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Na foto ao lado o Jornalista André Castedo com
o nosso querido amigo Vensceslau da Silva
Guedes. Sua religião é kardecista, conhecido
carinhosamente como Zico, Torcedor do
Flamengaço, Comerciante. Nascido e criado
nos bairros de Irajá Vista Alegre. Filho de Jorge
Guedes e Lourimar. Pai de Brenno, Juliene,
Dereck, Peterson. Celau diz que no ramo
profissional ele deu continuidade ao grande e
saudoso tio Antônio Guedes que foi muito
importante para a sua formação profissional e
cultural. Vensceslau Guedes, trabalha no ramo
profissional há 30 anos. É técnico em
contabilidade. Atualmente está cursando

de

2017

Bairros de Alcance: Àgua Santa,
Bairro Araújo, Cordovil, Eng de Dentro,
Irajá, Jardim América, Madureira,
Méier, Parada de Lucas, Penha,
Vaz lobo, Vila da Penha, Vista Alegre.

faculdade de Direito. Na opinião de Vensceslau
Guedes, o Jornal de Bairro A Voz do
CidadãoBR impresso e on line
www.avozdocidadaobr.com.br, torna público
de forma impressa e on line, principalmente os
problemas dos bairros da Leopoldina, é
sempre bem visto e os comerciantes e
empresários tem mais é que investir suas
propagandas das suas empresas aqui.
Vensceslau Guedes, é uma pessoa que muita
gente admira e tem carinho, pois ele tem um
coração enorme e puro. Continue assim
amigo, que Deus continue te abençoando com
muita saúde- sorte e sucesso.

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
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

Av Monsenhor Félix 937
Irajá- Rio de Janeiro
2471-6768/ 2475-2019
3357-2683
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em meio às promessas. No entanto, no afã pela vitória, não
EDITORIAL:
apenas se fala demais, mas se promete absurdos, como se vê nas
eleições para vereador. Nesse sentido, se o Eleitor conhecer as
atribuições e verdadeiras funções do Vereador é fundamental para
o povo e os eleitores identificar mentiras, discursos eleitoreiros
absolutamente descolados da realidade. Aprendemos na Escola
pela disciplina OSPB o que faz o vereador? Eleito por meio de
eleições diretas, escolhido pela população para ser seu
representante. Dessa forma os Vereadores, são responsáveis
pela elaboração, discussão e votação de leis para a coletividade
municipal, propor benfeitorias, obras e serviços para o bem-estar
da vida da população municipal. Os vereadores devem fiscalizar
as ações pelo prefeito e não trocar votos a favor da Prefeitura e
contra os seus Eleitores em troca de Cargos. Nosso Jornal de
m tempos de eleição, não faltam promessas. No pleito pelos
bairro tem uma tiragem mensal de dez mil exemplares,
cargos públicos, o apelo e a tentativa do convencimento por
www.avozdocidadaobr.com.br e circulam nos bairros: Agua Santa,
meio de promessas é um dos mecanismos mais usados. E
Cordovil, Eng de Dentro, Irajá, Madureira, Méier, Penha, Lucas,
nessa busca pelo voto, pelo apoio, os candidatos podem se perder
Vi s t a A l e g r e , Va z L o b o , Vi l a d a P e n h a .

ANDRÉ LUIS CASTEDO

E

EXPEDIENTE DO JORNAL

A VOZ DO CIDADÃOBR
Jornalista Responsável: André Costa
Edição 162 : Setembro de 2017
Distribuição Gratuita
Gráfica Sumaúma
Atendimento 9hs às 17hs
Edição: 171
Tel: 3372-7760
Whatsapp 996584199
andrecastedorj@bol.com.br

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

J.R PRÓTESE DENTÁRIA
Conserte sua Dentadura
Sem sair de casa
Tel: 3624-0354
97077-9010
Ricardo

BAR DO JOAQUIM

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

COBEMA

ESCOLA DE MÚSICA

Comércio e Beneficiamento
de Madeiras LTDA

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

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

TÉCNICO DE ELETRÔNICA
E REFRIGERAÇÃO

Bar do Ronaldo
Cerveja gelada

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

refrigetante bolinho de
bacalhau frango a
passarinho lingüiça a
calabtezs
Rua general de carvalho
675 cordovil

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

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

MESSIAS
REI DO LANCHE

KI DELÍCIA SORVETERIA
E AÇAÍ

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

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

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.
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PARA OBTER VOTOS FAVORÁVEIS
AO REAJUSTE DO IPTU.

Para obter votos favoráveis ao reajuste do IPTU, a prefeitura estuda
mudança na Subsecretaria de Esportes e já até elaborou uma saída honrosa
para Patrícia Amorim, que comanda a pasta. Ex-atleta olímpica, ela deve
ganhar um cargo para cuidar dos equipamentos olímpicos. Em seu lugar,
provavelmente assumirá alguém indicado pelo PMDB. Já o Deputado Pedro
Fernandes (PMDB) está com a faca e o queijo na mão para ocupar a vaga de
Teresa Bergher (PSDB) à frente da Secretaria de Assistência Social. Basta que
sua mãe, a Vereadora Rosa Fernandes (PMDB), vote a favor da Prefeitura e
contra o povo. A posse de Pedro Fernandes, porém, está condicionada a um
acordo para que ele e sua mamãe migrem, na janela de transferência, para o
PRB do Prefeito Marcelo Crivella. Crítica a Crivella, uma pessoa de confiança
do Deputado Pedro Fernandes neto fez uma ressalva: “O Pedro detonava o
(governador) Pezão (PMDB) quando era secretário estadual por falta de
estrutura. Por que não fará isso com a gente? A Prefeitura está mal das pernas.”
Procurado Pedro Fernandes neto rebateu: “Minha crítica ao governador
ocorreu porque a estrutura prometida não se concretizou com o pagamento dos
servidores. Ressalto que o prefeito ainda não me procurou para fazer nenhum
convite para a Secretaria de Assistência Social” Mais um no páreo: Na briga
pela Assistência Social também estão os nove Vereadores do ‘Rio de Verdade’,
bloco criado na Câmara por parlamentares de primeiro mandato e liderado por
Felipe Michel (PSDB). Há quem diga que o grupo também se animaria com o
comando da Subsecretaria de Esportes. Pós-IPTU: O fato é que as

negociações estão a mil, mas as nomeações só devem ser publicadas
depois da votação, quando Crivella saberá quem o apoiou quem não o
apoiou. Apreendido e devolvido: Já tem uns três meses que o
conselheiro Aloysio Neves, afastado do Tribunal de Contas do Estado,
volta e meia é visto on-line no WhatsApp — com foto e tudo. Ele teve o
celular apreendido pela Operação
Lava
Jato 753em Rocha
março.
usando o
Av dos
Italianos
Miranda
aplicativo. Alto lá! O Prefeito de Macaé, Dr. Aluizio (PMDB) lançou a
campanha ‘Menos royalties, mais empregos’, que sustenta que a
redução dos repasses aumentaria a produtividade e a geração de
empregos. Mas esqueceu de combinar com os russos. Outros prefeitos
fluminenses estão uma fera. Abandonados: A situação do Hospital
Municipal de Irajá é falimentar, unidade tem profissionais de saúde que
trabalham, sem receber salários, dependendo de cestas básicas doadas
pela Paróquia Nossa Senhora da Apresentação.

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

ESPORTES
FLAMENGO: Torcida do Flamengo
esgota
ingressos para jogo de ida da decisão da Copa do BR
2017. Todas as entradas destinadas aos rubro-negros
para o jogo do Maracanã contra o Cruzeiro já foram
vendidas para os sócios torcedores. Vendas para os
cruzeirenses ainda não abriu. FLUMINENSE:
Técnico Abel Braga atualmente no Fluminense completa
65 anos de idade. Abelão, que defendeu Vasco,
Botafogo, Fluminense, PSG e Cruzeiro nas décadas de
70 e 80, acumula passagens vitoriosas, como treinador,
em vários clubes brasileiros! O nosso Jornal deseja
Saúde Sorte Sucesso ao Abelão. BOTAFOGO:
Eleição do Botafogo: Mufarrej será candidato da situação
e CEP vice. Atual presidente e vice geral invertem postos
na busca pela reeleição da chapa que comanda o
Glorioso. Oposição deve se unir para o pleito, que
ocorrerá em novembro. VASCO DA GAMA: Recém
contratado pelo Vasco, Técnico Zé Ricardo, destaca
disposição de jogadores em primeira semana de trabalho
no Vasco. Treinador conversou com os jornalistas no
início da tarde desta sexta-feira em São Januário após
finalizar última atividade da primeira semana útil de
trabalho. O treinador conversou com os jornalistas em
São Januário após finalizar última atividade da primeira
semana de trabalho no Gigante da Colina. SELEÇÃO
BRASILEIRA: A Seleção brasileira comandada pelo
Técnico Tite, derrotou o Equador por 2x0 e garante 'título'
das Eliminatórias para a Copa de 2018- Povo Brasileiro
Agora Torce para que a Argentina Não vá pra Copa 2018.
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Justiça determina redução
de R$ 0,20 na passagem de
ônibus no Rio de Janeiro.

105,9FM
Quer comer bem vai no IG
Sushi e Massas!
Iranildo Araújo, católico, conhecido
no ramo profissional como Irâ, é
torcedor do São Paulo, chefe de
cozinha, nascido e criado na
cidade de São Benedito, no Estado
do Ceará, pai de Glenda, casado
com Rosilene Oliveira, filho de
Ernesto Francisco e Joana Paiva.
Depois de trabalhar em vários
restaurantes e hotéis e até quatro
meses no Uruguai e 20 dias na
Itália como cozinheiro. Ai voltou ao
Brasil para chefiar alguns
restaurantes e logo depois
resolveu abrir o Restaurante IG
Sushi massas, e que hoje é um
sucesso dentro do bairro da Vila da
Penha. Na verdade Irã começou a
pensar, em oferecer um serviço
diferenciado para os moradores da
nossa região. Ai veio a idéia de
servir sushi e massas. Atua há 17
anos no mesmo ramo profissional.
Formado em curso técnico de
manipulação de alimentos,
técnicas de corte de carnes,
frangos, peixes, legumes. Ainda
não faz projeto social. Irã, acha que
o Jornal de Bairro A Voz do
CidadãoBR impresso e on line
www.avozdocidadaobr.com.br que
deve ser mais valorizado e aoiado
pelos moradores e comerciantes, e
que os mooradores devem apoiar
quem anuncia em nosso Jornal de
Bairro e em quem oferece um
serviço com ambiente familiar igual
ao IG Sushi e Massas. E hoje aos
34 anos, o Irâ comanda a cozinha
do IG Sushi e Massas. Para muitos
que não sabem o que significa IG “
Iram e da sua filha Glenda” ai assim
formou o IG. O Restaurante IG
Sushi e Massas fica na Rua

C a m a q u a m
2 5 0
Quitungo- Na Vila da Penha
Te l : 2 0 8 6 - 0 0 6 0 - - I r â

Depois de um muitas cobranças,
finalmente pelo bem do povo a
passagem de ônibus que o carioca paga
vai cair R$ 0,20. O prefeito Marcelo
Crivella “ é preciso cuidar das pessoas”
assinou decreto que obriga as empresas
a reduzirem a tarifa de R$ 3,80 para R$
3,60. A determinação será publicada no
Diário Oficial do Município do Rio de
Na compra de uma refeição grátis
Janeiro. Segundo fonte da Prefeitura do
Guaracamp. Na compra de 14
Rio, o juízo da 20ª Câmara Cível do
refeições a 15 refeição é grátis.
Tribunal de Justiça (TJRJ) prestou os
Atendemos a partir das 10hs
Aceitamos cartões sodexo,
esclarecimentos solicitados pela
VRefeição,TRestaurante
Procuradoria Geral do Município (PGM).
Ao contrário do que o Ministério Público Disk Quentinha 98935-7655
3450-4518 Alexandre.
Estadual (MP) vinha contestando, a
PGM garantiu que "a decisão foi
cumprida integralmente no prazo legal e
que não há nenhuma previsão de multa
a ser aplicada em face do Município". A
redução de R$ 0,20 foi determinada pela
20ª Câmara Cível, no último dia 18, a
pedido do MP. A promotoria sustentou,
Consultoria Financeira e Tributária
na ação, que o aumento de R$ 0,40
98854-5058///
(13,3%), concedido no início de 2015
Email:
paula.fiscal@hotmail.com
pela gestão passada da Prefeitura, era
www.excellenciacontabil.com.br
R$ 0,20 acima do reajuste de 6,23%
contratual. Um imbróglio teve início,
porque o TJRJ informou que intimou
eletronicamente a Prefeitura da decisão
no dia 25 e que o poder público deveria
baixar a passagem até 4 de setembro, CIVIL- TRABALHISTA- FAMÍLIA
dez dias após a notificação. O promotor Av Brás de Pina 2033- sala 202
Rodrigo Terra chegou a requerer que a Vista Alegre- Rio de Janeiro
Tel: 2489-2086\ 98640-1310
Justiça aplicasse multa de R$ 100 mil
por dia de descumprimento. De acordo RICARDO COELHO
com o promotor, o município deveria ter
OAB RJ 40.955
efetivado a redução logo, já que a
visualização da intimação foi
confirmada. Os consórcios de ônibus
recorreram, mas a Justiça negou o
pedido. Por outro lado, a PGM vinha
afirmando que ainda precisava de
esclarecimentos do Poder Judiciário
sobre como deveria atender à
determinação. A medida representa
economia de R$ 96 por ano, em média,
para quem usa duas conduções por dia,
de segunda a sexta-feira. A Clinica da
familia Aloysio Augusto Novis aceita
doações de potes de café solúvel vidro
com tampa de plastico para doação de
leite materno. Essa Clinica fica ao lado
do colégio Meira lima.AC Liliane. A
mando da Fatinha Mary kay. Ajudem.

CIDA QUENTINHAS

ADVOGADOS ASSOCIADOS

Jornal A Voz do CidadãoBR__

São Cosme e São
Damião.

Hoje, dia 27 de setembro, lembramos
dois dos santos mais citados na Igreja:
São Cosme e São Damião, irmãos
gêmeos, médicos de profissão e santos
na vocação da vida. Viveram no Oriente
(Cilícia, Ásia Menor entre os séculos III e
IV), e, desde jovens, eram reconhecidos
por sua habilidade como médicos. Com
a conversão, passaram a ser também
missionários, ou seja, ao unirem a
ciência à confiança no poder da oração,
levavam a muitos a saúde do corpo e da
alma. Viveram na Ásia Menor, até que,
devido à perseguição de Diocleciano, no
ano 300 da Era Cristã, foram presos por
serem considerados inimigos dos
deuses e acusados de usar feitiçarias e
meios diabólicos para disfarçar as curas.
Tendo em vista essa acusação, a
resposta deles era sempre: “Nós
curamos as doenças em nome de Jesus
Cristo e pelo Seu poder!” Diante da
insistência dos perseguidores da fé
cristã, com relação à adoração aos
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deuses, responderam: “Teus deuses não
têm poder algum, nós adoramos o
Criador do céu e da terra!”.Oração: São
Cosme e Damião, que, por amor a Deus
e ao próximo, vos dedicastes à cura do
corpo e da alma de vossos semelhantes.
Abençoai os médicos e farmacêuticos,
medicai o meu corpo na doença e
fortalecei a minha alma contra a
superstição e todas as práticas do mal.
Que vossa inocência e simplicidade
acompanhem e protejam todas as
nossas crianças. Que a alegria da
consciência tranquila, que sempre vos
acompanhou, repouse também em meu
coração. Que vossa proteção, São
Cosme e Damião, conserve meu
coração simples e sincero. Senhor
nosso Deus, que dissipais as trevas da
ignorância com a luz de Cristo, vossa
Palavra, fortalecei a fé em nossos
corações, para que nenhuma tentação
apague a chama acesa por vossa graça.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.São
Cosme e São Damião, rogai por nós!
Minha bênção fraterna.

SERRALHERIA
ELIAS

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

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

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

BAR DO CLEBINHO

Celular e Zap 964775444

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

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

KIOSQUE HC

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

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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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

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

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 .

Pipa: entretenimento
barato que atrai
adultos e crianças

Pipeiros cariocas, além de
abastecerem mercado interno,
que não despenca nem com a
crise, estão exportando
papagaios para outros países.
Brincadeira deve ser feita longe
da rede elétrica e sem o
cerol.Paixão de muitas crianças e
de muitos adultos desde as
primeiras eras da humanidade, as
pipas produzidas no Rio de
Janeiro estão, literalmente, sendo
alçadas a voos mais altos. Os
pipeiros do Município (quem
confecciona ou empina
papagaios) cariocas, além de
abastecerem um intenso mercado
interno, que não despenca nem
com a crise, também passaram a
exportar suas, digamos, “obras de
artes”, para países como França,
Itália, Portugal, Espanha,
Alemanha, Chile, Paquistão, Índia
e Indonésia. Não se sabe
precisamente quantas pessoas se
dedicam à confecção de pipas na
capital, mas o próprio setor estima
que sejam mais de duas mil,
levando-se em conta pequenos,
m é d i o s e g r a n d e s
empreendedores. É isso aí Rio de
Janeiro Cidade Maravilhosa, terra
do Carnaval, Futebol, Funk e da
pipa, do Brasil para o mundo todo.

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

FALTAM TELAS
SUSPENSAS NA
QUADRA DA
PRAÇA DA
CETEL.

Na Praça Paulo Setubal, os
garotos jogam bola na
quadra e tem perigo de
acertar bolada nas crianças
e adultos que transitam
pela parte de fora. Tudo
porque a Prefeitura e a
Associação ficam num
eterno jogo de empurra
empurra. Seria obrigação
da Prefeitura colocar a rede
suspensa, pois trata-se de
um local público. Como a
Prefeitura está sem verbas
fica inviável a colocação da
rede. Segundo a
Associação de moradores
da Praça da Cetel, os
quiosqueiros da Praça da
Cetel é que tem que se unir
e colocar a rede suspensa
na quadra. Na opinião de
muitos isso é uma
brincadeira, roubam o
dinheiro do povo e o povo
ainda precisa ter que se
unir para comprar rede
suspensa para colocar na
quadra da Praça Paulo
Setubal a Praça da Cetel,
na Vila da Penha.

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

