CLASSIMAIS
Sábado, 7 de Julho de 2018

LIGUE E ANUNCIE

MAIS FÁCIL DE ACHAR, VENDER E COMPRAR.

A

IMÓVEIS
Compra e Venda

Pág. 5

AGREGO
V/TEXTO
Agrego caminhões de pequeno, médio e grande porte refrigerado. Para atuar no Rio
de Janeiro. Tratar com
99913-1988 Paulo.

fa

veículos

> antes de efetuar uma
transação comercial,
verifique a idoneidade de
quem está negociando,
pedindo documentos
que identifiquem o
fornecedor, se julgar
conveniente. Evite
fornecer documentos
pessoais ou depositar
valores ao fornecedor
antes da verificação

autos
compro

imóveis

compra e venda
centro
> bairro de fátima;
catumbi; centro; lapa;
cidade nova; gamboa;
santo cristo; saúde

B

C
A

IMÓVEIS
Aluguel

Pág. 5

região
dos lagos
>araruama, arraial,
búzios, cabo frio,
saquarema,
s. pedro da aldeia,
outras localidades
casas e terrenos
SAQUAREMA
V/TEXTO
Residencial Evangélico,
12 minutos da praia. Lagoa nos fundos, Lotes a
partir de R$280,00/ mensais sem entrada.
T.(22)2657-0014/
(22)99711-2662.
Whatsapp

D

NEGÓCIOS
Pág.1 5
Pág.

E

EMPREGOS
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PREFEITURA DA CIDADE DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E FAZENDA
COORDENADORIA DA UNIDADE DE LICITAÇÃO

casas e terrenos
SEN.CAMARÁ R$140.000
2Casas (debaixo pronta),
(decima falta acabamento),
2Quartos, sala, cozinha, banheiro, varanda, quintal, perto Nave Conhecimento. Direto proprietário. Zap: 973559141/ 3333-0465.

2532-5000

AVISO DE ADIAMENTO
PROCESSOS
1159/2018

N°s.

14673/2017,

14904/2017,

15425/2017

e

MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 024/2018
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de
serviço telefônico fixo comutado (fixo-fixo, fixo-móvel) local, longa
distância nacional intra regional e inter regional e longa distância
internacional, a ser e executado de forma contínua
SECRETARIA
REQUISITANTE:
Secretaria
Municipal
de
Administração, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal
de Educação, Ciência e Tecnologia e Secretaria de Desenvolvimento
Social Trabalho e Renda.
Fica adiada para o dia 12/07/2018 às 11h30, a Licitação que seria
realizada no dia 06/07/2018 às 10h00
Armação dos Búzios, 05 de Julho de 2018.

1 quarto

citroen
PICASSO 2008 R$10.900
GLX 2.0 completo, prata metálico,
documentos
0k.
R$10.900,00 tel. 994001534 Daniel.

peugeot
207 2013
R$18.900
1.4, 2portas, hatch XR, 8v,
flex, completo, ar, vidros,
travas, direção hidraúlica,
alarme, vermelho. Única dona, documentação ok.
Tel.:99971-4930.

volkswagen
GOLF 2014
R$82.000
GTI, turbo. Aceito troca, único
dono, todo original ! Tratar
Tels.: (21) 99398-8226/
(21) 2453-1000

táxis
AUTONOMIA
R$38.900
Leva junto: taxímetro +
bigurrilho + impressora! Autonomia transferível, meu nome, documentos ok. Particular.
Luis/
Paulo
tel.:(21)98356-4487
Whatsapp
AUTONOMIA
R$39.000
Vendo somente autonomia
antiga, sem o carro. Pronta
para transferir. Documentação toda Ok. Tel: 987282670.
GRAND SIENA 2015
R$75.000,00. Vendo com
tudo (Carro e autonomia).
Pronto para transferir. Documentação Ok. Tel: 987282670.
MOTORISTA
V/TEXTO
Auxiliar para taxi, aluguel
a partir R$106,00. Últimos veículos! Sem depósito. Manutenção com a empresa. Rua Cachambi
Nº170.
WhatsApp:
T.96451-1223
SPIN 2016
R$90.000
LT, 1.8, 80.000 kms originais, super novo. Vendo com
tudo (Carro/ autonomia).
Pronto para transferir. Documentação Ok. Tel: 987282670.

CENTRO
R$230.000
Reformadíssimo,
fundos,
vista livre, portaria 24 horas, sala, quarto, ampla cozinha (planejada), banheiro
cabe
máquina
lavar.
Whatsapp:
96943-3106.
Creci.035430/O

zona norte 3
>acari; anchieta;
bento ribeiro;
cascadura ; coelho neto;
guadalupe;
honório gurgel;
madureira; mal hermes;
oswaldo cruz;
rocha miranda;
ricardo de albuquerque;
vicente de carvalho;
vila valqueire; pavuna
casas e terrenos
ASSINATURA 6 MESES
B.RIBEIRO R$250.000
Melhor localização do
bairro, próximo Restaurante Elite do Churrasco, casarão
quadriplex,
4quartos, suíte, toda
porcelanato, blindex, garagem para 2carros, terra
ço com linda vista. Aceito
carro/ pequeno parcelamento. Tratar
970439985
V. VALQUEIRE R$65.000
Direto construtor, 1º locação, casinha de vila, ambiente familiar, lugar excelente. Sala, 2quartos, todo em porcelanato, entrega em 30dias. R$45.000
entrada, +prestações. Tratar 97043-9985
V.VALQUEIRE R$550.000
Casa triplex com terreno
330m2. Sendo 3casas mesmo
espaço.
5quartos
4salas,
3cozinhas.
Comercial/ Residencial. aceito
carta!
Tel:35499663/ 2454-0690. creci
25.583

zona oeste
>bangu; guaratiba;
campo grande;
padre miguel; realengo;
santa cruz; santíssimo;
senador camará;
sulacap; vila kenedy
2 quartos

aluguel de
veículos
AGREGO
T.2425-5791
Carro Utilitário, carga seca
e gelada. Entregas: Rio e
Grande Rio, de 2ªfeira à
6ªfeira.
Carregar
em
Jacarepaguá ou Ceasa.

COSMOS
R$100.000
Apartamento. 2quartos,
sala, cozinha, banheiro área serviço. Monitorado
por câmeras, portaria
24h, campo futebol, área
lazer.
Rgi.
Tel:99399-8645
whatsapp Adriana

SAQUAREMA. T . 3 6 0 7 0707
(Sampaio Correa). 1hora
RJ! Atenção!! Promoção COPA! "SEM ENTRADA!" Loteamentos "Costa Del Este",
"Costa Dourada", "Sítios
Recreio Fazenda Lagoa".
TERRENOS 450m2/ 600m2
até
5.000m2.
Partir
R$398,00 mensais. ("SEM
ENTRADA", Pague somente
mesalidades +despesas de
venda até 30 dias)
10minutos Lagoa/ Praias/
Cachoeiras Tingui. Corretores sabado/ domingo local.
Rodovia Amaral Peixoto (RJ
106 Km 56/ 57) Levamos
gratuitamente
domingos.
Garantia SEG-Imóveis (68 anos). Rua Nilo Peçanha,
109 Ingá Niterói (21)36070707/
(21)2721-0803/
(21) 2721-0911/ Cj-49670
www.segimoveis.com.br

SAQUAREMA. T . 3 6 0 7 0707
(Sampaio Correa). 1hora
RJ! Atenção!! Promoção COPA! "SEM ENTRADA!" Loteamentos "Costa Del Este",
"Costa Dourada", "Sítios
Recreio Fazenda Lagoa".
TERRENOS 450m2/ 600m2
até
5.000m2.
Partir
R$398,00 mensais. ("SEM
ENTRADA", Pague somente
mesalidades +despesas de
venda até 30 dias)
10minutos Lagoa/ Praias/
Cachoeiras Tingui. Corretores sabado/ domingo local.
Rodovia Amaral Peixoto (RJ
106 Km 56/ 57) Levamos
gratuitamente
domingos.
Garantia SEG-Imóveis (68 anos). Rua Nilo Peçanha,
109 Ingá Niterói (21)36070707/
(21)2721-0803/
(21) 2721-0911/ Cj-49670
www.segimoveis.com.br

costa verde
>angra; itaguaí; parati;
mangaratiba; muriqui;
outras localidades
casas e terrenos
ITAGUAI
R$160.000
Casa grande laje, plantação, água, luz, esgoto, terreno
12x30, murado. Próximo comércio, condução, asfaltado.
Aceito proposta! Escritura ok.
Tels.:96564-1584/
965636344.

imóveis
comerciais e
industriais
prédios
comerciais
V.ISABEL
R$250.000
Ótimo investimento/ própria
morada, prédio 4 andares
residencial/ comercial, precisando reforma, somente dinheiro. Rua Sousa Franco
832. Andrea 98252-2393/
2576-2105.

CLASSIMAIS

Grazielle Alves Ramalho
Pregoeira

b
imóveis
aluguel
centro
>bairro de fátima;
catumbi; centro; lapa;
cidade nova; gamboa;
santo cristo; saúde
2 quartos
CENTRO
T.99807-6691
Apartamentos novos, vários
tamanhos, desde R$550,00
sem taxas. Ver Rua Navarro,
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus:
201/ 202/ 410/ 426, saltar
Itapirú, 600. 99793-4378
CJ:5307.

zona norte 2
>benfica; bonsucesso;
brás de pina; cordovil;
higienópolis; inhaúma;
irajá; jd. américa;
manguinhos; olaria;
parada de lucas; penha;
ramos ; são cristóvão;
triagem; tomás coelho;
vila da penha;
vigário geral;
vista alegre
2 quartos
IRAJÁ
T.3371-9234
Alugo apartamentos
01
quarto
R$750,00
e
R$800,00,
02quartos
R$960,00 e R$1.080,00.
Condomínio incluído. Avenida Monsenhor Felix, 1.072.
Tel: (21)99583-7081

zona norte 3
>acari; anchieta;
bento ribeiro;
cascadura ; coelho neto;
guadalupe;
honório gurgel;
madureira; mal hermes;
oswaldo cruz;
rocha miranda;
ricardo de albuquerque;
vicente de carvalho;
vila valqueire; pavuna
2 quartos
R.MIRANDA T.3432-4263
Avenida dos Italianos, 1061
Apartamento 2quartos. Salas
comerciais Avenida dos Italianos, 1119. Estrada dos
Bandeirantes, 24041, Vargem Grande. T.99874-6674
(Luís) 97403-2959 (Ivan)

GUSTAVO ROMEIRO MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO DO 9º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, atendendo a requerimento do ITAÚ UNIBANCO S/A, CNPJ nº 60.701.190/0001-04, com sede em
São Paulo/SP, prenotado sob nº 1809916, procede por meio do presente, nos termos do art. 26, § 4º da Lei 9514/97, à INTIMAÇÃO de
identidade CNH/DETRAN/RJ
HILTON MARTINS DA ROCHA,
00434420113, CPF 693.876.807-20 e sua mulher CLEIDENEUSA
DA SILVA RODRIGUES, identidade CRECI/RJ 21743, CPF
909.614.207-15, casados pelo regime da comunhão parcial de bens
na vigência da Lei 6515/77, brasileiros, corretores de imóveis, residentes nesta cidade, para que compareça a esta Serventia, situada
na Av. Nilo Peçanha, nº 12 - 6º andar, Centro/RJ, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados desta data, a fim de efetuar o pagamento dos encargos vencidos e não pagos, previstos no Contrato
de Financiamento Imobiliário, datado de 22/05/2015, com garantia de
alienação fiduciária registrada na matrícula 413636 sob o R-07, a
qual diz respeito ao imóvel situado na Av. Ayrton Senna, nº5500, loja 105 do bloco 02 - Rio de Janeiro/RJ, de responsabilidade de
V.Sa. segundo o requerimento, o valor destes encargos, posicionado
em 23/03/2018, sujeita-se a atualização monetária, juros de mora e
ao acréscimo dos encargos que vencerem, até a data do efetivo pagamento, conforme planilha de débitos que o acompanha. Fica V.Sa.
cientificado de que o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado implica na Consolidação da Propriedade do imóvel acima mencionado, em favor da credora fiduciária, nos termos do art. 26, §7º,
da Lei nº 9.514/97. Rio de Janeiro, 18 de junho de 2018. GUSTAVO
ROMEIRO MENDES, OFICIAL SUBSTITUTO.

zona oeste

CLASSIMAIS
LIGUE

2532-5000

profissionais
liberais

>bangu; guaratiba;
campo grande;
padre miguel; realengo;
santa cruz; santíssimo;
senador camará;
sulacap; vila kenedy
temporada
SEPETIBA T.3317-7598
Praia Dona Luiza. Promoções quitinetes a partir
R$ 250,00, casas vazias,
mobiliados e apartamento, espaço
piscina.
Tel.:3317-6768 967730599 Peres

c
negócios

estabelecimentos
comerciais e
industriais
RESTAURANTE
V/TEXTO
Vende-se o melhor restaurante de comida tipica da
Vila da Penha 25 anos de
tradição, motivo separação
de socio. T.96956-2321/

máquinas
equipamentos
e instalações
EQUIPAMENTOS
Vendo tudo para confecção, máquinas industriais, mesa de corte e equipamentos. Motivo: Mudança para China. Aceitamos
proposta. Ligue 24841972/ 98364-0133

CLASSIMAIS

LIGUE

2532-5000

EDITAL DE INTIMAÇÃO

LIGUE

2532-5000

ADVOCACIA T.2035-0479
Recuperamos SPC e Serasa,
Títulos Protestados Física e
Juridica, busca e apreensão
de veículos, Violência Doméstica, Habeas Corpus, livramento condicional.
ADVOCACIA T.2464-1952
Advogados Especializados, Direito Trabalho, Consumidor, Inventários, Imobiliário, Benefícios Suspensos, Juizados Especiais. Rua Baronesa, 705
Sala: 208, Praça Seca.
Tels:3350-0196/ 24641952.
CONTABILIDADE V/TEXTO
Imposto de Renda, decore,
confirmação, holerite, auxiliamos aluguel imóvel, auxiliamos conta, cartão, tudo para
empresas, baixa de cheques,
T:99854-4915 Wthasapp
CONTABILIDADE V/TEXTO
Exclusão de cheques sem
fundos, somente com micro
filmagem na forma da Lei/
legalização de empresa/
destrato/ alvará/ folha pagamento. T:98556-3425

FIADOR
V/TEXTO
Locatários, fornecemos
para aluguel imóveis residenciais,
comerciais,
shoppings, documentação
na hora! Auxiliamos comprovação de renda. Tratar
99929-6419
(Vivo)/
96992-9443 (tim).

d
empregos
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escritório
ASS.ADMINISTRATIVO I
SEST SENAT contrata para
atuar em Campos dos
Goytacazes/RJ:
Código:
ADIM/2018. Requisitos Necessários: Nível médio completo, Experiência em atividades administrativas, financeiras e atendimento ao
público. Requisitos Desejáveis: Cursando nível superior. Conhecimentos: Domínio
de informática (Windows e
Pacote Office). O processo
seletivo terá as seguintes etapas: avaliação curricular,
prova de conhecimentos específicos, redação e entrevista. Interessados enviar o
currículo para o e-mail:
cgoytacazes.rj@sestsenat.
org.br Obrigatório informar
no campo “assunto” o código da vaga. O currículo também poderá ser entregue na
portaria do SEST SENAT,
ambos até as 18h do dia
10/07/2018. Se pessoa
com deficiência, conforme
definição do art.2º da Lei
Nº 13.146, de 16 de julho
de 2015, aprovada no Processo, terá prioridade na
contratação, conforme previsto no artigo 93 da Lei
8.213/91. No entanto, será
imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do enquadramento
no Decreto nº 3298/99 ou
Certificado de reabilitação
profissional emitido pelo
INSS. A não observância do
disposto no Código de Ética
do SEST SENAT (acesso em:
www.sestsenat .org. br ),
ensejará a desclassificação
em qualquer fase do processo seletivo. Esse processo
seletivo terá validade de 06
meses a partir da data do anúncio.

F

VEÍCULOS

PORTEIRO
V/TEXTO
SEST SENAT contrata para
atuar em Campos dos
Goytacazes/RJ:
Código:
PORT/2018. Requisitos Necessários: Ensino fundamental completo; Experiência em atividades de portaria; Experiência em atendimento ao cliente. Requisitos Desejáveis: Ensino Médio completo com comprovação; Experiência em rotinas de segurança. Conhecimento: Informática (Pacote
Office), Domínio da língua
portuguesa, Rotinas de segurança, Higiene e proteção
ao meio ambiente; O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação
curricular, prova de conhecimentos específicos, redação e entrevista. Interessados enviar o currículo para
o e-mail: cgoytacazes.rj@
sestsenat.org.br Obrigatório informar no campo “assunto” o código da vaga. O
currículo também poderá
ser entregue na portaria do
SEST SENAT, ambos até as
18h do dia 10/07/2018.
Se pessoa com deficiência,
conforme definição do art.
2º da Lei Nº 13.146, de 16
de julho de 2015, aprovada
no Processo, terá prioridade
na contratação, conforme
previsto no artigo 93 da Lei
8.213/91. No entanto, será
imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do enquadramento
no Decreto nº 3298/99 ou
Certificado de reabilitação
profissional emitido pelo
INSS. A não observância do
disposto no Código de Ética
do SEST SENAT (acesso em:
www.sest senat .org.br ),
ensejará a desclassificação
em qualquer fase do processo seletivo. Esse processo
seletivo terá validade de 06
meses a partir da data do anúncio.

demais
atividades
contrata-se
nível
superior
TÉCNICO
V/TEXTO
De Formação Profissional I.
SEST SENAT contrata para
atuar em Campos dos
Goytacazes/RJ:
Código:
TECFORPROF I/2018. Requisitos Necessários: Ensino
superior com certificado reconhecido pelo MEC; Curso
técnico em Segurança do
Trabalho devidamente registrado no MTE; Experiência
em atividades pedagógicas
e atendimento ao cliente.
Requisitos Desejáveis: Experiência em ministrar palestras; Curso de formação em
Instrutor de Trânsito e/ou
Diretor de Ensino. Conhecimentos: Planejamento e elaboração de cursos; Noções
de ensino à distância e programas de educação profissional; Informática (Pacote
Office); Língua Portuguesa.
O processo seletivo terá as
seguintes etapas: avaliação
curricular, prova de conhecimentos específicos e gerais, redação e entrevista.
Interessados enviar o currículo
para
o
e-mail:
cgoytacazes.rj@sestsenat.
org.br Obrigatório informar
no campo “assunto” o código da vaga. O currículo também poderá ser entregue na
portaria do SEST SENAT,
ambos até as 18h do dia
10/07/2018. Se pessoa
com deficiência, conforme
definição do art. 2º da Lei
Nº 13.146, de 16 de julho
de 2015, aprovada no Processo, terá prioridade na
contratação, conforme previsto no artigo 93 da Lei
8.213/91. No entanto, será
imprescindível apresentação de laudo médico conclusivo do enquadramento
no Decreto nº 3298/99 ou
Certificado de reabilitação
profissional emitido pelo
INSS. A não observância do
disposto no Código de Ética
do SEST SENAT (acesso em:
www.s estsenat .org.br ),
ensejará a desclassificação
em qualquer fase do processo seletivo. Esse processo
seletivo terá validade de 06
meses a partir da data do anúncio.

CLASSIMAIS
LIGUE

2532-5000

PCD
V/TEXTO
(Pessoas com Deficiência).
SEST SENAT contrata para
atuar como Auxiliar Administrativo em Campos dos
Goytacazes/RJ:
Código:
AUXPCD/2018. Requisitos
Necessários: Ensino médio
completo, Experiência com
atendimento ao cliente. Requisitos Desejáveis: Experiência com rotinas administrativas. Conhecimento: Rotinas Administrativas; Informática (Pacote Office) e
Língua portuguesa. O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação
curricular, prova de conhecimentos específicos, redação e entrevista. Interessados enviar o currículo para
o e-mail: cgoytacazes.rj@
sestsenat.org.br Obrigatório informar no campo “assunto” o código da vaga. O
currículo também poderá
ser entregue na portaria do
SEST SENAT, ambos até as
18h do dia 10/07/2018.
Pessoa com deficiência,
conforme definição do art.
2º da Lei Nº 13.146, de 16
de julho de 2015, será imprescindível apresentação
de laudo médico conclusivo
do enquadramento no Decreto nº 3298/99 ou Certificado de reabilitação profissional emitido pelo INSS. A
não observância do disposto
no Código de Ética do SEST
SENAT
(acesso
em:
www.sestsenat .org. br ),
ensejará a desclassificação
em qualquer fase do processo seletivo. Esse processo
seletivo terá validade de 06
meses a partir da data do anúncio.

e
casa

obras
reformas
mat. construção
PINTURA
T.3404-5441
Geladeira,
fogões.
Laqueamento de móveis e
verniz à pistola, pátinas.
Orçamento sem compromisso. Atendemos Rio e
Região
dos
Lagos.
Tel:98190-9878.
REFORMAS
V/TEXTO
Pintura
Hidráulica,
Hipermeabilização, dedetização, reforma de telhado,
sinteco, gesso, drywall. reformas em geral. Tel:26998534/ 96427-0202
REFORMAS
V/TEXTO
Casas, apartamentos, fachadas prédios, manutenção predial, pintura geral,
profissionais capacitados,
garantia dos serviços. Parcelamos. Tecnico/ Engenheiro.
T.3079-6579/
96818-8516/ 96759-4555.

Pág. 3 a 5

TIJOLO
T.96514-9393
Tijolos primeira qualidade,
20x30 R$ 600,00, 20x20 R$
390,00. Frete grátis, entregamos Rio e Baixada. Ligue e
confira.
T:96514-9393/
4116-0224
TIJOLOS
T.2645-8470
Compre direto da Cerâmica,
qualidade/ entrega garantida.
19x19
R$390,00,
19x29 R$580,00, tijolo laje
R$700,00. Tijolos de qualidade. 96839-7928/ 996492817/ 99779-9712.
TIJOLOS
T.99780-2769
Promoção! 19x29= R$
645,00; 19x19= R$ 430,00.
1ªqualidade! Entrega rápida
em sua obra, não cobramos
frete. Tels: 97011-3113/
97143-0493/ 99780-2769.

místicos
CONSULTAS VOVÓ
(Cambinda). Joga-se Cartas,
Búzios Rua Dias da Cruz,
923 Engenho Dentro. Experimente, não vai se arrepender
comprove! T.2594-6085/
2595-9797

massagens e
acompanhantes
> recomendável para
maiores de 18 anos
> submeter crianças ou
adolescentes à
prostituição ou à
exploração sexual é
crime com pena de
reclusão de 4 a 10 anos
e multa - art. 244-a da
lei 8.069/90
> encontros com
pessoas desconhecidas
podem ser perigosos.
aconselha-se marcá-los
em lugares públicos,
além de informar a
alguém local e hora do
encontro
ACOMPANHANTES LUXO
Lindas loiras, morenas, mulatas. Atendimento 24hs,
02:00hs R$150,00, sem decepção.
T.3071-7724/
96845-6060/ 97338-5259/
www.agenciafelinas.com.br

