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Rocha	 V/TEXTo
Vendo,	 	 apartamento	 3quar-
tos,	 sala,	 dependência,	
garagem,	 sol	 da	 manhã,	
frente,	 portão	 Eletrônico,	
porteiro,	 preço	 de	 ocasião,	
c/rgi,	 direto	 proprietário,	
aceito	 financiamento	 cEF.	
Tel	 99941-6218/	 Whatsapp	
97047-5044.
	

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
	

ITaboRaí	 V/TEXTo
chácara	 Itaboraí,	 	 casa	 3	
quartos	 (1suíte	 ),	 salão,	 co-
zinha,	banheiro,	área	de	ser-
viço,	varandas,	churrasqueira	
(2banheiros).	2400m2,	arbo-
rizado,	riacho	à	margem.	Tel	
21.	99791-5838.
	

cENTRo	 T.99807-6691
Apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde R$500,00 
sem taxas. Ver Rua Navarro, 
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
Itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307
	

GLóRIa	 V/TEXTo
kitnets	mobiliados,	sem	con-
domínio,	 para	 uma	 ou	 duas	
pessoas,	a	partir		R$800,00/	
R$950,00	perto	metro,	Não	é	
comunidade.	T.2242.2727.
	

TaquaRa	 V/TEXTo
alugo	 várias	 salas	 comer-
ciais,	 excelente	 para	 con-
sultório	 medico,	 dentistas,	
advogados	 e	 outros.	 ótima	
localização	 próximo	 ao	 bRT	
Taquara.	T	96465-9944.
	 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
	

aDVoGaDo	 V/TEXTo
INSS,	 amparo	 Idoso	 (Loas)	
65	 anos,	 sem	 contribuição,	
benefício	 demorando,	 in-
deferido,	 pensão	 	 morte,	
aposentadoria	por	tempo,	au-
xilio	doença.	Tel.:(21)98170-
8738	Watsapp.

	
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.
	

coSTuREIRa	 V/TEXTo
Pilotista,	experiência	em	car-
teira	para	atelie	na	barra	da	
Tijuca,	 De	 segunda/	 sexta	 ,	
salario	 +ticket	 alimentação	
.contato:	
simonecall@yahoo.com/	
T.99132-9248.
	

auX	PoRTaRIa	 V/TEXTo
E	 faxineiro	 com	 experiência	
comprovada	 em	 condomínio		
carta	de	referência,	morando	
no	centro,	salario	da	catego-
ria,	enviar	currículo	condomi-
nio252@hotmail.com

	

SERRaDoR	
Marmoraria  contrata Serra-
dor E Acabador, salários à 
partir de R$2.000,00, +be-
nefícios, Recreio. Tratar com 
Alessandro 99770-9967/ 
98162-2245 Watsapp.
	

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:	 96413-7691/	
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

 

aDmITE-SE	
Moças maiores, ganhos aci-
ma R$300,00 diários, sim-
pática, gananciosas, moradia 
grátis, 18/35 bonitas, ad-
mite-se também telefonistas 
T.97011-6960 ZAP pode ligar 
a cobrar.
	

PaLIo2012	 R$26.500
2012	 /	 2013,	 sporting	 1.6	
dualogic,	 com	 gnv,	 única	
dona,	 47.000km	 rodados,	
branco.	 tel:	 21	 99775-9649	
contatos	via	zap.
	


