
o dia  I  Quarta-feIra, 3.2.2021 

Pág. 11 Pág. 11 Pág. 11Pág. 11 Pág. 11 Pág. 11

Flamengo	 R$460.000
Apartamento, quarto e sala 
separados, 36m2, Buarque 
de Macedo Fundos. Tratar 
direto proprietário, não aceito 
corretor. Contato (21)99357-
5228 horário comercial
	

Sta.CRuz	 R$25.000,00
Quarto, cozinha, banheiro e 
outra de R$75.000,00 sala, 
quarto, cozinha, banheiro, 
quintal toda murada, Terrenos 
de 8x16 próximo estação. Tra-
tar direto com proprietário Tel: 
3217-9252/ 98579-8690
	

ItaIpu	 R$150.000,000
Vendo Terreno próximo Ave-
nida Central/ Praias, com 
fundos para reserva florestal. 
Rua sem Saída. Registrado/ 
escriturado. Direto proprietá-
rio Tel:2613-6958/ 98537-
6065
	

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
	

aDVoCaCIa	 t.99161-9013
em	geral.	experiência	Jurídi-
ca	 comprovada!	 atendemos	
qualquer	causa	com	eficiên-
cia,	 rapidez.	 ligue	 já!	 Con-
sulta	 grátis,	 plantão	 24h.	
Dr.	milton	Santos	tel:99161-
9013	whatsapp	
	
aDVogaDo	 V/teXto
INSS, orientação gratuita 
,amparo Idoso (Loas) 65 
anos, sem contribuição, be-
nefício demorando, indefe-
rido, pensão  morte, auxilio 
doença. Tel.:(21)98170-8738 
Whatsapp.
	

peDReIRo	 V/teXto
Instalador Hidráulico, expe-
riência em execução de obras 
prediais, larga experiência 
em montagem de barriletes, 
instalações, revestimentos, 
alvenaria. Tel: 99805-0716/ 
99823-7423
	

auXIlIaR	 V/teXto
Contratamos senhora aci-
ma 40anos residente bairro 
Fátima/ Centro. Experiência 
computador. Informar preten-
são salarial. Curriculo com 
foto para email adrianaferrei-
ra1955@gmail.com
	
DeDetIzaDoR	 V/teXto
Dedetizadora contrata, prefe-
rencialmente com CNH, ofe-
recemos treinamento, trazer 
currículo/ entrevista partir 
amanhã. Rua Guilhermina 
480, Encantado, Próximo  Rei 
do Bacalhau.
	
meC.	ReFRIgeRação	
mecânico	 	ar	Condicionado,		
experiência	 Split,	 Splitão,	
Fan	 Coil	 &	 VRF.	 Currículo	
com	 pretensão	 salarial	 vi-
viane@nlpair.com.br.	 Vaga	
todas	as	Cidades	RJ.
	
tÉC.	eletRÔnICa	
Contrata-se Técnico em Ele-
trônica  com experiência em 
Equipamentos Hospitalar. 
Enviar Currículo para : rh.flex-
med@flexmed-es.com.br
	

opeRaDoR	tetRapaK	
para	tBa19.	Deixar	Currículo	
de	 02/02	 à	 08/02	 Horário	
de	 08h	 ás	 15h	 na	 estrada	
São	tomé	936	lote	12	qua-
dra	11	Jardim	primavera	Du-
que	de	Caxias.
	

motoRISta	 V/teXto
Vaga	motorista	com	experiên-
cia	 em	 caminhão	 poliguin-
daste	 (caçamba)	 entrar	 em	
contato	 no	 telefone.	 início	
imediato,	salário	a	combinar.	
t.	21	2445-1393.
	

lanteRneIRo	 V/teXto
oficina	 contrata:	 lanter-
neiro,	 pintor,	 	 montador,	
eletricista	 e	 polidor.	 com	
experiência	 	 Comparecer	
Rua	olegario	mariano	1403,	
Vila	São	luiz,	Duque	Caxias	.	
t.:97372-8875/	2782-6026.
	
meCânICo	 V/teXto
De Autos  Precisa-se para 
oficina. Experiência compro-
vada, salário +cesta básica 
+almoço  +VT. Tratar Rua 
Montevidéu, 287- Penha.
	

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

	

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

	
magIa	negRa	
Amarrações, Pactos, Cresci-
mento Financeiro/ Profissio-
nal, queda de inimigos. Jogo 
de Búzios. Consultas com 
Entidade. Tel 3259-3006/ 
98558-9091 whatsapp
 


