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Eng.DEntro	 r$140.000
Apartamento,	 vazio,	 	 2quar-
tos,	 sala,	 cozinha,	banheiro,	
àrea,	 play,	 salão	 de	 festas,	
vaga,	 5	 minutos	 Dias	 da	
Cruz..	 t.99968-4920.	 Jorge	
C.2713.
	

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
	

CAChAmbI	 r$790,00
apartamento sala, quarto + 
dependência de empregada 
muito novo, ótima localiza-
ção, próximo ao comércio, 
Supermercados, farmá-
cias, Padaria, etc.  tel.:(21) 
98642-5542
	

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.

	
SErVIÇo	mÉDICo	
atestado saúde ocupacional 
(aso), exames admissionais, 
periódicos, Demissionais 
para o trabalho. Bradesco 
Saúde, Geap e particular. 
Copacabana. tel:3437-7749 
email: contato@medicinado-
trabalhorj.com.br

	

AuX.CAbELEIrEIro	
Experiência,	 carteira	
assinada,	 	 	 r$1.241,00			
+Vt.	 (saber	 escovar).	
Comparecer	 3f	 /	 sábado		
11:00/17:00h			Av.	Améri-
cas	 700	 bloco-8	 loja	 106-
C	barra	tijuca	 	 (Shopping	
Cittá	América)

	
CAIXA	 V/tEXto
Lotérica, precisa atendente, 
simpática, dinâmica, boa 
vendedora, jogos, bolões, 
experiência em casa lotérica, 
boas referências, enviar cur-
riculo para centrolotericoem-
pregos@gmail.com
 

oVErLoquIStA	 V/tEXto
Confecção contrata overlo-
quista com experiência em 
moda/ Praia. Salário e Passa-
gem. Duque de Caxias. Conta-
to: 96666-3841
	

EmPrEgADA	 V/tEXto
Forno	e	fogão	comidas	finas,	
referências	recentes	na	Zona	
Sul,	 mínimo	 3anos	 carteira,	
para	 dormir.	 Ligar	 9:00/	
17:00h.	 tel.98032-4981	 Va-
nessa
	

AuX.	ProDuÇÃo	 V/tEXto
Masculino,  preferência Mora-
dores Campos dos afonsos, 
Deodoro proximidades.   in-
dústria Metalúrgica.   enviar  
currículo: rh@icram.ind.br
	

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	urgEntE	
moças	 maiores,	 mesmo	
sem	 experiência,	 para	 ter-
mas	 na	 baixada,	 casa	 com	
muitos	 clientes.	 Ambiente	
discreto.	 	 	 Início	 	 imediato.	
t.99329-3204/	 96601-7959	
whatsapp
	


