FELIZ DIA DO PAPAI

A VOZ DO CIDADÃOBR

Na foto ao lado Nildo das Faixas. Nildo
das Faixas é leitor do Jornal de bairro A
Voz do Cidadaobr em Parada de Lucas.
Ivanildo Rodrigues, conhecido como
Nildo das Faixas. Nascido na Praça do
Carmo na Rua Irapuá 294. Filho de
Floriano Rodrigues loureiro e Manuela
Rodrigues Loureiro. É pai de quatro
filhos, com quatro mulheres diferentes,
três filhas e um filho. Nildo foi criado em
Parada de Lucas. Vive há 71 anos em
Parada de Lucas. Técnico em
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Contabilidade, mais nunca exerceu.
Terceiro grau pela metade em Direito e
administração. Há 50 pintando
profissionalmente. Fundou a Rádio
Comunitária Irajá em 1990 e em 1997
fechou. Na opinião de Nildo Faixas o
nosso Jornal de bairro é muito bom e só
precisa melhorar a apresentação da
primeira página. Seu Nildo, possui em
seu arquivo particular de LP um LP do
Roberto Carlos, que segundo o fã club
de Roberto Carlos o Rei não Possui.

Rua da Pátria 714 Água Santa- Rio de Janeiro

TÉCNICO DE INFORMÁTICA
Instalação de programasConfiguração de redesRecuperação de dadosPreços tabelados e Garantia
Zap 97641-4530
Igor Oliveira

CIDA QUENTINHAS

Na compra de uma refeição grátis
Guaracamp. Na compra de 14
refeições a 15 refeição é grátis.
Atendemos a partir das 10hs
Aceitamos cartões sodexo,
VRefeição,TRestaurante
Disk Quentinha 98935-7655
3450-4518 Alexandre.

Av Monsenhor Félix 937
Irajá- Rio de Janeiro
2471-6768/ 2475-2019
3357-2683

DISLUPE-DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES
E PEÇAS EM VISTA ALEGRE
Avenida São Félix, 391
loja Em Vista Alegre Rio de Janeiro - RJ
Tel: Tel: (21) 3352-6818

Jornal A Voz do CidadãoBR- Agosto de 2017

EDITORIAL:

ANDRÉ LUIS CASTEDO

M

inha gente! Olhando para as crianças do asfalto e para as
da comunidade, pensaremos quantas crianças não
tiveram a mesma sorte? Refletimos em pobreza no Brasil,
falamos dos pobres, mas não visualizamos, não entendemos, e a
EXPEDIENTE DO JORNAL

A VOZ DO CIDADÃOBR
Jornalista Responsável: André Costa
Edição: Agosto de 2017
Distribuição Gratuita
Gráfica Sumaúma
Atendimento 9hs às 17hs
Tel: 3372-7760
Whatsapp 996584199
andrecastedorj@bol.com.br

COBEMA
Comércio e Beneficiamento
de Madeiras LTDA

Madeiras em geral,
colas, puxadores, etc
Av Brás de Pina 2013
Vista Alegre
Tel:3391-1322
3391-2200
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maioria só quer saber do próprio bolso, de levar vantagem em
tudo, a maioria é imediatista, querem as coisas para ontem. Ao
glamourisar a Favela, "Aí começa a hipocrisia: 'vamos chamar de
comunidade'. Comunidade e favela é tudo a mesma 'coisa', as
eleições 2018 estão chegando e precisamos eleger deputados
novos focados na educação e na saúde do povo. Muitos de nós
trabalhadores chefes de familia "damos exemplos para um país
repleto de corrupção e de sacanagem e sem justiça que puna as
mulheres que abandonam os seus filhos e agridem os maridos.
Quem tem dignidade consegue enfrentar tudo, crise, desemprego,
tiro, casa destruída, porque encontra em DEUS e nas pessoas
boas força para vencer". "Infelizmente essa é a realidade desse
país, que precisa de governantes focados em oferecer educação,
saúde, transporte, segurança, saneamento básico para todo
mundo. Cada cidadão e/ou comerciante que paga o imposto, tem a
obrigação de ajudar uma Rádio Comunitária da sua região e ou um
Jornal Comunitário, que cobra melhorias para a nossa região e
não só querer Retorno financeiro de propagandas.

ESCOLA DE MÚSICA

Cursos de violão- Guitarra
Contra baixo- Bateria- Teclado
Piano- Canto- Cavaco
Banjo- Teoria musical
PRIMEIRA MENSALIDADE GRÁTIS
Rua José Sombra 101-Irajá
Tel:3361-7212
Rua Nunes Alves 56- sala 301
Tel:2775-0796 D.Caxias
MESSIAS
REI DO LANCHE

Sucos- Hamburguer
Hot Dog- Refrigerantes
Rua Honório de Almeida
Esquina com
Av Brás de Pina
Vista Alegre
tel:2481-7674\ 2481-7663

Òculos de grau
Óculos de sol
Lentes de contato
Av Ministro Edgard Romero 931B
Val Lobo
Tel:3391-6676
Érick Alves

Conserto: Tv Led, Tv Lcd
Tv Plasma, Som
Geladeira, Ar condicionado
Máq de Lavar, Micro Ondas
Rua Macunaíma 415Vaz Lobo
Cel 976705268
Wellingtom

J.R PRÓTESE DENTÁRIA

BAR DO KAPENGA SUPER MERCADINHO NOSSA

Conserte sua Dentadura
Sem sair de casa
Tel: 3624-0354
97077-9010
Ricardo

Cerveja gelada
Refrigerantes
Lanches
Rua Tejupá 58
Vila da Penha
Vale a Pena Frequentar
Kapenga

BAR DO JOAQUIM BAZAR DIANE
Servimos almoço- Petiscos
Cerveja gelada- Refri
Estrada da Àgua Grande
680- Vista Alegre
Tel: 7873-3928
Joaquim

Xerox, Papelaria, Bazar
Refrigerantes,
Rua da Inspiração 367
Loja A Vila da Penha
Zé Carlos

SENHORA DE FÁTIMA
Alimentos- Biscoitos- Pão de Forma
Cerveja- Refrigerante
Av Brás de Pina 1636
Vila da Penha-Rj
Marcelo

RIO ECO COELHO
BAZAR e FERRAGENS
MATERIAL HIDRÁULICO
ELÉTRICO
ACESSÓRIOS- VÁLVULAS
REGISTROS
RUA OLIVEIRA BELO 345 B
VILA DA PENHA
TEL:2481-2266 ISMAEL

EDN SALÃO DE FESTAS
Aniversários- 15 anos- Casamentos- Bodas
Eventos Empresariais- Formaturas
Rua Barão de Melgaço 520
Cordovil- Rio de Janeiro
Celular: 964510980
Atendimento Individualizado
e com hora marcada para:
- Incontinência Urinária
-Incontinência fecal
-Disfunções sexuais
femininas
-Flacidez dos músculos
perineais
-Dor pélvica crônica
- Preparação para Parto
(Gestantes)

99854-4733
98382-2459
Fisioterapia Pélvica

FÁTIMA´S EXCURSÃO

Viagem para Conservatória: Dias 20-21-22 de
Outubro de 2017. Viagem para Poços de Caldas
dias 09-10-11-12 de novembro de 2017.
Informações e Reservas Tel: 3371-6935/ 99921-3220
Ligue e peça a programação e Faça a sua Resrva.
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CARTA DOS LEITORES
Envie sua reclamação por email para
andrecastedorj@bol.com.br
ESGOTO TRANSBORDA PERTO DO METRÔ Jornal

de
Bairro A Voz do CidadãoBR Informa: Esgoto transbordando perto da Igreja
Universal e cruzamento da Av. Monsenhor Félix com Automóvel Clube. Mau
cheiro e água podre dando banho de esgoto em quem passa. Um absurdo em
uma das principais regiões do Irajá, bem perto do metrô.
LIXO NA RUA JUQUERI Jornal de Bairro A Voz do CidadãoBR Informa:::
"A prefeitura aqui de Irajá sabe que essa area da passarela da Juqueri é um
ponto sensivel e que depende da conscientização. Exatamente neste local tem
uma caçamba de lixo da prefeitura e mesmo assim enche tudo de entulho".
QUEIMA IMPRUDENTE EM IRAJÁ: Leitor do Jornal A Voz do CidadãoBR
Informa: Frequentemente estão queimando fio junto ao muro do metrô na altura
da rua juqueri próximo a passarela. Durante a queima sobe um cheiro de
borracha queimada que é sufocante e que dura por horas. É a falta de respeito
com moradores e trabalhadorea que nem ao menos podem deixar uma roupa
no varal, pois ao voltar para casa a roupa está com mau cheiro. Exatamente
agora, às 18:30 estão queimando esse material que muitas vezes é sobra de
obras e que queimam sem a minin preocupação."
Av. Pastor Martin Luther King Junior, s/n - Irajá, Rio de Janeiro - RJ, 21530-010

ÁRVORES PRECISAM DE PODA: Informamos que na Rua
Honório de Almeida Esquina com a Rua Félix pereira em Vista Alegre, existem
arvores precisando de poda. Alou Autoridades competentes.jeitinho brasileiro

de levar vantagem em tudo BRINQUEDO DANDO CHOQUE
Jornal de Bairro A Voz do CidadãoBR Informa. Recebemos relato que uma
criança e uma mãe levaram uma descarga elétrica, o suficiente para assustar o
menino pequeno. O local é a famosa "Praça
da Rosa",
emMiranda
Irajá. Pedimos
Av dos Italianos
753- Rocha
às autoridades que resolvam o problema, pode ser que algum fio subterrâneo
tenha se rompido. Ou pode ser eletricidade estática e o brinquedo não é
aterrado. VAZAMENTO NA RUA SEBASTIÃO DE SOUSA
GOUVEIA- Vazamento de água potável. Na Rua Sebastião de Sousa
Gouveia, em frente ao número 15. Esta rua já sofre com a constante falta de
abastecimento de água." Alô CEDAE precisamos ajustar e evitar esse
desperdício de Agua no nosso bairro e ou na Nossa Região pois o mundo está
ficando sem àgua potável e a ´Àgua é muito importante para as nossas vidas***

Praça oito de maio 102- Rocha Miranda
Tel: 4108-7723/ Zap 98610-6090

Club de Descontos Jornal de Bairro A Voz do CidadãoBR:

Prestigiem nossos Anunciantes, apresente este jornal em cada um de nossos
a n u n c i a n t e s e g a n h e 1 0 % d e d e s c o n t o .
Amigos Prestigiem nossos Anunciantes- Participe do Club de Descontos!!!!!!!!

C
O
L
U
N
A
PERSONALIDADES DA
NOSSA REGIÃO DO
JORNAL DE BAIRRO A VOZ
DO CIDADÃOBR: Na foto
acima Adriano Passione. Com
Adriano da Silva Guedes,
Católico, conhecido como:
Adriano Passione, torcedor do
Botafogo, comerciante,
nascido e criado no Irajá/ Vista
Alegre, filho de Jorge Guedes
e Loremar, casado com
Barbara Azevedo, pai de
Pedro, Ana Carolina, Mariana,
Maria Julia. Trabalha há 35 no
mesmo ramo profissional, tem
formação técnica em
contabilidade, Terceiro grau
incompleto, participa de vários
projetos sociais. Passione, de
família tradicional na nossa
região, irmão de Abel, João,
Vensceslau. Adriano trabalha
desde os nove anos, teve a
sua primeira carteira assinada
aos 16 anos. Filho de pais
muito humildes, fazia carreto
na feira de vista alegre, se
virava para ganhar um
trocado. Mais nunca perdeu o
foco nos estudos. Adriano tem
um grande sonho, se tornar
Deputado Federal e
representar a nossa região em
Brasília e colocar em prática
Projetos de Darcy Ribeiro:
Crianças em tempo integral
nas escolas. Com estudo
esporte, boa alimentação,
religião, política para formar
cidadão do bem. Na opinião
de Adriano Passione essa é a
saída para os nossos
problemas. Na opinião de
Adriano Passione o Jornal de
Bairro A Voz do CidadãoBR é
um Excelente veículo de
comunicação. Adriano
Passione Feliz dia dos Pais
com muita Saúde para você.

Coluna Personalidades da
n o s s a
r e g i ã o
homenageando o leitor do
nosso jornal de bairro, o
nosso querido amigo
Antônio dos Santos
Rodrigues. Criado em
Bonsucesso. Casado com
dona Marly. 55 de casado.
Filho de João e Maria.
Nascido em 14/07/1939.
Criado em Bonsucesso.
Torcedor do Clube de
Regatas Vasco da Gama.
Pai de Cristina, Glória e Luiz.
S e u Tu n i n h o c o m o é
conhecido é apaixonado
pelo Vasco. A maioria dos
moradores das ruas Pedro
Teixiera e adjacências
gostam muito do seu
Tuninho. Seu Tuninho é uma
pessoa muito querida em
n o s s a r e g i ã o .

Bar do Ronaldo

Cerveja gelada refrigetante
bolinho de bacalhau frango
a passarinho lingüiça a
calabtezs
Rua general de carvalho
675 cordovil
Na foto acima Ronaldo
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105,9FM

A Rádio Comunitária Milênio 105,9fm a Comunitária da Vila da Penha.
O fundador é o nosso querido amigo Márcio na foto acima. Na verdade
o Márcio começou dançando e cantando funk, foi com o Rafael, no ano
de 1987, gravou a primeira música sua” Beijos de amor”. Márcio já
cantou, montou o grupo New Vozes, ficou dois anos com esse grupo ,
depois montou o grupo Geração do funk de 2005 à 2007. Depois
gravou um cd completo com carreira solo em 2012, e lançou o cd pela
gravadora Vargem records. Agora Márcio está com a Rádio
Comunitária Milênio 105,9fm e com o estúdio de gravação Ms
Produções. Márcio Costa, faz parte da Associação Brasileira de
Compositores e Escritores de Música e também é membro da
Associação de Rádios Comunitárias do Rio de Janeiro. Márcio é
músico e produtor fonográfico. Márcio pode gravar e lançar os artistas
da nossa região e de fora, através da Gravadora MS Produções.

Consultoria Financeira e Tributária
98854-5058///
Email: paula.fiscal@hotmail.com
www.excellenciacontabil.com.br

ADVOGADOS ASSOCIADOS
CIVIL- TRABALHISTA- FAMÍLIA
Av Brás de Pina 2033- sala 202
Vista Alegre- Rio de Janeiro
Tel: 2489-2086\ 98640-1310

RICARDO COELHO
OAB RJ 40.955

Na foto acima Márcio apresentando Programa na Rádio Milênio
105,9fm e ACESSEM JÁ: www.milenio1059.blogspot.com. Márcio
nasceu no Rio e Janeiro, nascido e criado na Vila da Penha, filho de
Jorge e Maria. Pai de Emily e Maria Isabel. Márcio viu na Vila da Penha
e bairros vizinhos uma necessidade de ter uma emissora de Rádio
Comunitária, para oferecer entretenimento, música, entrevistas, com
artistas locais e informar as noticias locais e de fora. Márcio através da
Rádio Comunitária Milênio 105,9fm quer ajudar as crianças com câncer
da Casa de apoio as crianças com câncer de Irajá.

Jornal A Voz do CidadãoBR__

ORIGEM DO DIA
DOS PAIS

No Brasil, o dia dos pais só foi
comemorado pela primeira vez no ano
de 1953, no dia 16 de agosto de 1953.
Ao contrário do que ocorreu nos EUA,
essa data não foi pensada como forma
de homenagem local e simples, que se
alastrou depois, sem planejamento. Na
verdade, ela foi pensada por um
publicitário chamado Sylvio Bhering, à
época diretor do jornal O Globo e da
rádio homônima. O objetivo de Bhering
era tanto social quanto comercial. A
tentativa inicial foi associar a data ao dia
de São Joaquim, pai de Nossa Senhora
de Maria, mãe de Jesus Cristo, que é
comemorado em 16 de agosto, no
calendário litúrgico da Igreja Católica
Apostólica Romântica, já que a
população brasileira era
predominantemente constituída de
católicos. No entanto, nos anos
seguintes, a data também foi deslocada
para um domingo, o segundo domingo
do mês de agosto – e assim permanece
até os nossos dias de hoje.Há o caso de

https://www.facebook.com/andre.castedo.5
outros países nos quais o dia dos pais
está relacionado com aspectos culturais
muito específicos. É caso, por exemplo,
de Portugal, Espanha, Itália, Andorra,
Bolívia e Honduras, que o comemoram
em 19 de março. Isso ocorre porque tais
países, também de tradição católica,
associam o dia dos pais ao dia de São
José, esposo de Maria e Pai de Jesus.
Um caso curioso é o da Rússia, que
celebra o dia dos pais em 23 de
fevereiro. O motivo é o fato de que esse
dia também é reservado à comemoração
do Dia do Defensor da Pátria Local –
data celebrada desde 1919. As duas
datas acabaram por se entrelaçar. O dia
dos pais passou a ter repercussão
mundial a partir do início do século XX,
quando a data foi institucionalizada nos
Estados Unidos da América. Os Estados
Unidos comemoraram pela primeira vez
o dia dos pais em 19 de junho de 1910.
Tal data foi escolhida a partir da sugestão
de uma moça chamada Sonora Louis
Dodd, que quis homenagear seu pai,
William Jackson Smart. Feliz dis dos
Pais, com muita saúde, sorte e sucesso
para todosos pais e muita paz...

AL
PROJETOS E LEGALIZAÇÕES

Orientação sobre a Lei do Puxadinho
Habite-se- Construção- Frações Ideal
Rua Honório de Almeida 237\ 101
Tel:3371-8196\\\\\\ 2473-8159
Doceu Lopes
WERGLES BAZAR
E FERRAGENS

Material elétrico- Ferragens
Acessórios- Reparos em geral
Conserto de Valvulas- Registros
Torneiras
Av São Félix 10- Loja F
Vista Alegre
KI DELÍCIA SORVETERIA
E AÇAÍ

Venda no atacado e no varejo
Mais de 40 sabores de sorvetes
Açaí, Milk Shake, Torta de sorvete
Rua Pereira de Araújo 47
Tel: 3391-2980 IrajáEstrada do Colégio 1088
Colégio
Tel:3048-0367 Léo
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CICLE ESPORTE VISTA ALEGRE

N

a foto acima Luís e Luís filho da Cicle Esporte
Vista Alegre. Pensando em Bicicleta, então
procure já o Cicle Esporte Vista Alegre. Lá
existem profissionais qualificados para cuidar de todos
os detalhes de sua bicicleta. No Cicle esporte vista
alegre, você pode comprar bicicletas novas, de todos os
tamanhos, tipos, acessórios, equipamentos, peças e
ferramentas. Nossa oficina possui equipamentos, de
alta qualidade. Todo serviço é feito para acima de tudo,
garantir a satisfação dos nossos clientes. O Cicle
Esporte Vista Alegre, conta com uma competente
equipe de mecânicos capacitados e experientes e
oferecemos produtos das principais marcas, pelos
melhores preços do Rio de Janeiro. O Cicle Esporte
Vista Alegre
oferece Revisão, Regulagem,
manutenção, recuperação, centragem, montagem.

CICLE ESPORTE VISTA ALEGRE
Estrada da Água Grande, 1208, loja B
Cep 21230355 Rio de Janeiro
Telefone: 3372-11373372-1158

J. S EPORTES VISTA ALEGRE

Estrada da Água Grande 1190Bairro:Vista
AlegreCEP:21230-355Cidade/Município:Rio de
Janeiro, RJ. Telefone: 2471 6671

SOCIAL______________________https://www.facebook.com/andre.castedo.5
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F E I J O A D A D A
PORTELA: Na foto acima
Mestre Monarco da
Portela. A Feijoada da
Família Portelense
acontece todo primeiro
sábado do mês e começa
às 13h e a quadra da
Portela fica na Rua Clara
Nunes, 81, em Madureira.
A entrada custa R$ 25
(antecipada, à venda na
bilheteria da escola) e R$
30, no dia. A feijoada
custa R$ 20. Maiores
Informações: (21) 32569411. Va l e a p e n a
Conferir a Feijoada.

FEIJOADA DO IMPÉRIO
SERRANO: Na foto acima
Gilvan Vice Presidente do
Império Serrano com o
Jornalista André Costa. A
Feijoada da Família Imperiana
acontece todo terceiro sábado
do mês a partir das 13hs na
quadra do Império Serrano. Que
fica na Avenida Ministro Edgard
Romero 114 Em Madureira. As
duas Escolas de Samba,
Portela e Império Serrano todo
mês oferecem excelentes
opções de lazer para os
moradores de Madureira e
Bairros Vizinhos que amam um
bom samba e gente linda.

O

O Veras Bar fica na
E s t r a d a d a Agu a
Grande 321 em Iraja.
Um ambiente familiar e
aconchegante.
Servimos almoço,
onde podem vir
deglustar de comida
caseira e noite curtir
de terça e quarta
Karaokê de quinta a
Domingo música ao
vivo. Oferecemos
também delicioso
churrasco a quilo e uma
festa tematica todo
segundo domingo do
m
ê
s
.
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Vale muito a pena
conhecer essa casa
m a r a v i l h o s a .
Oferecemos delicioso
pao de alho e bolinho
d e f e i j o a d a .
O Veras Bar fica na
Estrada da Agua
Grande 321 em
I r a j a .
Levem a Família e
Boa Diversão
meus amigos!

Kiosque

da

Kika

fica na Praça da Cetel na Vila da
Penha. Jorge é carinhosamente
chamado por Jorge Espanhol e
Solange é carinhosamente
chamada por Kika. Por seus
queridos amigos e
frequentadores do local.
Sempre trabalhando e ajudando
a preparar os deliciosos
petiscos e o chorrasco servidos
no Kiosque da Kika. Um dos
frequentadores do Kiosque da
Kika, é o amigo Celso, que
frequenta o local para saborear
a cerveja mais gelada da Vila da
Penha, que é servida para todos
os frequentadores do Kiosque
da Kika. Um ambiente familiar,
repleto de gente amiga, bonita,

vale muito a pena conhecer o
Kiosque da Kika, e passar a
frequentar o Kiosque da Kika
com a família filhos e com os
n o s s o s a m i g o s .

Na foto acima Jorge Espanhol,
com o Jornalista André Luís
Costa do Jornal de Bairro A Voz
do CidadãoBR que é
frequentador do Kiosque da
K i k a
n a
C e t e l .
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ESPAÇO ALEXANDRE
TEIXEIRA E FATINHA
CABELEIREIROS

Beleza e Estética
Rua Vila Pureza 148
Irajá
Tel:3013-1901
SERRALHERIA
ELIAS

Grades- Portões- Coberturas
Reparos- Consertos
Rua Eng Lafayete Stocler
1239 Na Vila da Penha
Tel:3391-7570
98243-1874
HLO ASSESSORIA
CONTÁBIL
Legislação de Firmas, Despachantes
Esc. Fiscais e Imposto de Rendas
Av Brás de Pina 2752- Lj AVista Alegre- RJ
Email: hlocontabil@ig.com.br
Tel: 3351-1988\ 3391-6874
Andersom Soares De Oliveira
Helaine Soares de Oliveira

ÓTICA VISTA ALEGRE
Precisou de òculos
de qualidade e menor
preço, procure já
a Ótica Vista Alegre
Av Brás de Pina 2047
Vista Alegre
Tel:3351-8026

PROGRAMA A VOZ DO CIDADÃOBR
DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA
DAS 15HS ÀS 17HS
NA RÁDIO COMUNITÁRIA
MILÊNIO 105,9FM
APRESENTAÇÃO:
ANDRÉ CASTEDO COSTA
MÚSICAS- ESPORTE- NOTÍCIAS
ACESSEM JÁ: www.milenio1059.blogspot.com

BAR DO CLEBINHO
Cerveja gelada- Refrigerantes
Tira gosto- Ambiente Familiar
Rua Honório de Almeida
Esquina com a Av Brás de Pina
Em Vista Alegre
Direção: José Cleber
Clebinho

SELF SERVICE SEM BALANÇA
Comida caseira pratos variados
Carnes diversas- Seis tipos
de saladas- De segunda à sabado
das 11hs às 15hs
Av Monsenhor Félix 659B
Em Irajá
Tel:3566-4672\ 7892-3347

Ligue e Participe:
98990-8452 Márcio

99658-4199 André Costa

MANUTENÇÃO DE MICROS E NOTEBOOK
Instalação e Manutenção,
atualização, Upgrade, formatação
Email: reisdesa@gmail.com
Tel: 984443420// 3371-8153
“ Alexandre Reis”
Procurem já o Xandão

MEIER FLORES
Rua Carolina Santos em frente ao número 21d
Esquina com a Rua Dias da Cruz
Tel: 3902- 2946

O MELHOR FLORICULTOR DO MEIER

GESSO VISTA ALEGRE

Rebaixamento de tetos- luz indireta
Painéis- Florões- Colunas- Sancas
Rua Honório de Almeida 274
Vista Alegre- Rio de Janeiro
Tel:3391-8574\ 9556-7137
Hilário

CABANA J.B

Aniversários- 15 anos- Casamentos- Bodas
Eventos Empresariais- Formaturas
Estrada Padre Roset 680 Vila da Penha
Tel: 96499-0488
Jorge Luís

Jornal de Bairro
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viver no clima espiritual que
elaborar estratégias para a
AMBIENTES
nós mesmos formamos, no
melhoria da nossa região. Importante pensar que não
céu ou no inferno.
Trazendo além de tudo, apenas termos o que damos,
Pacifiquemos
e seremos
Líderes de Irajá de
entretenimento , cultura, e m a s i g u a l m e n t e
p
a
c
i
f
i
c
a d o s .
desenvolvimento e
mobilização social para a v i v e r e m o s n a q u i l o q u e
Auxilia
e
colherás
auxílio.
revitalização de empresas da
nossa região. Se você tem proporcionamos aos irmãos.
Tudo
que
espiritualmente
vem
nossa região. Vem com a
uma empresa e tem interesse Daí o impositivo de doarmos
de
nós,
regressará
a
nós,
“Dar
missão de entrelaçar e
em fazer parte desta equipe, tão só o bem. Se em
sem falar a ninguém ajuda ao
solidificar as empresas
entre em contato pelo nosso determinada faixa de tempo
mais
necessitado e dar-se-teparceiras do Bairro de Irajá,
Jornal de Bairro ou fale pelo criamos a alegria para os
á
você”,
asseverou Jesus. O
nossos semelhantes e
com o intuito de se reunir e
z a p 9 6 5 2 6 - 9 3 8 7 . criamos para eles o
ensinamento não prevalece
tão só nos domínios da dádiva
sofrimento em outra faixa,
m
aterial propriamente
nossa existência estará
considerada.
Do que dermos
dividida entre felicidade e
aos
outros,
a
vida fatalmente
desventura, pois teremos
nos
dá.
O
maior erro é
trazido uma e outra ao nosso
enganar
a
sí
mesmo, ir na
convívio, arruinando valiosas
igreja,
ou
no
centro
espirita,
oportunidades de serviço e de
dar
palestras,
viver
falando
e
elevação. Se oferecemos
escrevendo
na
paz
do
senhor,
maudades, é óbvio que
e no mais importante ao invés
avinagraremos o sentimento
de fazer o bem, vive fazendo
de quem nos acolhe,
maudades,
influenciando
reavendo, em câmbio
seus
filhos
e
netos a serem
inevitável, o mesmo clima
m
a
u
d
o
s
o
s
,
certamente
vibratório, como quem recolhe
viverás
num
lar ou num
água inconveniente para a
a
m
b
i
e
n
t
e
r
e
pleto de
matar a própria sede, após
maudades
e
de
péssimas
agitar o fundo do poço, de cuja
vibrações.
Num
ambiente
colaboração necessite. Se
hinóspito, trevoso, num
atiramos críticas e ironia à
inferno
astral vivem as mães
face do próximo, de outro
que
abandonam
seus filhos,
ambiente não disporemos
os
avós
que
mandam
que
para viver senão aquele que
seus
netos
sejam
abortados
e
se desmanda em sarcasmo e
quem mente sempre. Como
censura. Certifiquemo-nos de
no
céu Felizes, vivem as
que não somente as pessoas,
pessoas
que fazem o bem
mas os ambientes também
todos
os
dias
todas as horas.
respondem. Queiramos ou
não, somos constrangidos a

BAR DA DONA MARA
Cerveja- Refrigerantes- PetiscosAmbiente Familiar
Rua Gustavo de Andrade 208 Irajá
Dona Mara!

LEQUINHO LANCHES CAFÉ BAR DO SERINGA

De domingo a quinta feira
até 00:30hs- Rua Honório
de Almeida 123- Irajá
Venha Faça Seu Pedido
Faceboock: Lequinho
Lanches Gigabyte

Cerveja gelada- Refrigerantes
51- Caldo Verde- sopahora
Ambiente familiar
Rua Carvalho Moutinho 50
Em RamosDireção: Seringa

GILBERTO INFORMÁTICA

Consertos- Instalações
atualizações de Computadores
Notebooks- Netbooks- Smartphones
Orçamento grátis. Gravação de VHS
para DVD. Recuperação de dados em
hd,dvd,pendrive e SD.
Avenida Monsenhor Félix
1163-bloco 3- apt 504- Irajá
3688-4075\\ 98302-1003(zap)

BANCA DE JORNAL DO JONAS
NO LARGO DE VAZ LOBO
FRETE DO JONAS
98180-3553
99506-1385
99288-9088

