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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
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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 . S e j a vo c ê
também um apoiador Cultural da Rádio
Bicuda 98,7FM Telezap 96489-2458 e seja
logo um Apoiador Cultural da Rádio.

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

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
Luiz Braz Lopes, deu o pontapé
inicial para que possamos hoje dar
continuidade no trabalho.
Patriarca da Família Lopes, fundou
o Grêmio Recreativo Pau Ferro, no
dia 12 de novembro no ano de 1958
com a finalidade de unir famílias,
vizinhos e amigos com muita
alegria e fraternidade.
E hoje depois de 59 anos, é uma
honra continuarmos com o clube e
sem perder a essência inicial...
Trazer a alegria de volta ao IRAJÁ.
É lamentável saber que a Banda
Bandida e as peladas do dia 01 de
j a n e i r o
a c a b a r a m .

Você sabia que a Praça Mato Grosso
em Irajá, nunca teve esse nome? É
praça da Escola Municipal Mato
Grosso. Na verdade o nome da Praça
é Floriano Rodrigues Loureiro. O
homem que trouxe a primeira
farmácia para o bairro de Parada de
Lucas fundada no ano de 1943 “
Fa r m á c i a N o s s a S e n h o r a d a
Conceição” que existe e funciona até
os dias atuais. Há 34 anos essa praça
no bairro de Irajá leva esse nome.
Para quem não sabe, seu Floriano é o
pai do amigo Nildo das Faixas,
omelhor pintor de letras da nossa
região, que fica na Rua Cordovil 408
em Parada de Lucas Rio de Janeiro.

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

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

No dia 20 de agosto de 2018, o nosso
amigo o músico Cláudio Simões, fundador
do Centro Musical de Irajá RJ desde 2002,
recebeu merecidamente a posse como
Delegado pelo CONSELHO REGIONAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO da Ordem
dos Músicos do Brasil, representando a
OMB da Cidade de Duque de Caxias e
arredores. Reabrindo a sede ao qual
iniciará suas atividades tendo o endereço
de funcionamento na rua Nunes Alves 56,
Sl. 301, Duque de Caxias com a finalidade
de regulamentar os profissionais da área e
assim lutar pelos valores, direitos e
melhorias para a classe. A música e a
cultura agradecem, é isso ai parabéns e
podem contar com nosso Jornal sempre.

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.
O Jornal de Bairro A Voz do Cidadão Brasileiro não é
somente minha voz, é a voz do povo, dos empresários e
comerciantes que acreditam em nosso trabalho e
colocam suas propagandas, e dos nossos leitores, com
a esperança de que juntos estamos construindo nossa
região socialmente mais justa e mais solidária em
Cristo. É agora também a sua voz de homens e de
mulheres de crianças e dos idosos. Nosso Jornal de
bairro foi crescendo apenas com o apoio dos nossos
apoiadores culturais e dos nossos leitores. Isso prova
que o povo entendeu perfeitamente as nossas
propostas, que dentro de mim vibra a mesma
indignação contra a miséria que vibra no peito de cada
um de vocês, que dentro de mim minha gente explode a
revolta contra as injustiças sociais, contra o desprezo
dos poderosos pelos que não tem meios de se defender.
A maioria absoluta do nosso apoio cultural vem de
trabalhadores sérios. Nós somos a maioria o povo e o
jornal de bairro A voz do cidadão brasileiro. Nós temos

um trabalho focado e comprometido com o povo,
sério realizado mensalmente desde junho de 2003,
estamos há mais de uma década lutando por
melhorias na educação, na saúde, no transporte e
na segurança pública e por melhores salários.Se
tem uma coisa que me motiva, é saber que eu tenho
as pessoas certas me apoiando. Agradeço a Deus
por isso por me dar a oportunidade e por terem total
confiança no meu trabalho. E eu seguirei com esse
trabalho junto ao povo . Nasci aqui, moro aqui, vivo
aqui e acima de tudo isso, AMO nossa região. Agora
é hora de união dos comerciantes e do povo com o
nosso jornal de bairro a voz do cidadão brasileiro
impresso e online www.avozdocidadaobr.com. A
você que está do nosso lado pedimos apenas que
não nos abandone e leve você mesmo o nosso
jornal aqueles que ainda não se somaram ao nosso
jornal. Vamos trabalhar juntos agora chegou a
n o s s a ve z . A n u n c i e j á t e l : 3 3 7 2 - 7 7 6 0 .

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
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RECEITA CULINÁRIA
Frango Crocante
Assado.

105,9F

Ingredientes: Uma xícara de
iogurte, duas cabeças de alho
picadas, uma colher de sopa
de molho de pimenta, 1/2
colher de sopa de sal, uma
colher de chá de pimenta do
reino, duas coxas de frango
duas sobrecoxas de frango,
três xícaras de flocos de

duas colheres de
sopa de manteiga
derretida. Modo de
Preparo: Em um pote,
mistute o iogurte, o alho, o
molho de pimenta, o sal, e a
pimenta do reino .
milho,

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
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Acrescente o frango e
envolva na marinada, feche
com filme plástico e
reserve por até 24 horas,
bata os flocos de milho em
um processador até
ficarem menores Transfira
para um prato e tempere
com sal e pimenta do reino
Pré-aqueça o forno a 200
graus. Retire do frango o
excesso de marinada, passe
na mistura de flocos de milho
e transfira para a assadeira
Re gue coma manteiga
derretida e asse por 30
minutos. Ou use peito de
frango. Em lugar da manteiga,
usar azeite, ajuda a dar mais
c r o c a n c i a e s a b o r.

Apresente Este e Ganhe 50% na Adesão!

Proteção Automotiva contra:
ROUBO-FURTO-COLISÃO- INCÊNDIO

Handersson Cel: 99405-6044

Av Monsenhor Félix 746- Irajá

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

PROFESSOR JOSIAS FROTA
ADVOGADO
TELEFONE: 3372-7760

Tel: 3351-1988/ 3391-6874

Av Brás de Pina 2752 Loja A- Vista Alegre

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
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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.
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ELEIÇÕES 2018: POR 6 a 1, TSE DECIDE QUE LULA
NÃO PODE SER CANDIDATO EM 2018.
O PT terá que apresentar, em até 10 dias, o nome de
outro candidato à Presidência. O Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) cumpriu a Lei que diz que qualquer
cidadão brasileiro condenado e preso não pode ser
candidato. E rejeitou o registro de candidatura do
ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às
eleições de outubro de 2018. Dos sete ministros,
seis votaram contra o petista (o relator Luís Roberto
Barroso, que foi seguido por Og Fernandes, Jorge
Mussi, Admar Gonzaga, Tarcisio Vieira e pela
presidente do TSE, Rosa Weber). Apenas Edson
Fachin votou pela aprovação do registro de
candidatura do ex-presidente LULA. Os ministros
que votaram contra o registro entendem que Lula
está Condenado e Preso, enquadrado na Lei da Ficha
Limpa, depois de ser condenado pelo Tribunal
Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) por corrupção
passiva e lavagem de dinheiro no caso do tríplex do
Guarujá (SP). Antes de a sessão terminar, o PT
divulgou uma nota, avisando que vai recorrer da
decisão. "Vamos apresentar todos os recursos aos
tribunais para que sejam reconhecidos os direitos
políticos de Lula". A Lei da Ficha Limpa é Clara,
qualquer cidadão Brasileiro que esteja condenado e
ou preso, é Ficha Suja e por isso está inelegível. Isso
é lei, é direito político de cada cidadão brasileiro. É
isso ai o TSE apenas cumpriu a Lei do Ficha Limpa e
tornou o Lula Inelegível nas eleições de 2018. A Lei é
clara e precisa ser cumprida igual para todos.

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

MK CHURRASQUIINHO
De terça a Domingo- Oferecemos Churrasco
Misto-Salsichão- Cerveja Gelada- Refrigerante
Faço a Sua Festa
Rua Honório de Almeida 275- Vista Alegre
Tel: 96834-9643// 96484-4747 Bruno
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FELIZ
ANIVERSÁRIO
EDN ESCOLA
Esse mês é um mês muito
especial para o Jornal A
Voz do Cidadão
Brasileiro, a EDN Escola
Dionysio Nogueira faz
aniver sário! Estamos
juntos com a Direção,
Professores e Alunos,
comemorando os 33 anos
d e ex i s t ê n c i a d e s t a
escola! São exatos 33
anos dedicados a
educação e a formção de
cidadãos brasileiros
pensantes, sempre com
comprometimento,
respeito ao aluno, e amor
a o
p r ó x i m o .

ANUNCIE APAREÇA JÁ TEL:3372-7760

A g r a d e c e m o s a
confiança que vem sendo
depositada em nós
durante todo esse tempo!
Parabéns EDN Escola
Dionysio Nogueira agora
rumo aos 40, 50 anos .
EDN Escola Dionysio
Nogueira mais um ano de
sucesso. Parabéns
Professor Jorge
Nogueira, Cláudio,
Luciano e Equipe! A EDN
Escola revive tradições,
lendas, mitos, crenças,
com os seus alunos e
todos adoraram, no dia do
folclore. Família não são
somente laços de
sangue...Família é quem
está junto sempre,
parabéns Família EDN
Escola pelos 33 anos.
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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
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!
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Marcus Cid nasceu em agosto 1978, no bairro da Penha
Circular, foi criado no bairro de Cordovil, morou em Brás de
Pina e atualmente, reside na Praça do Carmo. Começou a
trabalhar cedo, ajudando seu pai na feira, depois trabalhou em
uma transportadora, foi office boy, escrevente auxiliar,
motorista em empresa particular, motorista de táxi e
instalador de antenas. Estudou comigo no Instituto Agras de
Ensino, onde se formou no Ensino FundamentaL. Cursou
Técnico em administração de empresas, na Escola Técnica
Estadual Juscelino Kubitschek. Se formou em direito na
SUAM, no bairro de Bonsucesso. Como a maioria dos
brasileiros, ele sempre trabalhou durante o dia e estudou no
período da noite. Sempre acreditou que estudando poderia
modificar a sua vida e de sua família. Hoje, é advogado de uma
Associação de defesa dos direitos dos consumidores e
trabalhadores. É sobrinho do Roberto Cid, que foi presidente
da Câmara Municipal e deputado por duas vezes. Dentre vários
serviços realizados na zona da Leopoldina, ainda construiu o
seu Ser viço Social, onde atendia 15.000 pessoas
mensalmente, oferecendo ser viços médicos .

Fisioterapia Pélvica
99854-4733
98382-2459
Fisioterapia Pélvica

AV BRÁS DE PINA 2047
VISTA ALEGRE
TEL: 4111-6445
4111-4449
PIZZARIA

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

J.R PRÓTESE DENTÁRIA PIZZA DO GUI!
Conserte sua Dentadura
Sem sair de casa
Tel: 36270357
97077-9010
Ricardo

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

BAR DO CLEBINHO MEIER FLORES

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

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

A VOZ DO CIDADÃOBR
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HISTÓRIA DOS BAIRROS
O Bairro de São Cristóvão é um bairro cultural da Zona
Central do Rio de Janeiro. Seu povoamento lusitano
começou com a fundação da Igreja de São Cristóvão em
1627. Em 1803 ergueu-se um casarão sobre uma colina,
da qual se tinha uma boa vista da baía de Guanabara,
"Paço de São Cristóvão", o qual foi escolhido por Dom
João VI para ser o Palácio Real da Casa de Bragança,
sete anos mais tarde; o que foi mantido mesmo após da
Independência do Brasil; tornando-se o Palácio
Imperial; sendo vizinhado por outros solares onde
residiam as famílias da nobreza; o que lhe deu a alcunha
de Bairro Imperial. Com o golpe de estado que instalou a
república, a elite se redirecionou para os bairros de
Botafogo e Copacabana, e o Palácio tornou-se a atual
sede do Museu Nacional. O Bairro faz limite com os
bairros Caju e Santo Cristo, Benfica, Praça da Bandeira,
e Maracanã, Mangueira, bairro Vasco da Gama. o Museu
do Primeiro Reinado, o Museu Militar Conde de
Linhares, e o Museu de Astronomia e Ciências Afins. A

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!

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

LEQUINHO LANCHES

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

Quinta da Boa Vista abriga o Museu de Arqueologia
Nacional e Biblioteca da UFRJ, e o Jardim Zoológico do
Rio de Janeiro. Em frente ao Campo de São Cristóvão,
está localizada a sede carioca do SBT. O bairro abriga a
sede dos Diários Associados (Super Rádio Tupi, Nativa
FM e Jornal do Commercio) na Rua Fonseca Telles, em
frente a igreja de Santa Edwiges. Colégio Pedro II, a
Escola Técnica (e Média) Estadual Adolpho Bloch, o
Educandário Gonçalves de Araújo. Hospital Quinta
D'Or, Hospital de Clínicas Dr. Aloan, Hospital
Maternidade Fernando Magalhães, Centro Municipal de
Saúde Ernesto Zeferino Tibau Junior.
No bairro
existem dois clubes Club de Regatas São Christóvão, o
Club de Regatas Vasco da Gama. O clube São Cristóvão
revelou um dos maiores talentos do futebol brasileiro o
atacante" Ronaldo Fenômeno".
No bairro de São
Cristóvão ainda temos o Estádio de São Januário
pertencente ao Clube de Regatas Vasco da Gama.
P Museu Nacional da quinta da Boa Vista que pegou
fogo merece e precisa ser reformado, o povo quer isso.

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

COBEMA

Comércio e Beneficiamento
de Madeiras LTDA

TEL: 98664-6490

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

CONSERTO DE VÁLVULAS
Av Oliveira Belo 345 Loja B
Vila da Penha
Tel: 99979-0782 Ismael
BARRACA DO
ALEMÃO:

97519-5880

PÁGINA 08

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

9797- 81244
9660-23966

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

