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S.CriStóvão	 r$400.000
Casa, sala, 3quartos, cozi-
nha, banheiro, garagem, ao 
lado do mercado Campeão. 
R$400.000,00 aceito Caixa 
Econômica. Marcar visitas 
pelo Tel.:99999-1200
	

CharitaS	 r$80.000
Casa, sala, 2 quartos, próxi-
mo ao restaurante Chalé II, 
R$80.000,00 à vista. Marcar 
visita. Contato. Tel.:99999-
1200 ótimo investimento.
	

iguabinha	 r$30.000
Terreno com 600m2, ótima 
localização. R$30.000,00. 
Ótimo investimento. Aceito 
carro.  Marcar visita. Contato. 
Tel.:(21)99999-1200
	

Saquarema	 t.3607-0707
Sampaio	Correia.	terrenoS	
450m2	 com	 rgi,	 Licença	
ambiental,	 Projeto	 aprovado	
na	 PmS.	 Partir	 r$	297,00	
mensais	 (+pequena	 entrada	
facilitada)	.	 "rJ-106/		 Km.	
56".	Próximo	 	praias,	 lagoas,	
cachoeiras.	 torne-se	 "Par-
ceiro"	 !!	 indique	 e	 ganhe!!	
visitas	 sábado/	 	domingo.	
tels.	(21)	3607-0707/	 (21)	
98513-2155	 (Whatsapp)	.	
Cj.	4967-0.	 w	w	w	.	s	e	g	i	m	o	v	e	i	s	
.	c	o	m	.	b	r
	

FaZenDa	 v/teXto
Com 726.000,00m2, 90km 
do Rio, 9km asfalto e cidade, 
pastagem para gado, muita 
água, preço à combinar. Mar-
car visitas. Tel.:(21)99999-
1200
	

aDvoCaCia	 t.99948-3349
INSS,  aposentadoria co-
mum/ especial, beneficio 
idoso ou deficiente, auxilio 
doença, pensões, revisão 
vida toda, ações militares, 
pagamento após vitória. 
T:2541-1048
	
ContabiLiDaDe	
90% dos empresários pagam 
impostos em duplicidade e 
não sabem disso. Seja ressar-
cido em até 60 dias.  Análise 
grátis WhatsApp (21)98154-
5886
	

SuPLetivo	 t.99296-6117
1º e 2º grau Técnico e Supe-
rior em até 8dias, R$350,00. 
Telefone: 99296-6117. (What-
sApp) Reconhecido pelo 
MEC, Publicado D.O.
	

viDraCeiro	 v/teXto
Somente	 com	 experiência	
em	 vidraçaria,	 para	 tra-
balhar	 com	 	 temperados,	
comum	 e	 espelho.	 Prefe-
rência	 habilitado.	 bairro:	
recreio.		
sosvidros1@hotmail.com
	t.2490-0702.

	

tiJoLo	 t.99503-3686
19x19,	19x29	e	argila.	tu-
do	com	excelente	qualida-
de,	direto		fábrica.	entrega-
mos	todo	rio	e	grande	rio.	
tratar	 maria.	 	 Whatsapp:	
99503-3686

	

bruXo	CiPriano	
resolva	 	 definitivo	 seus	pro-
blemas	 amorosos!	 bruxaria,	
voodu	 africano,	 bruxaria	
outros	 fins.	 garantia	 abso-
luta	 dos	 	 trabalhos!	50anos	
experiência	espiritismo!	tel/
Whatsapp:	 96413-7991/	
3589-4335
	

ConSuLtaS	vovó	
(Cambinda).	 Joga-se	 Car-
tas,	 búzios	 rua	 Dias	 da	
Cruz,	 923	 engenho	 Den-
tro.	 experimente,	 não	 vai	
se	 arrepender	 comprove!	
t.2594-6085/	3228-2626

 

Senhora	 v/teXto
Simpática,	 equilibrada,	 sem	
vícios,	 deseja	 conhecer	 se-
nhor	 65/	 75anos,	 nas	 mes-
mas	condições,	quando	tudo	
passar	vamos	nos	encontrar.	
Somente	 com	 este	 perfil.	
tel.:96566-2025.
	

aDmite-Se	 v/teXto
Moças acima de 18 anos, 
bonitas, simpáticas, altos ga-
nhos.  Horário comercial po-
dendo dormir local luxuoso. 
T.2220-2540/ 96654-4828 
(Whatsapp).
	

agrego	 v/teXto
Caminhões,	 Doco/	 Caçam-
ba	 de	 madeira,	 com	 cabine	
suplementar,	 para	 trabalhar	
nos	 bairros.	 Jacarepagua,	
barra,	 recreio.	 ligar	 t.21	
97021-9214.
	

SanDero2011	 r$17.900
excelente	estado!	
quatro	 portas,	 ar	 condi-
cionado,	 direção	 hidráu-
lica,	 vidro	 elétrico,	 trava	
elétrica,	 rádio	 de	 fábrica.	
Documentação	 oK.	 iPva	
2020	pago.
tel:21-96413-5793	 (ro-
drigo)

	

goL2009	 r$15.500
Geração 5, ano 2009 modelo 
2010, 1.0, completo, preto, 
com chave reserva, carro 
impecável. Contato 98346-
7189.
	


