A VOZ DO CIDADÃO BRASILEIRO
Nosso Jornal Impresso Online e a WebRádio A Voz do Cidadão Brasileiro,
vem comunicar que a empresa Lumarnil ao saber que a AMPB Associação
de Moradores da Rua Centralina em Vista Alegre, estava precisando de
colocar a lage do banheiro da Associação, o proprietário Júnior procurou a
Associação e fez a doação da mesma. Parabenizamos a Lumarnil, esta
empresa tão digna e solidária com seus amigos e clientes e pedimos aos
nossos ouvintes e leitores que ao precisar comprar valorize a Empresa
Lumarnil e também todos os nossos anunciantes. Lumarnil Material de
Construção- Avenida Brás de Pina 2277- Vista Alegre- Tel:3371-4516.

Quer aparecer no Rio de Janeiro? Acesse www.avozdocidadaobr.com.br
MATRÍCULAS ABERTAS

Av Monsenhor Félix 937- Irajá
INJET-POINT
Mecânica Geral
2471-6768/ 2475-2019
3357-2683

Rua José Sombra 101- Irajá

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
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RENOVE, ESCREVA, RECLAME!

ANDRÉ LUIS CASTEDO

FAÇA VALER SEUS DIREITOS DE CIDADÃO BRASILEIRO
Envie-nos sua mensagem e faça valer seus direitos! Aqui publicamos e cobramos dos
políticos, autoridades e a quem for endereçado. O leitor deverá enviar: Endereço,
telefone, denúncias, foto do local para o email: andrecastedorj@bol.com.br

BRASIL HEXA
CAMPEÃO E POVO FELIZ!
País sério com parlamentares
honestos e patriotas. Quem dera
que os políticos do Rio de Janeiro
e do Brasil
tomassem essa
atitude como exemplo e
adotassem a mesma conduta.
Copiam um monte de Lei dos
outros países, essa é uma Lei
Muito Importante para o Brasil
V iajou Pa ga do seu Bolso.

Atenção na hora de vocês
resolverem fazer um filho, faça
com alguém que a família goste
de você, nenhum filho merece
uma mãe que o abandona,
nenhum neto merece uma avó que
incentive abortar o próprio neto,
nenhum filho merece viver isso
n ã o. D E U S v a i t e C o b r a r !

BAZAR DIANE
Rua da Inspiração 367 A
Vila da Penha
Tel: 2481-5882
Zé Carlos
JC
QUIOSQUE

Filé Aperitivo- Filé de Frango
Mixtão- Fritas
Bolinha de bacalhau
Cerveja e Refrigerante e ...
Na Praça da Cetel- Vila da Penha
Tio Carlos

J.R PRÓTESE DENTÁRIA

Tels: 2596-5692/ 3287-8074/ 2593-9131
Celular e Zap: 96494-8570
Rua da Pátria 714B- Àgua Santa- RJ

Conserte sua Dentadura
Sem sair de casa
Tel: 36270357
97077-9010
Ricardo

Todo cidadão brasileiro quer o Brasil
H e x a C a m p e ã o . To d o c i d a d ã o
brasileiro paga os seus impostos e tem
todo o direito de cobrar melhorias:
E d u c a ç ã o , S a ú d e , Tr a n s p o r t e ,
Segurança, Emprego, Menos Impostos.
No dia que o povo brasileiro pagar
menos impostos e tiver serviços
públicos de qualidade seremos Hexa.

Fisioterapia Pélvica
99854-4733
98382-2459
Fisioterapia Pélvica

Marluce Betchues
Lanches
Rua dos Carijós
Esquina com Rua
Villela Tavares
No Méier

96571-2986
99683-2082

EDN SALÃO DE FESTAS

Aniversários- 15 anos- Casamentos- Bodas
Eventos Empresariais- Formaturas
Rua Barão de Melgaço 520
Cordovil- Rio de Janeiro
Celular: 964510980
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A PROPAGANDA É A ALMA DO NEGÓCIO.
A crise do Brasil não passou. O desemprego ainda está alto, a
inflação tem previsão para fechar o ano DE 2018 não muito menor
do que foi no ano de 2017, o nosso Produto Interno Bruto (PIB) deve
ficar estagnado. A ONU Organização das Nações Unidas, prevê
que, depois de uma queda a nossa economia voltará a crescer. Em
2018, o cenário melhorou mais o Brasil ainda está muito abaixo do
ideal. Essa retomada lenta é reflexo de uma das mais profundas
crises que o Brasil vive. Essa crise tumultua o ambiente de
negócios, atrasa investimentos e dificulta o acesso ao crédito.
Mas em tempos de crise o melhor investimento é cortar despesas
com festas, cervejada, farras, noitadas, passeios; investir sempre
em propaganda é investimento fundamental para sua empresa.
Segundo especialistas vejam outras formas de como ganhar
dinheiro na crise: 1. Vendendo alimentos e bebidas, ninguém deixa
de se alimentar, nem de beber. 2. Vender Vestuário 3. Vender
Serviços de saúde. Fica muito difícil poupar quando o assunto é
alimentação, bebida, saúde, propaganda da sua empresa que está
em jogo. 4. Produtos/serviços: O que nenhum empresário pode
fazer é cortar investimentos em propaganda em nosso Jornal
I m p r e s s o + J o r n a l O n l i n e A Vo z d o C i d a d ã o B R +
radioavozdocidadaobr.listen2myshow.com, que é a Alma do
Negócio. 5. Serviços de reparação:
Em 753tempos
de crise o melhor é
Av dos Italianos
Rocha Miranda
mandar reparar um aparelho do que comprar um novo 6.
Estética/beleza: A Propaganda é a Alma do negócio para todas as
atividdes: Advogados, engenheiros, gestão empresarial,
contabilidade, escolas, 3ª idade. O mundo é cada vez mais online. A
Propaganda é a Alma do Negócio. Isso significa que, mais do que
abrir uma empresa porque perdeu lugar no mercado ou saiu do
antigo trabalho, fazer propaganda em nosso jornal impresso on
line www.avozdocidadaobr.com.br e na RádioWeb A Voz do
Cidadão Brasileiro radioavozdocidadaobr.listen2myshow.com,
com investimento mensal de R$50 é ideal e preciso para você e sua
empresa encontrem uma proposta que atenda a uma demanda
desejada e identificada por você e pela sua empresa. Anuncie Já
Tel: 3372-7760. Nossa região precisa de nosso veículo de
comunicação que luta pelas nossas famílias. Nosso Jornal
Impresso abrange os seguintes bairros: Àgua Santa, Bairro
Praça oito de maio 102- Rocha Miranda
Tel: 4108-7723/ Zap 98610-6090
Peixoto, Cordovil, Eng de Dentro, Irajá,
Jardim América, Largo do
Machado, Madureira, Méier, Olaria, Parada de lucas, Penha,
Ramos, Feira de São Cristóvão, Vista Alegre, Vila da Penha, Vaz
lobo, Vila Valqueire. Anunciando no Jornal A Voz do Cidadão
Brasileiro você ganha matéria impressa no Jornal. Anuncie
A p a r e ç a j á Te l e fo n e : 3 3 7 2 - 7 7 6 0 - Z a p 9 8 6 6 4 6 4 9 0 .

Rádio A Voz do Cidadãobr: Ouçam radioavozdocidadaobr.listen2myshow.com
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COBRINDO AS FEIJOADAS
Feijoada da Portela:
Todo Primeiro Sábado
do mês a partir das
13hs na Quadra da
Portela- Rua Clara
Nunes 81- MadureiraTel: 3217-1604/ 32569411 Boa Diversão!!!!
Na Feijoada da
Por tela, Jor nalista
André Castedo na foto
ao lado com a Tia
Surica da Portrela.
Agradecemos a
Diretoria da Portela
aos compositores da
Velha Guarda, aos
amigos portelenses
pelo carinho e
respeito de sempre.
Feijoada do Império
Ser r ano Todo
Terceiro Sábado do
mês 13hs no Império
Serrano. Rua
Ministro Edgard
Romero, 114
Tel:
3390-0100 | 24502711 / 2450- 2087
Na Feijoada do
Império, Jornalista
André Castedo na
foto ao lado com
E d u a r d o
Apresentador da
Escola e com Dona
Elsa que toca agogô
na Bateria da
Escola. Obrigado ao
Gilvan e a todos do
Império Ser rano
pelo carinho.

Jornal
Voz do cidadãobr_________________________JANEIRO
DE 2017________________MUNDO
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ORIGEM DO DIA DOS PAIS
Atualmente, tal como o dia das mães, o dia dos pais é uma das
datas mais prestigiadas no mundo como um todo e no Brasil,
em especial. No Brasil, ela é comemorada no segundo
domingo de agosto, mas já foi comemorada fixamente no dia
16 desse mesmo mês. Nos Estados Unidos e em várias outras
nações, a data é comemorada no terceiro domingo de junho;
em Portugal e Espanha, em 19 de março; na Rússia, no dia 23
de fevereiro. No Brasil, o dia dos pais só foi comemorado pela
primeira vez em 1953, no dia 16 de agosto. Na verdade, ela foi
pensada por um publicitário chamado Sylvio Bhering, à época
diretor do jornal O Globo e da rádio homônima. O objetivo era
social e comercial. A tentativa inicial foi associar a data ao
dia de São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus Cristo, que é
comemorado em 16 de agosto. No entanto, nos anos
seguintes, a data também foi deslocada para um domingo, o
segundo domingo do mês de agosto – e assim permanece até
hoje. Desejamos Feliz Dia dos Pais aos nossos Papais.

105,9F

BAR E RESTAURANTE
GUERREIRO ALADO

Cerveja- Refrigerantes
Petiscos- Servimos almoço
Quentinhas a partir de R$5
Av Lobo Júnior 2078- Penha
Moreninho

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

Apresente Este e Ganhe 50% na Adesão!

Proteção Automotiva contra:
ROUBO-FURTO-COLISÃO- INCÊNDIO

Handersson Cel: 99405-6044

Av Monsenhor Félix 746- Irajá
Tel: 3351-1988/ 3391-6874

Av Brás de Pina 2752 Loja A- Vista Alegre
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ESPORTES.
Na foto ao lado o
Jogador de Volley
do Fluminense,
filho dos nossos
vizinhos Cléber e
Janaina. Nosso
Jornal está muito
orgulhoso em
acompanhar a
brilhante carreira
deste atleta.
Desejamos a ele
Sucesso, Sor te
Saúde e muitas e
muitas vitórias.
Como não se orgulhar do Gabriel atleta do
Fluminense, Bicampeão do Campeonato
Brasileiro de Seleções! Parabéns!

Cida Quentinhas e
Refeições Gourmet

Pedidos entre 10hs e 16hs- Aceitamos: Aielo,
TR, Sodexo- Disk Quentinha: 3450-4518
989357655 Alexandre Azevedo

Voz do cidadãobr_______
A 06
VOZJornal
DOACIDADÃO
BRASILEIROJANEIRO DE 2017
www.avozdocidadaobr.com.br
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BATATA DE FORNO COM FRANGO

Ingredientes: 500 g de peito de frango cozido
800 g de batata cozida e cortada em rodelas
PROGRAMA BICUDA SOCIAL SAMBA: Todo Sábado das
11horas as 13horas. Apresentação: André Castedo. Ligue
e participe zap: 986646490, Tel: 3459-9760- Zap 970143852. SEJA VOCÊ TAMBÉM UM APOIADOR CULTURAL DA
RÁDIO BICUDA 98,7fm- www.radiobicuda.com- Segundo
estatisticas a Rádio Bicuda tem uma média de cinco mil
visitas no site da Rádio. Apoio Cultural: Três a Seis
Chamadas por dia, por R$180 mensais.

O Kiosque da Kika fica na
Praça da Cetel na Vila da
P e n h a . S e m p r e
trabalhando e ajudando a
preparar os deliciosos
petiscos e o churrasco
servidos no Kiosque da
K
i
k
a
.

200 g de mussarela fatiada 200 g de presunto
fatiado, 1 cebola picadinha, 3 dentes de alho
amassados, 1 sachê de molho de tomate, 1 copo
de requeijão, pedaços de palmito a gosto
(opcional) azeitonas picadas a gosto (opcional)

orégano a gosto. Modo de preparo: Corte as
batatas descascadas em rodelas e cozinhe.
Cozinhe o peito de frango e, em seguida, desfieo. Em uma panela, coloque um fio de óleo,
refogue a cebola e o alho. Em seguida,
acrescente o molho de tomate e o frango
desfiado. Adicione um pouco de água à panela,
misture e deixe ferver. Assim que ferver,
adicione as azeitonas e o palmito e desligue o
fogo. Em um refratário de vidro, coloque uma
camada do molho de frango. Em seguida,
coloque uma camada de requeijão e, por cima,
cubra com uma camada de batatas cozidas
cortadas em rodelas. Por cima das batatas,
coloque o presunto e, em seguida, a mussarela.
Para finalizar, salpique orégano (e se desejar,
espalhe queijo parmesão ralado por cima).
Agora é só levar ao forno preaquecido a 180º C
O Kiosque da Kika, é um até o queijo gratinar e ficar douradinho. Depois
ambiente familiar, repleto disso é só retirar do forno e servir. Bom apetite!
de gente amiga, bonita,
vale muito a pena
conhecer o Kiosque da
De terça a Domingo- Oferecemos Churrasco
Kika, e passar a
Misto-Salsichão- Cerveja Gelada- Refrigerante
frequentar o Kiosque da
Faço a Sua Festa
Kika com a família filhos
Rua Honório de Almeida 275- Vista Alegre
e com os nossos amigos.
Tel: 96834-9643// 96484-4747 Bruno

MK CHURRASQUIINHO
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ANUNCIE APAREÇA JÁ TEL:3372-7760
Na foto ao lado o Padre Crsônio. Ele é
o quinto de uma família, é o caçula.
Ele vem de uma família católica, na
qual a religião sempre fez parte de
sua vida. A sua vocação começou ai.
Foi educado pelos irmãos que eram
catequistas, ministros da eucaristia.
Sua mãe dona Socorro, teve uma
experiência no convento, chegou a
ficar dois anos, mas entendeu que
sua vocação não era a vida religiosa,
e decidiu-se pelo namoro e
casamento com seu Crisóstomo seu
pai, pois, bem antes, já havia uma
paquera entre os dois. Crisônio
começou a pensar mais seriamente
na vocação no ano de 2008, com a
experiência de vida paroquail, na
Paróquia Nossa Senhora do Divino
amor; mas desde 2008, duarante a
preparação para a crisma,já sentia
essa inspiração. Em 2009 entrou para

CONSERTO DE VÁLVULAS

Av Oliveira Belo 345 Loja B
Vila da Penha
Tel: 99979-0782

Rua Pedro Teixeira 556 Irajá
Tel: 3371-9922/ 2471-1432

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

Av Ministro Edgard Romero 931B
Vaz Lobo Tel:3391-6676 Érick Alves
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o
g r u p o
V o c a c i o n a l
Arquidiocesano(GVA). Em 2010
ingressou no Seminário
Propedeutico, em 2011 iniciou os
estudos de filosofia. Fez teologia em
Roma e também as especializações.
Já como Padre, pensa que mudará
bastante a sua rotina, agora terá a
oportunidade de celebrar e atender
confissões, ministrar a unção dos
enfermos. Apaixonar-se por Cristo.”
Eu Jornalista André Castedo, tive o
prazer de conhecer o Padre Crisônio,
foi meu vizinho na Rua Pedro Teixeira
em Vista Alegre. Padre Crisônio
jogava muita bola e ao lado do Daniel
Muniz ganhamos muitas partidas.
Parabéns Padre Crisônio. O Rio de
Janeiro, Brasil e o Mundo precisa de
pessoas boas, fazendo o bem,
divulgando a Palavra de Deus!
Parabéns Padre Crisôno!

PETROLOUÇAS

Praça Corsega 77
Vigário Geral
Tel: 3451-8295
3361-9874
Luíz

TELEFONE: 3372-7760
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CRISE NA SAÚDE DO MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO.

Vivemos uma triste rotina nas emergências públicas do
Rio. A superlotação, falta de médicos e de condições
mínimas de atendimento de urgência foram flagradas
nos hospitais municipais e no Hospital Geral de
Bonsucesso. No Salgado Filho, no Méier, uma
funcionária gravou imagens assustada com os
pacientes amontoados pelos corredores. Não há
espaço entre uma cama e outra. Não cabe mais maca.
É uma coisa de guerra. As macas amontoadas, todo
mundo jogado. Não tem médico nos hospitais
Municipais e no Geral de Bonsucesso. Só dão um
remédio para o paciente, para passar a dor e ele fica
jogado.
No Hospital Salgado Filho um paciente
recebeu massagem cardíaca no chão. Os funcionários
contaram que não tinha maca. É isso ai você vota num
Vereador e num Prefeito, ai o Vereador não fiscaliza o
trabalho do Prefeito e o Povo que paga imposto e os
comerciantes tem que nos apoiar para cobrar.

TAXI- CHAME
O LEANDRO
9688-33571

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

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

VOCÊ SABIA?
Que Homens que têm relações sexuais 3 a 4 vezes na
semana com a sua esposa ou com mulher, segundo
especialistas terão maior facilidade em expelir
espontaneamente as pedras nos rins. É o que aponta uma
pesquisa publicada na revista científica Urology. O
estudo foi realizado com 75 homens que foram divididos
em três grupos. Ao primeiro grupo foi instruído que
tivessem relações sexuais entre três e quatro vezes por
semana. Ao segundo foi prescrito o medicamento
tamsulosin, dado para homens com a próstata
aumentada para ajuda-los a urinar. O terceiro grupo
recebeu os medicamentos comuns para o tratamento de
pedras nos rins. Após duas semanas, entre os 31 homens
que foram orientados a fazer sexo regularmente, 26
conseguiram expelir as pedras nos rins naturalmente. Já
entre os 21 homens que tomaram tamsulosin, apenas 10
conseguiram expelir as pedras nos rins. Entre os 23
homens que tomaram o medicamento tradicional,
somente 8 conseguiram expelir as pedras nos rins.
Portanto, o sexo frequente mostrou-se mais eficaz no
tr atamento das pedr as nos rins.

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

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

BARRACA DO
ALEMÃO:
Cerveja, Refrigerantes,
Churrasquinho
Fica na Rua Dias da Cruz
em frente a Loja Rio Belo
no Bairro do Méier

MEIER FLORES
Rua Carolina Santos
Em frente ao número 219
Esquina com a Rua Dias da Cruz
Tel: 3902- 2946

ESPAÇO ALEXANDRE
TEIXEIRA E FATINHA
CABELEIREIROS

Beleza e Estética
Rua Vila Pureza 148
Irajá
Tel:3013-1901
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CURIOSIDADES SOBRE OS
CACHORROS:
Um cachorro adulto tem 42 dentes, o seu olfato é
1 milhão de vezes melhor do que o dos humanos.
Castrar os cães ajuda a prevenir o câncer. Se não
for castrada, a cachorra pode ter 66 filhotes em 6
anos. A audição canina é 10 vezes melhor do que a
dos humanos. Um cão pode correr 30 km/h. O nariz
de cada cachorro é único, assim como nossa
impressão digital. A temperatura gira em torno de
38ºC. As glândulas sudoríparas dos cães estão
entre seus dedos das patas. Os cães são onívoros.
Eles têm o dobro de músculos na orelha, e serão
submissos a qualquer um que se mostrar superior.
As humanidade têm cães de estimação há 12 mil
anos. O tempo de gestação dos cães é de 60 dias.
Eles podem ver cores, mas em tonalidades
diferentes do que vemos. Obesidade é o problema
de saúde mais comum nos nossos cachorros.

SERRALHERIA
ELIAS

Grades- Portões- Coberturas
Reparos- Consertos
Rua Eng Lafayete Stocler
1239 Na Vila da Penha
98243-1874

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

LEQUINHO LANCHES

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

CAFÉ BAR DO SERINGA

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

PERSONALIDADES DA
NOSSA REGIÃO
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Ser Pai, as suas mãos
Na foto acima os irmãos são importantes na construção
Márcia- Miriam- Mônica- de teus filhos. Que elas saibam
ser firmes ao orientar Serenas no
Rafael e Ricardo.
amparar.Que o Pai não Abandone
seu lar e seus filhos, que não
fujam ao dever de punir seus
filhos quando eles errarem.Tuas
mãos, pai Presente é o exemplo
do teu trabalho e que não se
abram apenas materialmente.
Que isso é um modo de fechar a
consciência. Mas que, ao abri-las
estejas abrindo muito mais
O teu coração e a tua
NA FOTO ACIMA O AMIGO compreensão. Parabéns a todos
RÓBSOM ROQUE
os Pais do Rio de Janeiro.
ANIVERSARIANTE DO MÊS

9797- 81244
9660-23966

Rua Pereira de Araújo 47
Tel: 3391-2980 Irajá-

SELF SERVICE SEM BALANÇA BAR DO KAPENGA
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

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

