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A VOZ DO CIDADÃOBR
A RÁDIO BICUDA 98,7FM VOLTOU AO AR:
Com uma nova diretoria e novos
horizontes. A Rádio Bicuda 98,7fm estava
fora do ar desde dezembro de 2017 e
voltou a funcionar desde junho de 2018,
com boa expectativa com uma nova
proposta de rádio. O novo Coordenador da
Rádio Bicuda é o nosso amigo Evandro.O

trabalho que a Rádio Bicuda 98,7fm
www.radiobicuda.com faz é um trabalho
muito bom e importante e precisa dar
continuidade. O site da Rádio Bicuda
w w w. r a d i o b i c u d a . c o m . A m i g o
Comerciante e ou Empresário, seja um
apoiador Cultural da Rádio Bicuda
Te l e z a p 9 6 4 8 9 - 2 4 5 8 E v a n d r o.

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

PROFESSOR JOSIAS FROTA
ADVOGADO

Rua Bento Lisboa 184- sala 222
Catete RJ
www.josiasfrota.adv.br
Email: josiasfrota2014@gmail.com

TELEFONES:
2225-1168
99388-6651
99405-2411
98076-2888

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

Proteções disponibilizadas: Colisão-Rastreador- Incêndio
Furt- Roubo e Furto- E outras.
Maiores Informações ligue: 98211-2375 Jean Carlos

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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CURIOSIDADES DA NOSSA REGIÃO!

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: jornalavozdocidadaobr@yahoo.com.br
MELHORES CONDIÇÕES DE
TRABALHO PARA PROFESSORES
MÉDICOS- MOTORISTASSomos contra a Dupla Função
POLIICIAIS E GUARDAS
Motorista Trocador nos ônibus do
MUNICIPAIS.
FIM DA DUPLA FUNÇÃO
MOTORISTA E TROCADOR NO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO:

Município do Rio de Janeiro por ser
perigoso dirigir e dar troco e pelo
simples fato dos trocadores terem
familia e por isso precisam trabalhar.
Quem der calote nas estações do BRT
ganhará um "puxão de orelha” da
Guarda Municipal. Quem for flagrado
entrando nas estações sem pagar a
tarifa será multado em R$ 170. Em
caso de reincidência, a penalização
s o b e
p a r a
R $
2 5 5 .

Os Policiais, Guardas, Médicos,
Professores, Motoristas; são seres
humanos, atrás do uniforme que eles
usam tem seres humanos que
precisam também de segurança. A
Prefeitura do Rio de Janeiro pensa
em cortar gastos, poderia começar a
cortar gastos tirando mordomias dos
Vereadores e do Prefeito e investir
mais nos Hospitais e Escolas
Municipais e em Segurança.

Celayne Bazar e
Papelaria
Agora em Novo
Endereço
Rua Anhembi 07- Loja D
Irajá
Tel:2475-7495
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

PARABÉNS EDN ESCOLA
Quem dera tivéssemos um mundo
com mais árvores! Um mundo com
muito mais ver de, vamos
aproveitar para refletir sobre os
desmatamentos que se tornaram
tão comuns. Dê valor a natureza.
Plante uma árvore! A equipe da
Escola Dionysio Nogueira EDN,
merece essa homenagem do
nosso Jornal pelo excelente
trabalho que faz junto aos seus
alunos. No Dia da Árvore (21/09) e
no Início da Primavera (22/09) e
em outras datas. Nota Mil EDN.

EDN SALÃO DE FESTAS

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

MESSIAS
REI DO LANCHE

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

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

Rua José Sombra 101- Irajá
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EDITORIAL.

Quem acompanha o trabalho do Jornalista e
Administrador de Empresas, André Luís Castedo, há
mais de uma década lutando pelo povo através do
Jornal A Voz do Cidadão Brasileiro impresso, online
www.avozdocidadaobr.com.br, e também pela Rádio
radioavozdocidadaobr.listen2myshow.com. Somos
favoráveis a redução da maioridade penal de 18 anos
para 16 anos, pois com 16 anos, o cidadão pode votar,
testemunhar; ser emancipado. O menor infrator deve
ser acolhido por uma equipe de psicólogos, precisa
aprender uma profissão, e ser encaminhado a um
trabalho e assim ressocializado. Nosso Município tem
uma cultura rica, é preciso valorizar a Feira dos
Nordestinos, Feira de Ipanema, Parque Madureira.
Baseado em princípios cristãos, entendemos que a vida

começa na concepção. Assim é preciso assegurar no
Código Civil os direitos do feto. A vida é, um direito
primordial e fundamental de todo ser humano. Nosso
Jornal é contra o aborto. Apoiamos a reciclagem do lixo
e o uso de energia solar. Saúde de qualidade é um
direito de cada morador do Município do Rio de Janeiro
e um dever da Prefeitura oferecer, por isso nosso jornal
defende melhores salários para os profissionais da
educação e da saúde, e melhorias nas escolas e
hospitais. Defendemos a igualdade de oportunidade
para as mulheres e para os homens no mercado de
trabalho: trabalho igual e salário igual e Leis Iguais para
Homens e Mulheres. Combater todas as formas de
violência domésticas contra a mulher e contra o
homem. Somos Patriotas e lutamos pelas familias. A
maioria dos nossos apoiadores culturais são
trabalhadores sérios e comprometidos com o Município
do Rio de Janeiro e por isso mesmo apoiam nosso
trabalho. DEUS acima de tudo e Brasil acima de todos.
Agradeço a DEUS por me dar a oportunidade. Esse
trabalho tem mais de uma década. Nasci, moro, vivo
aqui, amo o Rio de Janeiro. Agora é Hora de União seja
um apoiador cultural, faça uma propaganda mensal de
R$50 e alavanque suas vendas telefone: 3372-7760.

Av dos Italianos 753- Rocha Miranda

O Kiosque da Kika fica na
Praça da Cetel na Vila da
Penha.Ser ve cer veja
gelada, r efriger antes,
petiscos. Nosso amigo
Jorge conhecido
carinhosamente como
Espanhol.Sempre
trabalhando e ajudando a
preparar os deliciosos
petiscos e os churrascos
servidos no Kiosque da
K
i
k
a
.
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O Kiosque da Kika, tem um
ambiente familiar, repleto
de gente amiga, bonita,
vale muito a pena
conhecer
oRochaKiosque
da
Praça oito de maio 102Miranda
Tel: 4108-7723/ Zap 98610-6090
Kika, e passar a frequentar
o Kiosque da Kika com a
família filhos e com os
nossos amigos. Vamos
mesmo com essa chuvinha
O Kiosque Da Kika está
aberto pra te receber,
Venham vale a pena!

Feijoada da Por tela:
Todo Primeiro Sábado do
mês a partir das 13hs na
Quadra da Portela- Rua
Clara Nunes 81Madureira- Tel: 32171604/ 3256-9411 Boa
D i v e r s ã o ! ! ! !
Feijoada do Império
Serrano Todo Terceiro
Sábado do mês 13hs no
Império Serrano. Rua
Ministro Edgard Romero,
114
Tel: 3390-0100 |
2450-2711 / 2450- 2087

A VOZ
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BRASILEIRO
EDIÇÃO DE OUTUBRO
DE 2018
04 Jornal
A Voz do cidadãobr_________________________JANEIRO
DE 2017________________MUNDO
LUTAMOS CONTRA
TODO TIPO DE
PRECONCEITO
Nosso Jornal luta ha mais de
uam década por melhorias
para a nossa região. Ficamos
indignados ao ver o
desreipeito para com as
religiões. O Brasil é um país
multiculturalista e por isso
não pode ter intolerância
religiosa nem discriminação
racial. É preciso respeito para
com todas as outras religiões
e raças. Vamos formar a
g r ande familia dos que
defendem o respeito para com
todas as religiões.
Precisamos de vocês, do seu
a poio cultur al, não nos
deixem sós. Os intolerantes

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

que agridem a outra religião, a
outra raça, não podem vencer.
Há mais de uma década nosso
jornal vem lutando por essas
b a n d e i r a s . Ve j a a l g u n s
exemplos de preconceito e
discriminação sofridos e
reforçados diariamente por
diversas pessoas que o nosso
jornal é contra: Racismo. É o
preconceito por conta da raça
d e u m i n d i v í d u o .
...Homofobia/lesbofobia.
...Bifobia. ... Transfobia. ...
Gordofobia.Elitismo/preconce
ito social.Machismo/sexismo.
Pr econceito linguístico.
Vamos seguir a Palavra de
DEUS que manda Amai seu
próximo como a si mesmo é
esssa parada minha gente.

Apresente Este e Ganhe 50% na Adesão!

Proteção Automotiva contra:
ROUBO-FURTO-COLISÃO- INCÊNDIO

Handersson Cel: 99405-6044

Av Monsenhor Félix 746- Irajá

Maurício

Tel: 3351-1988/ 3391-6874

Av Brás de Pina 2752 Loja A- Vista Alegre
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DICAS DE MODA
Entre as tendências da moda primevera/verão
2018 segue a criatividade com mix de peças e
acessórios; 01 - A nova estação está florida e
com estampas que irão variar de tamanho e de
padronagem. O mix de estampa florais serão a
grande aposta. 02 - O Slepp Dress será uma no
verão 2018. 03 - As microbolsas vão arrasar no
verão 2018. 04 - O jeans não ficará de fora. As
calças e Bermudas de Tactell. 05 - O babado vai
continuar. 06 - Azul será a cor da vez!. 07 - As
lingeries a vista ganharão bastante tendências
usadas por cima dos looks na primavera verão
2018. 08 - Os vestidos com barra transparentes,
com complementos como tênis. 09 - A moda não
esta nada básica e óbvia. Cada dia vale mais
apostar em combinações pouco tradicionais. 10
- As aplicações acima citadas são um sucesso!

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

Fisioterapia Pélvica

99854-4733
98382-2459
Fisioterapia Pélvica

A VOZ DO CIDADÃO BRASILEIRO
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FEIRA DOS
NORDESTINOS
Como é sabido por uma
parcela significativa da
sociedade carioca,
notadamente os cidadãos
nordestinos que moram no
município do Rio de
Janeiro, a Prefeitura do
Rio de Janeiro rescindiu o
c o n t r a t o c o m a
a s s o c i a ç ã o q u e
administrou durante anos
a Feira de São Cristovão. É
fato que durante a atual
g e s t ã o o p r e fe i t o j á
designou vários órgãos
para administrar o local,
sendo que iniciou com a
Secretaria de Turismo,
depois passou para a Casa
Civil e a seguir para a
Secretaria de Cultura.
Atualmente a gestão está
s e n d o fe i t a p o r u m a
representante da
Prefeitura, com o auxílio
de uma comissão de
pessoas que representa os
feirantes. A intenção é das
melhores, todavia
persistem todas as
agruras diária dos
feirantes que dependem
da feira para sustentar
suas familias, porque só a
perseverança dos
o b s t i n a d o s
empreendedores para
conseguir suportar a falta
de produtos essenciais,
como, por exemplo,
energia elétrica, água,
limpeza da superfície e dos
dutos de esgotos que
constantemente estão

entupidos. Acrescenta-se
ainda que quanto aos
frequentadores é muito
habitual os queixumes
acerca do estado precário
do local, inclusive as
pistas para dançar não
proporcionam aos
frequentadores e
dançarinos, comodidades
minimas, além do grande
riscos de torções e
fraturas nos ossos dos pés
das pessoas. O local é um
reduto que precisa ser
preservado, pois
representa uma fonte de
cultura inesgotável. É
p r e c i s o q u e a s
autoridades constituídas,
o Prefeito e todos os
Ver eador es tomem
ciência da penúria que
padece o local de maneira
que providências urgentes
s e j a m t o m a d a s .
Entrevistamos o professor
Josias Frota, que
manifestou o seu sonho de
promover um mega projeto
de inclusão social na Feira
de São Cristovão,
abraçando um público que
serão as crianças, os
jovens e os detentores da
melhor idade. Como disse
o poeta: ''Sonhar é
preciso''. Precisamos
plagiar a música: '' Não
deixe o samba morrer''.
''Não deixe o samba
acabar.'', ou seja: NÃO
DEIXE A FEIRA DE SÃO
CRISTÓVÃO MORRER.
NÃO DEIXE A FEIRA DE
SÃO CRISTÓVÃO ACABAR.

DIREITOS DOS ANIMAIS
Nosso Jornal batalha, por politicas públicas
municipais também para os animais do Município do
Rio de Janeiro: Hospital Municipal veterinário com
emergência 24hs, controle populacional dos
animais, criação de agentes comunitários de saúde
veterinária, incentivo as ongs de proteção aos
animais, campanhas de vacinação reguilares que
previnam as doenças nos animais, Microchispagem
dos animais para em caso de abandono, seja
possivel punir quem abandonou o animal, criação da
Delegacia de combate aos maus tratos contra os
animais do Município do Rio de Janeiro. Caso você
presencie maus-tratos a animais de quaisquer
espécies, sejam domésticos, domesticados,
silvestres ou exóticos – como abandono,
envenenamento, presos constantemente em
correntes ou cordas muito curtas, manutenção em
lugar anti-higiênico, mutilação, presos em espaço
incompatível ao porte do animal ou em local sem
iluminação e ventilação, utilização em shows que
possam lhes causar lesão, pânico ou estresse,
agressão física, exposição a esforço excessivo e
animais debilitados (tração), rinhas, etc. –, vá à
delegacia de polícia mais próxima para lavrar o
Boletim de Ocorrência (BO), ou compareça à
Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. É possível
denunciar também ao órgão público competente de
seu município, para o setor de vigilância sanitária,
zoonoses ou meio ambiente. Vamos lutar sempre
também pelos direitos dos animais.

PROGRAMA BICUDA SOCIAL SAMBA
TODO SÁBADO DAS 11HS ÀS 13HS
NA RÁDIO BICUDA 98,7FM
www.radiobicuda.com
APRESENTAÇÃO: ANDRÉ CASTEDO

96863-8042
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DIA DOS
PROFESSORES
No dia 15 de outubro é
comemorado o Dia do
P r o f e s s o r , o s
responsáveis pelo
desenvolvimento da
e d u c a ç ã o e d o
conhecimento no país,
desde a educação infantil
até o ensino superior
universitário. Trata-se de
u m a
d a s
m a i s
importantes profissões
praticadas no mundo,
sem ela, a transmissão de
conhecimentos e a
correta apreensão destes
pelas pessoas seriam
impossíveis. A origem do
dia do professor se deve
ao fato de, em uma data

ANUNCIE APAREÇA JÁ TEL:3372-7760

de 15 de outubro, o
Imperador D. Pedro I ter
instituído um decreto que
criou o Ensino Elementar
no Brasil, em 1827, com a
criação das escolas de
primeiras letras em todos
os vilarejos e cidades do
país. Além disso, o
decreto estabeleceu a
regulamentação dos
conteúdos a serem
ministrados e as
condições trabalhistas
dos pr ofessor es. Em
1963, a data foi
oficializada pela lei
Decreto Federal 52.682,
No mês dos Professores
os nossos parabéns e a
luta continua, melhores
salários para os
Pr ofessor es já.

Na Barbearia Club Carioca, você seu filho e sua família
são tratados com todo carinho e atenção que uma uma
familia merece. Segunda é dia de vir para a Barbearia
Club Carioca!! Quinta feira é dia de dar um tapa no
visual, final de semana chegando, né?! Estamos
aber tos esperando vocês!!Sextouuuu!!!
Sabadão é dia de tomar aquela Cervejinha Gelada com
moderação e dar um tapa para o final de semana, aqui
n a
B a r b e a r i a
C l u b
C a r i o c a
☑ Avenida São Félix, 85, Vista Alegre

ADVOGADOS ASSOCIADOS
APRESENTE ESSE JORNAL
EM NOSSOS ANUNCIANTES
E GANHE 10% DE DESCONTO
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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

PETROLOUÇAS

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

BAZAR DIANE

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

Av Ministro Edgard Romero 931B
Vaz Lobo Tel:3391-6676 Érick Alves

Rua da Inspiração 367 A
Vila da Penha
Tel: 2481-5882
Zé Carlos
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07 Jornal
A Voz
do cidadãobr_____________RIO
EU TE AMO__________________Anuncie
tel: 3372-7760!
A VOZ
DO CIDADÃOBR
ABRIL DE
2016
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frite. Depois
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CANJIQUINHA COM
CARNE SECA E
BACON

INGREDIENTES:
300
gramas de canjiquinha
500 gramas de carne
seca 100 gramas de
bacon sal a gosto três
tomates, um pimentão
uma
cebola, Salsa,
duas cenouras, 200
gr amas de va gem.
MODO DE PREPARO:
Cozinhar a canjiquinha
por 20 minutos na
panela de pressão e
reserve, corte a carne
seca e o bacon em
cubinhos, escalde e

cebola, o tomate, o
pimentão todos
cortados em cubinhos
e mexa bem, reserve,
corte a cenoura e a
vagem em cubinhos e
cozinhe bem até ficar
tudo cozido. Após tudo
pronto e só misturar
todos os ingredientes e
saborear com seus A Loja Ki- Forno oferece
amigos e com a sua Delivery de refeições
família; a saborosa brasileiras e italianas,
canjiquinha com carne incluindo deliciosas
s e c a e b a c o n . N a massas pré-co zidas,
Edição de Novembro g r e l h a d o s
e
traremos mais uma acompanhamentos. A
r e c e i t a c u l i n á r i a ´ . Ki-Forno abre as 9:00
Horário e fecha às 21:00

de segunda a sexta feira,
aos sábados abre as
9:00hs e fecha às 18hs e
aos domingos às 08:00.
A Ki-Forno fica na Rua
Pedr o de Car valho
número 554 - Lojas B e C
no Lins, Telefone da KiFor no:2594-5419.

BAR DO CLEBINHO J.R PRÓTESE DENTÁRIA PIZZA DO GUI!
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

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

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

Pizza Brotinho- Pizza Família
Frango Empanado
Temos Refrigerantes de 2L
Aceitamos Cartões
Na praça da Cetel
Vila da Penha-

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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ADMINISTRAÇÃO
A Administração, é a ciência que estuda e sistematiza
as práticas usadas para administrar. Significa direção,
gerência. Ato de administrar ou gerenciar negócios,
pessoas ou recursos, com o objetivo de alcançar metas.
É uma área do conhecimento fundamentada em um
conjunto de princípios, normas e funções elaboradas
para disciplinar os fatores de produção, tendo em vista
o alcance de determinados fins como maximização de
lucros ou adequada prestação de serviços públicos.
Pressupõe a existência de uma instituição a ser gerida,
A Administração é tomada como sinônimo de
Administração de Empresas. Porém, isto somente faz
sentido se o termo empresa for considerado como
sinônimo de organização, que significa os esforços
humanos organizados, feitos em comum, com um fim
específico. O adequado é considerar a Administração
de Empresas subárea da Administração, uma vez que
esta trata de organizações que podem ser públicas,
sociedades de economia mista ou privadas, com ou sem

fins lucrativos. A necessidade de organizar os
estabelecimentos, a exemplo da Engenharia, a buscar
soluções específicas para problemas que não existiam
antes. Assim, a aplicação de métodos de ciências
diversas, para administrar estes empreendimentos,
deu origem a Administração. Administração é uma área
interdisciplinar que se utiliza de: Contabilidade, Direito,
Economia, Filosofia, Psicologia, Sociologia, etc.

TELEFONE: 3372-7760
COBEMA

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!

Comércio e Beneficiamento
de Madeiras LTDA

Madeiras em geral,
colas, puxadores, etc
Av Brás de Pina 2013
Vista Alegre
Tel:3391-1322
3391-2200

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

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

LEQUINHO LANCHES

De domingo a quinta feira
até 00:30hs- Rua Honório
de Almeida 123- Irajá
Venha Faça Seu Pedido
Faceboock: Lequinho
Lanches Gigabyte
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CONSERTO DE VÁLVULAS
Av Oliveira Belo 345 Loja B
Vila da Penha
Tel: 99979-0782

SELF SERVICE SEM BALANÇA

97519-5880

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

9797- 81244
9660-23966

