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Rua da Pátria 714 Água Santa- Rio de Janeiro

Com esse consumindo
R$50 você ganha
uma sobremesa
Pétit Gateau
Rua Camaquam 250
Quitungo
Tel: 2086-0060

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

Av Ministro Edgard Romero 931B
Val Lobo Tel:3391-6676 Érick Alves
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e na Rádio On Line. A internet revolucionou o campo e deixou
EDITORIAL:
obsoletos os demais meios de comunicação revistinhas- guias
comerciais e carros de som. Ninguém mais tem tempo ou
paciência de ler jornais ou revistas e o investimento em
publicidade deve ser orientado às plataformas on line. Em tempos
de crise o melhor investimento é anunciar aqui pois somos jornal
impresso mais jornal on line e rádio pela internet. Publicações
impressas coloridas, e só on line tem credibilidade porém
publicações que sejam impressas on lline e sejam também rádio
pela internet geram mais retorno aos clientes. Os anúncios
impressos que sejam on line e tenham ainda divulgação na rádio
pela internet, são muito mais bem vistos do que os anúncios feitos
em jornais impressos que tenham on line e que não tenham rádio
on line. Nós oferecemos anuncios no nosso jornal impresso mais
Jornal Impresso e o jornal na internet e a Rádio na internet,
no jornal on line mais na rádio pela internet por um preço
hoje, nos auxilia em diversos aspectos do cotidiano. Nesse
promocional de apenas R$50,00 por mês. O Jornalista
conjunto de mídias, nos destacamos por oferecer aos
Responsável André Luís Costa é filiado a Associação Brasileira de
nossos clientes divulgação no Jornal Impresso, no Jornal On Line
I m p r e n s a A B I - M a t r i c u l a C 0 0 1 2 7 5 .

ANDRÉ LUIS CASTEDO

O

EXPEDIENTE DO JORNAL

A VOZ DO CIDADÃOBR
Jornalista Responsável: André Costa
Edição Outubro de 2017
Distribuição Gratuita
Gráfica Sumaúma
Atendimento 9hs às 17hs
Edição: 172
Tel: 3372-7760
www.avozdocidadaobr.com.br
andrecastedorj@bol.com.br

J.R PRÓTESE DENTÁRIA

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

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

TÉCNICO DE ELETRÔNICA
E REFRIGERAÇÃO

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

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

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

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

BAR DO JOAQUIM

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

EDN SALÃO DE FESTAS
Aniversários- 15 anos- Casamentos- Bodas
Eventos Empresariais- Formaturas
Rua Barão de Melgaço 520
Cordovil- Rio de Janeiro
Celular: 964510980

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.

50,00
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

KIOSQUE HC VAGAS DE GARAGEM

Carne de sol, Cerveja- Refrigerante
Filé- Aperitivo- PeixesOutrosPraça da Cetel em frente ao 108
Tio Carlos e Tio Hélio

SERVIÇOS

Vagas de garagem valor R$170 Pedreiro- Ladrilheiro
Pintura- Etc
Praça da Cetel na Vila da Penha
Telefone 9938-21759
Telefone
Hélio
9938-21759

O
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CÂNCER SE
ALIMENTA DE
AÇÚCAR E DE
CARBOIDRATOS- A
DIETA SEM AÇUCAR
MATA O CÂNCER.

E

specialistas descobriram
que o câncer se alimenta
de açúcar e morre se o
ser humano não comer
alimentos ricos em açucar ".
Controlar os níveis de açucar ou
seja de glicose através da
alimentação, suplementos
nutricionais, exercícios,
meditação e medicação,
quando necessário, pode ser
um dos mais cruciais
tratamentos em um programa
de recuperação até em
pacientes terminais. Em 1931 o
prêmio Nobel de medicina
alemão Otto Warburg,
descobriu que as células
cancerosas se alimentam do
açucar e de caboridratos.
Posteriormente, uma grande
quantidade de ácido láctico
produzido pela fermentação de
células de câncer é
transportado para o fígado. O
câncer é o desperdício de
energia, de guardar rancor, de
fumar, de beber, e o paciente
torna-se cansado e subnutrido.

Esta é a razão pela qual 40%
dos pacientes com câncer
morrem de desnutrição ou
caquexia.O objetivo desta
nossa matéria é informar que
sem açucar o câncer vai morrer
de fome então quem não quer
ter câncer é essa parada. O que
a literatura diz: É que regular a
ingestão de açúcar é
fundamental para retardar o
crescimento do câncer.. Na
Europa, o conceito de que o
câncer se alimenta de açúcar
também é assumido. Segundo
Médicos, Especialistas e
cientistas, manter a calma, não
viver de ressaca, não fumar, ter
uma esposa, fazer amor, amar e
respeitar outrem, viver
diariamente com alegria,
trabalhar no que se ama, Fazer
as coisas com amor e ter uma
atitude sempre bondosa e
positiva ajudam a pessoa a não
ter a Doença o câncer. O Cancer
necessita de açúcar (glicose) e
as células cancerosas utilizam
uma grande quantidade de
glicose.
Em
glicose se
Av dos
Italianos
753-fato,
RochaaMiranda
torna a única fonte de energia
das células cancerosas. Quanto
mais pão, macarrão, cigarro,
bebida, arroz, você consumir,
mais você vai estar alimentando
as células cancerígenas e
indiretamente você vai estar se
matando acabando com você.

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

ESPORTES
FLAMENGO: O Mengão perdeu a quarta final da Copa

do Brasil e se tornou o maior Vice da história da Copa do Brasil

O Rubro-negro foi derrotado em uma decisão novamente para
o Cruzeiro após 2003 e se isolou no ranking do torneio, que

teve início em 1989. Santo André e Grêmio foram outros
carrascos.

FLUMINENSE: Tricolor das Laranjeiras

retorna ao Rio sob protestos de alguns torcedores
Após mais uma derrota do time no Brasileirão, membros
de uma das torcidas organizadas foram até o aeroporto
para cobrar do elenco. BOTAFOGO: Novo camisa 9
do Botafogo, Brenner dedica os gols a Roger, que tenta
matar 'leãozinho' e voltar em 2018. O titular durante
quase toda a temporada trata problema de saúde com
otimismo VASCO DA GAMA: Vasco quer Luis Fabiano
contra o Avaí Atacante está fora da equipe desde agosto,
quando operou o joelho direito. AMÉRICA: Terminada a
Série B1 do Estadual 2017, o Mecão merecidamente
volta à elite do futebol do Rio de Janeiro em 2018.
SELEÇÃO BRASILEIRA: Tite comandou a
Seleção Brasileira em 13 jogos, com 11 vitórias, um
empate e uma derrota, aproveitamento de 91%. Em sua
estreia pela Seleção, Tite conseguiu vitória sobre o
Equador por 3 a 0, jogando fora de casa. Em seu primeiro
jogo com o Brasil em casa, vitória por 2 a 1 sobre a
Colômbia. Contra a Bolívia, 5 x 0 em Natal. Contra a
Venezuela: 2 a 0 jogando fora de casa. Contra a
Argentina Chocolate vitória por 3 a 0. Tite fechou o ano de
2016 Brasil 2 a 0 sobre o Peru. Em 2017, amistoso entre
Brasil e Colômbia e vitória 1 a 0. Contra o Uruguai, fora de
casa, Brasil 4 a 1. Contra o Paraguai, Brasil 3 a 0 .
Argentina 1xo Brasil amistoso. Brasil 4 x 0 Austrália
amistoso- O Time do Brasil com Tite joga com muita raça.
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DIA DAS CRIANÇAS E DIAS
ENSINO
DOS PROFESSORES
RELIGIOSO E
ia de Nossa Senhora
ENSINO SEXUAL É
Aparecida Dia 12 de
outubro: Nossa Senhora da
COM A FAMÍLIA.

A

polêmica do ensino
religioso nas escolas
brasileiras aparece
associada a novos elementos,
incluindo pela primeira vez
discussões ligadas não apenas a
cidadania e liberdade religiosa,
mas também ao confronto entre os
pontos de vista criacionista e
evolucionista, relativamente novo
no Brasil, com enorme potencial de
crescimento. Este cenário resulta
da formação de novas alianças
entre grupos religiosos disputando
o espaço público com defensores
da laicidade. Diante disso,
reforçamos a importância das
atividades de divulgação científica
e de demarcação da natureza da
Ciência, sendo especialmente
importantes nesse sentido as
contribuições da Filosofia e História
da Ciência. Sendo o Brasil um País
multiculturalista e multireligioso,
opinamos que o Ensino religioso
deve ser facultativo e que aborde
tópicos de todas as religiões
existentes do Brasil. Professor
ganha muito pouco e trabalha sem
a menor estrutura em algumas
escolas, para agora ter também
que dar orientação religiosa e
sexual. Quem deve dar orientação
religiosa e sexual para os nossos
filhos, são os pais dos filhos. Ao
invés de colocar no curriculum
escolar as disciplinas: Educação
sexual e educação religiosa, o
MEC e as pessoas competentes
deveriam recolocar no curriculum
disciplinas como: Artes, Música,
Ospb e Educação Moral e cívica. É
lamentável que matérias
importantes tenham sido excluídas
e isso tem deixado o povo alienado
pois não estudando OSPB o povo
não sabe por exemplo o que faz um
Ve r e a d o r ! ! ! N o m ê s d o s
Profissionais de Educação, nosso
jornal e rádio, cobram melhores
salários e condições de trabalho
nas escolas. Prefeitura diz que
verba para a merenda escolar
acaba este mês. Os Vereadores
devem fiscalizar aonde está o
Dinheiro da Educação?

D

Conceição Aparecida, popularmente
chamada de Nossa Senhora Aparecida,
é a padroeira do Brasil. Venerada na
Igreja Católica, Nossa Senhora
Aparecida é representada por uma
pequena imagem de terracota da Virgem
Maria, atualmente alojada na Basílica de Na compra de uma refeição grátis
Nossa Senhora Aparecida, localizada na
Guaracamp. Na compra de 14
refeições a 15 refeição é grátis.
cidade de Aparecida, em São Paulo. Sua
Atendemos a partir das 10hs
festa litúrgica é celebrada em 12 de
Aceitamos cartões sodexo,
outubro, um feriado nacional no Brasil
VRefeição,TRestaurante
desde 1980, quando o Papa João Paulo
II consagrou a Basílica, que é o quarto Disk Quentinha 98935-7655
3450-4518 Alexandre.
santuário mariano mais visitado do
mundo, capaz de abrigar até 45.000
fiéis. O Dia das Crianças: É uma data
comemorada em diferentes países. Ao
mesmo tempo, o Fundo das Nações
Unidas para a Infância (UNICEF)
convencionou o dia 20 de novembro
para se comemorar o dia Mundial das
Consultoria Financeira e Tributária
crianças. A escolha desta data se deu
98854-5058///
porque nesse mesmo dia, no ano de
Email: paula.fiscal@hotmail.com
1959, o UNICEF oficializou a
www.excellenciacontabil.com.br
Declaração dos Direitos da Criança. No
caso brasileiro, no dia 5 de novembro de
1924, o decreto nº 4867, instituiu 12 de
outubro como data oficial para
comemoração do Dia das Crianças. CIVIL- TRABALHISTA- FAMÍLIA
Dessa forma, o Dia das Crianças passou Av Brás de Pina 2033- sala 202
a incorporar o calendário de datas Vista Alegre- Rio de Janeiro
comemorativas do país. Dia dos Tel: 2489-2086\ 98640-1310
Professores: No dia 15 de outubro é RICARDO COELHO
comemorado o Dia do Professor, data
OAB RJ 40.955
em que se homenageia os responsáveis
pelo desenvolvimento da educação e do
conhecimento no país. Como todos
sabemos, trata-se de uma das mais
importantes profissões praticadas no
mundo, afinal, sem ela, a transmissão de
conhecimentos e a correta apreensão
destes pelas pessoas seriam
praticamente impossíveis.
A origem do dia do professor se deve ao
fato de, em uma data de 15 de outubro, o
Imperador D. Pedro I instituiu decreto
que criou o Ensino Elementar no Brasil,
em 1827, com a criação das escolas de
primeiras letras em todo Brasil. O
grande problema é que os Governates
gastam dinheiro do povo e não pagam
os Profissionais de educação.

CIDA QUENTINHAS

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Jornal A Voz do CidadãoBR__
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CICLE ESPORTE VISTA ALEGRE

N

a foto acima o nosso querido
amigo leitor do Jornal A Voz do
CidadãoBR. Alemão torcedor
do Vasco da Gama. A Barraca Amigos
para Sempre, fica localizada na Rua
Dias da Cruz 250 no bairro do Méier.
É um ambiente familiar, lugar de
gente amiga e bonita. A Barraca
Amigos para Sempre é um Point de
confraternização entre os torcedores

do América- Flamengo- VascoFluminense- Botafogo- Bangu. Lá
não tem briga só tem amizade. A
Barraca Amigos para Sempre do
Méier Vende cerveja, refrigerantes,
churrasquinho. Funciona de quarta
feira a domingo. Quem mora no Méier
não Bobéia e por isso mesmo não
podem deixar de curtir a Barraca
Amigos Para Sempre.

SERRALHERIA
ELIAS

Grades- Portões- Coberturas
Reparos- Consertos
Rua Eng Lafayete Stocler
1239 Na Vila da Penha
Tel:3391-7570
98243-1874

N

a foto acima Luís e Luís filho da Cicle Esporte
Vista Alegre. Pensando dar uma Bicicleta de
presente para o seu filho no Dia das Crianças

então procure já o Cicle Esporte Vista Alegre. CICLE

ESPORTE VISTA ALEGREEstrada da
Água Grande, 1208, loja BCep 21230355 Rio de
Janeiro Telefone: 3372-11373372-115

J. S

EPORTES VISTA ALEGRE

Estrada da
Água Grande 1190Bairro:Vista AlegreCEP:21230355Cidade/Município:Rio de Janeiro, RJ. Telefone:

2471 6671- Luíz Pai- Luiz Filho.
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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
.

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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MEIER FLORES
Rua Carolina Santos em frente ao número 21d
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

O MELHOR FLORICULTOR DO MEIER

TRAILER DA LOIRA

ÓTICA VISTA ALEGRE

Crepes- Petiscos- Cervejas
Refrigerantes
Estrada da Àgua Grande 400
Em Vista Alegre
Verônica

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

BAR DO CLEBINHO

Celular e Zap 964775444

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

KI DELÍCIA SORVETERIA
E AÇAÍ

50,00

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

Justiça decreta como inconstitucional
aumento do Bilhete Único
Intermunicipal

O

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) considerou inconstitucional, nesta segunda-feira, o
aumento do Bilhete Único Intermunicipal (BUI) de R$ 8
para R$ 8,55. O decreto também reduzia o número de usuários
do benefício ao elevar a renda mensal para R$ 3.209,70.Na
sessão desta segunda, os desembargadores acataram, por
maioria, a Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelos
deputados estaduais do PSDB Luiz Paulo Corrêa da Rocha e
Carlos Osório. Procurada, a Secretaria Estadual de
Transportes não se posicionou sobre a decisão da Justiça até a
publicação desta reportagem. Recadastramento do Bilhete
Único Intermunicipal Os usuários do bilhete precisaram fazer
um recadastramento comprovando renda mensal de até R$ 3
mil. Caso contrário, eles teriam os descontos tarifários
desabilitados. Aqueles que informaram renda superior a este
valor também foram excluídos do benefício.

Trabalhador pode pedir aposentadoria
de casa

C

inco mil trabalhadores já podem se aposentar por idade
sem sair de casa ou ter que ir a uma agência do INSS
em todo o país. Basta que façam uma ligação telefônica
para a Central 135. Segundo informou o presidente do órgão,
Leonardo Gadelha, o instituto começou a enviar carta para
esses segurados informando que que já completaram as
condições de requerer o benefício (60 anos mulheres e 65 anos
para homens). Conforme O DIA informou em 4 de agosto,
quem contribui para a Previdência Social poderá se aposentar
por idade sem enfrentar fila nos postos do INSS. O
reconhecimento do direito ao beneficio passou a ser
automático e, após ser avisado por carta pelo instituto, o
segurado pode aceitar e começar a receber ao ligar para o 135.
O instituto ainda não tem previsão de quando vai oferecer a
possibilidade a todos os segurados que estão informações
cadastrais consideradas corretas. O sistema também
funcionará,inclusive para aposentadoria por tempo de
contribuição. Outra novidade para os segurados do INSS no
Rio é a implementação de um acordo de cooperação técnica
com o instituto, para facilitar a vida do trabalhador na hora de
solicitar benefícios como aposentadoria, pensão por morte e
salário-maternidade. No endereço meu.inss.gov.br, é possível
acessar extrato de pagamento, agendar atendimento e
verificar a contagem de tempo de serviço e de contribuição
para solicitar a aposentadoria. É Essa Parada minha gente,
você rala, tem direito a saúde, educação e aposentadoria.

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

CABANA J.B

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

elaborar estratégias para a
melhoria da nossa região.
Trazendo além de tudo,
entretenimento , cultura, e
mobilização social para a
nossa região. Se você tem
uma empresa e tem interesse
em fazer parte desta equipe,
entre em contato pelo nosso
Jornal de Bairro ou fale pelo
z a p 9 6 5 2 6 - 9 3 8 7 .

Líderes de Irajá de
desenvolvimento e
revitalização de empresas da
nossa região. Vem com a
missão de entrelaçar e
solidificar as empresas
parceiras do Bairro de Irajá,
com o intuito de se reunir e

POLO
GASTRONÔMICO DE
VISTA ALEGRE

Amigos Leitores e Anunciantes do
nosso Jornal Impresso e On Line e
ouvintes da Rádio A Voz do
CidadãoBR On Line, vamos
frequentar o Polo Gatronômico de
Vista Alegre. Galera do nosso
Polo Gastronômico vamos fazer
propaganda em nosso jornal
impresso on line e em nossa rádio
on line para atrair outro público ,
pois , é a lei da oferta e da procura
, hoje o Polo Gastronomico
oferece muitas opções de Lazer e
entretenimento , como
Restaurantes , barzinhos e boates
, mas ,o público local é sempre o
mesmo , propaganda sempre.
Desejamos sucesso a todos os
comerciantes do polo
gastronômico de Vista Alegre ,
torcemos pelo sucesso e
crescimento de todos vocês:
Academia Jock Free, Eventual
Carioca, Parada 021 , Luxúria ,
Kadima , Barril 8000 , Espeto
Carioca , DIX Lauge , Bar do Adão
, Di Prima , Sushi da Praça , Nova
Riviera , Brasil 500, Trios Bar , Bar
do Clebinho , Leandro Bar Mam,
Hamburgueria BRUTUS , Bar e
Mercadinho Nossa Senhora,
Choperia Jacques , Bendito
Jamon, Toca do Boi, Bar do Papai
Noel, Lumarnil, Lâmpadas LED
TEL:3391-6196 Louge Doceria e
Sorveteria do amigo Luiz.

MELHORA DA
ECONOMIA JÁ
REFLETE NO DIA
A DIA DO POVO
BRASILEIRO.

A melhora da economia já
reflete no dia a dia das
pessoas, e um indicativo
disso é a queda no preço da
cesta básica por 14 semanas
seguidas. A queda no valor
dos alimentos aumentou o
poder de compra do salário
m í n i m o " .
o aumento no nível de
confiança das empresas na
retomada da economia. O
Índice de Confiança
Empresarial (ICE) da
Fundação Getúlio Vargas
(FGV), que reúne resultados
de sondagens de setores
como indústria, gastronomia,
comércio e serviços, está no
maior patamar desde
dezembro de 2014. "Mais
confiantes na melhora da
economia, as empresas
tendem aumentar
investimentos em
propagandas em jornais, em
jornais on lne e em rádios on
line. A Academia Jock Free é
a melhor Academia da Av
Brás de Pina Vista AlegreTel: 2481-2413 e ou Tel:
3351-6824 malhe na melhor.

979781244- Tim
966023966- Claro

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

MERCEARIA
CAPITAL
Cerveja- Refrigerantes
Petiscos- Doces
Sandálhas- Utensílios
Tenente Palestrino 570
Cordovil
Seu Vítor

50,00

