade bei ia q Fog ia dp a 
do valor, reduzindo o valor É MagaLu Emenda 

Sindicalistas do Sepefize- total de R$ 10 milhões para 
ram movimento de protesto perto de cinco milhões. 
na tarde desta terça-feira, 9, rar 

em frente à prefeitura, recla- “Agora não é hora mais de Notebook Lenovo Ultrafino Ideapad 8145, Ryzen 5-3500U, 8GB, 256GB SSD M.2 NvMas, 15.6, Dolby 
mando dopresentequeopre- comprar computador. Esse Audio. Windows 10 Home. Prata - 81V7ODDBER 
feito quer dar aos professo- tempo já passou porque o | ; 
res, um computador último professor comprou a duras 
modelo. “Para que deixar penaso equipamento. O que 
para amanhã o Fundeb que o prefeito tem de fazer é re- 
se pode usarhoje”,gritaram, passar aos professores esse 

WAanDERLEY Peres 
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alertando que a Educação, recurso que é específico de ; 
em Teresópolis conta com remuneração aos professo- 7 ERRA 
30% derecursosdo orçamen- res, um ressarcimento justo gs qo 
to próprio do município. pelo que passou a categoria À ds ETA a pasa 
“Não quero NoteBook, que- ao longo da pandemia que 
ro ressarcimento”, pediram tanto exigiu de cada um”, 
os Teprese ntantes sindicais disse o vereador Leonardo 
da categoria, que desfilaram Vasconcellos. Vereador do 
com cartazes onde deixaram — tempoemquea vice-prefeita ERRA 
claro que “não falta dinhei-  Afafocupou a prefeitura, no 7 a | SPSS Se 
ro, o que falta é gestão”. A primeiro semestre de 1998, Megaha. Idea gera e scormpanios sua esmaga atá à destino 
manifestação repercute du- Raimundo Amorim emen- 
ras críticas que o prefeito já dou: No tempo da Afaf ela 
havia sofrido na sessão da reverteu para o professor, em 
Câmara Municipal, naquin- forma de salário, esse recur- 8. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
ta-feira passada, 4, quando so do Fundeb. Agora, o pre- 
osvereadores lembraramque feito, em vez de fazer o mes- 
os professores não precisam mo, quer compraruma coisa 
mais de ganhar computado- que o professor não precisa 
res - porque já voltaram para mais. Professor precisa é de | ES 
as salas de aulas e porque respeito e de melhores salá- NOTEBOOKS COM 8GB DE MEMÓRIA RAM, 
haviam comprado o equipa- rios, e não pode ser subtrai- Ea FREQUÊNCIA 
mento quando estavam pre- do do professor esse recurso MÍNIMA DE 1,6 GHZ COM NO MÍNIMO, 4 ] a QUATRO) NÚCLEOS FÍSICOS E 8 (OITO) 
cisando, durante a pande- — que é dele por direito”. HREADS, UMA (1) UNIDADE DE SSD (SOLID 
mia, ignorando a prefeitura 

E : STATE DRIVE) M2 PCIE NVME, COM) : 
essa necessidade e, ignoran- NOTA DA PMT APACIDADE DE ARMAZENAMENTO TOTAL| 8.882,70 | 9.635.780,00 

do também, as dificuldades DE 256 GB, MONITOR COM TAMANHO 
que os profissionais da edu- Diante do desagrado dos ÍNIMO DE 14 POLEGADAS SISTEMA 
cação enfrentaram para ad- profissionais da educação, OPERACIONAL WINDOWS 10 HOME. 
quirir não só computadores que querem o ressarcimento SARANTIA DE 60 MESES. 
como uma internet melhor, dos gastos que tiveram ao 
obrigações de governo quea longoda pandemia, a prefei- 
secretaria ignorou. tura disseem Notaquea Pro- —— 

curadoria Municipal“aguar- Compra a ser feita nesta quinta-feira, 11, é de quase R$ 10 milhões em computadores - que os professores não querem 
Não bastasse comprarum 

presente queo professor não da parecer do LeiFederalnº 14.133/2020”, 
precisa mais, a prefeitura TCEsobrea pos- diz afirmando,também, que 
quer comprar esse presente sibilidade de “o planejamento da Gestão 
pelos olhos da cara. Segundo 
cotação de preços publicada 
em DO para a licitação que 
ocorrenesta quinta-feira, 11, 
às 10h, cada computador 
poderá custar R$ R$ 
6.882,70, quase o dobro do 
preço praticado no merca- 
do. A compra, segundo pu- 
blicação em DO, serâde 1.400 
aparelhos, “com 8gb de me- 
mória ram, processador de 

concessão de Municipal de conceder 
abono salarial notebook a professores e 
aosprofissionais tabletspara alunos em 2028, 
da Educação como forma de aprimorar o 
com recursos do ensino na rede municipal de 
Fundeb (Fundo Educação com o uso de 
de Manutenção tecnologia, não tira a possi- 
e Desenvolvi- bilidade de abono salarial, 
mentoda Educa- casoseja comprovada alega- 
ção Básica e de lidade da concessão desse 
Valorização dos beneficio”. 
Profissionais da 

64 bits, frequência minima Educação). NOTA SIND-PMT 
d 1,6ghz com no minimo 4 “A consulta 
núcleos físicos e & theads, 1 buscasegurança Na assembleia feita pelo 

juridica para fa-  SINDPMT, com adesão de 
zer o pagamen- mais de 400 funcionários, 
to, visto que o não foi votado nenhum ato 

li dl “O prefeito quer comprar uma coisa que o professor não precisa inciso VI, artigo demanifestação. “Naquele 
de quase 10milhões dereais, Ê | E as E 8º, da Lei Com- momento a categoria enten- 
R$ 9.635.780,00. Na Ma. Professor PI de respeito e de melhores salários, € a plementar Fede- deuqueainda estamosnego- 
internet, um notebook equi- pode ser subtraído do professor esse recurso que é dele por direito” | ralnº173/2020, ciando o pagamento. O fato 

proibe a criação do pedido ao TC seria mais 
a e o - | de abonos e beneficios de uma garantia ao Servidor de 

[oa ] Infor pr qualquer natureza até de- não haver devolução do vir 
IA, Abono salarial da Educação à Secrecaça ce tossação toma eee | zembro de2021 porcontado pago em nenhum momento. 
o Cord de pá saia sc pd auxílio financeiro prestado Também estamos em conta- 

unidade dessdm.2 pcinvme, 
com 256gb, monitor 14 pole- 
gadas e windows 10 home”, 
uma aquisição no valor total 

pela União aos Municipios e to com outros municipios 
Se pwadionia Geral do Murici. aguada Gevirno Paderal expondo 84 motivos parir Estados em decorrência da para saber qual foi o cami- 
do Bio e Janairo (VER sete à aber pala comics Func Es cus DD cocos compro] - pandemiade Covid-19.Além nho para aplicação do valor. 
esa ge Pnad Toa Ancom  ErvenciaConstlucimuiIDA/TOZO a nal emas tio Mis; do mais, existe cartilha pro- Estaremos apresentando um 
manlinção « Peemeiimentooa a DO Ds. duzidapelo Governo Federal parecer do nosso Jurídico, 

ua + ainda aque 6 Elanajmo edi reter rh ão Tche no cesto c expondo os motivos juridi- com pedido de reunião para 
a a Det ei pe Li A ie coa jm eds : rated cos pelos quais não épossivel discussão do solicitado, isso 
TIAGO, proíbe a Err de sera 4 er rão sra spo não a asno tao e Da a concederabonosalarialcom serâoindependentedo pare- 

geo e TOM par E E rm yr recursosdo Novo Fundebaos cerdoTC. Após essa reunião 
Municgios é Estude pr E: d Fretestuea de Teresápolis aguarda a om profissionais da Educação, faremos uma assembleia 

pesereramento aos pusfesseres da rede : q Camo fes gito com basena Emenda Consti- para, então, apresentar o re- 
Prefeitura tenta se explicar, mas os comentários nas redes sócias oficiais são muitos e em destinos da compra tucional nº 108/2020 e na solvido. 
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EBiru mo Mercer 

Presencial: Após um longo periodo, maisde um ano emeio, arede municipal voltou a funcionar quase que em sua totalidade. Ficaram de foram apenas 05 estudantes com previsão de atendimento especial 

REDE MUNICIPAL DE ENSINO: 95% dos 
estudantes voltaram para o presencial 
- Secretária da pasta fala sobre a retomada, casos especiais e melhoria no transporte dos alunos 

Marcero Mecgaros 

Após um longo período, mais 
de um ano e meto, a rede muni- 
cipal de educação voltou a funci- 
onar quase que em sua totalida- 
de em relação à presença da- 
queles que são fundamentais 
para a sua existência, os estu- 
dantes. Nesta segunda-feira, 08, 
foi efetivado o atendimento 
presencial nas unidades escola- 
res gerenciadas pelo governo 
municipal, ficando de fora dessa 
retomada apenas alunos com 
previsão de atendimento espe- 
cial no periodo da pandemia da 
Comid-19. Nesta terça-feira, 00, 
conversamos com a responsá- 
vel pela pasta no munkipio. 
Satiele Santos destacou a alegria 
dos jovens que há meses aguar- 
davam o contato com os amigos 
e professores, os protocolos de 
segurança e adiantou a informa- 
ção sobre a ampliação do núme- 
ro de coletivos para atender aos 
jovens e crianças — situação que 
vem sendo motivo de muitas 
reclamações nas últimas sema- 
nas. 

“As escolas públicas munici- 
pais estavam ris desde se- 
tembro, mas com quantitativo 
menor e divisão em grupos e 
rodízio, sendo algumas escolas 
até com três grupos. Agora to- 
das puderam abrir para 100% 
dos alunos, que estão voltando 
com todos os cuidados previs- 
tos. Agradeço aos diretores, au- 
xiliares e pessoal de apoio por 
tão recepcionar os nossos alu- 
nos. O sentimento que nós te- 
mos é de alegria e gratidão. Na 
segunda tivemos 95% dos alu- 
nos voltando e esses 5% que 
ainda não puderam são estu- 
dantes com alguma comorbida- 
de, com ates do, laudo médico, 
e hã casos que alguns responsá- 
veis estão procurando as escolas 
para fazer um retorno diferenci- 
ado devido a questões particula- 
res. Vivemos um sentimento de 
gratidão e alegria, um sentimen- 

to que as coisas estão voltando 

ao normal, a vida voltando ao 
normal, com muita alegria em 
nosso coração”, relatou a secre- 
tária de Educação à reportagem 
do jornal O Diário e Diário TV. 

Satiele falou ainda sobre o 
questionamento em relação à 
necessidade de reformas ou 
mudanças fisicas em unidades 
escolares para atender ao mo- 
mento de pandemia que ainda 
vivemos. “Esse é um tema que 
vai ficar sob luz por algum tem- 
po. À maioria das omoedes con- 
seguiu fazer reparos fisicos, não 
falando de reparo com aparatos 
sanitários, como álcool gelou LISO 
de máscaras, o que já está orga- 
nizado. À maioria conseguin fa- 
zer adequações com os repasses 
da GEFED (Gestão Financeira 
Escolar Descentralizada), que a 
prefeitura passa diretamente 
para os diretores para pequenos 
reparos e adaptações. Para ca- 

sos de necessidades em inter- 
ve Ações estruturais maiores, 
precisamos solicitar que a secre- 
taria de Obras que faça os servi- 
ços conosco”, frisou. 

Cuidados continuam 
O retorno de todos os alunos 

da rede municipal às salas de 
aula foi organizado com as equi- 
pes diretivas e segue obrigató- 
rio, seguindo os protocolos sani- 
tários, o uso de polenta gelede 
máscaras. “Estamos acompa- 
nhando os números da Covid, 
junto com a secretaria de Saúde, 
e é um momento de muita ale- 
gria por estarem baixos, está- 
veis, mas isso não significa que 
vamos relaxar. Continuamos 
com o protocolo previsto, de àl- 
cool, máscaras, etc”, destacou 
É Satiele, informando que, em si- 
tuação de algum caso confirma- 
do, cada unidade de ensino tem 
um protocolo diferente para agir 

e evitar a disseminação da doen- 
ca. Desde setembro, quando teve 
inicio o sistema híbrido, erre 
taria de Educação está realizan- 
do a manutenção de totens com 
álcool em gel, tapetes sanitizan- 
tes, máscaras, marcações de dis- 
tanciamento, e orientado sobre 
os procedimentos de segurança. 

Mais ônibus 
Em nota, divulgada também 

nesta terça, a prefeitura infor 
mou que por conta do retorno 
das aulas 100% presenciais na 
rede municipal de ensino solici 
tou à Viação Dedo de Deus o 
aumento dos horários de ônibus 
para melhor atender a popula- 
ção. “De acordo com a Viação 
Dedo de Deus entraram emope- 
ração 10% a mais de linhas de 
ônibus. Até este fim de semana, 
a empresa mantinha 78 ônibus 
arenlánco, número que aumen- 
tou para &9 nesta segunda-fei- 

p 

“Vivemos um 

sentimento de 

gratidão & alegria, 
um sentimento 

que as cuisas 
estão voltando 

aonormal, avida 

voltando ai 

normal, com 

muita alegria em 
| nOSSD Glração”, 

| destacaa 
secretária Satieh 

Santos 

Maceio Moore 

ra, 08/u, e até o fim de semana 
serão 91 ônibus. À Viação infor- 
ma ainda que investiu em cinco 
ônibus novos, dos quais três fo- 
ram entregues e dois chegarão 
na cidade ao longo da semana”, 
destaca o documento encami- 
nhado para a imprensa. 

Cartão-alimentação 
Mesmo com o retorno do en- 

sino presencial, ainda será feita 
em novembro a última recarga 
do cartão-alimentação escolar, 
beneficio concedido desde abril 
de 2020 para todos os alunos da 
rede municipal com o objetivo 
de complementar a nutrição dos 
alunos durante o periodo de en- 
sino remoto e hibrido. No caso 
das escolas, segundo a PMT, as 
despensas foram abastecidas 
com todos os produtos é alimen- 
tos necessários para O preparo 
das refeições dos alunos (caté da 
Er Alcoa, neh ejantar). 
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André Corrêa lembra que 

ES505 TOCUTSOS devBm Ser 
obrigatoriamente aplicados 
no atendimento SUS 

Hospitais de Teresópolis receberão 
R$ 10 milhões do govemo estadual 

- Deputado André Corrêa destaca importância do auxílio para unidades que atendem pelo SUS 

O Governo do Estado do Rio 
de Janeiro deve destinar em 12 
parcelas mensais, dentro de um 
ano, cerca de R$ 9 milhões de 
incentivo financeiro para quali- 
ficação da atenção hospitalar 
através do Programa de Apoio 
aos Hospitais Integrantes doSUS 
(PAHI Regionale Municipal). Os 
recursos serão destinados a três 
hospitais localizados em Teresó- 
polis, sendo os repasses de R$ 
Lozo milhão para a Beneficên- 
cia Portuguesa, R$ 3,960 mi- 
lhões para o Hospital das Clini- 
case R$ 5,040 milhões para o 
Hospital São José. 

O deputado estadual André 
Corrêa comemorou a retomada 
do apoto financeiro para a Saúde 
dos municipios: “Trabalhei mui- 
to por isso. Procurei levar ao 
governador secretário estadual 
lo Saúde a dificil realidade dos 
municipios da região, agravada 
ainda mais durante um ano e 

meio de pandemia”, avaliou 0 
deputado. 

O programa estadual repas- 
sa recursos do Fundo Estadual 
de Saúde para os Fundos Mu- 
nicipais de Saúde (FMSS), que 
deverão ser utilizados no apri- 
moramento da qualidade e ca- 
pacidade de resolução do aten- 
dimento regional de média e 
alta complexidade dos hospi- 
tais da rede SUS (municipais e 
filantrópicos). Os repasses fi- 
nanceiros serão realizados em 
parcelas mensais retroativas a 
janeiro deste ano. O deputado 
André Corrêa reconheceu o 
esforço das autoridades envol- 
vidas: “Foi uma luta muito 
grande. Agradeço ao governa- 
dor Cláudio Castro e osecretá- 
rio de Saúde Alexandre Chiep- 
pe por garantirem a volta da 
ajuda aos hospitais do interior. 
E quero registrar o empenho 
do vereador Marcos Rangel e 

do meu pai, deputado federal 
Luiz Antônio Corrêa”, reconhe- 
ceu o deputado. 

André Corréa lembra que 
esses recursos devem ser obri- 
gatoriamente aplicados no aten- 
imento SUS e revela qual a sua 

expectativa pela solução paraum 
grande gargalo na Saúde de 
Ena pa “Vamos negociar 
com os hospitais e a prefeibirá 
para continuar atuando na di- 
minuição da fila de espera por 
cirurgias, em especial, a and 
ca”, revelou, ressaltando em se- 
guida: “Essa decisão de aplica- 
ção não é minha, mas faço um 
apelo à prefeitura e aos hospitais 
que avancem nessa linha com 
estes recursos que eles não es- 
tavam A ETDdO ressaltou O 
deputado. 

De acordo com a Secretania 
de Estado de Saúde, os munici- 
pios integrantes do programa 
tiveram que assinar um termo 

se comprometendo a manter os 
sistemas oficiais de informações 
atualizados. Os recursos repas- 
sados somente poderão ser uti 
lizados no custeio das unidades 
hospitalares cadastradas. 

Segundo a SES, o monito- 
ramento da utilização do apoio 
financeiroserá realizado poruma 
equipe técnica da Secretaria, 
responsável pela verificação do 
funcionamento das unida des in- 
tegrantes do programa. 

Ainda de dista com a Secre- 
taria de Estado de Saúde, o valor 
recebido em cada unidade vana 
de acordo com uma tabela de 
pontos, que leva em considera- 
ção: quantidade total de leitos; 
número de salas cirúrgicas; 
percentual de atendimentos de 
média e alta complexidades a 
pacientes de outros municipios; 
e habilitação em traumato-or- 
topedia, cardiologia, oncologia e 
gestação de alto risco. 

(Speed Fiber 
Internet Confiave!] 
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Enem está 
mantido 
apesar de 
exonerações 
no Inep 
- Provas estão com 
empresa responsável 
pela aplicação do 
exame, diz MEC 

O Ministério da Educação 
(MEC) informou que o crono- 
grama do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2021 
está mantido e não será afeta- 
do pela saida de servidores do 
Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Ani 
sto Teixeira (Inep), órgão res- 
ponsável pela aplicação das 
provas. Na se dg e 20 
servidores edi exonera- 
ção dos cargos que ocupavam. 
De acordo com a pasta, as pro- 
vas estão com a empresa que 
será responsável Dal aplica- 
cão dos exames nos dias 21 € 
28 deste mês. 

O Inep está monitorando a 
situação para garantir a nor- 
malidade do exame, segundo o 
MEC. “Cabe esclarecer que os 
servidores colocaram à dio. 
sição OS cargos em comissão ou 
unções comissionadas das 
quais são titulares, mas que 
continuam à disposição para 
exercer as atribuições dos car- 
gos até o momento da publica- 
cão do ato no Diário Oficial da 
União”, informou o ministério. 
Na semana passada, o Inep li 
berou o cartão de confirmação 
de inscrição. Estão disponíveis 
no cartão informações como 
número de inscrição, data, lo- 
cal, horário das provas e opção 
por atendimento pç el 
do. 

O documento não é obriga- 
tório, mas o instituto recomen- 

da que os estudantes levem o 
cartão nos dias de aplicação do 
exame. De acordo com o Inep, 
34 milhões de inscritos devem 
fazer o Enem 2021, sendo que 
cerca de três milhões vão rea- 
lizar provas impressas e 68,8 
mil farão a modalidade digital. 
Os itens das duas versões de 
avaliação serão idênticos. 
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População fluminense ganha 
uma nova delegacia on-line 

- Plataforma da Polícia Civil RJ com inteligência artificial para facilitar o usuário 
A Secretaria de Estado 

de Policia Civil (Sepol) do 
Rio de Janeiro lançou, nesta 
semana, um novo conceito 
de atendimento on-line para 
a população fluminense. A 
ferramenta, que está mais 
intuitiva e navegável, utiliza 
método de item arti- 
ficial para facilitar o usuário, 
deixando o canal mais mo- 
derno e evitando subnoti- 
ficações. A nova delegacia 
on-line também deixa de ser 
um pré-registro e passará a 
formalizar a queixa confor- 
me acontece nas unidades 
fisicas. Com o novo formato, 
nãoserá mais necessário que 
a vitima escreva à narrativa 

do fato. Por meio de pergun- 
tas direcionadas, o sistema 
automaticamente transcre- 

DODRRÊNCIAS QUE PODEM SER REGISTRADAS PELO RO ONLINE 

REGRA GERAL 

Foda de SoSirbaci dd podes bo per Comenaçadas ComstuTmeTEs. 

EXCEÇÕES 

“cria 

+ Pdso E Barco 

. Emiprentro 

a Pose Fusto Vespulas 

+ Godieimçdo de Medeiaa Proseirena 
“ Goleiição da Pasiois mi Local Prodárvado 

Atenção! 

A ralidação inmedinta dis 
Comunicação da Dcomêrcia ou 
à resóecidado de agendamento 

para comparecimento do 
cidadão na Delegacia de Policia, 

doperdard do Upo de erimo o da 
complexidade do fato 

comunicado à Polícia Civil, 

A falas coemiunicação da crisrer, & pobtração co ad brrerção cia ioformiação alas o imigração de ação criminosos & prnnoa matifiarreneto Iccaita, 
alo Crânio sorrisos Sa Cabeço Pass Birga Miro ag ra Dl Largrbor od pr Dee is Li mo a 

Pari Ssmia vacd postes Já os completado 18 pós, hor dem mos é dou CPF & tóu podermos da mall rs é Dbostosdas Com di Matrroa é 
oeste TO ota che chata bd er 1 radios sartoarud lho Pio peu reseigador 

ve a dinâmica com informa- A plataforma também possuium espaço destinado à inserção de dados adicionaiscasoa 

gies de interesse à investi- 
ação. A plataforma tam- 
wém possui um espaço destinado à 
inserção de dados adicionais caso a 
parte queira sinalizar outras ques- 
tões relacionadas ao crime. Provas 
documentais também poderão ser 
anexadas. O endereço é o https:// 
delega ciaonlne peomil .rigov br/ 

Outra novidade da ferramenta 
é a possibilidade de registrar cri 
mes de violência contra a mulher. 
Apenas no caso de pedido de medi 
da protetiva é que a vitima deve se 
apresentar a delegacia ara aná- 
lise dofato pela autoridade policial. 
Para confeccionar o Registro de 
Ocorrência (RO) on-line, é neces- 
sário ter endereço eletrônico, uma 
vez que toda comunicação entre a 
policia e o usuário será por este 
canal. Também via e-mail serão 
enviados o código de validação, 0 

número do procedimento e enca- 
minhamento para exame de corpo 
de delito em casos especificos. Na 
ausência de informações, os agen- 
tes entrarão em contato com a pes- 
soa e agendarão dia e horário para 
o comparecimento à unidade poli- 
cial. 

De acordo com o diretor do De- 
partamento-Geral de Tecnologia da 
Informação e Telecomunicações da 
Sepol, delegado Eduardo Clemen- 
tino, este é mais um canal de atendi- 
mento ao cidadão. - Além de ser um 
serviço mais confortável para a viti- 
ma, que poderá fazer o RÔ em uma 
média de sete minutos, a nova pla- 
taforma também val padronizar as 
condutas policiais. Será uma verda- 
deira delegacia virtual com espe- 
cificidadese caracteristicas que aten- 

parte queira sinalizar outras questões relacionadas av crime. Provas documentaistambém 
poderão ser anexadas. O endereço é o https: /delegaciaoniine poivil gor. br/ 

dam a realidade do nosso Estado, do 
cidadão fluminense — disse o delega- 
do. 

Casos registrados 
AnovaDelegaciaOn-linedaSepol 

é indicada para registros de todos os 
crimes, com exceção dos delitos 
direcionados às unidades especia- 
lizadas, como homicídio e e de 
veículo ou carga, por exemplo, ne 
possuem protocolos especiais. À fer- 
ramenta também estará acessivel 
aos turistas, uma vez que terá a ver- 
são em inglês. A previsão é de que 
outros idiomas sejam inseridos no 
sistema. E as novidades não param 
or ai, a Policia Civil vai disponi- 
dir em breve, um aplicativo para 
smartphones, facilitando de vez o 
acesso do usuário. 
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Deputado Daniel Silveira 
deixa a prisão em Niterói 

O deputado federal 
Daniel Silveira (PSL-RJ) 
deixou a prisão no fim da 
manhã desta terça-feira, 
09. Ele estava detido no 
Batalhão Especial Prisional 
(BEP), em Niterói, na re- 
pião metropolitana do Rio 
eJaneiro onde ficam pre- 

sos com foro privilegiado e 
policiais militares. Na se 
gunda-feira, 08, o minis- 
tro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Alexandre 
de Moraes mandou soltar 
Silveira. Ele foi preso em 
fevereiro pela prática de 
agressões verbais e amea- 
ca aos ministros da Corte, 
mas ganhou direito à pri 
são dormiam No entan- 
to, em junho, voltou a ser 
preso por violar o monito- 
ramento eletrônico. Na 
decisão, o ministro deter- 
minou a substituição da 
prisão por medidas 
cautela res, como a proibi- 
ção de utilizar redes soci 
ais e ter contato com in- 
vestigados no inquérito 
que apura as ameaças. 

Noraes determinou a 

substituição da pris do de 
Daniol Silveira pormedidas 
cautelares, como aproibição 
de utilizar redes sociais - 

inclusivevia Lerceirds 

Silveira também está proi- 
bido de realizar postagens 
por meio de terceiros. Em 
abnil, o deputado virou réu 
no Supremo pela acusação 
de incitar o emprego de 
violência para tentar im- 
pedir o livre exercício das 
atividades do Legislativo e 
do Judiciário e a animosi 
dade entre as Forças Ar- 
madas e a Corte, por meio 
de videos publicados em 
suas redes sociais. 

Acusado de tentar matar 

jovem em Guapi é preso 
Policiais civis da 672 DP 

(Guapimirim) prenderam, 
nesta segunda-feira, 08, 
um homem, de 22 anos, 
acusado de tentativa de 
homicídio. Ele foi captura- 
do durante ação integrada 
deinteligência. Segundo os 
agentes, no dia 29 de se 
tembro deste ano, o ho- 
mem tentou matar um 

adolescente devido a uma 
disputa por pontos deven- 
das de drogas. A vitima 

conseguiu correr e foi atin- 
gida por um tiro. Após O 
crime, os agentes realiza- 
ram diligências e identifi- 
caram o autor. Ele foi pre- 
so em flagrante durante 
umaaçãorealzada em con- 
junto com policiais milita- 
res. Contra o criminoso foi 
cumprido um mandado de 
prisão expedido pela Jus- 
tiça. Após a ação, ele foi 
encaminhado ao sistema 
prisional. 

CÂMARA DE DIRIGENTES 
LOJISTAS DE TERESÓPOLIS 

EDITAL 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
De acordo comos Artigos 31º e 34º «do Estatuto, ficam 

convocados os senhores Sócios Patrimoniais da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Teresópolis, para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARI Aa serrealizada no 

dia?5 (vintee cincojde novembro dedois mile vinte um, em 
seuauditóno localizadona Travessa Ranulfo Fêo Cobertura 
01e02, Centro, Teresópolis/RJ às 19-00homas com número 
regimental e, às 19:30 horas, com qualquer número, para 
tratarem da seg umnte ordem do dia: 

ELEIÇÃO: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE. 

Teresópolis, 10 de novembro de 2021 
Igor Edelstem de Oliveira - Presidente 

OBITUÁRIO 
Maria Nazareth dos Santos, residia em Venda Nova. 
Thereza da Silva Oliveira, 89, residia na Várzea. 
Wanderson Fernandes de Oliveira 

ta-Lebrão. 
A residia naQum- 

Luciana Oliveira Rosa, 39, residiano Vale da Revolta. 
Tomilho Claussen, 91, residia na O uinta-Lebrão. 
Maria Carmo Rocha, 71, residia na Pedreira. 
£aqueu Fragoso Oliveira, restdia na Barra do Inmbul. 
Luiz Carlos Muniz. 72, restdia na 6 
Ermelinda Gonçalves da Roch 

Albuquerque. 

ranja Cruarani. 
a. 96, residia em 

João Baptista Schwenck, 91, residia no Panorama. 
João Alencar de Araújo, 76, residiaem Vieira. 

O DIÁRIO 

DU bl IC o 
seu edital. 

Adicione 
O nosso 

WhatsApp 
e faça O seu 
orçamento: 

98013-0655 

Estado conclui licitação de câmeras 
portáteis pé para órgãos de segurança 
- Equipamentos vão aumentar transparência nas ações e proteger servidores 

O Governo do Estado 
do Rio publicou nesta se- 
gunda- e ra, 08, no Diário 
Oficial, a conclusão da lici- 
lação para a implantação 
das câmeras operacionais 
portáteis para órgãos de 

segurança, fiscalização e 
Defesa Civil do Estado do 
Rio. A vencedora é a em- 
presa LS Group, que apre- 
sentou à proposta de R$ 

296 por pnidade: Após a 
assinatura do contrato e 
solicitação de entrega dos 
produtos, a empresa terá 
godias para disponibilizar 
as câmeras. O pregão ele- 
trônico para a compra dos 
equipamentos foi realiza- 
do no dia 21. de setembro e 
conseguiu alcançar um 
valor 70% mais baixo do 
ue a média estimada ini- 

cialmente na fase de pes- 
quisa de preços. O gover- 
no prevê a contratação de 
solução tecnológica para 
21.571 câmeras. - Esta é a 
maior licitação desta fer- 
ramenta já feita no Brasil. 
O equipamento vai garan- 
tir mais transparéncia é 
segurança para os agentes 
e para a população. Esta- 
mos finalizando oprocesso 
e vamos trabalhar para 
que estas câmeras este- 
jam nas ruas o mais breve 
possível - afirmou Cláudio 
Castro. 

Coordenada pela Secre- 
taria de Estado da Casa 
Civil, a licitação levou em 

conta o menor preço uni- 
tário por item. Todas as 
informações sobre o edital 
estão disponiveis no site 
Compras Públicas. À com- 
pra das câmeras faz parte 
do Programa Estadual de 
Transparência em Ações 
de Segurança Pública, De- 
fesa Crvil, Lienciamento e 
Fiscalização, instituidopor 
decreto no último dia 19. - 
Nossa equipe técnica con- 
cluiu lodo as etapas, € O 
processofoiconduzidocom 
total transparência. A lici- 
tação atraiu grandes em 
presas, e tenho certeza de 
que a solução tecnológica 
apresentada pela vence- 
dora vai atender à propos- 
ta do projeto, que é de tra- 
zer mais segurança para a 
população — disse o secre- 
tário da Casa Crvil, Nicola 
Miccione. 

Naprimeirafase de fun- 

cionamento, serão con- 
templadas as secretarias 
de Policia Militar, Policia 
Civil, Governo (Segurança 
Presente e Lei Seca), Casa 
Civil (Operação Foco) e 
Fazenda (fiscais), além do 
Detran, Inea e Detro. Na 
segunda fase, será a vezdo 
Procon, Instituto de Pesos 
e Medidas e Departamen- 
to de Recursos Minerais. 

Câmeras portáteis 
Ainstalação decâmeras 

portáteis nos uniformes 
dos agentes civis e milita- 
res dos órgãos de segu- 
rança pública, fiscalização 
e Defesa Cívil foi estabe- 
lecida por decreto do go 
vemador Cláudio Castro e 
faz parte do projeto de 
transparência So governo 
do estado. Além de prote- 
er os servidores em casos 
EA falsas acusações, O USO 

a 

Oi 

e o (5 imagens 
geradas im 

poderão ficar 
armazenadas 
por até um 
ELA 

do equipamento val au- 
mentar à transparência é 
a fiscalização das ações 
policiais. As imagens gera- 
das em função de ocorrên- 
cias poderão ficar armaze- 
nadas por até um ano. 

As câmeras operacio- 
nais portáteis são uma so- 
lução completa de video 
monitoramento engloban- 
do câmeras, acessórios de 
fixação, equipamentos de 
carregamento elétrico e 
descarregamento de vi- 
deos e links de dados para 
transmissão das imagens. 
Também estão incluidos 
computadores e telas para 
o monitoramento remoto 
dos agentes, rede de da- 
dos para acompanha men- 
to das imagens em tempo 
real e software de gestão 
das imagens, tudo com 
suporte, treinamento e 
garantia. 
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Casa - Ocupado - 

EST DO FINGA LINHA. DO3T3 

- venda Online 

O DIÁRIO 

=) Corretoras credenciados 

Tempo restante na venda online: 

06 01 41 10 

TERESOPOLIS - ALBUQUERQUE “2 

Valor de avaliação: R$ 750 153,02 

Valor minimo de venda: R$ 390.002,16 ( desconto de 48015) 

Casa - Ocupado - 2050 
ESTRADA ANGOLA MN. T& 

mê - venda Ônine 

[84 Corretores credenciados 

Tempo restante na venda online: 

04 01 41/10 

TERESOPOLIS - ALBUQUERQUE 42 
Valor de avaliação RS 316 463,17 

Eerocução 

Dependendo da renda do cliente e do valor do imóvel, 0 comprador Edir todo fin has quê dporem recursos do Fundo de Gar antiado Tempo de Serviço 

Caixa Econômica Federal vende imóveis 
pela intemet até o dia 20 de dezembro 

- Teresópolis entre os municípios com lotes oferecidos por valores abaixo do preço de mercado 

Até o dia 20 de dezembro os 
interessados em comprar a casa 
própria ou unidades comerciais 
poderãoirá página da Caixa Eco- 
nômica Federal (Caixa) na 
internet, e por meio da Venda 
Online de Imóveis Caixa, ver a 
oferta de milhares de imóveis de 
propriedade da instituição para 
venda direta, com condições es- 
peciais de desconto e de finana- 
amento. Segundo a Caixa, estão 
sendo ofertados imóveis em to- 
das as regiões do pais, com valo- 
res abaixo dos preços de merca- 
do. As unidades estão livres de 
pendências para o comprador, 
com o banco quitando dividas 
comocondominios Imposto Pre- 
dial e Territorial Urbano (IPTU) 
pendentes até a data da compra. 

Ao escolher o imóvel deseja- 
do, o interessado deve apresen- 

tar um lance a partir do preço 
minimo mostrado na página. 
Será considerada vencedora a 
proposta de maior valor no mo- 
mento em que o cronômetro for 
zerado. O vencedor será avisado 
do resultado por e-mail. Corre- 
tores credenciados pela Caixa 
poderão intermediar a venda. 
No caso de financiamento, o ne- 
gócio poderá ser contratado por 
meio de um correspondente 
bancário Caixa Aqui, bastando o 
cliente escolherasopções ao pre- 
encher a proposta. À comissão 
ao corretor será paga pelo ban- 
co. A lista dos intermediadores 
habilitadosestá disponivelnosite 
Imóveis Caixa. 

Dependendo da renda do cli- 
ente e dovalor do imóvel, o com- 
prador pode financiar o imóvel 
com linhas que operem recursos 

do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), incluindo o 
Programa Casa Verde Amarela 
ou com as linhas do Sistema Bra- 
sileiro de Poupança e Emprésti- 
mo(SBPE). Em relação aoSBPE, 
até 100% do valor do imóvel 
poderá ser financiado com prazo 
de até 35 anos. Quem optar por 
essa modalidade poderá esco- 
lher quatro linhas de crédito: 
Taxa Referencial (TR), Poupan- 
ca Caixa (linha operada com re- 
cursos da caderneta de poupan- 
ça), linha corrigida pela inflação 
oficial pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) e taxa prefixada (defini- 
da na assinatura do contrato e 
ue não varia). O cliente poderá 

ienti ficar a opção mais adequa- 
da ao perfil 

Para enquadrar-se no Pro- 

DUAS PAIXÕES EM 

grama Casa Verde Amarela com 
recursos do FGTS, o comprador 
deve ter renda familiar de até 
R$ 7 mil. O programa financia 
imóveis com valor de compra e 
venda de até R$ 264 mil, com 
taxas nominais entre 4,25% e 
7,66% ao ano e tarifa de 15% 
sobre o valor do financiamento. 
A partir do próximo dia 16, po 
derá ser financiado até 100% do 
valor de compra e venda, limita- 
do a 90% do valor de av aliação, 
no caso dos imóveis pertencen- 
tes à Caixa. Em todas as moda- 
lidades, o cliente poderá usar o 
saldo da conta do FGTS para 
abater o valor financiado. À pos- 
sibilidade será permitida desde 
que o chente esteja de acordo 
com as condições legais para re- 
tirar recursos do Fundo de Ga- 
rantia. 
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Civil realiza 

operação contra 
fraude no 

abastecimento 

de combustível 
- Criminosos simulavam 

prestação do serviço 
para se apropriar de 

dinheiro público 
Policiais civis da Delegacia de 

Defesa dos Serviços De pesados 
(DDSD) realizam, nesta terça- 
feira, 09, uma operação contra 
uma organização criminosa que 
praticava fraudes no abasteci 
mento de frotas de clientes 
corporativos em um posto de 
São Cristóvão, Zona Norte do 
Rio. Dentre os lesados neste es- 
uema estão empresas priva- 
e e entes públicos. De acordo 
com as investigações, O grupo 
era formado por frentistas e mo- 
toristas de veiculos pertencen- 
tes a essas pessoas jurídicas. Os 
funcionários dos postos simula- 
vamoabastecimento, como con- 
sentimento dos motoristas, que 
assinavam o “recibo de crédito”, 
documento que garantia o paga- 
mento agestabelecimento. A so 
bra dedinheirodo caixa era apro- 
priada pelos integrantes da or- 
ganização. 

A DDSD realizou um moni- 
toramento no estabelecimento 
e, apenas no periodo entre 26 de 
julho e 24 de agosto deste ano, 
foram corttdos 16 abasteci- 
mentos fraudulentos. A prática, 
porém, vinha ocorrendo há mais 
tempo, segundo os agentes. À 
investigação utilizou imagens de 
câmeras de segurança e análise 
de documentos e dados do 
software das bombas de abaste- 
cimento, possibilitando a identi- 
ficação, até o momento, de cinco 
envolvidos, sendo três frentistas 
e dois motoristas. As diligências 
cumpridas pela DDSD têm o ob- 
jetivo de apreender telefones ce- 
lira computadores, docu- 
mentos e outros objetos que pos- 
sam fornecer mais elementos 
para a identificação dos demais 
integrantes do grupo e eventu- 
ais novos lesados. 

UM SO LUGAR! 
QUAL É O SEU PREFERIDO? 
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Ultimos dias pan o “Prêmio 

O DIÁRIO Pácima 9 

Io de Contos” 
- Concurso realizado em parceria com a LER e a FUNARTE visa a formação ad novos autores mass no Essa do Rio 

Quem sonha em aprender as 
técnicas literárias e ver suas 
obras publicadas deve correr 
para participar do concurso Rio 
de Contos - 22 edição, porque 0 
prazo para inscrições termina 
no dia 12 de novembro, sexta- 
feira, às 23h59. O prêmio é um 
projeto realizado pela LER, 
Funar e Mater Produções onde 
autores renomados ensinam aos 
contemplados como funciona o 
wocesso de criação e produção 
literária. Além disso, 08 20 con- 
tos premiados serão trabalha- 
dose publicadosnum livro oficial 
do concurso, com lançamento 
previsto para 2022. “Na pri- 
meira edição foram tantas e tão 
diversas e significativas inscri- 
ções, de textos com potenciais 
latentes vindos de todo os cantos 
do estado, que colocamos os pés 
nesta segunda edição plenos da 
mais absoluta experiência de 
termos visto na prática a 
concretização da teoria de que, 
sim, o RJ é um estado repleto de 
gente escrevendo bem e que- 
rendo publicar. Pretos, brancos, 
indigenas, homens, mulheres, 
LGBTOQA+, e todos mais que vi- 
erem, gente de todo tipo, todos 
juntos emisturados, Pessoas que 
precisam de oportunidades, de 
aberturas de portas e do supor- 
tetécnico sólido gadequado para 
se transformarem em potências 
literárias”, conta PE sem Cal- 
das, idealizadora do projeto, que 
ainda complementa: “preparem 
a caneta, o papel, leiam bem o 
regulamento e não deixem de 
participar!” 

Os ganhadores da primeira 
edição estão passando por todas 
as atividades e vivências que lhes 

Dga nhadoresda primeira Vediçãoe stão Edo portodas a as Fatirldades é 

são oferecidas pelo prêmio. Uma 
oportunidade impar de serem 
revelados, ride e de terem 
seus textos publicados. “Meu 
objetivo era saber “o que as pes- 
soas que eu não conheço, nem 
me conhecem, acham da minha 
história”, para ter um termô- 
metro, e foi uma surpresa incri- 
veltersidoselecionado juntocom 
tanta gente talentosa. Estou 
muito ai, surpreso, orgulhoso. 
E um estímulo gigante para con- 

PARA QUEM 
DINHO RIas 
PROPRIO DESTINO 
ARRIZOBSERO 

(21) 2743-5005 | 99106-4099 0 

tinuar escrevendo cada vez 
mais”, revela Luiz Henrique 
Ramanholi, autor do conto “So- 
bre peso e gelada-o de abacaxi”. 

Como participar 
As inscrições estarão dispo- 

níveis exclusivamente por meio 
digital para os candidatos detodo 
o Estado do RJ, a partir de 16 
anos de idade. Serão considera- 
das inscritas as obras recebidas 
até o dia 12 de novembro de 

AA CHEST 

www. besourocaoachery. com.br 

QO /besourocaoachery 

vieências que lhes são oferecidas pelo prêmio 

2021. O edital eo link do formu- 
lário de inscrição estão disponi- 
veis no site https: //www.lers 
alaccarioca.com .br /premiorio 
decontos/. O corpo de jurados 
desta edição é composto por Alê 
Motta, Anna Paula Lemos, Clau- 
dia Chigres, Eliana Alves Cruz, 
Leonardo Tonus e Marcelo 
Moutinho, todos atuantes no 

universo literário brasileiro. O 
resultado sairá até o dia 293 de 
dezembro de 20821. 

GRUPO 

Av. Delfim Moreira, 1502, loja 1314 Vale do Paraiso, Teresópolis - RJ 

TECAUTO 

Premiação 
Os autores selecionados se- 

rão premiados com uma série de 
atividades focadas em suas res- 
pectivas formações, como 
minicursos, palestras e men- 
torias individuais, com grandes 
profissionais das letras Eragllet 
ras, num processo de reesenta e 
amadurecimento dos textos se- 
lecionados que serão publicados 
num livro ao final do processo 
pelo selo da Mater. 

CRAS de 

Bonsucesso 
realiza palestra 
sobre programas 
assistenciais 
- Objetivo é tirar 
dúvidas sobre o 
Bolsa Família, Tarifa 
Social, BPC, entre 
outros 

A Secretaria de Desen- 
volvimento Social, através 
do CRAS - Centro de Refe- 
rência da Assistência Soci- 
al-Volantede Bonsucesso, 
realizará palestra informa- 
tiva sobre os programas 
assisten-ciais És COVErDO 
Federal, Estadual e Muni- 
cipal. A palestra será rea- 
lizada na próxima terça- 
feira, 16, com uma apre- 
sentação das ghgo às 
10hgo e outra das 13h30 
às Lghgo, na própria uni 
dade do CRAS Volante de 
Bonsucesso. Ministrada 
pela Coordenadora do Ca- 
dastro Unico, Cirlene Ro- 
cha, a palestra tem como 

A palestra será 
realizada na próxima 
terça, dia 16, com 
duas apresentações 

objetivo tirar dúvidas so- 
bre o Bolsa Familia, Tanfa 
Social, Benefício de Pres- 
tação Continuada (BPC), 
ID Jovem, Carteirinha de 
Idoso, entre outros bene- 
fícios, eexplicarcomo cada 
um funciona e quais os cri 
térios para ser um benefi- 
ciário dos programas. O 
CRAS Volante de Bonsu- 
cesso fica no Clube Bonsu- 
cesso, próximo à UBS Lo- 
cal (Estr. Teresópolis- 
Friburgo. Em 28). 
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Sine Teresópolis divuls 
O DIÁRIO 

a 404 
vagas de emprego no município 
- Relação ainda tem oportunidades para pessoas sem experiência profissional 
Nesta terça- 

feira, 09,0 Progra- 
ma Emprega Teré 
divulgou as opor- 
timidades de em- 
prego para os pró- | 
ximos dias. O Sine 
oferece 404 vagas 
de emprego até 12 
de novembro e 
para ter acesso às 
vagas os candida- & 
tos devem cadas- 
trar o seu curnicu- 
lo no portal www pp” 
eresopolis.r).gov. 
br/portal-do-tra- 
balhador. Estão 
sendo oferecidas 
oportunidades em 
diversas áreas de 
atuação, cobrando 
experiência em E 
casos como cuida- 
dor de idosos, far- 
macêutico e mo- 
torista de cami- 
nhão. Já para pes- 
soas com conhecimento na área, mas 
sem necessidade de experiência, al- 
gumas são vaga spara assistente de 
venda e várias dao no ramo 
tecnológico. Por último, também es- 
tãona listaoportunidades paraquem 
ainda não ingressou no ereado de 
trabalho, entre elas corretor de imá- 
veis, repositor e estoquista. 

Com a abertura da Casa do Tra- 
balhador, no bairro de São Pedro, 
emjulho, omunicipio passou acon- 
tar com mais um posto do SINE 
para atender a população. À Casa 

O Sine oferece 404 vagas de emprego até 12 de noemb 
devem cadastrar 6 seu couriculono portal aa. teresopolis.r. gov br/por tal-do-trabalhador 

a “q 

CARTEIRA DE TRABALHO 
ie 

PREVIDÊNCIA SO AI 

E 

do Trabalhador fica na Rua Luis 
Noguê Júnior, 100. O atendimen- 
to acontece de segunda a sexta, 
das 8h às 12h e dasighás 17h. Os 
candidatos deverão ter em mãos a 
sua iWentidade, CPF, número do 
PIS (se não houver o cadastro é 
gerado na hora) e a carteira de 
trabalho (se não houver é possível 
solicitar pelo Portal Emprega 
Terê). Serão cadastradas experi- 
ências anteriores, qualificação pro- 
fissional e áreas de interesse. Há 
vagas que não exigem experiência 

FROTA CERTIFICADA 
COM SELO VERDE. 

Com 100% dos ônibus com o Selo Verde, a 

Viação Dedo de Deus atende aos indices | 

estipulados pelos órgãos de proteção ao melo 

ambiente, garantindo o controle do nivel de 

poluentes emitidos pelos ônibus. O objetivo é 

reduzir a emissão de Bases p oluentes no meto 

ambiente e o consumo de diesel junto as 

empresas de transporde coletivo. Levamos a 

sério nosso compromisso com O 

amblente, deixando nossa cidade mails verde, 

melo 

á ” E = 

aj 

D e para ter acesso às vagas 05 candidatos 

profissional e oportunidades para 
PcD. 

A captação edivulgação das opor- 
tunidades de emprego são ações do 
Pra Cima Terê - Programa de Recu- 
peração Econômica e Geração de 
Empregos de Teresópolis, liderado 
pelo Gabi nete de Crise da Prefeitura 
junto às organizações empresariais 
da nossa cidade: Teresópolis Con- 
vention, ACIAT, CDL, Sincomércio, 
Firjan, Sindicato Rural e Conselho 
Municipal de Trabalho, Emprego e 
Renda. 
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Em 27 desetembro, o INSS convocou 95. BB segu rabos 
para agendarem periciamédicaaté 11 de novembro 

INSS: 85 mil pessoas podem 
ter benefício INSS suspenso 

Aproximadamente 85 
mil segurados do Instituto 
Nacional do Seguro Social 
(INSS) que recebem o be- 
neficio por incapacidade 
temporária (antigo auxi- 
lic-doença) podem ter o 
beneficio suspenso até a 
próxima quinta-feira, 11. 
Eles foram convocados 
pela operação pente-fino 
do órgão para fazerem pe- 
rícia médica a fim de veri- 
ficar possíveis irregulari- 
dades. Em 27 de setem- 
bro, o INSS convocou 
95.588 segurados para 
agendarem pericia médi 
ca até 11 de novembro. Se- 
gundo o órgão, até agora 
somente 10.307 marcaá- 

ram o exame, com 85.191 
passíveis de perderem o 
auxílio de incapacidade 
temporária. 

A relação completa dos 
convocados pode ser con- 
sultada no Diino Oficial da 
União. Desde julho, o ór- 
gão está enviando cartas a 
70 mil segurados, As pe- 
ricias começaram em 
agosto. Quem recebe a 

notificação tem 30 dias, a 
contar da data de recebi 
mento informada pelos 
Correios, para agendar o 
procedimento. De acordo 
com o INSS, as pessoas 
convocadas por meio do 
Diário Oficial não foram 
localizadas nos endereços 
da base de dados do órgão 
ou receberam a carta de 
notificação, mas não mar- 
caram a perícia médica. 

O exame pode ser mar- 
cado de três formas: pelo 
aplicativo Meu INSS, pela 
central de atendimento 
1350u pela página do INSS 
na internet. O beneficiário 
deve levar os seguintes 
documentos no dia da pe- 
rícia: carteira de identida- 
de, Cadastro de Pessoas 
Físicas, exames médicos 
recentes que comprovem 
a incapacidade de traba- 
lhar e rodo com nome do 
médico, registro no Con- 
selho Regional de Medici- 
na (CRM) código da doen- 
ca /CID (classificação in- 
temacional de doenças) e 
a descrição da doença. 

VOCÊ VIU O QUE 
A NGT ESTÁ 
FAZENDO? 

UMA SOLUÇÃO. 
UMA UNICA ASSINATURA. 

INFINITAS POSSIBILIDADES! 
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OCAL: HOTEL LE CANTON 
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ADA FRANCA! 
SHOWS - PARQUE DE DIVERSÕES - MERCADO DE PULGAS 

GASTRONOMIA - CERVEJAS - ESPAÇO KIDS 
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APARTAMENTOS 

AGRIÕES. Alugo apto 
semi mobilado, 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, cy 
Inês, *1611 

CENTRO. Emcima da 
antiga padaria 
Paned'oro. Comsala, 
quarto, cozinha e 
banheiro, R$ 550,00 
+ R$ 143.00 (condo- 
mínio + R$ 60,00 
IPTU). Com adianta- 
mento de 3 meses de 
aluguel. Contato: 
48650-2658, c/ Case- 
miro ou 97506-5291, 
c/ Manoel. *1611 

ALTO. Com 2? qgtos., 
sala, cozinha, banh., 
ensolarado, vaga na 
garagem. Todo refor- 
mado. R5 1.300,00 já 
com todas as taxas 
inclusas. Contato: 
97414-3700 (Whats 
App). *2611 

VÁRZEA. Rua Duque 
de Caxias. Quarto, 
sala, cozinha e ba- 
nheiro. R$ 550,00 + 
taxas. Tratar: 99264- 
71423, *0211 

VALE PARAÍSO. Fren- 
te para a Av. Delfim 
Moreira. Com 2 quar- 
tos, sala, cozinha & 
banheiro. R$ 780,00. 
Sem taxa de condo- 
minio. Contato: 
99890-1235, c/Sr. Ro- 
cha, *0111 

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

08 9,]:7:7.]77/ 

DELIVERY 

suite, R$ 2.200,00 + 
taxas. Tratar: 96819. 

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

VÁRZEA. Alugo 
ótimo apartamen- 

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

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

elevador. R$ 550,00 
+ taxas. Tratar 
99667-1092,c/ 
Nelson. *0512 

VÁRZEA. Cobertura 
Linear com 2? suites, 
lavabo, salão, 2 ter- 
raços, cozinha e de 
pendências comple- 
tas. São 200m? com 
duas vagas. R$ 
2.100,00 + taxas. Tor- 
res - Creci, Conta- 
to: 947201-9225. 

CASCATA GUARANI. 
Ótimo apartamento 
com quarto, sala, CO- 
Zzinha, banheiro e 
garagem. R$ LODO,00 
+ taxas, Tratar: 2641- 
75730098606-B664. 

ALTO. Ótimo aparta- 
mento com 2 quar- 
tos sendo 1 suite, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área de ser- 
viço + dependência. 
R5 1.700,00 + taxas. 
Tratar: 2641-7573 ou 
98606-8664. *CoCk 

ALTO. Ótimo aparta- 
mento com quarto, 

Quentinhas 

Comida caseira 
Peça e comprove! 

9 99243-7883 
sala, cozinha e ba- 
nheiro. R5 550,00 + 
taxas. Tratar: 2641- 
7573 0U98606-B664. 

VÁRZEA. Ótimo apar - 
tamento com quar- 
to, sala, cozinha, ba- 
nheiro, & área de ser- 
viço. R$ 750,00 + ta- 
xas. Tratar: 2641-7573 
0u98606-B654. 

VÁRZEA. 2 quartos, 

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

Tratar: 2641-7573 

ou qG8606-Bbb4. 

*CoCk 

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

BARRA. Prédio com 

elevador. 2 gtos,, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área, gara- 
gem. R$ 850,00 + ta- 
xas. Tratar: 3642- 
0444, 99724-5410 ou 
98450-0504.ºCo5l 

CASAS 

SÃO PEDRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro e uma área. 
R5 590,00. Conta- 
t0:99185.7227. 

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

3018.º1211 

BARRA. Apto tipo 

casa com sala, 2 qtos, 
w£, boa cozinha, com 
acesso a área de 
lazer, varais para rot 
pa e jardim. Total- 
mente pintado. Lo- 
cal aconchegante e 
familiar. R$ 750,00. 
Contato: 2642-1606 

ou96666 5900. "2811 
BOM RETIRO. Com 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro e área. Rua 
Campos Salles, 160. 
R5 500,00. Conta- 
to: 984669164. 

M. PINHEIROS. A 5 
min. Do Centro. Álu- 

go casa com sala, 

LOJAS 
REGIÃO SERRANA 

a portir de 23 de morço 

08h às 19h 

Ligue ou entre em contato pelo WhatsApp 

TERESÓPOLIS 
212843-9150 / 2843-919] 

NOVA FRIBURGO | 
2 2925-bI8S | 

E continuamos com vendos pelo site 

www. CARRAPETA.com 

ITAIPAVA 
24 2222-2662 

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

POR TEMPO INDETERMINADO 

E) FORÇA TAREFA PELO FIM DO CORONAVÍRUS 

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

Assessoria Jurídica 

Ricardo Vasconcelos 
DAB/RJ137.768 

celular: 99172-0141 

NOVO ENDEREÇO: 

Av. Feliciano Sodré, 
300 - sala 308 - Várzea 

Edifício Atrium Offices 

Telefone: 2643-1760 

el=jo fo [0/cMo [6] 

deboDne O nocso número à sua lista de 

O) conta, conheça nosso Cardapo esciusmo 

2 apabone-se pao Deluery Abi 18240 

quarto, cozinha e 
banheiro. Próxima à 
Escola Municipal Go- 

vernador Portella, R$ 
450,00. Tratar: 99148- 
7530, 4066-1169 & 
2642-0089. *0311 

VALE DO PARAÍSO. 2 
quartos, sala, cozl- 

nha, banheiro e área 

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

98606-8664. *CoCk 

SÃO PEDRO. Quiti- 
nete com quarto, co- 

zinha, banh. e área. 

R5 400,00. Tratar: 
3642-0444, 99724- 

54100u 984500504. 

MORRO DOS PINHEI- 
ROS. Quarto, sala, 
cozinha, banheiro e 
área. R5 500,00. Tra- 
tar: 3642-0444, 
9724-5410 0098450- 
0504. *CoSl 

LOJAS 

ESPAÇO para ativida- 

desfísicas, lutas e dan- 
ças, em Ágriões. Con- 
tato: 2643-3527 
[Whatsápp). *2711 

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

Ap pj.*2711 

CONSULTÓRIO MON- 
TADO emAgriões, para 
atividade médica com, 

toda infra-estrutura. 
Tratar 2643-352? 

[WVhatsãpp). *2711 

Criação da Loja virtual; 

Implementação na plataforma: 

Consultoria de vendas: 

Treinamento da plataforma. 

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

CENTRO. Sala comer- 

cialcomumasalagran- 
de e uma sala peque- 
na, recepção, banhel- 
ro e elevador. Rã 
500,00 +taxas. Tratar: 
99442-4415,c/Sônia. 

= = 

Diario 
[imóveis | 

APARTAMENTOS 

CENTRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro e área. Tercel: 
ro andar. R$ 150 mil. 
Tratar: 9721723500. 

CONTRATA 

AR 

das YNh 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 Svstem (correção das unhas) 

Banho de lua dourado 

Todo material esterelizado 

Tel.: 2643-2542 

Pesdeonjorsteticaiabol com. br 

Rua Manuel Madruga, loja 15 - Várzea Shopping 
(Sua entrado 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. R5 210 mil. 
Tratar 97217-3500. 
*ColR 

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

7217-3500. ºCoJR 

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. 
R$ 500 mil. Tratar: 
97217-350D. *CoJR 

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

a LAPA UHE ME A DA ANAIS 

"ES ADEMA PES TOA 

«EMOS PDR DS RR DAI A 

LA EM A TAS ATIRA DE 

CYAHHOA LE FM VisMis POTE 

EHE SENTA, MO ENVIAR Pta dh 

As AE 

DER RS dA RM 

VENHA FAZER 
PARTEDA 

NESSA EQUIPE! 

O | WHATSAPP 

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

tária e estaciona- 
mento. Ápto no se- 
gundo andar. R$ 190 
mil, Tratar: 90442.- 
4415.º1011 

VÁRZEA. Av. Felicia- 
no Sodré, de 1 quar- 
to, sala, cozinha com 
área integrada, com 
37 m?, no Centro da 
Cidade, perto da Ro- 
doviária. R$ 172 mil. 
Contato: 99689-0606 
0u98841-2310.*0111 

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

Sem elevador, sem 
garagem. Ótima lo- 
calização. R$ 180 mil, 
Direto com proprie- 
tário: 99905-2243. 
*2910 

ALTO. Vendo apto. 
com 55m?, em Exce- 
lente localização. 2 
quartos (1 c/ armário 
embutido), espaço- 
sa sala, banheiro, 
cozinha e área de 
serviço. Prédio com 
garagem coberta, sa- 
ldo de festas e salão 
de jogos. R5 270 mil. 
Tratar: 97643-6217. 
*“CoRP 

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



E CHEIRINHO BOM 
| Seu tapete limpinho e com 

o melhor preço da cidade 

rado, piscina, sauna, 
salão festas, churras 
queira. lvaga. R$ 370 
mil. Estuda propos 
ta. Tratar: 90203 

Shgo “2810 

CASAS E 

PAINEIRAS. Casa em 

servidão. Com 2? 

quartos, sala, ba: 
nheiro, cozinha, área 

de serviço e quintal. 
R4 50 mil. Contato: 
9950-5997. *0312 

FONTE SANTA. 2 quar- 
tos, sala, coz., banh,, 
área de serviço e va- 
randa. Local plano. R$ 
45 mil. Tel. de contato: 
99046-8998. *1611 

CORÉIA. 2 quartos, 
sala, coz., banh, área 
de serviçoampla, quin- 
tal cimentado toda 
murada, com espaço 
para garagem. R5 45 
mil. Contato: 9904.6- 
8998. *1611 

MEUDON. Mofinaldo 

ponto de óônibus 
[Dorvalino) no rodo. 
Com 2 quartos, sala, 
coz., banh., área de 
serviço, Sem gara- 

= a | 

Buscamos e entregamos 

Telefone 97535-5243 

gem. Casa nova, sem 
escadas. R$ 85 mil, 
Contato: 9904 6- 
8998. º*1611 

MEUDÓN. Casa om 

construção. Água de 
nascente, servidão 
comescada, ônibusna 

porta. Rua iara Mar - 

ques Viana. R$ 30 mil, 

avista. Telefones para 
contato: 99589.1291 

0199834-5842.*1211 

JARDIM SERRANO. 

Casa simplesem servi- 
dão. Com 2 quartos, 

sala, cozinha, banhel- 
ro pequeno e quintal. 

R535 mil, a vista. Con- 
tato: 0848-7330. 

SÍTIO 

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

cochelra, árvores 

frutiferas, documen- 
tação ok. Contato: 
96666-5900002642- 
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. R$ 60 
mil. Telefone de 

contato: 99239- 
5952, Francisco. 

== = 
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EMPREGOS 

Precisa-se 

JFE CONTRATA PNE 

[Pessoas com Necessi- 
dades Especiais). Inte- 
ressados devem enviar 
Cv para: rhigru 

pocampanha.com.br > 
BARMAN. Com experi- 
Encia, organização e 
controle de estoque. 
Disponibilidade de ho- 
rário, Ermviar curriculo 
para: <cumiculolodata 
quanti;com.br >, “0512 

O DIÁRIO 

ARMAÇÃO 
GRÁTIS 

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

ESPACE 

Óticas 
TERESOPOLIS 

GERENTE comexperiên- 
cia em restaurante, 

pub, casa de eventos, 
pizzaria, gestão de 
equipe, operação de 
salão, compras. Enviar 
curnculo para: < curri 
culoio data quan 
ticom.br >. *“D51Z 

OPERADOR DE CAIXA, 
atendente de balcão, 

perfumista e farmacêu- 
tico. Enviar curriculo 

para < drogariaoriginal 
yahoo.com.br =, 
LA PS E 
1 ] 

RECEPCIONISTA 
BILÍNGUE. Para periodo 
noturno, escala 12 x 36, 
exige-se no minimo Se- 
gundo Grau Completo, 
domínio em inglês para 
CONVErsação, NOÇÕES 
de imtormática. Salário 
R$1.317,64 + 10% + 
adicional noturno + WT 
+ VR. Erviar curnculo 
com o cargo pretendi 
do para €< enviocuri 
culo hotelibgmail.com 

AUXI LA ADECOZINHA. 
2? vagas, sendo uma 

INICIADAS 

à == 

2 Gente 

S5450-2993 e) 

para dia e outra paras 
tarde/noite. Enviarcur- 
riculo com 0 cargo pre- 
tendido para < envio 
curriculohotel gmail 
«coma, "LoRP 

SUPERVISORPARAHO- 
TEL com experiência e 
reterência, exige-se no 
minimo Segundo Grau 
completo, noções de 
informática e dominio 
em planilhas. Salário 
inicial de R$ 1.860,00 4 
10% + VT + VR. Erviar 
curnculo com O cargo 
pretendido para 
enviocurriculohotel (o 
gmail.com >. “CoRP 

ZELADOR com reteren- 
Cia E noções de Conser- 
tos em hidraulica e elé- 
trica. Enviar curriculo 
com o cargo pretendi 
do para € EenviDouImicu 

ohotel gmail.com >. 
SÓCIO para fabricação 
e venda de bolsas e 
mochilas. Capital de 
giro R$ 10.000,00 e car 
roprógprio. Contato |[24) 
SEBE19-1437 

[WhatsApp). *1011 a) 

ESTÁGIO em hotelaria. 
Oferecemos Bolsa Au- 
silio de R$ 500,00 para 
30 horas semanais. 
Entfase nas áreas admi- 
nistrativas, TECEpção 
de clientes, eventos Do- 
mercias e corporati- 
vos. Enviar CW pelo 
WhatsÃpp: S68%0- 
S0DD. *1011 

Ofereço-me 
SERVIÇOS GERAIS ou 
Domestica. ahi 

to: | 59254-9 SI I2. 2311 

AUXILIAR DE LIMPEZAS 
GERAIS. Tratar: 96812- 
G440 [(WVhatsÃpp), com 
Paulo. "2311 

CASEIRO, Jardineiro, 

Pintor. Contato: 99871- 

5306. “1811 

DIARISTA, Ac om pa- 
nhante. Tel decontato: 

99138-2866. M1811 
ACOMPANHANTE, Ser- 
viços Gerais, em 
Teresopolis, Petro- 
polis, Rio ou Nova 
Friburgo. Contato: 
9M96-9563. *1811 

ATENDENTE, Serviços 
Gerais ou Ajudante de 
Cozinha, Contato: 
9985-2363. *1211 Lcii 

EMPREGADA DOMEÉSTI- 
CA. Com referências e 
experiência. Conta- 
to: 99059-BB 55. “1211 

JARDINEIRO. Trabalhos 
de pintura, bombeiro, 
consultor de múveis e 

pequenas reformas. 

Contato: 99485-5175, 

Antônio. “1111 

ACOMPANHANTE DE 

IDOSOS. Tel. de conta- 
to: GESPO-GSTO, cf 

Cianiela. "1011 

JARDINEIRO puberviços 
Gerais. Conta- 

to: 97539-4315 

ou 2008-0364. “1011 

FANINEIRA em colegio, 

Quum-Fam, 101 DE E NovemBro ve 2021 

auxiliar de serviços OU 
arrumadeira. Conta- 
to: 97850-1956. “0211 

CUIDADOR DE EO505 
ouÃcompanhante, pos- 

suo curso de Cuidador. 

Disponivel em qualquer 
horário. Contato: 

38056-3120. "1011 

DIARISTA, faxineira ou 

babá de Z0u 3veres na 

semana. Conta- 

to: 97110-1157, "0211 

DOMÉSTICA, Garçonete, 
Faxina de escritório ou 

Caseiraem Teresopolis, 
Disponivel todos 05 
dias e horários. Conta- 

to: 9B2277-6374. “0111 

FAXINEIRA. Zou Jvezes 

Contato: 

“Dill 

na semana. 
Ta de-DE BA. 

Diário 
AUTOMÓN EIS 

PRJERO DO due  Automa- 

tico. áno 2000/2001. 
Banvo de couro, gasoli- 
na, ar, Pneus novos, 
todo revisado. Muli- 

midia. Mecânica/elê- 
trica ok. R& 22 mil. Con- 

tato:  99841-3723. 

1811 ita 
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- 
cionado, direção, tra- 
va. Contato: 99613- 

rEB5.* 1611 

ECOSPORT SE 17/18, 
tlex, 15 mil rodados, 

muito conservado, es- 

tepe original, branco, 
nada para fazer. R$ 60 
mil. TratardB62 1-1322, 
com Guto. "1011 

MÓVEIS de Gramado, 
Eletrodomésticos com 

baixos preços. Peti 
to: 99992 are. “2311 

GELADEIRA ” Consul 

duplex, 334L, detrost. 
R$ 480,00. Contato: 

99111-B655. “1811 

COLCHÃO ORTOBOM. 
R5 500,00. Conta- 
to: 997345-B937. “1111 

SOFÁ que vira cama de 
casal, AG 400,00. Con- 
tato: 99735-B937. 

*1111 

CADEIRA de braço de- 
corativa, Rã 
200,00. Conta- 

to: 997358937. “1111 

SOFÁCAMA, empertei- 
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: 991034159. *1011 

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

primento x0,8de largu- 
ra). R$ 680,00. Conta- 
to: 2642-6753, c/ Fati- 
ma. *1011 

MESAINOR, [3 Emcom- 
primento x 1,50m lar- 
guraj. R$ 800,00. Con- 
tato: 2642-6753, c/ Fa- 
tima. *1011 

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

DOAÇÃO. Duas porções 
de cultmvo Kefir para 
aumento da imunida- 

de. Contato: 59630- 

DEBE. 
ESSE ae 

a partir de: 

205 mil 
financiados pela 

CAIXA 

| visite O nd de 
decorado o local o 

Apartamentos de 2 QUARTOS em Albuquerque 

Compre e assine AGORA! 
STAND DE VENDAS: 

Estrada Teresópolis - Friburgo, km 05 - Albuquerque (Antigo Teresópolis Country Clube) 

21 2040-0301 aa 9/172-5934 

| Tui Wy É] VV. 

CAIXA 
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QunfemloeNommomzãs O DIÁRIO 

Uma oportunidade 
exclusiva e acessivel 

Plantas de até 129m?; 

Varanda Gourmet;* 

Box para armazenamento 

externo, 

e fale com a gente 

pelo WhatsApp 
através do QR code 

Acompanhe nossas redes sociais para mais novidades! 

o * int Fi(o) genesisempreendimentos 

Box para armazenamento externo a | < G E NESIS C A IXA 

"Progeto arguéictônico, numerações das: unidades e dusirações artisicas poderão sofrer aficrações. Decoração, equipamentos, mobiia e pasagismo são meras sugestões, não fazendo parte das obrigações de entrega do imóvel 
PBgqa ti api tqntódcra cdi headagi Ld ua o centorme memerial descritivo riEivo areuieado no memorial de meocepormeção, regimes na rmeatrula 14082 de canário da 3º Oficas dia Comarca de Teresópolis 
Todas Es ariagera são meramente desirainas e refererões ds plantas des urvdades DX 03,088 07. Obras de estruturas adisoreiy, Como varanda gourmet, garden, Saura nodpartamento, entre cul, 50 serviços coriralaados é 
parte, Ma metrgem mimo do aparbimento estão inclusas a área do apartamento, drea boce a área da vaga da 

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

- - Passadeira - Cozinheira - Auxiliar de cozinha 
Vary Ha - Copeira - Garçom - Cuidador de idosos 
Avenida Feliciano Sodré, 1083 - sala 1012 - Várzea | Telefones: | (21)98669-1875 | (2)2643-3787 



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

heloizaimoveis(Bgmail.com 

APARTAMENTOS 
VALEDOPARAÍSO con pugado para esto dante, R$ SB tm 
+ És. 

ALTO = ED PAX = sala, (2 quarios, cosnia, Banheira, 
varanda, CX voga, promo K$ [Sb +ioros 
RETA = ED OLÍMPICO Sal Quaria, Cozinha, Banheira, 

drea. R$ TS MK) + fixas. 
CENTRO = ED SUZANA - Sala, 02 Quaros, cornha, 
kanbeio, da = Frente = 1º andar « P& Dão +iaxas. 

TAUMATUERGO Sal equario confiados, codnha, hanhei- 
ra, E& SS + damas. 

BARRA = BNB = sala, quano, cosinha, hanheiro, R& 5 50 01 

+ EIXOS. 

CARAS 

CENTRO = RUA CHAVES FARIA « Sab, 0X Quanrios, 
Coarda, Baréeio, da de Serviço = ES LTD + umas. 

OOMERCIALS 
CENTRO- ED PERSON - Sala copa, banheiro elevador 

Es AÇO + duas. 

Nilva 

Maria 

da Fonte 
Pereira 

Cometara - 

CRECI -21550 

Av. Lucio Meira 350 — Sala 405 parte 
Centro - Teresópolis- Tel: 2742-0298 

ALTO - Conjugado. R$ 600,00 + 
Taxas. 
ALTO - Conjugado semi mobilia- 
do. R$ 800,00 + Taxas. 
AGRIÕES - Sala, 02 Quartos, Cozi- 
nha. Banheiro, Dependência de 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 

LOCAÇÃO 

VARZEA Ol quarto, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço, dependência completa uma vaga de 
garagem RE 100000 + Taxas ABAS 
PRATA; OZ quartos, sala, cozinha, banheira, saca- 
da área d serviço e garagem -R£ 900/00 + taxas — 
A - ERG 
PRATA; O? quartos, sala, cozinha, banheiro, saca- 
da área d serviço e garagem -R£ 900,00 + taxas — 
A — EAG 
ALTO. átimo apto com quarto, sala, cozinha e 
banh. Mobiliado-RE 1000) +Taxas — A-GBI 
ALTO OZ quartos, sala, cozinha, banheiro área de 
serviço + O Ldependênciaf 1700000 + taxas-Á-GRO 
VARZEA Ótimo apartamento com Ol quarto, sala, 
cozinha, banheiro, área de semviço RÉ 75000 + 
taxas -A-BTR 
VARZEA Útimo apartamento com OZ quartas, 
sala, cozinha, banheiro, área, com Ol vaga de 
garagem e elevador. RE 1300/00 + Taxas A-b74. 
VARZEA Apartamento com O? quartos com ar- 
mários, sala, cozinha com armários e área de 
serviço. -RE 1 160,00+ taxas -A-G71 
ALTO: OZquartos, sala ampla, cozinha, banheiro 
social área de serviço e dependência de emprega- 
da completa. Prédio com elevador garagem RE 
120/00 + Taxas -A-GEB 
CENTRO: Quarto, sala, cozinha e banheiro — 
REBDO DO + taxas — A-BES. 
AGRIÕES: Conjugado, quarto, cozinha e banhei- 
ro — Excelente localização — Térreo — REG0D0O + 
taxas A-Gb 
VÁRZEA 02 Quartos, sala cozinha banheiro área 
de serviço conjugada e terraço — R$LIG0O0O + 
taxas— A-B55. 
VÁRZEA Quarto, cozinha, banheiro — R$750,00 
com agua e luz inclusas — ABDZ 
ALTO. Quarto, cozinha, banheiro — Mobiliado — 
Rb 50,00 + taxas — A-b5I 
NS. de FÁTIMA: lindo conjugado mobiliado — 
Próximo a Uniteso — RELLODÕOO — A- Ea 
BARFRA Qto, sala, coz e banh R$700,00 —Descon- 
ta de R$200,00 durante 3 meses + taxas A-BIE. 
VÁRZEA 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço e dependência de empregada com ple- 
ta. RE BODIODO + Taxas AA l 

VENDAS 
APARTAMENTOS 
CENTRO = ED VILA FRANCA = (Roo Doque de Caxias) 

Sab dIquaios cosna banheiro área, dep. deempregada, sd 
elevador = K5 P40 mil 
AGRIÕES: EDGUARANY sto quando, corcmha bambeiro 

e drea - R$ 250 mil 
TIUCA = ED IEDA 2 - Sala, Varanda, 02 Quantos é] suite, 
Corinto, Banheira, Area, Camgem, Elevador - Rã Mim 

BARRA DO IABUT = OPORTO SIDADE «Imóvel com 04 
cos Cosa de ente comi queanos, cosnha, hanheim, Casa dos 

fem des com (quartos corinha, banheiro e dmxa e ainda (X casas 

de quan e ala cada com o ralorde Ká 550 mil. 
ALEDOQUERQUE: 02 salas (0) com lareira, 0% quanos (0 
suteh copa, cocnha dep. De empregada, escritório, Churros: 

quera, cemadecaseãos, Jardim, eóc. K& J.dini o CR 
TERRENO EM ALBUQUERQUE = CUPS INM [sto 
PARADISO = Medmndo Mdm?. Comdomimo maravilhoso, 

com dota) mfraestrutga: cum po de foicho Lguadra polivalente, 
quado de vôlei picrascomeme térmica sura durmsqueim, 

nascera abem darée, a DO mimos do cento. 

serviço, Garagem, Dependência e 
Area de lazercompleta. R$ 3.400,00 
+ Taxas. 
RETA - Sala, 02 Quartos, Cozinha, 
Banheiro, garagem e área de lazer 
completa. R$ 1.100,00 + Taxas. 
VÁRZEA (cobertura) - Sala de es- 
tar, Sala de jantar, 04 Suítes, Cozi- 
nha com armários, Bar, Adega, Es- 
critório. R$ 6.000,00 + Taxas. 
VARZEA - sala, quarto, cozinha, 
banheiro. R$ 950,00 + taxas. 
VILA MUQUI - Sala, 02 Quartos, 
Cozinha, Banheiro, Área de servi- 
ço. R$ 850,00 + Taxas. 

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

Taxas. 
CENTRO -= Sobrado comdivisônas. 
R$ 1.900,00 + Taxas. 
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MOACYRDE OLIVEIRAPINTO 
- CORRETOR DE IMÓVEIS - creci 0284 

dv. JJ. de Araújo Regadas, 210, loja A-S 

Telfax:2 742-7036 e 2643-1004 
« venda, locação, rada 

e-mail: moacinimoveisfiuol. com.br 

VENDAS A PARTA MDENTLS 
ALLSTICÃ — Eioocardos E cora cara tal Ea nah O 

pisca, sauna, char. Eraudoto, R$ 160 
[o 
SUTRDÕES — sala, varamida 3 quo (1 
sms nepodao Enndo som ci, Cor Ciara úpea 

seniço WO E garagem, 2 chendomes sa - 

Bio de lego suma, de 590 ma lho puod para 
R$ SD mail 
ARARAS — minho cosa — 1º uudor - solo 2 

gos Eca cos doca CS acicia Ethos À 
certos, churmsgquera anos culemmo R$ 

208 nua] ; 

RARERA IMP PMDELIT = fugido sala. 2 
go coma cor cam bon coma úmo 
so RE O mal : 

BARRA DM DAR UI - bah - ah. ga 
coz bom R$ DSi ad] 
FARTA TE TAROT — dis frenre — sado, 2 

gos coros boni Cor cima ÁECa aviação 

ED nad 

EL RETIRO 
Em do — sab, 2 hos, Go circo. Eomnh ga- 

E ge ms coberta. char. proteto quando, Espa - 

o auioaoi. posto 24. boas R$ 250 mal 
CENTRE - ap aomo lateral, na mia 

abra do Tosco ANTI. silo ampl 

15E Jgtos dci cabo (Do same | banho 

Social. cor córima úmro sara, WC, 2 

ajusos doc Ad aa gar postais sé tha ci ita 

fica, saitátia sas ca, sua a irado, Exa mala . sa o 

gmisica pliv, char forno à lota, so E» 

ks mn com cornha, 2 elevadores. garagem 

amada co REGSDma] 

CENTRO -rãa - ol ch paris — so ki 

ga cor ban levados, porra 24 horas 

Etel R$ 144 mal 
CENTRO — 2 apa ia mistnos po formandos - 

sala. 2 guie boom), cos. Bem únca dies 

R$ 250 mal cado 

CENTRO —Rua D alma Memnc nos - sa da, 

go cor binho DSO mal 
CRASNIA GUARANY não kgalvala 
- Sai, 2 qua coz bem dra, garagem R$ 

So mal 
MA RDI CASCATA — sala, var qo. 
oe Bono inca, qr. R$ 200) mal 

esnha cora vido- ne bor- 

VENDAS - DIFRER TUR AS 
SUTRDÕVES — ADD, 2 vagas, araço, cs 
pio goumert, saio, sala jam, 4 ques (7 
cumes cisma Bono ovos, cor área 

deposto Eraidos-mo, R$ DADO OO qual 
Ebbda poposio E pordaito porte 
ACTRDES — 3800 - sala, LEE ço ama 

pla cacenório, 3 ques (U sasite), bonh so 
col cos coma área. dep copo 2º parad 
sab, Tó cho Lt a gata Te leva- 

dire, o pré dio picas ata, so ato. cur ali 
ts R$ 0 05D GOD mal smado popa 
PRATA — lauda cobsmura dspies com 2 
a gre la ae ro cata: Do meat — | DS aaa 
- sai 3 quo 0 sos | dr 7 bank átca, 

RS 300 mal — macilar veda cod OM 
TES DAUTRAS COREERTURAS A 
VEM DA OLE SUL TE-MLS 

VENDAS -DASAS 
ALRUAFUERAPUE — comb grassa valley 

— duplo povoa — slio che au 2 aubca- 

Des, 4 quem (3 musms | cisimadar, dan 

Eivabas Co rea, Wo jr T carros, EE 

2950,0008 , com 50,008" R$ 450 mil 
ALL FLERAUE — cando vale dis sol — 

site: me mpimo veis cim.br 

duples — sab, vor. 3 quos (2 secs) cm É 
var. co upl casmcana, Em social, ki- 

vastdera, Órca ssrvaço, cur gor. ee ADOanr, 

COR 7974" R$ STO mil 
TERA NA CLARAS — damos de posse — 

sado. sacada. que cor acima Bonh únca 
serio RE 64 mui 

ARARAS — cotl duplica amando — sala, 2 
quo CE smbs close) e rama, Bemiho suoms à 

al Enab voe o faro drca compila c/ciue gam- 

ta UA CD, te ga sor, UU Dm AD mal 
ARARAS — duplos — sabio cla, me dqui 

2 ses) com clas c holns silo, Oba 

deco, dp bp. atexo para bósp comal qr 

temem, gar. 2 comos, portio cieralaisdo, 
mibr io. ajiso. à do deco ADM, GSI 

DSO cama? + menos RE S50 mal 
BARRA TMPEELIT rimos hs Desa nec da 
eo — sala, vor. 2 quis bonh cor. de spastsa, 

CE AE, TU A AS A RSI E 

orago 2 aos e moos R$ TIO mal 

ERMITALE - cond migios 00200. sala 
elar. 2 sustos E oco são 3º qua Enio 

Coe cats ÁREA, pacata, setágia, Claro sra 

R£ 4 bl mal 

ERMITACGE - umgare- cod criglex 
ES Dem — solo, 2 suites Doors COR Com 

Brabo, sairão 3º quo sala cado, área marvi- 

qo so À amo pesto, somsiá, Checa tas d- 
Em R$4207 mal 

FAZENDINHA — sao cibr. voraidão 2 

chur 4 gua 2 atos cnrmada cor bah 

sabio pos é mw cbamh c veado, gar. 2 

caros, bar GS Dadas cy cercadas passa E eia - 

dra ESPN. portão diario miau 

COS 720,0087 R$ 50 mail 

VENDAS TERRENCE 

ARARAS DS ARES — Go lados do kr Tm 
Agi Soho Ei, Oca E TOTO - RED mal 
CASLF — 2 los punnos com do Sem cada, 

254 de Teens R$ DIO mal cada masa 
LANÇA VES IME PAMVEQUER FALE DA 
LUA — 2500” sema planos R$ Si mui 

DBLENT A, NELAS — Montadas ps presos aeta 7 5Jqma? 
Sus sune ache, com 30 de fone, dO de 

fardos, 63.50 lado decito é 54,00 + 13,50 

lado esquerdo, aguda docente do Edo -R$ 
Lam mail 

VENDA DE SÍTIOS 
VIEIRA — “ dreos” a 4 SiDaaros da esum- 

da -20,0327 heznros corcado, Com Cica sim 
les das foiro, ra cosmerodo forma, iaia Ha s- 

Ceo curma como pla poamfcoa c 

COL ti A, Palco Caldo dai - R$ Mila qmail 

LABOA ÇÕES — APAR TAM ENTIS 
ACRINÕES — Edo Kia Dios — Tâm - sala 
v8.2 grossa banho oro cem drea dep 

esp gar. um caro cheadoma gasde rm, R$ 
ED DD + Ear ED DO 

ALTA — Bota ia cart aÃ, SA poda Cid 

ba. prosa sema chur Erondeeo, ala- 

gula combmar 

RARA DO PMPEUT — fusos - sala, 2 quo 
Cams Coro ra banho ma dréi SVO RE 

ADO + Exa 

CENTRO - porque regadis 20000, ad 
Coatioadoro de The ato — 0,2 sala, 3 ques cin em 
Ext sómtmal, Cor ampl dncá sérvação de ps 

aquecedor à is levados. garagom RE 

E adia Dam + ms rd DD 

DENTRO — mmer com boca de pa 

ele vador R$ 500,00 + Es 20,00 
CENTRO — sal, 2 gua co nah drca. 
dep. comp ga. elevador R$ 55000 + Exa 

Ja mo 
FIM ENTER AS — sa bi. 2 quo Cos Banho 
drca, gar gem R$D NOO OO + es BD Da 

FIM ENTEIMR AS —- manha coa = sal, 2 

hos GoGe 0 flar samira aços, local q85 ERC in - 

ELSLO Caro E bro RE DD OD rio idos 
Ea 

TAL TUBO — cobemum Tear 

0 - alo cikr. tomçã, 2 qua dl 

same) co mm Em Som mil, COR CE dra 

servação dep Hp gor. prata, somitica, 

cher fogo à loiha, quadra, saio de fesm 

ES 2 Do + ms FEQIIO 

TALE PARADO - de Fome 1º andar, 

saiba. 2 quo sastido» tas carta ca OR 

Echo ária ceaplo, dep como R$ DO 0a) + 

Eis INTO 

VALE PARADISO — sala, var. 2 quis set 
hos ia Ca, oii COR úBca gr ck a - 

dor. gos de eua RS SIDO AD + Exa SO OAD 

LIDA ÇÕES - CASAR 
ERMITALÇE — comb duplo gemmada 
Eau” — salhi, 2 sus, Brabo, COR Cras 

anca serio, ha dirieticresaa sb sabio 3º E 

SC EO GE É E, prato Seita, Ciao 

magpuda R$ DS DO + ms cod A3d DD 
po 132,00 

Srs E Sm Propor, Csbb prós sai 

do de cos é apa pra enter podido 

de Toação. avaliação anima 

FARRA TO PRTRELIE Deste casamos dis ferro 
— fla EE O — oder Gosta hall de sumada, 

so. 2 quo co Emiado, portao 2 cuia boi nho 

chose dra sro RE DMD OD + Exa 
TITUDA — cura sabendo DOlem? frame do 

SUS, mus sas sobdo cem espualo, sado, arma 
da,3 quo E aute) ecra cido gado alo d- 

al, cor cama de spasisa, ÁNCa SE vação ME 

Zero cuido R$ DSO OM + Ens 

VA RITEMDERAM DE (cod emma). 
auoba bada — sat che vorada 3 quad 

sabe). Exialo so mil. GOL Sadia, drGi 

servaçã, parda órmstao 375” plenos, 
coma Im. RE 7000 0) + pol 369,00 

pos R$ E0,DO 

LIECA ÇÕES E 
VENDAS COMERC LAIS 
ROSS UDE SS — punto a sumida — loga 
coma Banbusiro, 80,00? — ESP ND O) + 
Ea 

FED DC EAD sale dis Bicos —ogão 
com Ulm? 2 bonheimoes R$ Dio + 
Ea 

RL LIDE SE rd dd clio Hoc = 

Eis — 2 gnilplass obs 3 ND Ola cido, Exa alta 

escripórao, dgua poço cibombo R$ 

IDA OD cada + Eos sobe no us cas vestido 

Sao mail cando 
CENTRO - sai comun il mondo de 

Foo: coma 275 garage dá mio pas 

edosço check, ANSOS, 2 ckradoma, 

EE 230 mal 

CENTRE — ue ndo sabio Togo com am - 
goma — Soppata Fúgiea + dim R$ dao 
tal 

CENTRO - Sala Comada nã Lúcio 

Na DAMdo de feane, 2 elevadorna, +- 
Sm, RS DD ma, pata pesra tias 

CENTRO — sobre log no Shoppata Men 
Fecha R$ TODO + ps 314,00 

CENTRO — ma Djplom musinsro, JD - 
loga Time R$ 1400/00) + mus 
CENTRO — alugo potes 22450 pilotos 

Rua Niza Chaopem, &77 oo hds 
RE IO a ad + apra 
CENTRO - ligio parte hos Do Cairo dh 

Boo BS, d Combos 

CENTRE — ua Locmarndo Marmas, 1272 
+ DOgu? com? csciósos e 2 banheiros 

dia de paço R$ 150 DD + Dice 

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: locacaoQ)condomaxonline.com.br 

ALTO: Quarto, sala, cozinha, banheiro e área de 
serviço. Prédio com elev. RELODO DO + taxas. A GIB 
AGRIÕES: Quarto cozinha e banheiro R$500,00 + 
Taxas A-ZL 
ALTO: OZ Quartos, sala, cozinha, banheira área de 
servo, dependência de empregada completa. 
RESID + Taxas A-GB5 

CASAS 
ALBUQUERQUE: dentro de condominio-casa com 
Di quartos sendo 01 suite, salaem 02 ambientes com 
lareira, cozinha com armários, piscina, sauna, chur- 
rasqueira, SPA, jardim, salão de festarf 550000 + 
taxas — C-DODA 
TUUCÃ: 03 quartos sendo OL suíte sala cozinha, 
banheiro social área de serviço, varanda, garagem, 
lavanderia e quintal-RÊE 2.800,00 — C-0D0T 
CASA ALBUQUERQUE 03 quartos sendo OL suite 
com closet, sala, cozinha, banheiro social lavabo, 
área de serviço. Quintal na parte de trás e amplo 
jardim na frente RE 2.50000+ taxas €-005 
VALE DO PARAISO 02 quartos sala, cozinha e ha- 
nheiro. R$ 850,00 «L-D04 
CASA ALBUQUERQUE OZ Quartos, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço quintal, varanda e estaci- 
ornamento — R$1 300,00 + Taxas — COD? 

SALAS 
SALA: Sala comercial no centro. RE 400/00 S-08aI 
SALA: Sala comercial no centro. RESJO00O CA0B4 

SALA: Sala comercial no centro R$900,00 — &-CRE 
SALA: Sala comercial no centro RE LOOD 00 — £- DR 

LOJA ! DIVERSOS 
VALE DO PARAISO loja com 03 ambientes e hanhei- 
rc R$ 850,00 L-023 
VÁRZEA: Loja, 02 ambientes com mezanino — 
RE? 100/00 — LOZ 7 
VÁRZEA: Loja e sobre loja no shopping Várzea — 
REL GOD) + Taxas — LOS. 
ALBUQUERQUE: Loja com 100 mé, ilha para espaço 
gourmet, sala para estoque e banheiro. RELADO DO + 
taxas L-ÓLA 
VÁRZEA: Loja e sobre loja com banheiro R$ 1000,00 
+ Taxas L-DIT 
VÁRZEA: Loja e sobre loja com banheiro. RELBOO DO, 
L-16. 

PRATA: Terreno industrial com 2. 400mê - R$6,000,00 
— T-DOL 
ALBUQUERQUE: Salão com mais 02 salas e banheiro. 
REZ4D0, 00 + taxas. L-DOS 

VENDA 

FIMENTEIRAS O? quartos, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, garagem e elevador. R$ 250000,00 A- 
248 
ALTO. Conjugado no alo com quarto sala, cozinha 
e banheiro. -R$ LEDDOODO- A-Z6 
ALTO. Aparamento com 03 quartos, sala cozinha 
banheiro, varanda, prédio com elevador e garagem 
RE 450000 00- A- 245 
ERMITAGEM: 02 quartos sala ampla, varanda, ba- 
nheiro, cozinha, elevador, e garagem, excelente es- 
tado de conservação — RÉ 280,000,/00 — A-2dd 
PIMENTEIRAS - O? quartos, sala cozinha, banheiro, 
área de serviço, Portaria 2dh e área de lazer-RÊ 
240,000/00 — A-Z43 
TUUCÃ 02 quartos sala, cozinha, banheiro social 
banheiro de empregada, desperea -Gim? de área 
construída, estacionamento — RE 245 mil — A-Mi2 
ALTO: OZ quartos, sala ampla, banheiro social cozi- 
nha, área de serviço e dependência completa rever- 
sivel — prédio com elevador — RE 370 mil — A-239. 
VÁRZEA: Conjugado amplo dividido em quarto e 
sala, cozinha, banheiro social com tanque e iretala- 
ção para máquina de lavar — Bastante ensolarado — 
RALIS mil - A-Z38 
ALTO: Excelente localzação — Conjugado amplo, 
cozinha e banheiro social Pode ser dividido em 
quarto e sala. RE1I5000,00 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 RÉ 130 mil - A-Z1O 
PRATA -OZ quartos com armários, salaampla, varan- 
da, banheiro social cozinha com armários, área de 
serviço e estacionamento. Prédio com lazer comple- 
to e portaria 24 horas — RE 240 mil - A- 222 
VÁRZEA — Excelente localização. Frente, ensolarada, 
02 quartos (OL suíte), sala ampla, varanda, banheiro 
social, cozinha com armários, área de serviço, dep 
Completa, garagem, elevador, piscina, sauna e salão 
de festas R$ 490 mil - A 212 

VÁRZEA 03 quartos sendo Ol suite com OZ armá- 
ros embutidos sala ampla com varanda e sacada, 
cozinha com armários planejados e mesa com 04 
cadeiras, banheiro, área de serviço e dependência 
de empregada completa — Prédio com elevadore 
OZ vagas de garagem RÉ 870 mil A-Z36. 

CASAS 
SANTA RITA 0d quartos sendo Ol suíte sala OZ 
ambientes, cozinha com armários, banheiro, ga- 
ragem, churrasqueira e varanda. R$3A0,000/00 — € 
132. 
PARQUE DO IMBUÍ - Casa em condomínio fecha- 
do com clube complto com piscinas, sauna, 
quadras, salão de jogos, restaurante e segurança 
2d horas Casa totalmente independente 0d quar- 
tos (sendo 02 suítes), sendo OL suite máster, ba- 
nheiro social salão com lareira, cozinha, área de 
serviço, varanda, garagem jardim R$ 700 mil E - 
173. 
ALBUQUERQUE — Green valeyo Condomínio fe- 
cChado. Linda casa, construção mova. Qd suítes (DL 
master, salá de jantar, sala com lareira, sala de 
estar, lavabo, sótão, cozinha com armários, des- 
pensa, deperdência completa, garagem para OZ 
carros e pomar Linda Vista para a Natureza- RÉ 
LD. 000/00 C-L8 1 
CAMPO LIMPO Interior da cidade. Casa com 03 
quartos [Ol suite) sala 02 ambientes, banheiro 
social cozinha, área de serviço, varanda, garagem 
e quintal. 400” de terreno e 170 mº de área 
corgtruida — R$ 250 mil = — 150. 
PARQUE SÃO LUIZ — Cord. Fechado, OZ quartos, 
sala, OZ banheiros, sótão, cozinha, área de serviço 
e qaragem Condomínio com lazer completo. RE 

RRENO E D 
VARZEA Loja = 
dividida em O? salas com banheiro — L-DDa — 
RED DDD, O 
ALBUQUERQUE —- Green Valley — Terreno total- 
mente aproveitável com 1220 mê Area nobre — RE 
220 mil — T-118 
ALBUQUERQUE — Lindo lote com jardim e linda 
vista para as montanhas. Condomínio fechado. RÊ 
110 mil-T-121 



Quarta-Feira, 20 De Novemeno ne 202 1 O DIÁRIO 
CRECI 03334700 RI 

JAIRO TEIXEIRA GAMA 
VENDAS - LOCAÇÕES E AVALIAÇÃO 

VENDAS CASAS 

SÃO PEDRO: Linda casa na Rua 
Adilon Couto Áreas. Salão, 3 quar- 

tos c/ suite, coz., banh., área de 

serv., dep. de emp., garagem, 

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

em 3 ambs., 3 quartos c/ arm e 

suite., coz., lavabo, banh., área de 

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

GRANJA GUARANI: Sala 2 am- 

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

serv., estacionamento. R$ 450 Mil. 

BARRA DO IMBUI: À mi em 

condominio. Salão em 2 amb. c/ 

varanda, 4 quartos c' suite, coz, 

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

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

Mil 

VALE DO PARAÍSO: Sala c/ va- 
randa, 4 quartos, coz..2 banh., área 

de serv., casa de caseiro, terreno 

670M2. R$ 700 Mil. 

VENDAS APARTAMENTOS 

CENTRO: Sala c/ varanda, 2 quar- 
tos c/ suite e arm., coz., banh., dep. 

de emp.,áreade serv., 2elevadores, 

garagem, R$ 550 Mil. 

RETA: Sala, 2 quartos c/ suite, 

coz., banh., área de serv., dep. de 

emp., 2 elevadores, garagem, no 

condominio c/ piscina e sauna e 

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 

trangiilaemuito 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 

AVENIDA LÚCIO MEIRA. 625/403 - VÁRZEA 

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

MARCO 
M 6 V EI -— 

TIJUCA - Linda casa na ógida composta por 3 QUERIA sendo 

Marcelo Bruce ER 

Pácima 5 

Imóveis 

telefone (WhaisApp): 99648-4618 4 Fixo: 3097-2699 

e-mail: marcelobruceimoveis(Dhotmail.com 

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

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

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

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

VALE DO PARAÍSO. Com 50 mº 
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. 

CRECI J-5362 

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

internet: 

TUDO EM 

VENDAS 
APART AM ENTOS 

AGRIÕES — com Z qtos (suite), dependência re- 
versivel, banheiro social cozinha area de serviço 
varanda. R$ 800 mil - Ref-148 
ALTO — Movo, 1 quarto, sala, varanda, cozinha- 
amerkana banheiro social, lavabo, area, eleva- 
dor, garagem, prédioc/academiaesalão detestas 
e churrasqueira R$ 380 mil 
FIMENTERAS — Movo, 2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro social, area, estacionamento, Condomi- 
nio c/ àrea de lazer, ônibus na porta Ré 180 mil - 
Ref -2B7 Financia. 
ALTO — Aptoc/ 2qtos (suíte), sala, copa-cozinha, 
banheiro social, garagem, closet, area de serviço 
e elevador. Condomínio com salão de festas. RÉ 
480 mil - Ref-0G 
VÁRZEA - 2 qtos (suite), 3º quarto reversível sala 
ampla, cozinha, banheiro social, banheiro de 
empregada, area de serviço, varanda fechada, 
elevador e garagem R$ 6B0 mil - Ref-106 

WWww.marcoimoveis.net 

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

BOM RETIRO - Linda cobertura composta É Eae sendo Lsuite com 

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

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

closet, banheiro social, cozinha, sala, escritório, varanda, area de serviço & 
garagem para 2 carros Aceita financiamento. R$ 370000000 

2» 
E i Lt x pe 

dk Lx 

AGRIÕES -'O bairro mais charmoso de Teresópolis - Apto com 2 quartos 
[sendo 1 suite + dependencia 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 coma 
comodidade que você sempre procurou. R$ 560000,00. 

PABX - 2742-3000 

www. lusoimoveis.com.br 

COMPRA E VENDA 

CASAS 
ARARAS —C aca linear, c/2Mm? Equartos (suite), 

banheiro social, lavabo, sala em 3 ambientes com 
lareira, CDpa-coz, área serv. quarto externo, qto 
deferramentas, jardim churrasqueira varandão & 
* vagas de garagem R$ 910 mil - Ret -Ed 
VARGEMGRANDE-Nova- com Isutes(duasno 
pav superior com varanda), sala ampla com larei- 
ra cozinhaconceitoaberto, lavabo area de servi- 
ço, banheiro de empregada, entrada social com 
varanda, mezanino, aquecimento de agua solar, 
garagem parad carros, areagourmet com hanhei- 
ro.Condominiocom area de lazer R$ 156000000 
- Ref- 128 
VARGEM GRANDE-C acadentrodecondominia, 
com varanda fechada, sala, 2 quartos (sendo 1 
suite], banheiro, cozinha americana, area de ser- 
vão. Pequeno jardim em voltada casa Condomi- 
nio possui sauna, piscinae salão de festas R$ 320 
mil - Ref-58 b 

- TEMOS IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO 

LOCAÇÃO 
BARRA - Casa composta por 3 gtos, 

sala, cozinha, 2 banheiros, área de 
serviço, varanda e terraço. R$ 1.300,00 + 
taxas. CADII36 

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

VARZEA - Apartamento com ? quartos, 
sala, cozinha, banheiro, área. R$ 1.000,00 
+ taxas. 
VARZEA - Apartamento com 1 quarto 
com armário, sala, cozinha, banheiro, 

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

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

(sendo 1 suite) 2 banheiros, sala, cozi- 
nha, banheiro, prediocom elevador e 
garagem. R$ 1.700,00 + taxas. APDD96 

VENDAS 

VARZEA — Apartamento com 1 quarto, 

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

sala, cozinha, banheiro eárea. R$ 
180.000,00. APOZO 

SANTA CECÍLIA - Casa com 2 quartos, 

sala, cozinha, banheiro, garagem para 2 
carros. Direito R$ 220.000,00. CAQI34 

PAINEIRAS - Casa com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, copa, áreade serviço, 
churrasqueira, peg quintale garagem. R$ 
320.000,00. Ca DOZ9 

ALTO - Apartamento com 3 quartos 

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

SÃO PEDRO - Casa com 2 quartos, sala 
cozinha, banheiro, peg quintal. R$ 
190.000,00. CADDO 25 

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

APOIIO 

SÃO PEDRO - Casa com 2 quartos, sala 
cozinha, banheiro, quintal R$ 
º00000,00. CAOS] 



Av.Oliveira [7 
Botelho, 501 E 
Bairro do Alto [| 

Tel: 2642-6300 

CRECI: 

CONFIRMA 
imóveis 

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

ALBUQUERQUE. R$ 470 000,00. Casa lo- 

calizada em bairrosupertranquilo, cercada 
pelo verde. Com 208m”, varandão, sala 
Zamb, 3Qt?s (25tes) banhsocial, cozinha, 
despensa dep.empregada egaragem. Ter- 
reno com 1.135m*. Ref. 742. 
ALTO. R$ 4955000,00. Casa com ótima 
localização - todo comércio à porta, 154m”, 
sala 2Zamb c/lareira, 30Qt2s (1Ste c/hidro), 
banhsocial, cozinha c/arms, área serviço, 
wc empregada eestacionamento. IPTU R$ 
330,00 a a Ref. 756. 
CASCATA GUA RANI. R$760000,00. Casa 

em bairro tranquilo, cercada pelo verde, 
185m varandão, sala Zambc/areira, 3QUs 
(2Stes) banh.social, cozinha c/arms, área 
serviço, garageme estacionamento. Terre- 
no com 460m”, jardim, piscina, churras- 
queira e casa p/hóspedes (Qtº, sala, cozi- 
nha ewc). Ref. 368. 
POSSE R$ 380.000,00. Casa cercada pelo 
verde, com155mé, constituidadevaranda 
sala 2amb c/lareira, lavabo, 30Qt2s (15te), 
banh.social, cozinha, área serviço, 
dep.empregada e garagem. Terreno com 
940mê. ACEITA C.EF. Ref. 794. 

* APARTAMENTOS 
TAUMATURGO. R$ 145 000,00. Excelen- 
te kitnet com 27,90m*, sala Zamb, 
banh.social e pequena cozinha.Lindavista, 
com facil acesso aos principais pontos da 
cidade. Lazer Cond: churrasqueira e salão 
pyfestas. Fontede agua potável. Obs: Por- 
teira fechada! Cond: R$ 272,18 e IPTU 
(15%) R$ 189,84 aa. Ref. 505. 
ALTO. R$ 180.000,00. Apto MOBILIADO 
com ótima localização, a poucos minutos 
de todo o Comércio do Alto, de ótimos 
restaurantes e da Faculdade. Com 32m”, 
sala, 12, banh.social, cozinha e estacio- 
namento. Cond. R$ 290,00 e IPTU R$ 
518,18 a.a. Ref. 454. 

TAUMATURGO. R$ 420.000,00. Apto a 
poucos minutos da Faculdadee detodo o 
comérciodo bairrodo Alto. Com 94,1 6mê, 
sala Zamb, 2Qtºs (15te c/arm), banh.social, 
copa/coz, area serviço, depempregada e 
garagem. Prédio c/elevadores, piscina e 
sauna. Ref. 156. 
TAUMATURGO. R$ 650.000,00. EXCEL EN - 
TE Apto com 99m”, TODOS os cômodos 
planejados, sendo, varandão, sala 2ambs, 

cozamericana, 2Stes e 2 vagas de gala- 
gem. âmpla area p/lazer: espaço fitness, 
salão jogos, salão pyfestas c/espaço 
gourmet, ofurô e saunas além. Cond. R$ 
900,00 e IPTU MENSAL R$ 10000. Ref. 
650. 
ALTO. R$ 450.000,00. Imóvel super claro, 
ótima localização, com 85,86m”, sala Zamb 
civaranda, 2Qt?s (1Ste), banh.social, cozi- 
nha c/arms, áreaserviço, dep.empregada e 
garagem. Cond. c/portaria, elevadores e 
area para O lazer. Cond. R$ 500,00 e IPTU 
MENSAL R$ 261,30. Ref. 555 
CENTRO. R$ 650.000,00. Amplo APTº c/ 
excelentelocalização, 110m, varanda, sala 
Zamb, 30tºs (15te), banhsocial, cozinha, 
área e garagem. Lazer completo: piscina, 
sauna, hidro, churrasqueiras, sala de gi- 
nástica, salão p/festase salão dejogos. Ref. 
135. 
ALTO. R$ 300000,00. Aptº ótima localiza- 
ção, 58,95m”, sala Z2amb, 20tºs, banh.soc, 
coz areaedep.empregada.Predio c/eleva- 
dor. Cond. 375,00; IPTU R$433,00a.a. Ref. 
[I3. 

- COBERTURA 
AGRIÕES. R$ 880.000,00. Cob. DUPLEX - 

163m”, com excelente localização, Bairro 
nobre. Sala Zamb, lavabo, 30Qtês [1Ste), 
banh.social, cozinha c/arms, area serviço, 
terraço e 2 vagas garagem. Cond. com 
área p/lazer. Cond. R$ 730,00. Ref. 744. 

Creci = 66.307 | 
e CNAI 23.364 4 

Asa IMÓVEIS 
ENTRE, A CASA É SUA 

CASA EM CONDOMÍNIO com 3 pisos, 5 quartos e 
4 suites, construida todaem madeira de Peroba Do 
Campo, Ipê, Granito com detalhes, da madeira nas 
Janelas, portas, escadas, tetos e pisos. Os moveis da 
casa tem detalhes em Rádica Italiana Área gourmet 
completa Condomínio comumadasmelhores 
estruturas delazerda Região Serrana, verdadeiramen- 

teumilube R$2 990.000,00 Aceita permuta. Cond: 
R$ 1 500,00.IPTU-R$ 593,38 /Cód:-CC5-013 

VENDA - COBERTURA NO ALTO Excelente cobertura 
linsar, parto da Faso e Clube Higino composto de sala em 
3 ambientes, 2? qtos. (1 suite), banh socialcomplata, ampla 
cozinha com armários Varanda externa em L sendo uma 
parte coberta. Vaga de garagem ACEITA IMOVEL DE MENOR 
VALOR MA FOMA SUL DO RI R$ TODO Come: R$ POD 
SIPTLE anual R$ 182200- R$ 151,83 - Cód ACO 

Consultoria e 
Avaliação Imobiliária 
2 9.8544.2890 e 9.9398.9397 

Visite o nosso site: 

www.imoveisbarone.com.br 

Quarta-Feira, 10 De Movemeno ne 2021 

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

Internet: www.abimadm.com.br 
APARTAMENTO 01 QUARTO 

Várzea — 01 quarto, sala, cozinha, 
banheiro, área, dependência, terraço 
(Rua Mendonça Clarck nº 55 Cob. 10) 

R$ 1.200,00 (Edif. Las Palmas) Taxas 
R$ 670,00 
Várzea — 01 quarto, sala, cozinha, 

banheiro (Rua Djalma Monteiro nº 
92/104) R$ 39000 (Edif. Angelica) 

Taxas R$ 330,00 

Várzea — 01 quarto, sala, cozinha, 
banheiro, área, dependência, garagem 
(Rua Mendonça Clarck nº55/313) R$ 
900,00 (Edif. Las Palmas) Taxas R$ 
352,00 

Alto — 01 quarto, sala, cozinha, ba- 
nheiro, garagem, elevador (Rua Mello 
Franco nº 1510/203) R$ 750,00 (Edif. 

Condor) Taxas R$ 432,00 
Várzea — 01 quarto, sala, cozinha, 

banheiro, elevador , garagem (Av. 
Delfim Moreira nº 1105/401) R$ 
700,00 (Edif. Isabela) Taxas R$ 495,00 

Várzea — 01 quarto, sala, cozinha, 
banheiro (Av. Feliciano Sodré nº 1021/ 
304) R$ 500,00 (Edif. Elvira Helena) 

(Taxas R$ 318,00) 
Ako — Ol quarto, sala, cozinha, ba- 
nheiro, dependência, área, garagem 
(Rua Cel. Silvio Lisboa da Cunha nº 
400/304) R$ 650,00 (Edif. Maison 

Fenia) (Taxas R$ 395,00) 

Alto — 01 quarto, sala, cozinha, ba- 
nheiro, área (Av. Alberto Torres nº 

895/207) R$ 65000 (Edif. Mearim) 

(Taxas R$ 378,00) 

Várzea — 01 quarto, sala, cozinha, 
banheiro (Av. Lúcio Meira nº 1170/ 
101) R$ 580,00 (Edif. Girassol) (Taxas 
R$ 421,00) 

CONJUGADO 

Várzea — Rua Duque de Caxias nº 53/ 

529 - (Galeria Cidade Teresópolis R$ 
500,00 + taxas R$ 23000 

CASAS 

Tijuca — O3 quartos, sala ampla c/ 
varanda, cozinha, banheiro, área, ga- 
ragem 3 carros (172,99 ma). Rua án- 

tônio Kimus nº 55 R$ 2.300,00 (IPTU 

R$ 105,00) 

Várzea — 02 quartos, sala, cozinha, 

banheiro, área de serviço. Av. Delfim 
Moreira nº 245 casa 02 R$ 140000 
IPTU R$ 92,20) 

APARTAMENTOS 02 E 03 QUAR- 

TOS 

Várzea — 02 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, tanque (Av. Feliciano Sodré 

nº 749/302) R$ 1100,00 (Edif. Divan) 

(Taxas R$ 337,00) 

Meudon — 02 quartos, sala, cozinha, 

banheiro, área, garagem, elevador 

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

402,00) 

Jardim Cascata — 02 quartos c/ar- 
mários , sala c/lareira , cozinha c/ 

armário, banheiro, área (Rua Alfredo 
Rebello nº 220/301)R$1.100,00 (Edif. 

Cond's 4) (Taxas R$ 424,00) 

IMÓVEL COMERCIAL 
Várzea — Travessa Ranulfo Fêo nº 36/ 
205- sala comercial (Edif. Túlio 

Spector)R$ 650,00 + Taxas. R$ 427,00 
Várzea — Av. Lúcio Meira nº 350/801- 
(Edif. Marco Central) - R$ L000,00 + 

Taxas. R$ 530,00. 

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. Predio 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. APDI- 300 
VENDO SALA COMERCIAL NA RETA. Em frente ao 
McDonald's, com vaga de garagem e com 28 m2. Prédio novo 
e moderno localzado no novo centro de empresarial da cida- 
de. Fazemos financiamento pela Caixa. R$ 220 mil. Cond: R$ 
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. Prêdio com elevador. R$ 70000. Cond: R$ 200,00. IPTU: 
R$ 100,00 / Ref: APOL 
ALUGO SALA COMERCIAL NA VARZEA. Com 45 m2, sala de 
recepção, banheiro, cozinha e sala principal. Predio localizado 
em frente do Supermercado Regina. R$ 700,00. Cond: R$ 
370,00. IPTU: R$ 180,00. Ref. 5Ls 1014 / 405 / 605 e 701 

VENDO CASA EM CONDOMÍNIO - VARGEM GRANDE Casa em 

dos parmentos, localizada dentro de reserva florestal, muto 

Botao ira ne a de muto bom gosto, com vala maravilhosa & 
anca ass Ave] da hiulher de Pedra lo Pam: Salá com var, ampla 

cor, acoplada a sala área de senço, Quario s/armáno, banheiro 
completo, argada e com ma clamiade. Escada de acemo para 

o pro superss em metal desenhado. da. Pau: Quarto com veta 
banhemro compl. cdkesei e sapatemra. Imóvel com pao de cerâmica 

no lo par e pro quente, laminado, no do Pasmenta Ceck na 
entrada com churr. poriátd. Cond. com lazer compl R$ 670 mil / 
Cond Rá 500,00 / IPTU: anual R$ 68000 — Rá 56,67 - Cód: OC2-108 

um 

vÁRZ 

lazer completo e 2? vagas de garagem 

e 940 m2 de terraço com vita para a Serra dos Órgãos com 
4 quartos sendo ? suites, banheiro social completa, ampla 
cozinha com armários planejados e área de serviço. Terraço 
compicina churrasqueira, banheiro e ducha. Prédio com 

gem 
RE 120000000 Cond: RE SOB A - IPTU RE 213,48 /AC-30] 

tm Dreve 

um novo jeito 
de viver em 
Teresópolis! 

Apartamentos em 

um condomínio resort 

ema 
O mind om É 

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 
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Creci OBLL 3704 

ADMINISTRADORA 
CRC 0h9352 5-8 

Travessa Ranulfo Feo 36, sala 317 

Telefones de contato: 2/42-8896, 

2643-1372, 9958/7-5 /44 vivo) 

Apto. Alto: quar- 
to, sala, cozinha, 
banheiro, gara- 
qem-em frente à 
Faculdade. R$ 

503.8) 

garagem. 
900,00 + taxas (Apa 

R$ 

Apto. Várzea: 2 

quartos, sendo 01 
suite, com arma- 
rios embutidos, 
dependência de 
empregada, am- 
pla sala, cozinha 
com armários, 
despensa, área de 
serviço — R$ 
1.700,00 + taxas 
(S.Serra 504) 

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

CRECiSdma 

COMPRA - VENDE 
AVALIA E LEGALIZA 

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

VENDA DE A PARTA MEN TIS 
Lado iai tira air Wo ao (oceanos), de frame, sa bote, GME- 

posto de ala, vórmido 2 quartos c 2 Bonés, dhdici (ih quiiido 

micmado cormho, dna de servaçãõo Possido, Apeção CAMINO, parar à 

Ha. sai tac saia DE ho é snes 6 fp TF DA e E a tara ds Tica da 

com portaria 2d huogos compome, somos RE ISQUBDO DD A 
air die e der tos alho hs Erros Aga ral is Dodo» ds Cinema 

Fear é musicos: msmo urantes é q fas da pogeio cos pré cer car oral 

gua sons naro dido Eta. Copan ds. 2 aguiarhões seios | sanihs Cos 

ceia EC E qua dspassdso e Cet Pi os E 5 a pa Maca peitos - 
pda nora dica de sérvaçã 2 cha dom grade a cepas, palsesda É DSi 

de fxmssa Spuço posrmhe, éspuço pa datado., peorgiatbio, sas Bio porrá 

eso é cinco, salão pao, sai de Tr. Dogue e queido sua visi 

compove sb RE IES A-DUO 

Apoiar nr toi e DDD, Doca sado no barro de Agndes ao lido 
do en Dara fino dh est das dh Ro dh Jirte rio, Circo Fri, a lóm 

dies ps Boro po stmerannos da Dé goaio, cod» Recado dos Pesca dias 

calmas, oituirol é comiposo por Sabicem Jombiams vamidas 2 

ci bos CM a Md DE sido | sito, Boanhero sos ml, Enabo copa 

coanho ques é dali de ver o CA DS di portase ECA, Gois += 25 à 

Ju? inca de servaço dilorato da, Bar compl cbevadoges é 

fogem compre RE SID DO ADI 

Apa boo mia de Treme, amido r alo Goss 14500 cats aatoça ráf aca. sos 

dacal irado mos Eros mia es e bre dis Tere, Ao pb: pos 
Ens Bis DEE iaanC A É patio Dusitinaoa dá Be jgnho, oibigpadado dhó 

sa E CoD read pi dh E a E, Dacia OCO CIFRAS O, À 

banha. cipa coanlia, sito do dependência compdca. área de ava 
gua, [paemados da Sa das fi ri, Espaço » a ei, pl gpa espaço para 

lsma, clevadores 2 gos de gargicos RE CADU DD A 203 

VESDA DE CASAS 

O ais vê ii Si o it TD nl ido Pi ge E ch Lo E, A 3 rim 

setiho | suite é 2 boni, copa cos nho ampl área de sera 

Enio E paço crio o e as ta pra Cadeado di tumth Cotta 

Enadaiinos fe chiado, Cabelo ibilia fra O istiaiboça ri] no ds toada Cabide, Toc al 

para auasts Cosra de prateado dad, sesuais rss Para aca miiats 

dear di calado | Espada oca é ceia aropRE DO go O 200 

A casi id Tocalizado à 5 múitieios de cemira, próxima de poda 
Cuabios EC o da régio é alas Compor de sala sims 2 cetabiss DE Gs Cuato 

varceutão 3 quamos | sudo copa cormha, Bon socnl euplh irca 

coberma para bus, Eradedo, gomos aisobrada (aceda cnima- 

abs, Corto cas mtobrrel de menor valor). REASON DD 7-2 05 

DPTRTUSIDADE Coma ma GRANA DIA REY, nocao 

Qu ca CAE care a peito sont das SIDO ND 2 Ca pa cl, CA 

Toni dem a, paso odarã Caso cus a nquate nom Moshe ma é COfisinuação 

difenaLoada, composta de salão 3 omabes cos lareira, 3 ques, suite, 

údacstaaa des bcp ha chan, Doidos Jess me Es pone Cata ado das Pocadhato v0 lets ES alo cla 
Fedo Fssgoa Maiara, Ccómprove isa co valor albino dia 

cara de palelicaidho Chão Pi RED DADA DADO (O nine calha Mrbdcrs bia 

ati titia má sato! EE ISDN DO 7 

Tip Aun jp (Rd e a O ars Ape pola o minda 5 lá 3.4 mabaai- 

tes dutos sado 3 Sitio com Fomidis Bah m de Hidro s- 
Sa ps E, Ea Ema E rasa dic ar a ENSESA 4 Dea Uosaha Amnca de 

Se rroçoD diarr pas tops die Es po 2 certos Co dh a umbemais calor, 

Poço Artesd cmo R$ SD DO DD UU. MT 

VENDE TER Eh: Oporpa dada” Who Realizar sos Solo 
Tre to com 120 Excchao Topiaralo como Deu de Froths 

Piva aeblado cá Iudals Eu ama Crato 1 tão miados à pras iviél 

E Aceda. como e parceh porte do inloe) R$ Exu, Di T-203 

EMI SÍTIO Tocali sado cus, Ed ge pp als ha tados 

aucrci ida pe gálioe afimha, tutto (once Destes Domo oil dis mtabroadaa, isrinCO DAS 
Gê Cbr ed o, sia dra de bizer aiclia Gté quesdra die pôr sets 

lakir coa precisa, sata. área godsmbsr, à Gis limto Pisos dé Tibi 

ii SD, COM 5 quartos sudies, soles Com viril Duda 

das bind catã taibi (2406 estos pis io corsnráada, essas Cs pe iria 377 

coma] é discos nos par girinos io paro na esti cpormumadado. 
Eu sda vá Sa Co ca ao E! RS DADO DD A E DDD 

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

Casa a Venda no interior - Condomínio 
Retiro da Serra, apenas 20 min da cidade. 
Composta de 03 quartos sendo 1 suíte, 
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 

Crer ne. é SAS 800,00 + taxas 
(HAzul 307) 
Apto. Agriões: 
apto. Ul quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro. R$ 500,00 
+ taxas (Henry 
108) 
Apto. Centro: 
quarto, sala, COZI- 
nha, banheiro. R$ 
500,00 + taxas 

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

PA RAP LE DE IMRUT — isa cms como 

EEE CSA portaria 2d om s E dire dela 
2 quaas corsários sab, bnuba corh 

ao Grades, Bonticaro social, BC fm 

pila, SE aci cria Busato — R$ DO DD + Eus 

A Z SALAS DIAERCLA 15 é LAS 
PRATA - bp comu cosnha quph e bmi- 

aber iro — proa à Dalel — R$& Juno 

VA REEA — Gabi - Fe tação sala peste d- 

il, Eonh ecos — RE SO + brum 

Rua Francisco q, 185 ho solo MW] [Ga keria Ta resó polis] ADO Limi mm poa Em mia 030 ma 

Telefones: 3642-0444 | G9TLSMO | 98450-0504 LE PARAISO tom amplacom jeque 
banbieros — R$ LDO, DO 
SA PEDRO — comada do rosdras — bo 

ampli = R$ 1.300,00 

CONSULTORIA IMOBILI 

ATUTEL = APARTA ATENTOS cogindia , bomb. área e dep cmpr— RE Dia OD 

WARZEA — po a lampn Sa Teca + mma 

sala, quarto Creio. cond Ie Eni o YAREEA — Em cimo da pose bro Ermilero 

proa o dele viados + ED A Ecos comp cxceleo apart mmenoos prólos VENDA 
FAZEN DI NA aptos ti Barris — 1º Bomsi ção oem é bevador — juanto cordas ali, Goro TARZEA- PRIX VIM ULTIMARE ET- 

quarto cvarada, sala, cora, Boris à- al, Bombos, área é quamo de coprgido exceleme cpornumtalade - quarha sala 

Po é únca — a pomar: R$ SSD RE OO OD + Eras coça nha Enero — sold o dio pulo — RE 
YAREEA - quais cedro, aki GH ES mail 

aba, Bo nb o é área — RE EODDO + ms ALII UEL - CARAS ADTRINVES — LENTES APARTAMENTO 

ALTO proa a Bioabdade e nce ken apar- MPR DE DDS PESHETRDS — quam sata, Bond me bormaoato-I ga] [sx falho como vã 
E ERcsaDos -- Eiabio do» — maio 3 gra (E sap cosiiha, Conte do, área — R$ 500,00 mad. coraho auplo. bond Goal, dep 

sb) ambas corsha bah dna dps RARRA [MH IMRUO — na cond do spa- supre gado — 150 ml 2 vago, paédado cata 

suprgoad. gamgaa — porra 24 horas. ah] — Rim podo melado — quarto, cora sam ia o Do rr copas to — R$ SD ma 

proa sao — R$ I200,00 cinms aba, bombas e úma — R$ 50000 ALTA: — pros oo Hospaal São Joca 

ALTO — KITNET — quarto vamuádia Co SAO PEDRO - quamo sal com mamada Co cobram Misc — bm 250 - 3 quir- 

minho o bonlaro — R$ EOODO + nona ea, benbiaro o droi — R$ 450,00) Eos saite) sas cia dois Gmbisina, 

PIMENTEIRAS — vem be —- 55] da CoCELF — casa poda amplo quarto, sal, og varandão coreana banheiro social 

Dodo 2 quado, soh corda Emlur aba. Bone. dei E gun] — R$ Mai depusmpos gula, Germiçõ Coats chiartar que d- 

com piscina natural, muita área verde para 
caminhadas, passeios, segurança, e 
tranquilidade! Aceito permuta por terreno eric ore pt A gr gen dd Ai ns mo od 
em Teresópolis, permuta por casa na cida- belis — pás mono - solo da todo, visi VILA MUQUI - com copia com cxmclemae CASA EM CONHCMINIO: 3 quanoat! 
de, aberto a propostas. R$ 440 mil Telefo- | | Le bd Mota rena a er dae 
ne: 9/3//7-6515. Ens o E dra — RS 450,00) + Eru TITUCDA — curam Gisa caido & chorinho a dep capo solid de [plçiie so ódio - 2 

WARZEA — poa a caras Baba — pa - auto a sab. corimha, bahcro dra - R$ 

— > —— treeii: 31.103 | 30.869 

Wictdpp: 2742-2000 
APARTAMENTOS 
Na Várzea -Apto.comsala,01 
quarto, banheiro, jardim de in- 
verno, cozinhaamericana. REF. 
AV 010 R$ 200.000,00 = Exc lu- 
sividade!! 

EisCTh Os Edo» balcao OO Ca [Ei DA 

pleio e se guraiço 24 bh — R$ DD mal 

Na Várzea - Cobertura — 
Salaampla, salade jantar, 02 
quartos sendo 02 suites, co- 
zinha ampla com armários, 
banheiro deempregada área 
deserviço, ôótimoterraço com 
vista para o Dedo de Deus. 
Área de lazer com sala de 
jogos, sala de musculação, bar 
e salão de festas, banheiros 

feminino emasulino, Ol vaga 
de garagem e 07 elevadores. 
REF. AV-002 R$ 700.000,00 
OPORTUNIDADE!!! 

Av. Feliciano 
Sodré, 654, loja 

em frente à Prefeitura! 

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

área, cozinhaamplae banheiro 
social, - fundos -soldamanhã 
e datarde,01 vaga degaragem 
—-2º andarôótimo custo-benefi- 
cio, apto, arejado, próximo a Av. 
Feliciano Sodré, localtranquilo. 
REF AV-016 R$ 200000,00 
No Alto — Apto. sala, quarto, 
cozinhae banheiro Comesta- 

cionamento. Excelente localiza- 
ção, naentradado Jardim las- 
cata. REF- AA-Ol11l - R$ 
230.000,00. 
No Alto — Apto. quarto, sala 
com jardim de inverno, ba- 
nheirosocial, cozinhacompeg. 
Armário, estacionamento na 

frente do prédio. Localização 
privilegiada. REF.AA-D14-— R$ 
240.000,00 
Em Araras -Apto.sala, 3quar- 
tos, sendo 01 peg Revertido, 
copa-cozinha, banheiro social, 
area deserviço com tanqueex- 
terno eárea deestacionamen- 
to. REF AA-002 R$ 245.000,00 

Ermitagem — Apto. tipo casa! 
Sala, cozinha, área de serviço, 

banheiro de empregada, 02 
banheiros sociais, 03 quartos 
comarmários sendo Ol menor, 
belojardim - Olvaga degara- 
gem. REF. AV-035 R$ 

No Centro - Rua José Men- 
donçaClark- Ed. SolNascen- 
te- apto. de sala, 02 quartos, 
banheiro social, cozinha, área 

de serviço, Dep. deemprega- 
da, Olvagadegaragem-REF. NoAlto-Apto. sala jardim de 
ANL sol 020 - R$ 1.200,00 + inverno, quarto, banheiro soci- 
taxas. alecozinha pequena. Próximo 
SALA COMERCIAL noCond. a feirinha do alto. REF AA-004 
Do Ed. Feliciano Sodré, 266- R$ 180.000,00 
emfrenteao MC Donalds,01 No Alto- Apto. sala, jardim de 
vaga de garagem — À partir inverno, quarto, banheiro soci- 
de R$ 1100,00 + taxas -Ex-  alecozinha. Próximo afeirinha 
clusividade!! do Alto! REF. AA-OIO R$ 

Na Tijuca -Apto. composto 190.000,00 
de 04 quartossendo 3 suítes Na Várzea-Apto. sala, quarto, 
(02 comvaranda) amplasala E = E 
com 02 ambientes, lareira e 
varanda, sala de jantar, lava- 

bo, ampla cozinha com ar- 
mários, área de serviço com 
quarto e banheiro -230m' - 
02 vagas na garagem — REF. 
AV-026 -R$ 3.000,00 + ta- 
xas. 

CASAS 
Casa em Condominio - 
Albuquerque - Ambiente 
tranquilo -Casacom sala, 02 
quartos (suite canadense), la- 
vabo, cozinha despensa área 

de serviço, 01 vaga de gara- 
gem, espaço gourmet (já com 
aquecedor de passagemelu- 
minárias instaladas) REF. 

CCAIb-004. A partir de R$ 
349.000,00 

TERRENOS EM 

CONDOMINIO 
Condomínio Portal do 
QuebraFrascos -Vendoter- 
reno em local Privilegiado 
com infra-estrutura de pri- 
meiro mundo, terreno com 
674,30 mº - Linda área de 
lazer, muitas areas verdes, 

sem passivo ecológico! REF- 
TEC 018 — R$ 390.000,00 

Vendo terrenos no Condomínio PORTAL DO QUEBRA FRASCOS - Local 
Privilagiado com infra-estrutura de Primeiro Mundo terrenos com medidas a 
partir de 450m? com (15 x 30) - Linda área de lazer, muitas áreas verdes, sem 

passivo ecológico! À PARTIR de R$ 335.000,00 - CONDIÇÕES ESPECIAIS: 
ENTRADA E SALDO EM 12X SEM JUROS - CONSULTE! 

Alugo APARTAMENTO NO CENTRO - Rua José 

Mendonça Clark - Edificio Sol Nascente - Apt? de sala, 
1 quarto, banheiro social, cozinha, area, 1 vaga de 
garagem, Ref. AVLsol-1Q - R$ 790,00 + taxas. 
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DISTRIBUIDORA 
& Cestas Basicas 

(OD cestasbasicasemais (5) EstMCESTASBASICAS 
FAÇA SEU PEDIDO PELO WHATSAPP 

(O (21) 97013- 4369 

Dinntino/Desmo/Pix 12x DE 

99,00, 85200 
OS KG ARROZ 01 MAIONESE qovog) OT ÓLEO DE SOJA quo nr) 

01 KG FEDÃO PÓ DE CAFÉ Gsm O1 CALDO prasiNHA QU CARNE) 

01 KG AÇÚCAR O FAROFA TEMP. co 02 GELATINAS SABORES 

A KO SAL 01 BISCOITO RECHEADO 

01 KG MACARRÃO DI LATA sapoinHa cu saaema O CREME DENTAL 

O MOLHO TOMATE 02 LATAS meoverorovemmma 02 SABONETES 

BANDEJA, = 30 OVOS OS KG ARROZ 

LETOS -2 UNIDADES 01 KG FEDÃO 

REFRI-COCA-COLAZL OT KG AÇUCAR 
O] KO SAL 

01 KO MACARRÃO 

O MOLHO TOMATE 

O] MAIONESE com) 

OTCREME DENTAL 

DZ SABONETES 

DI LATA aBDiNHA OL SALSHDHA, 

DZ LATAS pio vEDDE de EaaLa : E 

OIÓLEO DE SOJA coma PO DE CAFE qxogi DeseeciDiuroP  Jax0e R$13,00 
01 CALDO suma cuca Ol FAROFA TEMP, quo | [44,99 Ms CRIS CREDITO HIsaoms 

02 CELATINAS SABORES O] BISC. RECHEADO messias 

BANDEJA - 30 OV05 
caretos -2uniDaDes PÉ KO ARROZ 
perei-cocacoaa  O2KGFEDÃO 

02 CREMES DENTAIS 02 KO AÇUCAR 

Dá SABONETES 01 KO FUBÁ 

c2 Biscoito pecHeaDO 02 KG SAL 
ON LATA «aponta cu susicma 1.5 KG MACARRÃO 

02 LATAS muno vence coca OZ MOLHOS TOMATE 

02 ÓLEO DE SOJA ssa O] MAIONESE om! 

02 CALDO icainma cu carne; PODE CAFÉ soogl 

02 GELATINAS SABORES 2 FAROFA TEMP, isca 

; = trave “2x0 R$ 19,00 

209,99 
Bão césção Cofres crio, 

OS KO ARROZ 
0% KG FEDÃO 
OX LATAS DE ÓLEO 

BEER - COCA-COLA PL DGE SUE NDA NNGE du si 

BANDEJA - 30 OVOS CEM amy e O KS TRICO 
cc e] ' á O KG FUBÁ 

CALETOS - 5 UNIDADES 

RT LIMPA RO CAFE PAO o SIMILAR soa 
CA BOLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 

OI LATA DE sazmeA CU CALSIDHA, 

ERA a 03 KG AÇÚCAR 
O DETERGENTES LH caes m j e | ON KG SAL 

03 SABONETES ses a LOM GIEXTRATO DETOMATE cur 
UH Eis ESPALHE TE 

O BaDOTE DE MaCARDA Olson 

249 a ai] BECOITO a CLIO SO O A E HS 

Rs 199 tocaminenioms amem LINGUIÇA OU CARNE SECA coca 

DI SABÃO EM PO rios 

UT PACOTE DE LÁ DE AÇO qeu, 

UTCREME DENTAL mom DmeimiDieoP= 15 or R$ 23,00] 

HIT BE TS EPTC 

R$ BISCOITOS RECADOS, 

DE BEE Ds LAT Estes pesca 

KIT LIMEBEZA 

Ds Ri MPE 

É? WE FERAO 

OM LATAS DE OLEO 

OS E ALEC 

E Ro Sud 

dE TELAS 

Da AOS DE PAPEL SDIÊNICO 

7 SAPO ERA EMC sms 

O? DETERGENTES LHO. ques ra 

DE SABONETES mg 

EM PACOTE EM LADO ASDrsos um 

O CREME DEMPAL sea 

O BOTE DE SAO PaSTOSO 

O AMME TE sus 

Dl DESINFETANTE es 

TERADOTE paia Cá FAJOCA 

Di RO FIBRA 

Di RO ESPAGUETE 

CAFE DAMOS cs IMILÃA qe 

DU LATA CHE sasemrHa RAL tra 

Dt EXTRADO DE TOMATE pece 

i : | QUAL IDE DME curas di Enem 

EsrarciLA Bau Pra 12x 0: R$ 27,50 | BANDEJA - EoGvos O LIBRE ENTECOAL 
Er | GALETOS - 2 UNIDADES 

ns 99,99 Bão CARnRO CRÉLITO later À Ea do REFERI -COCA-COLA 2 
— 3 THEE CARME MODA 

Dmmeno/Desiro'Px 12x DE 

es 64,99 R$ 6,00 
Mo CARTAO CRÉDITO (uam. | 

OS KO ARROZ OI MOLHO TOMATE eg  OVÓLEO DE SOJA oo 

01 KG FEDÃO PÔ DE CAFÉ sos OI CALDO GALINHA CU CARNE) 

O] KO AÇUCAR O1 FAROFA TEMP. pocoi 

OT KG SAI O BISCOITO RECHEADO Ol CREME DENTAI 

01 MACARRÃO evo OTKC FUBÁ U2 SABRNE TES 

Desmmo/DismoiP  12XDE 

239,00 Nil 
05 KO ARROZ O LATA DE sambinHa usas KIT LIMPEZA 
O? KO FEJÃO O] EXTRATO DE TOMATE cs] OB ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 
OZ LATAS DE ÓLEO O CALDO DE csunmacucame OI SABÃO EM PÓ E bl 

Os KG AÇUCAR O2 DETERGENTES LÃO. sos 
es A BANDEJA - ZO VOS = SABÓON Dara 

a TE z = na BACOTE DE DE AÇO vs us 

O FARINHA OU BARCA 12 LITROS - LEITE INTEGRAL q crREME DENTAL Ega 
O KO FUBÁ KIT BISCDITOS SORTIDOS Ol POTE DE SABÃO PASTOSO 

QN KO ESPAGUETE 10 BISCOITOS RECHEADOS | OT AMACIANTE mu 
CAFÉ qsogl O3 BEBIDAS LÁCTEAS mess Ol DESINFETANTE mm 

Duaspmo/ Digo Pr 12x DE E raça gd 
31 5 00 RS 28,00 EIT BISCOITOS SORTIDOS 

[27 F Mis CARTA CHEIANO (155,0, HEEBCOIMTOS RECHEADOS 

=—— = ds BEBIDAS LMCTEAS pot 

dO Ro ARO EIT LIMPEZA, 

Da RO FENHO DI LATA DE sapata do BALEIA À = Es e vã BOLAS DE PABEL HIIÊNDCO DI LATAS DE ÓLEO 01 EXTRATO DE TOMATE mu ERÊ e 
05 KG AÇÚCAR 7 DISCENTE crua aaa artrose OU CIMIRA, DE SALÃO EA PS ema 
0 E SAL O TABLE TE CO pu DA, O? DETERGENTES LIC. sata 

e Ro TRAÇO RALO DE GALINHA, 03 SABONETES 
1 PÁDOTE Fapema Cl FANGFA 01 EASCOITO RECHEADO j | 
01 HG ELG 7 ACSQUIN HA, sos O PADGTE DE LÁ DE MAGO mma 

01 HS ESDAGUETE Dl GARRAFA DE SUCO Úl CREME DENTAL sou 
D2 PACOTES DE MACAR RÁ ecra O POTE DE TEMPERO dA POTE SABÃO DASTOSO 
LINCUKÇA CA CAGINE SECA, pos o MISIO 
CAFÉ PELAS ca SAMMBLAR prio BAMCEIA - UNOS EM AIM RLCAL TES para 
O LATA DE squas vegDe O EXALHA 1z LITROS - LEITE INTEGRAL OU DESINFETANTE po 

K IT Dieoaoy Denrro/ Pr 12x DE 

E R$ 33,00 4 5366,00 , rsrsr 

E E ARROZ Of LATA MILHO VERDE DU ERAHA HIT BISCOITOS SORTICHOS 

04 HO FEDÃO CA LATA 8 el HS Ori SL 10 BISCUITOS RECHEADOS 

O LATAS DE ÓLEO A EXTRATO DE TOMATE quisg OS BEBIDAS LÁCTEAS pos 

DE Kis AÇÚCAR E BISC. cora Cris Eesernanmasaa KIT LIMPEZA 

O KO SAL ON TAELETE Cro ABA, 8 ROLOS DE PAREL HIGIÊNICO 

o RO TRIGO 1 MAJONESE os! OTA DE SABÃO EM PÓ era 

01 PACOTE FaREaHA QU FAROFA CM LEITE PÓ NINHO sema 02 DETERGENTES LI aos] 

O KO FUBA, DU ACHOCO LATA pum ÚZ SARBOMETES qa) 

O KO ESPAGUETE ON GARBAFA DE SLNDO DI PADOTE DE LA DE ADO poor 

O RACOTE DE MACARRÃO eg O BOTE DE TEMPERO DI CREME DENTAL prq 

UMGUIÇÃ OU CARNE SECA seca Ó2MIDIOS DM POTE SABÃO PASTOSO 

CAFE PILÃO ou SIMILAR poi BANDEJA «30 0V0S 7 AMC RANTE $i 

KZ LITROS - LEITE INTEGRA) DM DEZMPETANTE pri 

KIT 6 Mes Do 
05 KG ARROZ 
02 KO FEDÃO Ol PACOTE DE MACARRÃO sora! 
Oz LATAS DE ÓLEO O BISCOITO crer css DM MAISTHA 

01 PACOTE FARINHA OU FAROFA LINGUIÇA OU CARNE SECA 1200] 
01 KG TRIGO 

o KG PUBA KIT LIMPEZA 
CAFÉ PILÃO cu SIMILAR (50001 DB ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 
Ol LATA DÊ sasDem OU SALSICHA Ol SABÃO EM PÓ Pres 

OS KG ÇUCAR O? DETERGENTES LÃQ. mira 
OM KG SAL 03 SABONETES qc 
Q1 EXTRATO DE TOMATE mag 01 PACOTE DE LA DE AÇO mun 
O Kú ESPARLETE O CREME DENTAL og 

Dmmeno/Deniro/Pix q E aê 
] 12x0e R$ 22,00 

KI 8 R$ 235,00 Mo CARNHO CRECATO Casaõen. 

10 KG ARROZ ON EXTRATO DE TOMATE qa! 
04 ES FEIJÃO Cr Rui ESA aLRE TE IT LIMPEZA 

03 LATAS DE OLEO M PACOTE DE MACARRÃO que 
OS KO AÇUCAR LES HU CARNE SECA cool gy ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO 
01 KG FARINHA OU FAROFA UI TABLETE GOIABADA OS SABONETES gi 
OT KG TRIGO 01 LATA MILHO VERDE OU ERVILHA O] CREME DENTAL post 
CAFÉ PILÃO ou SIMILAR pixg ST BISCOITO coca comceme comecar 7 SABÃO EM PÉS sovego 
01 KG FUBÁ 0 ROSQUINHA, css 01 PACOTE DE LA DE AÇO gos eri 

As mou sasicHa OLGARAFA DIE SUCO 02 DETERGENTES LÍO, por 
a pio AARDINHA OU SALSICHA gy pOTE DE TEMPERO OD, me 

ON MIDTO 

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

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

MÓVEIS PLANEJADOS 

A 
” 

a 

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


