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Grajaú	 r$580.000
Prédio centro de terreno, 
andar alto, 140m2, terraço, 
suite, dependência comple-
ta, 2vagas garagem. aceito 
financiamento, estudo pro-
posta  T.2208-7041/ 99752-
3319. Creci7546
	

Sta.Cruz	 r$9.600,00
Terrenos 8x16 aprovado 
para 4andares água, luz, es-
goto, saneamento, Próximo 
estação. Financio entrada 
R$1.500,00 restante á com-
binar. Direto proprietário.  
Tel:3217-9252/ 98579-8690
	

Saquarema	 t.3607-0707
Sampaio	Correia.	terreNOS	
450m2	 com	 rGI,	 Licença	
ambiental,	 Projeto	 aprovado	
na	 PmS.	 Partir	 r$	297,00	
mensais	 (+pequena	 entrada	
facilitada)	.	 "rj-106/		 Km.	
56".	Próximo	 	praias,	 lagoas,	
cachoeiras.	 torne-se	 "Par-
ceiro"	 !!	 Indique	 e	 Ganhe!!	
Visitas	 sábado/	 	domingo.	
tels.	(21)	3607-0707/	 (21)	
98513-2155	 (Whatsapp)	.	
Cj.	4967-0.	 w	w	w	.	s	e	g	i	m	o	v	e	i	s	
.	c	o	m	.	b	r
	

CeNtrO	 t.99807-6691
Apartamentos novos, vários 
tamanhos, desde R$500,00 
sem taxas. Ver Rua Navarro, 
830. 13h/ 17h Irani. Ônibus: 
201/ 202/ 410/ 426, saltar 
Itapirú, 600. 99793-4378 
CJ:5307

	

tIjuCa	 r$1.000,00
alugo	kitinet	mobiliada,	inde-
pendente,	 contas	 inclusas,	
somente	 mulheres.	 Próximo	
Conde	 de	 Bonfim.	 tratar	
Patricia	 tel:	 98849-1966	
whatsapp
	

CaxIaS	 r$880,00
Centro,	apartamento,	2	quar-
tos,	 +dependências	 comple-
tas,	 sem	 taxa	 condomínio	
ótima	localização,	no	comér-
cio	de	Caxias.	tel.:(21)2671-
7694/	 (21)97042-7599	
whatsapp
	

aDVOCaCIa	 t.99948-3349
INSS,  aposentadoria co-
mum/ especial, beneficio 
idoso ou deficiente, auxilio 
doença, pensões, revisão 
vida toda, ações militares, 
pagamento após vitória. 
T:2541-1048
	
aDVOGaDO	 V/textO
INSS,	 orientação	 gratuita	
,amparo	 Idoso	 (Loas)	 65	
anos,	 sem	 contribuição,	 be-
nefício	 demorando,	 indefe-
rido,	 pensão	 	 morte,	 auxilio	
doença.	 tel.:(21)98170-
8738	Watsapp.

	

COStureIraS	
Retista/ Colaretista e Arrema-
tadeira. Com experiência em 
moda praia. Para trabalhar 
Engenho de Dentro (próximo 
estação) Tratar 98547-6790 
whatsapp
	

meC.	refrIGeraçãO	
mecânico	 refrigeração/	 cli-
matização,	 	 experiência	 em	
câmara	 frigorífica,	 (-20ºC).	
Currículo	 com	 pretensão	
salarial	 viviane@nlpair.com.
br.	Vaga	para	todas	as	Cida-
des	rj.
	

aCaBaDOr	
Preciso	 de	 acabador	 e	 Ser-
rador	 com	 experiência,	 sa-
lários	 à	 partir:	 r$2.000,00,	
passagem	 +café	 da	 manhã	
+refeição.	 recreio	 dos	 Ban-
deirantes.	 	 tel.:(21)99770-
9967	Watsapp.
	

tIjOLO	 t.99503-3686
19x19,	19x29	e	argila.	tu-
do	com	excelente	qualida-
de,	direto		fábrica.	entrega-
mos	todo	rio	e	Grande	rio.	
tratar	 maria.	 	 Whatsapp:	
99503-3686

	

aDmIte-Se	
Moças maiores, ganhos aci-
ma R$300,00 diários, sim-
pática, gananciosas, moradia 
grátis, 18/35 bonitas, ad-
mite-se também telefonistas 
T.97011-6960 ZAP pode ligar 
a cobrar.
	
aDmIte-Se	 V/textO
Moças acima de 18 anos, 
bonitas, simpáticas, ganhos 
semanal.  Horário comercial. 
Local discreto e luxuoso. 
T.2220-2540/ 96654-4828 
(Whatsapp).
 


