
Deputado Luiz Antônio destina 
emendas à Saúde de Vassouras
• Deputado fez entrega de cheques simbólicos 
ao HUV e à Prefeitura em visita à cidade
 O deputado 
federal Luiz Antônio 
(DC) cumpriu agenda 
semana passada em 
Vassouras. Na pauta, 
anunciar a liberação de 
emendas colocadas por 
ele no Orçamento da 
União. Acompanhado 
da vereadora Rosi Farias 
(PP), responsáveis 
pelos pedidos, ele 
se encontrou com o 
presidente da Fundação 

Educacional Severino 
Sombra, engenheiro 
Marco Capute, e com o 
prefeito Severino Dias 
(PPS). As emendas 
liberam 1 milhão de 
reais para o município: 
500 mil reais para o 
Hospital Universitário 
de Vassouras, 
administrado pela 
Fusve, e 500 mil reais 
para a saúde básica do 
município.

Professora 
Joyce Cynthia 
morre após 
complicações 
com AVC

Andrade Costa 
entregou 
certificado 
de curso de 
Primeiros 
Socorros

Nove mitos 
sobre o 
Imposto de 
Renda

Circulação: Vassouras, Mendes, Miguel. Pereira, Paty do Alferes, Engenheiro Paulo de Frontin, Paracambi,  Barra do Piraí, Valença e Piraí 
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Severino Dias vai seguir orientação do governador
e poderá manter quarentena por mais quinze dias
• Para prefeito, momento é de “pensar em vidas”
O prefeito Severino 
Dias (PPS) vai seguir as 
recomendações do governo 
estadual e deve manter a 
quarentena em Vassouras por 
mais quinze dias. Ouvido pela 
TRIBUNA DO INTERIOR 
no sábado, dia 28, o prefeito 
afirmou que o momento é de 
pensar em vidas. “Sabemos 
que é um momento difícil. 
Afeta (a quarentena) o 
sustento de muitas pessoas, 
mas precisamos pensar em 
vidas”. 
 Sensato, o prefeito 
tem ouvido bastante 
especialistas no assunto e 
fala sempre a interlocutores 
a importância de seguir as 
recomendações da OMS e do 
governo estadual.

Rede de Agentes de Desenvolvimento do Sul 
Fluminense ajudando o pequeno empreendedor a 
enfrentar a crise do Coronavirus”

Circuito 
Turístico foi 
lançado em 
Andrade Costa

Página 8.

Procon orienta 
consumidores 
e fornecedores 
sobre o 
contrato com 
Instituições de 
Ensino na crise 
do Coronavírus
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 Apaixonada por 
Andrade Costa, a carioca 
Mara Ferreira criou um 
circuito turístico que sonha 
tomar parte do calendário 
turístico do município de 
Vassouras. O circuito foi 
lançado na manhã do sábado, 
dia 7. Os visitantes, em 
sua maioria moradores de 
Vassouras, foram recebidos 
no Museu Carlos Val, pela 
presidente da Associação de 
Moradores de Andrade Costa, 
Silvana Gaspar de Mattos e 
Aracy do Val, os convidados 
receberam potes com geleias 
diversas,  produzidos por 
Floripe da Silva, a Flor. 
 A partir do museu os 
visitantes puderam conhecer 
de perto os lugares mais 
marcantes da localidade. 
Como o Sítio Califórnia, 
onde e feita a captação e o 
tratamento da água, fornecida 
pela Cedae, que abastece 
os moradores. A ideia é que 
se crie uma trilha na Mata 
Atlântica para que se chegue, 

Circuito Turístico foi lançado em Andrade Costa

a partir do sítio, ao pico mais 
alto da comunidade. 
 Os visitantes 
estiveram ainda no Vale 
Verdejante, uma área 
recuperada a partir de 
reflorestamento realizado por 
sitiantes da localidade. Eles 
visitaram ainda a Biblioteca 
Comunitária, que funciona 
na antiga estação ferroviária. 
O almoço da roça, feito com 
carinho por Zilda Félix  na 
Pousada Recanto Comer e 
Lazer foi a última etapa do 
circuito. Detalhe: a pousada é 
de propriedade da vassourense 
Silvina das Graças Pereira, 
ex-atleta do Botafogo, que 
disputou os Jogos Olímpicos 
de Montreal em 1976 e 
colecionou conquistas no 
Brasil e no exterior, como as 
quatro medalhas de ouro no 
Sul Americano de Atletismo 
de Quito, em 1969, ou as 
belas campanhas nos Jogos 
Pan Americanos de 1971, em 
Cali, e de 1975, na Cidade do 
México.
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 O prefeito Severino 
Dias (PPS) vai seguir as 
recomendações do governo 
estadual e deve manter a 
quarentena em Vassouras por 
mais quinze dias. Ouvido pela 
TRIBUNA DO INTERIOR 
no sábado, dia 28, o prefeito 
afirmou que o momento é de 
pensar em vidas. “Sabemos 
que é um momento difícil. 
Afeta (a quarentena) o 
sustento de muitas pessoas, 
mas precisamos pensar em 
vidas”. 
 Sensato, o prefeito 
tem ouvido bastante 
especialistas no assunto e 
fala sempre a interlocutores 
a importância de seguir as 
recomendações da OMS e 
do governo estadual. “Estive 
até pensando essa semana 
em afrouxar algumas coisas, 
mas a gente precisa seguir 
a Organização Mundial da 
Saúde, dos epidemiologistas 
defendendo o isolamento 
social”. 
 Casado com uma 
profissional de Saúde, a 
enfermeira Carolina Coelho, 
concursada do município, 
o prefeito acompanha 
atentamente o noticiário, 
as notícias da pandemia no 
mundo e também a evolução 
dos casos na região. “Não 
tem como você não ficar 
impactado quando lê o 
que aconteceu em Milão, 
por exemplo”. O prefeito 
daquela cidade italiana 
admitiu, semana passada, 
ter errado ao compartilhar 
o vídeo de uma campanha 
nas redes sociais afirmando 
que Milão não para. O vídeo 
foi compartilhado em 27 
de fevereiro, quando Milão 
contava 14 mortos. Um mês 
depois, a cidade soma mais 
de 9 mil cidadãos mortos pela 
Covid-19.
 Até o fechamento 
desta edição, Vassouras 
não contabilizava nenhum 
caso confirmado da doença. 
Nos municípios ao redor, 
no entanto, os números 
preocupam. A primeira morte 
do estado do Rio de Janeiro 
foi registrada em Miguel 
Pereira. Em Volta Redonda, 
na tarde de sábado, eram 
contabilizados 28 casos 
confirmados. A doença já foi 
confirmada também em Barra 
Mansa, Resende e Valença. 
 Durante a semana, 

Severino Dias vai seguir orientação do governador
e poderá manter quarentena por mais quinze dias
• Para prefeito, momento é de “pensar em vidas”

As Rodoviárias Hélio de Almeida Pinto e Maurício de Lacerda higienizadas

não faltou pressão pelo fim 
da quarentena. A partir de 
um pronunciamento oficial 
do presidente Jair Bolsonaro, 
minimizando os efeitos 
da doença, mais uma vez 
classificada por ele como 
“gripezinha”, carreatas 
chegaram a ser organizadas 
na região pedindo o fim 
do isolamento. A Justiça 
proibiu a realização de uma 
carreata do gênero em Volta 
Redonda, e os organizadores 
desarticularam outra em 
Barra Mansa. Em Resende, 
como em capitais do Sul do 
país, como Porto Alegre, 
Florianópolis e Curitiba, 
carreatas aconteceram. O 
governo federal chegou a 
lançar nas redes sociais uma 
campanha, financiada com 
dinheiro público, pedindo 
o fim do isolamento, com 
o mote “O Brasil não pode 
parar”. Os gastos com a 
campanha beirariam os 5 
milhões de reais. A Justiça 
Federal do Rio de Janeiro 
proibiu a campanha na manhã 
de sábado – mas é provável 
que o governo recorra. 
 O governador 
Wílson Witzel (PSC) voltou 
a criticar o posicionamento 
do presidente. Por meio de 
sua assessoria de imprensa, 
afirmou no sábado: “É preciso 
de uma vez por todas que o 
presidente Jair Bolsonaro 
entenda a gravidade do 
contágio do coronavírus 
no Brasil. Não é hora para 
brincadeiras, não é hora de 
política, não há espaço para 
isso nesse grave momento 
por que passa o país”. Na 
véspera, Witzel já anunciara 

à imprensa que prepara um 
novo decreto mantendo a 
quarentena com medidas 
restritivas no estado. 
 Universidade segue 
sem aulas – O reitor da 
Universidade de Vassouras, 
Marco Antônio Soares de 
Souza, divulgou uma nota 
à comunidade acadêmica 
na noite da sexta-feira, dia 
27, anunciando que as aulas 
estão suspensas até 6 de 
abril – uma medida que pode 
ser, ainda segundo a nota, 
alterada a qualquer momento, 
de acordo com a evolução do 
problema. A Universidade 
de Vassouras tem buscado 
maneiras de o aluno seguir 
estudando, mesmo sem aulas 
presenciais.
 Com os cultos 
religiosos proibidos para 
evitar aglomeração, o pastor 
Vítor Rocha, do Ministério 
Palavra Viva, colocou o 
espaço da igreja à disposição 
do município para abrigar 
moradores em situação de 
rua. Secretária de Assistência 
Social, Rosa Coelho explica 
que, no entanto, Vassouras 
não possui habitantes que 
se encaixem no conceito 
“morador de rua”. “Temos 
casos localizados, como o de 
um rapaz na rua da Cedae, 
que não aceita nenhuma 
abordagem, nenhuma oferta, 
como outro rapaz que costuma 
ficar nas ruas do Centro. Um 
outro rapaz de Tinguá, que 
tem casa, recebe benefícios e 
é atendido pelo CAPS, além 
de um senhor, um idoso, que 
é de Mendes e vez por outra 
está aqui, em Mendes ou em 
Frontin”, afirmou.

Vassouras inicia processo de higienização de 
espaços públicos para combate ao coronavirus

 A Prefeitura de 
Vassouras iniciou o 
processo de desinfecção 
em diversos pontos da 
cidade. A limpeza está 
sendo feita em áreas 
de grande circulação 
de pessoas como a 
Rodoviária Municipal, 
Unidades de Saúde, 
entorno do Hospital 
Universitário e pontos 
de ônibus com o 
objetivo de combater o 
coronavírus na cidade.  
 A medida é 
mais uma das ações 
para o enfrentamento, 

prevenção e combate 
ao Covid-19 
determinada pelo 
prefeito Severino Dias. 
“Estamos trabalhando 
em várias frentes no 
enfrentamento ao 
coronavirus, entre 
as ações estão a 
higienização de espaços 
públicos, rodízio 
de funcionários na 
prefeitura, fechamento 
temporário de espaços 
comerciais e culturais 
para evitarmos 
aglomerações e 
orientações aos 

profissionais que 
seguem trabalhando, 
além do trabalho de  
divulgação nas redes 
e no site da prefeitura 
específico para 
informações atualizadas 
sobre o coronavirus 
em nosso Município. 
São medidas difíceis, 
mas necessárias neste 
momento”, afirmou o 
prefeito. 
 A Prefeitura 
criou um site para 
manter a população 
atualizada sobre o tema: 
vassourascontraocorona.com.br.
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 As bolsas mundiais estão tendo quedas espetaculares. 
A Rússia e a Arábia Saudita brigando pelo preço do barril de 
petróleo e com isso afetando as economias globais. O Brasil 
começando a sentir os efeitos mais fortes da pandemia. 
A queda do preço do barril do petróleo despencando do 
patamar de US$ 60 dólares para US$ 35,79 dólares, causa 
perdas grandes para o governo federal, estados e municípios 
que recebem royalties pela exploração do petróleo.
 As ações das empresas brasileiras listadas na bolsa 
de valores tiveram quedas astronômicas, chegando em 
uma semana a perdas de R$ 1 trilhão. O dólar comercial na 
mesma semana chegou a R$ 5,05 após a OMS – Organização 
Mundial da Saúde, declarar pandemia pelo coronavírus.
 O Congresso Nacional, de maneira irresponsável, 
derrubou um veto que aumenta as despesas do governo 
federal em R$ 20 bilhões por ano. Será que os deputados 
e senadores estão vivendo em outro mundo??? Ou acham 
que estão imunes aos efeitos da crise global??? Se formos 
analisar bem, provavelmente, não sofreram, por serem 
parlamentares, a redução da atividade econômica: suas 
verbas de gabinete, a quantidade de assessores e seus 
subsídios não serão reduzidos. Por isso continuam fora da 
realidade!
 A equipe econômica do Governo Federal já está 
sinalizando a queda no crescimento do Produto Interno Bruto 
- PIB de 2,4% para 2,1%. O mercado financeiro trabalha 
com uma queda maior ainda, chegando a 1,5%. Traduzindo, 
menos geração de empregos, mais informalidade, menos 
renda e menos investimento por parte das empresas. Estamos 
vislumbrando um ano de muitas dificuldades para economia 
brasileira.
 O governo brasileiro tem que estar atento as 
mudanças macroeconômicas da economia mundial para 
poder tomar decisões de incentivo, na mesma linha global 
dos outros países. Já foram anunciadas medidas, tais como 
antecipação do 13º dos aposentados e pensionistas, liberação 
de cotas do FGTS, antecipação do abono salarial, reforço 
ao programa bolsa família, redução do teto de juros do 
consignado; e para as empresas adiamento do prazo de 
pagamento do FGTS por três meses, adiamento da parte da 
União no Simples Nacional e outras medidas. Os bancos 
particulares anunciaram que irão prorrogar por 60 dias 
as parcelas de empréstimos, tanto de empresas como de 
pessoas físicas, que são medidas para aumentar a liquidez 
do mercado.
 Essas medidas podem amenizar os problemas de 
caixa de algumas empresas, que tenham capital de giro para 
aguentar de 1 a 3 meses, mas as empresas que não tem esse 
capital de giro, como sobreviverão a essa crise econômica? 
Os pequenos e médios empresários que tem o caixa apertado 
como sobreviverão? A possibilidade de várias empresas 
quebrarem é muito grande. Existe ainda possibilidade de 
atrasos em salários e impostos. Alguns ramos de negócios 
estão sofrendo muito mais: turismo, eventos e seguros e os 
trabalhadores que estão na informalidade.
 As empresas que não trabalham com delivery terão 
que adotar essa modalidade durante essa crise para amenizar 
a situação. O importante é traçar dois cenários para seu 
negócio nesse momento, o positivo e o negativo e traçar a 
estratégia para enfrentar essa crise que vai perdurar por um 
bom tempo.
 A China demonstra uma certa redução nos casos de 
contaminação da doença. Isso é bom para nos dar a certeza 
de que o controle é possível. Caso as informações sejam 
verdadeiras, o país asiático poderá, gradativamente, voltar 
com suas compras no mercado mundial, voltando a dar um 
pequeno alívio aos países fornecedores e compradores de 
produtos chineses. Caso ocorra, o produto interno mundial 
poderá voltar a subir no segundo semestre deste ano e a 
desgraça não será tão ruim quanto o apontado pelas previsões. 
Talvez possamos, ainda este ano, ter alguma recuperação.
 

Roberto Peixoto
Economista e Contador

Auditor de Tributos Municipais da prefeitura de Vassouras
Professor da Universidade de Vassouras

A Crise mundial provocada 
pelo coronavírus – parte II

 Esta é a expectativa e a  vontade de Deus, 
preocupado com seus filhos, muitas vezes desviados do reto 
caminho, com risco de perderem o rumo certo da verdadeira 
felicidade e da salvação.
 Em vão esperarão por elas, sem a exigência da Fé.  
Como dom de Deus, deve ser buscada e cultivada, sempre, 
para que haja mudança no coração do homem.
 Pela Fé, recebemos o dom de crer nas verdades 
divinas reveladas, condição essencial para alcançarmos a 
felicidade verdadeira. 
 Pela Fé, obedeceremos aos Mandamentos divinos 
que devem pautar nosso modo de viver e proceder, e, por 
meio dela,  será possível vivermos no Temor de Deus, isto 
é, preocupados  em fazer, sempre, sua santíssima e salvífica 
vontade. 
 Num mundo secularizado, muitos entram no 
caminho perigoso do materialismo, impedidos da necessária 
mudança de mentalidade e de atitude, condição básica para 
se ter uma sociedade mais digna e mais humana, o que será 
possível somente, pelo caminho da Fé, vivida no nosso dia-
a-dia.
 É a partir dela que os homens obedecerão e temerão 
a Deus. É por ela que se estabelecerá nova ordem no coração 
do homem e na sociedade. 
 E, em assim sendo, o homem respeitará seu 
semelhante, promovendo a justiça, guardiã dos direitos 
humanos, na diversidade de raças, de línguas, de religiões e 
culturas.
 Os valores éticos e morais serão a regra universal a 
regerem o comportamento de todos.
 Os regimes políticos, a gerência dos bens públicos, 
os poderes, judiciário e legislativo, a educação, tudo 
contribuirá para a defesa da vida e da dignidade de todo 
cidadão.
 O respeito à liberdade de ir e vir, aos direitos 
básicos de propriedade, de o homem fixar-se na terra com 
sua família; os direitos à saúde, ao trabalho e à segurança, 
tudo isso será prioridade assegurada a todos.
 Quando os homens, pois, temerem a Deus, então, 
as crianças serão mais bem cuidadas e protegidas, desde o 
útero materno, como tesouro inestimável e futuro da Pátria.
Quando os homens temerem a Deus, então, respeitarão a 
família, projeto e santuário de Deus, na terra. 
 Então, os jovens não serão tratados como objeto de 
consumo, a serviço do vil lucro.
 Então, a mulher não será tratada como objeto,  
vulgarizada.
 Então, serão rejeitadas ideologias enganosas, que 
muitos, insensatamente, tentam impor ao que a Sabedoria 
de Deus, imutável, já determinou, pois ela é perfeita.
 
 E, em assim sendo, poderemos dizer que o respeito 
aos outros e a justiça terão triunfado; e a paz, fruto da justiça, 
será possível entre os homens.

Pe. Geraldo

Quando os Homens Temerem 
e Obedecerem a Deus!...

Será que o invisível existe?

Ele não faz parte do gênero ficção.

O invisível está no plano do imaginário ou no plano 

real?

O invisível está no interior ou no exterior dos seres 

humanos?

O invisível existe. Ele está presente. Ele está diante dos 

nossos olhos.

Nós passamos por ele em todos os momentos: de janeiro 

a dezembro.

Pode ser no meio ambiente, na nossa casa, na rua, nas 

lojas,nas pessoas...

O invisível diariamente presta depoimento.

Quem não vê o invisível é porque não quer ver ou 

porque não convém perceber.

Quem não vê o invisível é porque não observa ou 

porque deixa “pra lá”.  

Ele existe bem ali, diante dos nossos olhos.

O invisível torna-se invisível, somente quando o olhar 

não consegue alcançar. 

Bem longe no horizonte ou no fundo do mar.

O Invisível
Gilda Merelles



                                                  Tribuna do Interior                                                                                   531 de março de 2020

 Em março, a 
Prefeitura de Vassouras 
lançou um site exclusivo 
para divulgar, diariamente, 
informações sobre o 
Covid-19. Pela página é 
possível acompanhar todos 
os dados relacionados ao 
Coronavírus no Município e 
no Brasil em tempo real.
 O site também traz 
um espaço com informações 
sobre sintomas, formas 
de prevenção e principais 
dúvidas sobre o Covid-19.
 - Hoje nossa 
principal ferramenta contra o 
Coronavírus é a informação. 
É a informação correta e 

Prefeitura de Vassouras 
lança site sobre CoronaVírus
• Pela página é possível acompanhar dados atualizados sobre a doença

a obediência aos novos 
hábitos de isolamento social 
e cuidados com a saúde que 
irão nos ajudar a enfrentar 
essa crise. Por isso tomamos a 
decisão de fazer um site para 
reunir  essas informações 
de forma clara, simples 
e objetiva para que todos 
tenham acesso aos dados e 
informações de prevenção 
em um só lugar, facilitando o 
acesso da população à dados 
oficiais da nossa cidade e do 
Brasil - anunciou o prefeito 
de Vassouras, Severino Dias.
 Além do site, a 
Prefeitura de Vassouras vem 
realizando uma campanha 

ostensiva em suas redes sociais 
(Facebook e Instagram), com 
vídeos e materiais gráficos 
para alertar e conscientizar a 
população sobre a doença e 
como proceder em casos de 
dúvidas ou suspeitas.
 Para entrar no site 
da Prefeitura de Vassouras 
com informações sobre o 
Coronavírus acesse: http://
www.vassourascontraocorona.
com.br
Redes sociais Prefeitura de 
Vassouras:
https://www.facebook.com/
PMVassouras
https://www.instagram.com/
pmvassouras

 C o m p l i c a ç õ e s 
após um Acidente Vascular 
Cerebral tiraram a vida de 
uma das professoras mais 
icônicas da Vassouras do final 
do século XX. Morreu na 
manhã da sexta-feira, dia 13, 
no Hospital Universitário de 
Vassouras, a professora Joyce 
Cynthia Gepp Ferraz de 
Barros. Aos 78 anos de idade, 
ela deixou cinco filhos (Maria 
Rita, Maria Alice, Marcelo, 
Maria Elizabeth e Maurício) 
e dois bisnetos. 
 P e d a g o g a , 
historiadora, advogada e 
filósofa, Joyce Cynthia 
ganhou destaque em 
Vassouras nos anos 1980, 
com a redemocratização 
do país. Construiu uma 
vida ligada à Educação e à 
militância política. Atuou 
na implantação dos Cieps, 
planejados por Darcy Ribeiro 
na gestão do ex-governador 
Leonel Brizola, sua principal 
liderança política. Carioca, 
morou ainda em Miguel 
Pereira antes de chegar a 
Vassouras. Foi uma das 
lideranças da ocupação do 
quase pronto prédio do Ciep 
por alunos da Escola Estadual 
Santa Rita, que à época 
ameaçava ruir, no Madruga. 
Foi coordenadora regional 
de Educação e dirigente 
municipal do PDT. Durante 
o velório, um quadro com a 
foto de Brizola foi colocado 
ao lado do caixão. 
 Gestora da Educação, 
ativista política, Joyce foi 
acima de tudo professora. 
Para a ex-secretária 
municipal de Educação, 
Magda Sayão, a Educação 
perdeu uma referência. “Foi 
uma grande inspiradora. Foi 
minha professora no Jardim 
de Infância, no curso Normal 
e na Universidade. Depois, 
companheira de trabalho e 
militância, na implantação 
dos Cieps e no PDT”, afirmou 
Magda. Nas redes sociais, a 
ex-vereadora Fabiola Assed 

Com vida dedicada à educação, 
professora Joyce Cynthia morre 
após complicações com AVC

Joyce com a filha caçula Betinha. Foto: Album de Família

Uma rebelde à frente do seu tempo
Maria Rita Soares Dias Abdalla

 O que dizer dessa mulher??? Muito à frente do 
seu tempo, ela foi rebelde. Enfrentou de peito aberto todos 
que, de alguma forma, tentaram impedir seus ideais. Muito 
jovem, ainda solteira, optou por dar a vida a sua primogênita, 
sozinha no quintal de sua casa, junto à sua cachorra de 
estimação. Deu a luz !!! 
 Que fortaleza... sozinha educou e cuidou de 
suas crias como uma leoa. Leonina por natureza abraçou 
as crianças, amou seus alunos, viveu suas paixões. Foi 
extremamente amada. Muitas vezes, uma pedra no sapato 
de alguém. 
 Valente, dedicou seus dias e noites ao trabalho e aos 
estudos...Diplomada em quatro graduações,  essa mulher 
ganhou espaço. Assumiu cargos, se colocou na política 
e brillhou!!! Nas baladas dava um show de dança. Nos 
ensinou a amar o carnaval. Linda e vaidosa, conquistou 
muitos corações. Era apaixonante. Como mãe foi brava !!!! 
E todas as palmadas foram muito bem dadas. Aos filhos e 
netos deixou exemplo de amor, respeito e união. Jamais 
admitiu desavenças entre nós. 

*Maria Rita é a filha mais velha de Joyce Cynthia

também manifestou o seu 
pesar. “Dia triste, um sorriso 
se foi, mas não suas lutas, seus 
ideais. Mulher, professora, 
realizadora pela Educação, 
uma vida dedicada à sua 
família e àquilo que mais 
sabia fazer, trabalhar pela 
Educação. Nossos aplausos a 
essa grande mulher”, escreveu 
a professora, que também 
ocupou a Coordenadoria 
Regional de Educação. 

 A atuação de Joyce 
como educadora lhe valeu a 
Medalha Tiradentes, maior 
honraria concedida pela 
Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro, proposta 
pelo então deputado Leoncio 
Vasconcellos (PDT). A 
professora Joyce foi enterrada 
no jazigo da família Gepp, no 
Cemitério Nossa Senhora da 
Conceição, Centro Histórico 
de Vassouras.

 Em meio a pandemia que assola o mundo e já chegou ao 
nosso país, o Prefeito Severino Dias assinou uma série de decretos 
que prevê medidas de prevenção e combate ao Coronavirus, entre 
eles, o Decreto nº 4615, em 23 de março de 2020, que orienta o 
funcionamento de todos os estabelecimentos de uso público no 
Município de Vassouras.
 O decreto determina quais estabelecimentos continuam 
abertos e quais devem permanecer fechados:
 O QUE NÃO ABRE: Feira livre, escolas e universidade, 
academias, boates, salões de festa, shopping centers, centros 
comerciais, clubes, lojas de veículos, salões e barbearias, cinemas, 
lojas de roupas, sapatos e acessórios, papelarias, lojas de móveis 
e eletrônicos, eletrodomésticos, produtos agropecuários, materiais 
de construção e petshops. Clínicas veterinárias poderão ser abertas 
em casos de emergência.
 De acordo com o decreto, os estabelecimentos acima 
citados devem optar pelo atendimento on-line e, se for o caso, o 
serviço de delivery (entregas em casa).
 O QUE ABRE: mercados, supermercados, açougues, 
peixarias, hortifrutis, farmácias e drogarias, unidades de saúde, 
agências bancárias (apenas caixas eletrônicos), distribuidoras 
de gás e água, padarias, postos de combustíveis, cartórios 
(para emergências), oficinas mecânicas e borracharias (para 
emergências).
 Fechamento por 15 dias: restaurantes, bares e lanchonetes: 
fechados por 15 dias. Só poderão funcionar através dos serviços de 
“delivery” (entregas em casa).
 Hotéis, Pousadas e similares: não poderão receber novos 
hóspedes por 15 dias. Poderão manter os hóspedes já instalados.
 Agências bancárias: durante 15 dias, não poderão fazer 
atendimento presencial normal para o público. Só poderão receber 

Vassouras contra o Coronavírus
• Prefeito Severino Dias decreta medidas de 

prevenção contra o Coronavírus em Vassouras
o público nas datas de pagamento, segundo o calendário do INSS, 
no horário normal e com funcionários para orientar os clientes, 
usando luvas e máscaras, zelando pela distância mínima de 2 metros 
entre cada pessoa e oferecendo álcool gel para todos os atendidos. 
Preferencialmente, também deverão reforçar as informações e 
medidas de prevenção ao coronavírus.
 Cooperativas de Crédito e Instituições financeiras: durante 
15 dias, só poderão receber um número reduzido de clientes, com 
funcionários para orientação, observação da distância mínima de 
2 metros entre cada pessoa e oferecendo álcool gel para todos 
os atendidos. Preferencialmente, também deverão reforçar as 
informações e medidas de prevenção ao coronavírus.
 Mercados e Supermercados: estarão abertos. Deverão 
adotar o rodízio de funcionários, com os mesmos usando 
equipamentos de segurança, principalmente os que trabalham com 
frutas, verduras etc. Estes estabelecimentos deverão trabalhar com 
caixas de pagamento intercalados e dar preferência aos cartões de 
crédito ou débito, assim como promover o serviço de “delivery” 
(entregas em casa). Também deverão disponibilizar álcool gel para 
os clientes e reforçar as informações e medidas de prevenção ao 
coronavírus.
 Os mercados e supermercados deverão admitir em 
seu interior apenas uma pessoa por família (a cada 10 metros 
quadrados de área de vendas), procurando dar preferência aos que 
não apresentem sintomas respiratórios e preservando os que fazem 
parte da faixa etária de risco (mais de 60 anos). Nestes casos, o 
mais indicado é a entrega em casa.
 Farmácias e Drogarias: permanecem abertos. Os 
funcionários deverão usar equipamentos de segurança. Estes 
estabelecimentos deverão dar preferência aos cartões de crédito ou 
débito, assim como promover o serviço de “delivery” (entregas em 

casa). Também deverão disponibilizar álcool gel para os clientes e 
reforçar as informações e medidas de prevenção ao coronavírus.
 Postos de Combustível: durante 15 dias, poderão 
funcionar apenas para abastecimento de combustível, observando 
as normas de segurança individual, distância e higienização. 
Preferencialmente, também deverão reforçar as informações e 
medidas de prevenção ao coronavírus.
 Serviços Contábeis e Cartórios: poderão funcionar apenas 
para realização de serviços de emergência.
 Oficinas Mecânicas e Borracharias: poderão funcionar 
apenas para realização de serviços de emergência.
 Atividades Religiosas: durante 15 dias, estão proibidas 
as atividades religiosas presenciais. Nos velórios será permitida a 
presença de apenas 10 pessoas por período.
 Transporte público: Os ônibus funcionarão normalmente, 
com rodízio de motoristas e deverão realizar a limpeza de assentos, 
apoios e janelas com álcool 70%. Deverão circular com as janelas 
abertas. Não será permitida, durante 15 dias, a circulação de 
veículos de aplicativo que não sejam da cidade.

Os estabelecimentos que desrespeitarem as medidas de segurança 
tomadas pela Prefeitura Municipal de Vassouras poderão ser 
fechados e sofrerem sanções como a suspensão de alvará.

Caso haja necessidade, a Prefeitura Municipal de Vassouras poderá 
fazer uso da força policial, para que se cumpram as medidas de 
proteção da população e prevenção contra a disseminação da 
Covid-19. Casos omissos e eventuais prorrogações das medidas 
adotadas deverão ser consultados diretamente na Prefeitura 
Municipal de Vassouras – Gabinete de Crise, pelo telefone (24) 
2491-9000.
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MERCADO CASA MUNIZ
Atenção dona de casa faça suas compras do mês na Casa Muniz e pague 

com cheque(*) pré para 40 dias totalmente sem juros, ou no Cartão 
Mastercard em 3 vezes sem acréscimo em qualquer dia do mês.

Temos: Açougue – Padaria – Hort-frut.
Entregamos em domicílio – Trabalhamos com “Tele-entrega”.

 A Casa Muniz é filiada Rede AVERJ DE 
SUPERMECADOS, a maior rede de Supermercado da região – 

Tem sempre um encarte com uma grande variedade de produtos em 
promoção esperando por você. Por isso, venha para a Casa Muniz.

Bairro Carvalheira: tel.: (24)2471-2601 ou 2471-3621.
Bairro 2ª Residência: tel.: (24)2471-1094

Bairro Tambasco: tel.: (24)2471-1554
Andrade Pinto: (24)2488-2208

 Formas de pagamentos: (*) Cheque (da praça de Vassouras com mais  de um ano de conta de 
abertura sob consulta do Serasa de do SPC) -  Dinheiro – Cartão – Vale ASFUSVE.
 OBS: Não aceitamos cheques de terceiros – Não suje seu nome emprestando seus cheques.

Inscrição e informações na Academia ou pelo tel: 2471-1338

Balé Clássico
Dança Contemporânea

Dança adulto

Musculação
Spning

Aero-local
Pilates

TRX
Lutas
Yoga

 A Prefeitura 
de Vassouras iniciou o 
processo de desinfecção 
em diversos pontos da 
cidade. A limpeza está 
sendo feita em áreas de 
grande circulação de 
pessoas como a Rodoviária 
Municipal, Unidades de 
Saúde, entorno do Hospital 
Universitário e pontos de 
ônibus com o objetivo de 
combater o coronavírus na 
cidade.  
 A medida é mais 
uma das ações para o 
enfrentamento, prevenção 
e combate ao Covid-19 
determinada pelo prefeito 
Severino Dias: 
 - Estamos 
trabalhando em várias 
frentes no enfrentamento 
ao coronavirus, entre as 
ações estão a higienização 
de espaços públicos, 
rodízio de funcionários 
na prefeitura, fechamento 
temporário de espaços 
comerciais e culturais para 
evitarmos aglomerações 
e orientações aos 

Vassouras inicia processo de higienização de 
espaços públicos para combate ao coronavirus

profissionais que seguem 
trabalhando, além do 
trabalho de  divulgação 
nas redes e no site da 
prefeitura específico para 
informações atualizadas 
sobre o  coronavirus em 
nosso Município. São 
medidas difíceis, mas 
necessárias neste momento 
- afirmou o prefeito de 

Vassouras Severino Dias.
 Para que a população 
tenha acesso a informações 
atualizadas,  a Prefeitura criou 
um site exclusivo Vassouras 
Contra o Corona que reúne 
os dados e orientações sobre 
o coronavirus no Município 
de Vassouras: http://www.
vassourascontraocorona.
com.br/
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O ÍNDIO AMIGO NA TORCIDA POR SAÚDE 
E TRANQUILIDADE PARA TODOS!

 A Associação de 
Moradores de Andrade 
Costa promoveu no sábado, 
14, antes das medidas 
restritivas tomadas a partir do 
agravamento da pandemia do 
novo Coronavirus, a entrega 
de certificados do Curso 
Básico de Primeiros Socorros. 
A entrega aconteceu na sede 
da Associação de Moradores. 

Andrade Costa entregou certificado 
de curso de Primeiros Socorros

 O curso é mais 
um esforço da associação 
de moradores do bairro, 
em parceria com Valeska 
Rodrigues, da VR Consultoria, 
de Paraíba do Sul. “Temos 
lutado por melhorias na 
comunidade. Melhoria tanto 
material quanto de qualidade 
de vida para o morador, com 
cursos e palestras gratuitos. A 

Valeska Rodrigues já ajudou a 
mais de 400 pessoas voltarem 
para o mercado de trabalho, ela 
é criadora do grupo Notícias do 
Bem, que tem o intuito de ajudar 
o próximo, divulgando vagas de 
emprego e fazendo análise de 
currículo gratuitamente”, afirma 
Silvana Gaspar de Mattos, 
presidente da Associação de 
Moradores de Andrade Costa.

 Nos dias 7 e 8 
de março João Carlos 
Tonidandel Camizão Soares, 
19 anos, Mestre Nacional 
de Xadrez e Atleta Nacional 
no Programa Bolsa Atleta 

Campeonato Estadual de Xadrez

de Vassouras consagrou-
se ENEACAMPEÃO 
ESTADUAL / RJ SUB 20.
Isso mesmo, nove vezes 
campeão! 
 O campeonato foi 

no Tijuca Tênis Clube/ RJ e 
contou com a participação de 
grandes talentos jovens do 
xadrez.
Mais um título para 
Vassouras.

 O deputado federal 
Luiz Antônio (DC) cumpriu 
agenda semana passada 
em Vassouras. Na pauta, 
anunciar a liberação de 
emendas colocadas por ele 
no Orçamento da União. 
Acompanhado da vereadora 
Rosi Farias (PP), responsáveis 
pelos pedidos, ele se 
encontrou com o presidente 
da Fundação Educacional 
Severino Sombra, engenheiro 
Marco Capute, e com o 
prefeito Severino Dias (PPS). 
As emendas liberam 1 milhão 
de reais para o município: 
500 mil reais para o Hospital 
Universitário de Vassouras, 
administrado pela Fusve, e 
500 mil reais para a saúde 
básica do município. 
 A entrega do 
cheque simbólico ao HUV 
aconteceu em frente ao 
hospital, no Madruga. 
Marco Capute agradeceu 
o empenho do parlamentar 
e o apoio ao hospital, 

Deputado Luiz Antônio destina 
emendas à Saúde de Vassouras
• Deputado fez entrega de cheques simbólicos 

ao HUV e à Prefeitura em visita à cidade

O prefeito Severino Dias também 
agradeceu o apoio do parlamentar

“referência no atendimento 
da população de Vassouras 
e região, principalmente no 
atendimento aos mais pobres, 
que dependem diretamente 
do SUS”. Luiz Antônio disse 
ter certeza que o dinheiro, 
já liberado, será usado com 
correção por quem já atende à 
saúde da população com zelo 
e cuidado.
 O prefeito Severino 
Dias também agradeceu 

o apoio do parlamentar. 
Segundo Luiz Antônio, o 
empenho é de um parlamentar 
“muito agradecido a 
Vassouras”. Os 500 mil reais 
devem ser utilizados para 
custeio e manutenção da 
saúde básica. “Esses recursos 
servirão para melhorar a 
nossa atenção básica, já 
apontada como uma das 
melhores do Rio de Janeiro”, 
afirmou Severino. 

A entrega do cheque simbólico ao HUV aconteceu em frente ao hospital, no Madruga
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Inicio: março

 Os contribuintes têm até o dia 30 de abril para 
enviar a declaração de Imposto de Renda (IR) à Receita 
Federal.  Mas na hora de preencher alguns campos ou 
até mesmo saber o que se deve declarar, muitas dúvidas 
aparecem. Paolla Hauser, professora de Ciências 
Contábeis do Centro Universitário Internacional 
Uninter, esclarece nove mitos — e as verdades —, que 
vão ajudar você na hora de preencher tudo.

Apenas o valor do salário define se você é obrigado a 
declarar?

 Não é apenas o valor do salário que define 
quem é obrigado a declarar. Mas, também qualquer 
valor recebido como tributável, podendo ser aluguel, 
salário, serviços autônomos, entre outros que superem 
R$ 28.559. Ainda há os rendimentos isentos acima de 
R$ 40 mil, como lucros, saque do FGTS, danos morais, 
algumas movimentações na B3 etc.

MEI precisa declarar Imposto de Renda?
 O simples fato de uma pessoa física possuir um 
CNPJ como MEI não a obriga a entregar da declaração. 
“A obrigatoriedade será aplicada como para todos os 
demais contribuintes, que se refere basicamente à renda 
e patrimônio da pessoa física, e não do MEI”, explica 
Hauser.

Não sou obrigado a declarar, então não devo 
preencher a declaração?

 “Mesmo não sendo obrigado, você pode 
fazer a entrega da declaração. Pode ser feita como uma 
simples forma de comprovação de renda, o que é muito 
bom para os MEIs. Outra situação é que o IR pode 
ter sido retido na fonte, e a única forma de restituir é 
entregando a declaração”, afirma a professora.

Tenho conta conjunta, devo fazer declaração em 
conjunto?

 A declaração é pelo CPF e não implica 
em fazer em conjunto devido a conta bancária. Cada 
titular da conta deve colocar na sua declaração o valor 
correspondente ao quanto movimentou, e para auxiliar 
a Receita Federal, no campo de observações, pode 
escrever algo como: “O saldo total da conta X, do banco 
X, é de R$ 70 mil, sendo que o valor de R$ X é meu, o 
restante é do ‘fulano’”.
 Atualmente, não existe uma regra para 
inclusão de uma frase de explicação, mas é bom detalhar 
bem, caso caia na malha fina.

A declaração simplificada é a melhor opção?
 “Não existe uma receita pronta para a 
declaração. Depende muito de contribuinte para 
contribuinte, pois depende das fontes de renda e das 
possibilidades de dedução. Então, sempre deve ser 
analisado caso a caso. Significa que a declaração no 
formato simplificado nem sempre é a melhor opção”, 
afirma.

Declarar dependentes é sempre vantajoso?
 Dependentes serão vantajosos para 
contribuintes que façam declaração completa, isto é, 
aquela que considera as despesas anuais para diminuir 

Nove mitos sobre o Imposto de Renda
• Confira os tópicos que mais confundem 

os contribuintes na hora de encarar o Leão
a base de cálculo. Isso se o dependente não tiver renda 
própria, pois, caso tenha, essa renda vai somar na 
declaração do titular, podendo gerar imposto a mais para 
pagar.

Se eu deixei de declarar um imóvel e não caí na 
malha fina, nada vai acontecer?

 O fato do contribuinte não declarar imóvel, 
em princípio não o faz cair em malha. O que acontece é 
que os cartórios enviam também informações ao Fisco 
de forma anual, assim como nós, e isso faz com que 
a Receita Federal conheça nosso patrimônio. Hauser 
explica que “o maior problema acontece no momento 
da venda do bem, pois nesse caso precisamos fazer a 
apuração do IR sobre o valor do lucro da venda”.
 Ela esclarece também que o contribuinte vai 
receber um valor em dinheiro que poderá aumentar 
seu patrimônio e, nesse momento, o Fisco tomará 
conhecimento do dinheiro. “É importante sempre 
declarar os bens. Se eu nunca tiver declarado meu bem, 
como vou comprovar de onde veio aquela renda. Se ela 
é licita, por exemplo”, afirma.

Preços de imóveis e carros podem ser atualizados a 
valor de mercado?

 Os bens devem ser declarados pelo seu valor 
histórico, isto é, pelo custo e não deve ser atualizado. Se 
o bem for atualizado, fica sujeito ao IR sobre o valor do 
acréscimo patrimonial.

Quem tem mais de 65 anos não precisa declarar?
 As regras de obrigatoriedade não implicam 
idade do contribuinte. Independente da idade, se estiver 
nas condições previstas na norma, o contribuinte deve 
entregar a declaração. A diferença da idade é para 
rendimentos de aposentadoria para idade superior a 65 
anos, pois uma parte da renda passa a ser isenta. Mas, 
em regra, essa informação vem detalhada no informe de 
rendimentos.

Sobre o Grupo Uninter

 O Grupo Uninter está entre os maiores 
players do segmento educacional, e é a única instituição 
de ensino a distância do Brasil recredenciada com nota 
máxima pelo Ministério da Educação (MEC). Além 
disso, o centro universitário conquistou o conceito 4 
no Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado pelo MEC.  
O resultado aliado à nota máxima de seu programa 
de educação a distância (EAD), consolida a Uninter 
como a melhor instituição EAD no Brasil, à frente dos 
outros cinco maiores grupos educacionais que atuam 
na modalidade.   
 Sediado em Curitiba (PR), já formou mais de 
500 mil alunos e, hoje, tem mais de 250 mil alunos 
ativos nos mais de 200 cursos ofertados entre graduação, 
pós-graduação, mestrado e extensão, nas modalidades 
presencial, semipresencial e a distância. Com polos de 
apoio presencial, estrategicamente localizados em todo 
o território brasileiro, mantém cinco campi no coração 
de Curitiba. São 2 mil funcionários trabalhando todos 
os dias para transformar a educação brasileira em 
realidade.

Musculação, Personal Trainner, 
Ginástica Aeróbica, Zumba 

Personal 
Trainner 
Russão

Rua Rui Barbosa, nº. 82 – loja 01 - Cel.: (24) 9277-2638 

Pacote promocional
Horário de funcionamento

De segunda a Sexta – de 6:00 hs as 22:00 hs
Sábados – de 9:00 hs as 12:00hs

Vassouras, 25 de março de 
2020.
 Além da crise na 
saúde, o pequeno comércio 
também já está sentindo 
os efeitos devastadores do 
coronavírus. Muitas famílias 
dependem do seu dinheiro. 
É hora de apoiar o pequeno 
empreendedor do seu bairro, 
comprando em hortifruti, 
mini mercados, padarias e 
açougues.
 Pensando em ajudar 
esse grupo de pequenos 
empreendedores, o Club 
MEI e a Rede de Agentes 
de Desenvolvimento do Sul 
Fluminense,  disponibilizarão 
suas redes sociais para 
divulgar todos os serviços 
dos MEIs, trazendo mais 
visibilidade ao seu negócio 
e podendo assim, aumentar 
suas vendas nesse momento 
difícil que toda a sociedade 
vem enfrentando.
 A rede de agentes 
de desenvolvimento do 
sul fluminense - rede ads 
sulfluminense é um grupo   

Rede de Agentes de Desenvolvimento do Sul 
Fluminense ajudando o pequeno empreendedor a 
enfrentar a crise do Coronavirus”

empenhado em contribuir 
para o desenvolvimento 
local unindo forças dos 
principais atores da região 
e, neste momento, está se 
disponibilizando a apoiar o 
pequeno empreendedor.
 Se você é MEI e 
deseja que tenha sua atividade 
divulgada em nossas redes 

sociais, envie um e-mail para 
contato@clubmei.com.br ou 
adssulfluminense@gmail.
com, informando seu CNPJ, 
o tipo de trabalho que exerce 
e número de telefone para 
contato.
 Mais empatia pelo 
próximo, unidos nós podemos 
mais! CONTE CONOSCO!
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 O Procon Estadual 
do Rio de Janeiro, autarquia 
vinculada à Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico, criou uma 
cartilha para responder às 
principais dúvidas sobre os 
direitos dos consumidores 
em relação aos contratos 
de ensino em decorrência 

Presidente do Procon RJ orienta consumidores e fornecedores sobre 
o contrato com Instituições de Ensino na crise do Coronavírus

• Autarquia cria cartilha sobre os direitos do consumidor durante a suspensão das aulas
da suspensão das aulas 
presenciais. O material está 
disponível nas redes sociais 
oficiais da autarquia e no 
site www.procon.rj.gov.br.
 A autarquia vem 
recebendo várias solicitações 
de consumidores pedindo 
orientações sobre o tema 
em função das medidas 

adotadas diante da 
pandemia do coronavirus. 
Com isso,  decidiu orientar 
consumidores e prestadores 
de serviço a fim de que 
possam ser encontradas 
as melhores formas de se 
manterem as boas relações 
de consumo. 
 “Na medida em 

que vamos lidando com 
a situação de isolamento 
social, as relações 
entre consumidores e 
fornecedores vão assumindo 
novas características. Nós do 
Procon RJ estamos atentos 
a estas mudanças para que 
possamos preservar relações 
de consumo e manter 

a economia saudável”, 
declarou o presidente do 
Procon-RJ, Cássio Coelho.
 Perguntas sobre 
descontos, pagamento 
das mensalidades, 
renegociações contratuais, 
aulas à distância e serviço 
acessório (como transporte 
escolar), serão respondidas 

aos consumidores. O 
material, em anexo, traduz 
de forma clara e objetiva 
a normativa vigente e 
orienta os responsáveis 
no momento de negociar 
com as escolas, creches, 
universidades e outros 
prestadores de serviços 
educacionais.
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Egydio da Silveira Meirelles
Corretor de Imóveis – Creci 6292

Rua Nilo Peçanha, 26 (próximo ao Senai) Vassouras-RJ
Tels.: (24) 2471-1372 ou 2471-1418

(24) 99994-2093

VENDA

ALUGUEL

ATENÇÃO
você precisa de:

  Faxineiro - Pedreiro - Macânico - Pintor - Garçon - 
Jardineiro 

EGYDIO TEM! - INFORME-SE!

Rua Presidente Vargas nº 20 – loja  03
Centro – Vassouras/RJ

Tel: (24) 2491-2572 ou (24) 9 8833-5898

Dr. Antonio José da Cruz
Advogado e Corretor de imóveis

Creci: RJ 027970/0-5

VENDA

Casa Rua Santos Dumont, 
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, area e Garagem.

Apto. Bairro Mancusi,  Quarto, 
Suite, sala, cozinha e Banheiro, 
1 vaga  garagem

Imovel proprio para Hotel as 
Marges da Rodovia BR 393, em 
Andrade Pinto, com 23 quartos, 
Restaurante e area de serviço, 
bem como estacionamento

Casa Residencial: 3 quartos, 1 
sala, 1 cozinha, 1 banheiro e 1 
garagem.
Endereço: Condomínio Park 
Imperial. Av. Expedicionário Os-
valdo de 
Almeida Ramos. 2º Residência 
– (Venda e/ou locação)

Casa Residencial: 2 quartos, 1 
sala, 1 cozinha, 1 banheiro e 1 
garagem.
Endereço: Condomínio Veneza 
Park. R. Três de Outubro.

Apartamento: 2 quartos, 1 sala, 
1 cozinha, 1 banheiro e 1 gara-
gem.
 Endereço: R. Nina Berg, Bairro 
Mancusi.

Residencial (casa aos fundos) e 
comercial (Galpão)
Endereço: Av. Prefeito Henrique 
B. Filho, Bairro Centenário.

 LOTES PARA VENDA

Terreno: tamanho: 27.500,00 m
Endereço: Rodovia BR. 393, 
Grecco.
Perfil: Indústria, comércio ou 
conjunto habitacional.

Terreno: Vários Lotes
Endereço: Condomínio Park 
Imperial - Perfil: Residencial

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

Apto. no Madruga, 3 quartos, 
sala, cozinha e banheiro          

Apto. Bairro Mancusi, Quarto, 
Suite, sala, cozinha e banheiro, 
1 vaga garagem.  

Casa no Bairro Carvalheira, 
com 02 quartos, sala cozinha e 
banheiro.

Loja c/estacionamento para cli-
entes
Endereço: Rua Presidente Var-
gas, nº 20, Loja 1 e Loja 2.

Residencial, apartamento, 1 
quarto, 1 sala, 1 cozinha, 1 ban-
heiro, 1 garagem
Endereço: Rua José Monteiro 
Soares Filho, Matadouro, próxi-
mo a Rodoviária Nova.

Casa - Taboa corrida, salão, 
2 quartos, piscina, murada. 
perto Rodoviária Nova- R$ 
600.000,00

Casa no centro histórico, 3 
quartos, jardim de inverno

Casa nova, vende pela Caixa 
-2 quartos, banheiro, cozinha, 
garagem para 2 carros, 
após Rodoviária Nova - R$ 
200.000,00

Casa nova, pela Caixa -3 
quartos uma suíte, sala 
Americana com cozinha - R$ 
300.000,00 

Casa -  3 quartos, varanda,  
garagem para 4 carros, no 
centro - Marcar hora para ver

Lote - Rua Manoel Bernardes,  
plano asfalto 300 m²perto do C 
A I C.  R$ 80.000,00

2 Lotes -  Rua Deputado 
Manoel Martins 450 m² ,asfalto 
perto CAIC – r4 85.000,00

1 Lote perto da casa Muniz 
400m², plano terraplanagem 
pronta, asfalto 85 m² - R4 
85.000,00

1 Lote no centro comercial 
360m²

1 lote ponto comercial no  
centro frente à Faculdade R 
250.000,00

Apartamentos a partir de R$ 

140.000 com garagem

Apartamento novo tipo casa 
perto Tambasco 1º pavimento 
280.000,00  - 2º pavimento 
250.000,00

Casa Grande,  casa caseiro 
2.000m², asfalto  ônibus na 
porta - R$ 320.000,00

Sítio Pocinhos- casa, piscina, 
gramado, nascente, 14.000m² 
- R$ 350.000,00

Sítio plano cfercado com tela 
4.000m²,  nascente, asfalto, 
casa colonial 450.000,00

Sítio casa colonial, gramado, 
chácara, lago, peixe, nascente, 
topografia boa para loteamento, 
tem água da Cedae preço a 
combinar 3 alqueires mineiros

Área boa para fazer sítio 
83.000m² R$ 85.000,00

Fazenda 10 alqueires estábulo 
área de lazer piscina casarão 
etc BR-393- 12 km de 
Vassouras R$ 2.000.000,00

Fazenda 15 hts a 1000 metros 
da BR 393 2 casas boa, 
piscina, gramado, nascentes 
estábulo, resfriador de leite, 
ordenha mecânica, galpão, 
toda piquetada, com água 
distribuída, cerca elétrica 
1.495.000,00 reais

Lojas comerciais no centro 
(consultórios, etc)

VENDAS

Chácara para venda - Casa principal 
com varanda de inverno, sala de 
estar, banheiro social, cozinha, 
despensa, área de serviços, 5 
quartos, sendo 2 suítes, piscina, 
área de churrasco, garagem, casa 
de caseiro. casa de hóspedes com 
4 quartos, 2 banheiros. área total: 
5.000 m² - bairro: Pinheiros -  Valor: 
710 mil reais - *Este valor inclui a 
mobília. Área em Morsing/Mendes/
Rj - 22 mil m², a 5 min de Mendes, 
ótima topografia, fácil acesso, varias 
nascentes, rica em fauna e flora. 
possui duas casas sede e uma de 
caseiro, faltando acabamento. Em 
caso de loteamento, já possui planta 
baixa e 117 matriculas na escritura. - 
doc. ok - Valor: 735mil
Terreno localizado na rodovia Lúcio 
Meira, com acesso para duas ruas, 
com 1.510m². doc.; ok. 80 mil
Terreno no lot. Eco Park, Campo 
Limpo, com 300m². doc. ok - 70 mil.
Terreno com 507 m² no Mello 
Afonso (rua do castelinho) doc. ok. - 
272.500,00
Terrenos no lot. Park Imperial 
Residence com toda infraestrutura. 
Consulte nossos valores! a partir de 
150 mil
Lotes para venda no Tinguá. a partir 
de 2.770 m². valor: 100 mil cada

APARTAMENTOS: 
Aptos com sala de estar, 3 qts, 
banheiro social, cozinha, banheiro de 
serviços, vaga de garagem, portão 
eletrônico. 23Ȱ mil cada. 

CASAS:
CASA EM ECOVILA para venda 
em Vassouras (RJ) - Imóvel situado 
na Fazenda Plenitude, Associação 
Purna Ananda Ashram Ecovila.
Casa recém construída, possui ampla 
sala de estar  com cozinha integrada, 
1 suíte , quintal com gramado, água 
de nascente abundante, área de 
serviços e varanda,  horta organica. 
aquecimento solar, tvap. - 90m² de 
área construída-  área total: 900 m². 
- VALOR: 178mil
IMÓVEL com linda vista da cidade 
na Rua do Castelinho - Mello Afonso. 
Sala de estar e Jantar, lavabo, 
cozinha, lavanderia, varandas, 3 
Suítes, sendo 1 com closet. varanda, 
quintal, garagem. Area Total: 366m² - 
Valor: 684mil
Casa no Centro de Vassouras 
- Sala de Estar, 3 quartos, sendo 
1 suíte,sala de jantar, banheiro, 
cozinha, ampla varanda, área de 
serviços, quintal com área gourmet 
e arvores frutíferas. possui porão. - 
Valor: 750mil
Casa no b: pinheiros, com 3 qts, 
cozinha, banheiro, área de serviços 
e garagem. Terreno com muita 
mata. Área total de 4.332 m2      
documentação ok – 250 mil
Casa no centro da cidade com 3 
quartos, sendo 1 suíte, sala de estar, 
cozinha, banheiro, área de serviço, 
quintal com árvores frutíferas e  
garagem coberta para 2 carros.- doc. 
ok   - 450 mil
Imóvel no centro da cidade!! Casa 
principal com sala de estar, 3 qts, 
cozinha, banheiro social, dispensa, 
varanda na frente e quintal. 3 
quitinetes, com quarto, cozinha e 
banheiro. Ótimo para investimento! 
Rua Maximiano Gomes - 300 mil
Casa no Mancusi, com sala de 
estar, 2 qts, cozinha, banheiro social, 
varanda frente e fundos, area de 
serviço, piscina, banheiro externo, 
dispensa, quintal e garagem com 
portão eletrônico. área total: 324m² - 
doc. ok  - 300mil    
Casa no Madruga com 2 pavimentos, 
sala de estar e jantar integradas, 
banheiro social, cozinha com móveis 
planejados, 3 qts, sendo 2 suítes com 
closet, qto extra multiuso, escritório, 
banheiro, lavanderia, garagem 
coberta e quintal. 200m². doc. Ok  -  
480 mil
Casa no centro. Excelente para 
investimento de hostel e pousada, 
área construída 500m² com 3 
pavimentos, salão principal tipo loft, 
suíte master mezanino, 2 banheiros 
sociais, cozinha em conceito aberto, 
4 suítes externas, piscina, ampla 
área gourmet, jardim, quarto de 
empregado. Rua Barão de Cananeia 
- 800,000,00
Casa -  sala de estar, mezanino, 3 
qts, sendo 1 suíte c/closet, banheiro 
social, lavabo, cozinha despensa, 
lavanderia, área gourmet, com 
banheiro e 2 duchas, canil, garagem 
coberta para 2 carros, portão 
eletrônico, sistema de alarme, 

Sylvia Soares – Corretora de imóveis
CRECI/RJ. 070739 - CNAI/RJ 023691

www.sylviasoares.com
(24) 993065042

câmeras de segurança. Casa anexa 
no 2º andar com sala, qto, cozinha e 
banheiro. área total: 450m². - 590mil. 
(Parque Esperança)

SÍTIOS:

Sítio em Sacra Família - Paulo 
de Frontin, RJ - casa principal com 
sala de estar, 3 qts, sendo 1 suite, 
banheiro social, cozinha, grande 
salão no 2º andar. area de lazer com 
churrasqueira, garagem com 2 vagas, 
casa de caseiro, area de galpão, 
agroindústria, mata preservada com 
riacho - área total: 34.000m²
Valor: R$ 349 MIL
Sítio em Cinco Lagos, Mendes. 
Casa principal medindo 197m² com 
sala de estar, banheiro social, 3 qts, 
sendo 1 suíte, cozinha planejada, 
área de serviços, varanda em L, 
piscina, área gourmet com banheiro, 
qto de armazenagem, canil, garagem, 
oficina, terraço, galinheiro, portão 
eletrônico, sistema de segurança, 
instalacao de internet. Casa de caseiro 
com sala, qto, cozinha, banheiro, 
área de servicos e varanda. árvores 
frutíferas, 2 poços, 2 hortas. Inclui na 
venda: gerador, 2 ar condicionados 
split, 2 ventiladores de teto com 
controle remoto, 1 ar condicionado 
de janela, churrasqueira e mesa de 
sinuca- area total: 8580m² - Valor: 
630 mil. 
Bela propriedade em Penedo, 
próxima ao Parque Nacional - casa 
do sitio com 3 quartos, 1 suíte 
máster, 2 salas, lavabo, 1 banheiro, 
hall da suíte, varandas, garagem, 
área total 8000m²,  campo de futebol 
society, campo de vôlei, galpão 
de festas, saunas seca e a vapor, 
piscina, banheiro da sauna, duchas, 
estacionamento, árvores frutíferas, 
asfalto na porta com 125m de frente 
com 56 metros de fundo. no melhor 
bairro do distrito - Jardim Martinelli. - 1 
milhão e 600 mil.
Sítio no bairro Pinheiros com ampla 
sala de estar e jantar, 5 qts, sendo 1 
suíte, 2 banheiros sociais, cozinha, 
lavanderia, piscina, área de churrasco 
com 2 banheiros, galinheiro, casa de 
caseiro, árvores frutíferas. Área total: 
7.000m² doc. ok. - 350 mil
Venda de ponto comercial em 
Valença/RJ
Ponto completo com loja de 
conveniência, amplo salão com 
palco, bar com grande bancada, 5 
banheiros, ampla cozinha completa. 
280 mil reais (regularizado no corpo 
de bombeiros) consulte maiores 
informações.

LOCAÇÃO

Chácara para locação - Casa 
principal mobiliada com varanda 
de inverno, sala de estar, banheiro 
social, cozinha, despensa, área de 
serviços, 5 quartos, sendo 2 suítes, 
piscina, área de churrasco, garagem. 
casa de caseiro. área total: 5.000 m² 
bairro: Pinheiros - Valor: 4.500 reais
Chacara para locação em Barão 
de Vassouras - casa principal 
com ampla sala de estar e jantar 
integradas, banheiro social, 4 qts, 
sendo 1 suíte, cozinha, área de 
serviços, quintal gramado com 
piscina, área de churrasco e garagem 
– casa de caseiro com sala, 1 qto, 
cozinha, banheiro e varanda - Valor: 
2.000 reais
ALUGO Chácara para day use, 
eventos, confraternizações, ferias, 
ano novo e carnaval. localizada no 
centro da cidade possui ampla sala de 
estar, 6 qts sendo 1 suite, 2 banheiros 
sociais, jardim, quintal, piscina, área 
de churrasco.  Aluguel a combinar.
Casa em Vassouras, bairro centro,  
possui ampla sala de estar, lavabo, 
cozinha, 5 suites, piscina, área 
gourmet e quintal - Ideal para ponto 
comercial: Clinica, Hostel, Cursos, 
etc. - valor: 4.000 reais
Ótimo galpão para comércio 
localizado no bairro Veneza Park com 
142m². com escritório e banheiro. 
primeira locação!  1.500 reais.
APTº 1ª locação com sala de estar, 
3 qts, sendo 1 suite, banheiro social, 
cozinha, área de serviços, varanda, 
área gourmet do prédio –bairro 
Madruga - valor: R$ 1.200 + 100 taxa 
de serviço.
CASA 1ª locação com sala de estar, 
3 qts, sendo 1 suíte, banheiro social, 
cozinha, área de serviços, varanda, 
quintal e garagem –bairro Madruga - 
valor: R$ 1.800 reais

GRANDE OPORTUNIDADE 

 Vendo em Sebastião de Lacerda, (Comércio) rua 
principal nº 142 casa (chácara), com três quartos, sala, 
banheiro completo, cozinha, varanda de frente e varandão 
de fundos, garagem coberta. Vendo com todos os pertences, 
cama de casal, quarto de solteiro com duas camas cada, 
armários, duas geladeiras, fogão e vários utensílios de 
cozinha, mesas, cadeiras, telefone fixo, televisão, antenas 
para parabólica e para celular (inclusive o aparelho) máquina 
de cortar grama, quarto externo com banheiro e chuveiro; 
quarto para ferramentas, etc.
 Grande quintal, todo gramado, com fundos para o 
rio Paraíba do Sul, com quiosque, moenda de cana, mais de 
20 espécies de árvores frutíferas inclusive quatro coqueiros. 
(Cento e trinta mil reais - estudo proposta) 
Telefones: (32) 99982-0695 ou (32) 3232-2792.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÃO

 O Presidente da Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuária de Vassouras (ACIAV), no 
uso de suas atribuições e em cumprimento ao Estatuto 
desta Entidade, convoca todos os sócios fundadores, 
contribuintes e beneméritos inscritos na entidade 
e quites com a tesouraria, para Assembleia Geral 
Ordinária que se realizará no dia 08 de junho de 2020, 
das 10 as 17h horas, na sede da Associação Comercial, 
Industrial e Agropecuária de Vassouras, situada na Av. 
Otávio Gomes, 126- Centro Vassouras RJ
 a) Eleição da nova diretoria da ACIAV;
 b) Assunto gerais.

APRESENTAÇÃO DE CHAPAS

 Em cumprimento ao Estatuto da Associação 
Comercial, Industrial e Agropecuária de Vassouras 
(ACIAV), as chapas concorrentes compostas por sócios 
fundadores, contribuintes ou beneméritos inscritos 
na associação, filiados com antecedência mínima de 
90 (noventa) dias da data das eleições e quites com 
a tesouraria, deverão ser inscritas na secretaria da 
entidade, na Av.Otávio Gomes, 126 até um mês antes 
da Assembléia, em 07 de Maio de 2020, contendo a 
seguinte composição: Presidente, Vice-Presidente, 
Diretor Administrativo, segundo Diretor Administrativo, 
Diretor Financeiro e Segundo Diretor Financeiro e seis 
conselheiros.

As chapas inscritas serão afixadas na secretaria da 
ACIAV.

Vassouras, 01 de março de 2020.
José Antônio Ferreira
Presidente da ACIAV
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 Inaugurada em 27 
de fevereiro, a Unidade 
do Programa de Saúde da 
Família de Arcozelo, em 
Paty do Alferes, tem como 

Arcozelo em foco

responsável a enfermeira 
Grazielle Resende. A 
unidade funciona de 
segunda a sexta-feira, das 
7 às 16 horas, atendendo 

a moradores do bairro 
e arredores. O clínico 
geral atende às segundas 
e quintas-feiras, pela 
manhã.

*   *   *

 Aos 64 anos, a 
enfermeira aposentada Geni 
de Sá, que é cadeirante, 
é uma das entusiastas do 
curso de dança de salão que 
frequentava, até as medidas 
restritivas por conta da 
pandemia do Covid-19, no 
Centro Administrativo da 
Prefeitura de Vassouras. 
Coordenado pelo professor 
Alexandre Alberigi, o 
projeto já se apresentou 
no Esporte Clube XV de 
Novembro, na Residência, 
e na Sociedade Musical 
Recreiro Vassourense. 
Geni, claro, esteve nas duas 
apresentações. “Para alguém, 
eu sou uma aleijada. Mas eu 
estou vivendo. Esse curso 
é vida. Dança é vida”, diz 
a enfermeira aposentada, 
encantada com as aulas de 
forró, samba, salsa e bolero.

 A Igreja 
Assembleia de 
Deus localizada na 
Rua tal, no Grecco, 
comemorou os 80 
anos de Dona Onedir 
Rodrigues dos Santos 
no domingo, 15 de 
março. Querida pela 
comunidade, dona 
Onedir surpreende 
quem passa a saber a 
sua idade. Ela é mãe 
do presbítero Edson 
Dutra, além de cinco 
outros filhos. Ela tem 
13 orgulhosos netos e 
9 bisnetos.

*   *   *

 Nossa homenagem e agradecimentos aos profissionais de todos os setores da Prefeitura 
de Vassouras que seguem trabalhando no combate ao coronavirus aqui representados pela 
equipe da secretaria de  Obras e Serviços Públicos que estão realizando a desinfecção de 
espaços públicos e os profissionais da secretaria de Saúde. Vocês são nossos verdadeiros heróis!
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