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Baixa 

Alta 

  Marés   Giro  Negócios
Se não bastassem as devas-

tações de madeireiros, a invasão 
de fazendeiros e a ocupação de 
grileiros, as reservas indígenas 
do Maranhão estão agora sendo 
devoradas, também,  pelo fogo.

  #pdv
Em comemoração ao Dia do 
Servidor Público, acontecerá, 
no próximo dia 29, a Festa do 
Servidor Público Estadual, na 
Casa das Dunas, a partir das 18h.  

  Bastidores
Em um encontro com empre-

sários brasileiros e suecos, Dilma 
disse que Brasil continua seguro 
para investimentos, destacando 
áreas com potencial de ampliação, 
como tecnologia e saúde.
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Tiro Livre

Sampaio ainda tem chances 
matemáticas de terminar a Série 
B do Brasileiro entre os quatro 
melhores, mas a coisa está fican-
do feia. Os resultados deixaram 
o Tricolor na nona colocação. 

A Caixa Econômica lançou o 
aplicativo Bolsa Família Caixa. A 
ferramenta está disponível para 
download gratuito em celulares 
com sistemas operacionais An-
droid, Windows Phone e IOS.

EXEMPLAR  DE  ASSINANTE  

CIAL 

01:21 -0.5

07:26 6.7

13:41 -0.3

19:51 6.5

Alta 

Baixa

180 detidos em festa 
Polícia investiga participação de 
menores com álcool e drogas

Comércio fechado, comerciários em festa 

ENEM
Fiscalização 
e segurança 
reforçadas 
antifraude 

Servidores federais farão o 
controle da segurança com 
a Polícia Federal e equipes de 
inteligência  em conjunto du-
rante a aplicação das provas. 
O objetivo da operação é evi-
tar fraudes. Já a Polícia Militar 
do Maranhão terá como res-
ponsabilidade a operacionali-
zação e segurança do evento, 
que ocorrerá em 79 municí-
pios maranhenses e em 984  
locais de realização de provas.

URBANO  

Jóquei maranhense é 
destaque na Inglaterra

Aos 32 anos de idade, o maranhense Silvestre de Souza 
conduziu African Story (Godolphin) ao triunfo na Du-
bai World Cup (G1) nos Emirados Árabes. A prova, a de 

melhor dotação do turfe, tem uma bolsa de US$ 10 
milhões. Natural do Maranhão, mais precisamente 

da cidade de São Francisco do Maranhão, caçula 
de uma família de dez irmãos, Silvestre começou 
sua carreira aos 17 anos e fala sobre esse início e 

o duro caminho para chegar ao sucesso de hoje.. 
PÁGINA  6/GERAL

Greve dos 
bancários 

sem previsão 
de acordo

Quatorze dias com agências 
bancárias fechadas. Sobre 

propostas, o vice-presidente 
do Sindicato dos Bancários, 

Cláudio do Vale, destacou 
que a Febraban ainda não 

se movimentou. Procurada 
por O Imparcial, a Fenaban 

informou que não há previsão 
breve de proposta por parte 
dos bancos aos empregados.

URBANO\PÁGINA 2

Mudança histórica
Kátia Bogea deixa o 

Iphan depois de 34 anos  
 Kátia Bogea  está no cargo desde o governo Roseana Sarney (1999/2012), aos cinco anos de José Reinaldo Tavares, aos dois anos e meio do governo Jackson Lago, 

mais cinco anos de governo de Roseana Sarney e aos primeiros nove meses do governo Flávio Dino. Kátia Bogea deixa o órgão na próxima sexta-feira, 23. Segundo 
ela, o deputado federal Waldir Maranhão solicitou o cargo. "Para mim chega, vou pedir a minha aposentadoria. Já dei a minha contribuição ao patrimônio da 

nação”, disse a superintendente. A reportagem procurou o deputado Waldir Maranhão, mas obteve respostas.
PÁGINA 3\POLÍTICA 

A Polícia Civil abriu inquérito para investigar a participação de menores de 
idade em uma festa realizada no bairro São Cristóvão, na madrugada de domin-
go (18). A Polícia Militar efetuou a condução de 180 pessoas, entres estas, havia 
mais de 60 menores de idade. “Encontramos algumas cabeças de merla e crack no 
chão da residência. Os responsáveis pelo local serão investigados”, disse o supe-
rintendente de Investigação Criminal, delegado André Gossain. URBANO 3\POLÍCIA

O Dia do Comerciário alterou a rotina da capital, que amanheceu com as lojas fechadas, inclusive do maior centro comercial – a Rua Grande – e também dos shoppings 
e supermercados. Em São Luís, as comemorações do Dia do Comerciário foram marcadas com festas que ocorreram em algumas associações como a Associação do Banco 
do Estado do Maranhão (AABEM), na sede do Serviço Social do Comércio (Sesc), associação da Companhia de Água e Esgoto do Maranhão (Caema). Na manhã de ontem, 

também aconteceu a primeira corrida em comemoração ao Dia dos Comerciários na Avenida Litorânea. 
SUPERESPORTES 5 E GERAL5

O Imparcial inicia hoje uma 
série de reportagens com dicas, 
começando pelo bicho-papão 
da maioria dos estudantes: ma-
temática e suas tecnologias. O 
psicólogo Erich Botelho brinca 
com o medo da matemática: 
“Não precisa nem trabalhar em 
escola e ser psicólogo para sa-
ber que ele existe”.  URBANO  

Enfrentando o 
bicho-papão 

da matemática

P R E P A R A Ç Ã O

Explosão
 atinge 40

 imóveis no
 Rio de Janeiro

PÁGINA 6\GERAL

 Palco Som 
Mara: Música 
maranhense 
na estrada
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POLÍTICA] ]
LAVA-JATO

SOB PRESSÃO

 O presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), disse ontem que 
se sente em condições e com 
legitimidade para continuar 
comandando a Casa. A decla-
ração de Cunha ocorre após 
a divulgação de documentos 
que comprovariam a existên-
cia de contas na Suíça em seu 
nome e de familiares.

“Aqui [da presidência da Câ-
mara] só cabe uma maneira de 
eu sair, que é renunciar, e eu não 
vou renunciar. Então, aqueles que 
acham que podem contar com mi-
nha renúncia, esqueçam: eu não 
vou renunciar”, afirmou Cunha.

O deputado negou que es-
teja sofrendo pressão para sair 
da presidência e disse que está  
em busca do apoio de aliados e 
do PMDB para permanecer no 
comando da Câmara e chamou 
de especulações as informações 
divulgadas a esse respeito.

Em relação às denúncias que 
o envolvem, Cunha disse que 
mantém o teor de nota divulgada 
na última sexta-feira, quando se 
pronunciou sobre documentos 
encaminhados à Procutadoria-
Geral da República pelo Minis-

Mais denúncias 
contra Marcelo 
Odebrecht
Sérgio Moro aceita nova denúncia contra Marcelo Odebrecht e mais cinco investigados  da 
Lava-Jato. O juiz decretou nova prisão preventiva de Odebrecht, que já está preso em Curitiba

O 
juiz Sérgio Moro, da 
13ª Federal em Curi-
tiba, aceitou ontem de-
núncia do Ministério 

Público Federal (MPF) contra 
o empreiteiro Marcelo Odebre-
cht e mais cinco investigados na 
Operação Lava-Jato, entre eles 
os ex-diretores da Petrobras Re-
nato Duque e Pedro Barusco. 
Na mesma decisão, o juiz de-
cretou nova prisão preventiva 
de Odebrecht, que já está preso 
em Curitiba desde junho.

De acordo com a denúncia 
apresentada pelo MPF, Marce-
lo está envolvido diretamente 
no esquema de pagamento de 
propina a ex-dirigentes da Pe-
trobras e atuava orientando as 
atividades dos demais acusados 
ligados à empreiteira, como os 
executivos Rogério Araújo, Már-
cio Faria de Sá e Cesar Rocha, 
que também se tornam réus com 
a decisão de Moro.

Para abrir a ação penal, 
Moro considerou significa-
tivos documentos da Suíça, 
apresentados pela acusação, 
que demonstram a movimen-
tação de contas da Odebrecht 
para ex-dirigentes da estatal.

“Relativamente ao pagamen-
to de vantagens indevidas nos 
contratos que constituem obje-
to específico desta ação penal, 
observo que, além das propinas 
constituírem, em cognição sumá-
ria, a regra nos grandes contra-
tos da Petrobras, eles, os contra-
tos, encontram-se relacionados 
em tabela fornecida por Pedro 
Barusco, gerente de Serviços e 
Engenharia da Petrobras. Por-
tanto, há, em cognição sumária, 

Depois de uma semana 
de articulações de aproxi-
mação, nos bastidores, com 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), 
a presidente Dilma Rousseff 
afirmou ontem que “lamen-
ta” que as denúncias sobre o 
presidente da Câmara dos De-
putados envolvam um brasi-
leiro. Segundo ela, não houve 
acordo entre o Executivo e a 
Câmara por mais estabilidade 
política. Pelo contrário, Dil-
ma acusou a oposição de ter 
firmado entendimento com 
Cunha em torno do impea-
chment. A presidente está na 
Suécia na primeira etapa de 
uma turnê pelo norte da Eu-
ropa que envolve ainda a Fin-
lândia. Ontem,  a presidente 
encontrou a família real sue-
ca, o rei Carlos XVI e a rainha 
Silvia, e participou de encon-
tros com empresários.

Dilma também comentou 
a situação do ministro da Fa-
zenda, Joaquim Levy, no gover-
no. Alvo de rumores sobre a sua 
saída do cargo, o economista 
teve a continuidade à frente da 
pasta garantida pela presiden-
te. “Ele (Levy) não está saindo 
do governo. Ponto. Eu não trato 
mais desse assunto”, afirmou. 
“Qualquer coisa além disso está 
ficando especulativa. Vocês não 
farão especulação a respeito do 
ministro da Fazenda comigo.” 
Sobre a pressão do presidente 
do PT, Rui Falcão, para a troca do 
ministro, a chefe do Executivo 
disse que não se trata de uma 
opinião do governo, mas ape-
nas avaliação pessoal do petista.

Cassação

O mesmo Falcão negou, na 
semana passada, a existên-
cia de  um acordo entre o PT 
e Eduardo Cunha para evi-
tar o impeachment de Dilma 
e a cassação do presidente 
da Câmara. A petista seguiu 
o discurso oficial, também 
adotado por Luiz Inácio Lula 
da Silva, e rejeitou as nego-
ciações. “Eu acho fantástica 
essa conversa de que o gover-
no está fazendo acordo com 
quem quer que seja”, disse 
ela, atacando seus oposito-
res. “O acordo de Eduardo 
Cunha não é com o governo, 
era com a oposição. Era pú-
blico e notório. Até na nota 
aparece”, disse ela.

A presidente se referia a um 
comunicado emitido em 8 de 
outubro pelos líderes de PSDB, 
DEM, PPS, SD e PSB, em que a 
oposição pediu o “afastamen-
to do cargo” do presidente da 
Câmara para que ele pudesse 
“exercer seu direito constitu-
cional à ampla defesa”. A nota 
foi interpretada como fraca, 
uma prova de que a oposição 
não deseja de fato sua renúncia.

Dilma disse que não co-
mentaria as denúncias de que 
Cunha tem contas não decla-
radas na Suíça, nas quais teria 
recebido propinas. Mas, inda-
gada sobre a repercussão in-
ternacional do escândalo de 
corrupção envolvendo o presi-
dente da Câmara, a presiden-
te afirmou três vezes: “Eu la-
mento que seja um brasileiro”.

Chama a atenção, no 
entanto, que essa nova 
denúncia do MPF tenha 
sido oferecida e aceita 
pela Justiça Federal 
horas após o Supremo 
Tribunal Federal 
conceder habeas 
corpus a um dos ex-
executivos da empresa 
- e sem que tenham 
sido apresentados fatos 
novos em relação à 
denúncia anterior

Nota da Odebrech

provas documentais significati-
vas da materialidade dos crimes, 
não sendo possível afirmar que 
a denúncia sustenta-se apenas 
na declaração de criminosos co-
laboradores”, informou o juiz.

Nova prisão

Sobre a decretação da nova prisão 
de Odebrecht e dos executivos 
da empresa, Moro afirmou que 
eles devem continuar presos por 
oferecerem riscos as investiga-
ções. “O risco à investigação e à 
instrução decorre de condutas 
subreptícias, destruição e inter-
ferência na colheita das provas, 
assim como o risco à aplicação 
da lei penal, dissipação de ativos 
com remessas ao exterior e mo-
vimentação no exterior de ati-
vos criminosos. Não há como 
controlar essas condutas com 

medidas alternativas.”
Em julho, Sérgio Moro aceitou 

outra denúncia contra Marcelo 
Odebrecht e executivos ligados 
à empreiteira.  Em nota, a Ode-
brecht informou que as defesas 
do executivo e dos ex-executivos 
da empresa se pronunciarão na 
Justiça. “Chama a atenção, no 
entanto, que essa nova denún-
cia do MPF tenha sido ofereci-
da e aceita pela Justiça Federal 
horas após o Supremo Tribunal 
Federal conceder habeas corpus 
a um dos ex-executivos da em-
presa - e sem que tenham sido 
apresentados fatos novos em re-
lação à denúncia anterior”.

De acordo com a nota, “sobre 
a decretação de novas prisões pre-
ventivas, causa estranheza que a 
decisão, sem trazer novos elemen-
tos, insista em pontos já decidi-
dos pela corte suprema do país”.

Eduardo Cunha diz que não renuncia

tério Público suíço e divulgados 
em uma reportagem do Jornal 
Hoje, da TV Globo.

Provas

A mulher do presidente da Câ-
mara, Claudia Cruz, e sua filha, 
Danielle Cunha, também são ci-
tadas na ação. Entre os docu-
mentos que foram encaminha-
dos ao Brasil e apresentados na 

reportagem, constam cópias do 
passaporte de Cunha usado para 
abrir a conta. Também consta 
seu endereço residencial no Rio 
de Janeiro, em um condomínio, 
na Avenida Heitor Doie Maia, na 
Barra da Tijuca, além de núme-
ros de telefone do Congresso Na-
cional e do Palácio do Planalto.

Em razão das denúncias, a 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR)pediu a abertura de inves-

tigação contra Cunha. O pedi-
do foi aceito pelo ministro Teori 
Zavaski, relator dos projetos da 
Operação Lava-Jato no Supremo 
Tribunal Federal (STF). No pedi-
do, a PGR afirma que o deputa-
do recebeu propina de contratos 
da Petrobras até 11 de setembro 
de 2014. Segundo a procurado-
ria, Eduardo Cunhara recebeu 
US$ 5 milhões em contrato de 
navios-sonda para a Petrobras.

Aqui [da presidência da 
Câmara] só cabe uma 
maneira de eu sair, que 
é renunciar, e eu não 
vou renunciar. Então, 
aqueles que acham 
que podem contar 
com minha renúncia, 
esqueçam: eu não vou 
renunciar

Eduardo Cunha, 
presidente da Câmara 
dos Deputados

Odebrecht está envolvido diretamente no esquema de pagamento de propina a ex-dirigentes da Petrobras

DEPOIMENTO

REVISÃO

Na Suécia, Dilma despista 
sobre acordo com Cunha

O governo deve apresentar, 
até o fim da semana, alterações 
à meta fiscal deste ano, infor-
mou ontem o ministro-chefe 
da Casa Civil, Jaques Wagner. 
De acordo com o ministro, “vai 
ter que sair uma mensagem” 
por parte do Executivo posi-
cionando-se sobre o indica-
dor, que mede a economia de 
recursos para pagar os juros 
da dívida pública.

Wagner não detalhou se ha-
verá uma redução da meta do 
superávit previsto, de 0,15% 
do Produto Interno Bruto (PIB, 
soma das riquezas produzidas 
no país), ou um corte maior 
no Orçamento, por conta da 
retração que os indicadores 
econômicos vêm prevendo 
para o Brasil em 2015.

Jaques Wagner conversou 
rapidamente com jornalis-
tas após se encontrar com o 
presidente da República em 
exercício Michel Temer. Ao 
ser perguntado quando ha-
veria um posicionamento do 
governo sobre o Orçamento 
deste ano, ele respondeu: “Até 
o final desta semana”, disse.

Em julho, a equipe econô-
mica diminuiu a meta para os 
0,15% do PIB, o que represen-
tou previsão de economia de 

R$ 8,747 bilhões, frente aos R$ 
66,3 bilhões (1,1% do PIB) que 
estavam sendo planejados pelo 
governo até então. As altera-
ções precisam ser apreciadas 
pelo Congresso Nacional .

Segundo o ministro, é pre-
ciso que o Congresso Nacio-
nal dê andamento às pautas 
econômicas que estão em 
tramitação nas duas Casas. 
Ele citou, como exemplos, a 
proposta que recria a Con-
tribuição Provisória sobre 
Movimentação Financeira 
(CPMF) e a que prorroga a 
Desvinculação das Receitas 
da União (DRU) – mecanis-
mo que permite uso livre de 
parte das receitas arrecadada.

“Para nós é a DRU, é fun-
damental para a gente tentar 
tirá-la de lá [da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidada-
nia da Câmara]. Eu acho que 
também poderia ser nomea-
do relator para a CPMF. Nossa 
pauta, na verdade, é a pauta da 
economia. Essa que eu acho 
que é a pauta que tem siner-
gia com o país e a gente pre-
cisa andar com ela. Estamos 
já em 19 de outubro e portan-
to é fundamental que a gente 
consiga virar o ano com essas 
questões já resolvidas”, disse.

Governo deve fazer 
alterações na meta fiscal 

Dilma acusou a oposição de ter firmado entendimento com Cunha
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BASTIDORES
Raimundo Borges
borges@pacotilha.com.br

Eu e Flávio conversamos 
todos os dias. Nunca tivemos 
nenhum problema nesses 
meses de governo
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Do vice-governador Carlos Brandão (blog Diego Emir), sobre 
sua relação com Flávio Dino, acreditando que, com a série de 
missões recebida do titular, o grau de confiança é alto. Que 
assim seja, pois Brandão sabe tintim por tintim como era José 
Reinaldo com Roseana e como tudo terminou. 

Fogo na floresta
Se não bastassem as devastações de madeireiros, a in-

vasão de fazendeiros e a ocupação de grileiros, as reservas 
indígenas do Maranhão estão agora sendo devoradas, tam-
bém, por incêndios descontrolados nas florestas. Até ajuda 
internacional do Chile, com substâncias que ajudam a de-
belar as chamas em lugares de difícil acesso, foi enviada à 
região das queimadas.  

Há duas semanas, os índios Guajajara, convocados pela 
Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), foram a 
Brasília protestar em frente ao Ministério do Meio Ambiente 
(MMA). O objetivo do ato era denunciar o descaso do gover-
no diante dos incêndios em Terras Indígenas (TIs), princi-
palmente na TI Arariboia, localizada no Maranhão, onde o 
fogo consumiu mais de 25% do território.

Eram aproximadamente 20 lideranças indígenas, que 
se postaram na porta do MMA, tentando marcar audiência 
com a ministra Izabella Teixeira, em busca de apoio e co-
ordenação no combate ao fogo na floresta. Pacificamente, 
eles queriam abrir diálogo com as autoridades responsáveis. 
Garantem que os incêndios são criminosos e acusam madei-
reiros e caçadores, uma acusação muito difícil de ser inves-
tigada pela Polícia Federal, que acompanha tudo de perto. 

Segundo informações do último fim de semana, no Ma-
ranhão, o incêndio já destruiu um terço da vegetação da Re-
serva Indígena Arariboia. O vento mudou de direção e está 
espalhando o fogo mais rapidamente. As equipes combatem 
as chamas há um mês, mas surgem focos novos a todo mo-
mento. Uma área equivalente a mais de 45 mil campos de 
futebol já foi queimada. Oito mil índios vivem na reserva.

A eleição de presidente da seccional maranhense da OAB, 
que vai acontecer em novembro, está tão acirrada quanto 
a disputa de uma eleição de cidade grande. Basta verifi-
car o nível do eleitorado – são mais de oito mil advogados 
aptos a votar nos três candidatos. Eles lutam pela conti-
nuação da política atual ou romper um ciclo que já dura 
mais de uma década. 

O presidente atual, Mário Macieira, relaciona um elenco 
de realizações que gostaria de ver continuadas pela sua 
vice, Valéria Lauande, uma das mais atuantes no grupo. 
Lidera as pesquisas com folga. O outro candidato é o ad-
vogado Thiago Diaz, que se move com a bandeira “Reno-
var para Mudar”, enquanto Mozart Baldez tenta, como 
terceira via, abrir caminho pelo meio.

O projeto de duplicação da BR-135, em Bacabeira, tre-
cho onde mais morrem pessoas em acidentes, continua 
preocupando o Maranhão todo. Não apenas pela monta-
nha de dinheiro já colocado ali, mas principalmente pela 
importância da obra para o estado. Por ser a única via de 
acesso rodoviário à capital, ela também estimula inves-
timentos na própria região e em São Luís.  

PATRIMÔNIO

Após 34 anos, Kátia 
Bogea deixa o Iphan
A superintendente do Iphan ainda deve entregar quatro obras antes de deixar o cargo. Segundo 
Bogea, a mudança partiu do vice-presidente da Câmara, o deputado federal Waldir Maranhão 

A 1ª Promotoria de Justiça de 
Estreito requereu no dia 15 de ou-
tubro, em Ação Civil Pública (ACP) 
de Improbidade, a decretação limi-
nar da indisponibilidade de bens 
do ex-presidente da Câmara de 
Vereadores, Edevandrio Gomes 
Pereira, devido a irregularidades 
na prestação de contas do legisla-
tivo municipal, referentes ao exer-
cício financeiro de 2009. Pelo mes-
mo motivo, o ex-gestor também 
é alvo de Denúncia oferecida na 
mesma data.

Baseadas no Relatório de Infor-
mação Técnica (RIT) nº 65/2011, 
do Tribunal de Contas do Estado 
do Maranhão (TCE), as duas ma-
nifestações do Ministério Público 
do Maranhão (MPMA) são de au-
toria do promotor de justiça Carlos 
Róstão Martins Freitas.

Na prestação de contas sob 
responsabilidade de Edevandrio 
Pereira, foram verificadas irregu-
laridades como contratação, sem 
licitação, de assessoria contábil e 
de serviços jurídicos. Também fo-
ram irregularmente locados imó-
veis pela mesma modalidade. O Tri-
bunal de Contas também apontou 
irregularidades referentes à falta 
de processo licitatório para loca-
ção de veículos, no valor de R$ 44,4 
mil, e à aquisição de combustíveis.

AÇÃO

Na ACP, o MPMA pede à Justiça 
a condenação de Edevandrio Pe-
reira à suspensão de seus direitos 
políticos pelo prazo de dez anos; 
à proibição de contratar com o 

A
pós 34 anos de trabalho 
no Instituto de Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacio-
nal (Iphan), Kátia Bogea 

deixa o órgão na próxima sexta-
feira, 23, em São Luís. A mudança 
partiu do deputado federal Wal-
dir Maranhão (PP), atual 1º vice-
presidente da Câmara Federal.

“O deputado federal Waldir 
Maranhão solicitou o cargo em 
troca de apoio ao governo fede-
ral. Para mim chega, vou pedir a 
minha aposentadoria. Já dei a mi-
nha contribuição ao patrimônio 
da nação”, disse a superintendente 
Kátia Bogea. A reportage de O Im-
parcial tentou falar com o depu-
tado, mas não conseguiu.

Sobre apoio político, Kátia 
ainda disse: “Eu sou uma técni-
ca, não me envolvo e nunca me 
envolvi com política partidária. 
Lamentável o que o país está vi-
vendo”, concluiu. A substituição 
no cargo será por Alfredo Costa, 
atual subsecretário das Cidades, 
indicado pelo parlamentar. A mu-
dança de comando no Iphan do 
Maranhão foi ordenada em Bra-
sília, num jogo do parlamentar 
com o Palácio do Planalto. 

Ao longo dessas três décadas, 
por 12 anos ela ocupou a função 
de superintendente. Kátia ainda 
deve entregar quatro obras antes 
de deixar o cargo. Duas do Progra-
ma de Aceleração do Crescimen-
to Cidades Históricas, a Praça do 
Pescador e o Memorial da Fábri-
ca Martins.

A superintendente está no 
cargo desde o governo Roseana 
Sarney (1999/2012), aos cinco 
anos de José Reinaldo Tavares, 
aos dois anos e meio do governo 

Jackson Lago, mais cinco anos 
de governo de Roseana Sarney 
e aos primeiros nove meses do 
governo Flávio Dino.

Uma das funções do Iphan 
é intensificar fiscalizações em 
projetos de construção em todo 
o estado, procurando identificar 
e preservar o que puder ser defi-
nido como patrimônio cultural, 
como sítios arqueológicos.

No licenciamento ambiental 
da Refinaria Premium I, em Baca-
beira, o Iphan, como medida miti-
gatória pelo resgate de nove sítios 

arqueológico e com cerca de 57 mil 
artefatos, impôs à Petrobras o pa-
gamento de R$ 11 milhões para res-
taurar a Fábrica Progresso  (Sioge) 
para abrigar o Museu de Arqueo-
logia da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA) com reserva 
técnica para guardar os achados.

Iphan

Hoje, a maior força do Iphan está na 
concessão de licenças ambientais 
e no poder de fiscalização, pois são 
atividades que movimentam mi-

R$ 11 

foi a e multa paga 
pela Petrobras para 
restaurar o Museu 

de Arqueologia

MILHÕES

lhões, que são revertidos em obras de 
preservação do patrimônio cultural.

Nenhuma construção, princi-
palmente de médio e grande porte, 
pode ser feita sem licenciamento, 
que tem custo financeiro elevado, 
sob pena de as empresas arcarem 
com multas salgadas. Há quem ava-
lie que, em mãos erradas, o Iphan 
é uma tentação para desvios.

ESTREITO 

Vereador é alvo de ação e denúncia 

Poder Público ou receber benefí-
cios ou incentivos fiscais ou cre-
ditícios, pelo prazo de 10 anos. 
Outra solicitação é a condenação 
do ex-presidente ao pagamento de 
multa civil de até 100 vezes a remu-
neração recebida durante o tempo 
que exerceu o cargo de presidente 
da Câmara Municipal de Estreito.

Também é requerida a con-
denação do ex-gestor ao ressar-
cimento integral dos danos causa-
dos, corrigidos monetariamente, 
e ao pagamento de multa civil, no 
mínimo, de até três vezes do valor 
dos danos causados.

As sanções requeridas incluem 
a suspensão dos direitos políticos 
pelo prazo de 10 anos; a proibição 
de contratar com o Poder Público, 
ou receber benefícios ou incentivos 

fiscais ou creditícios, pelo prazo de 
10 anos; e o pagamento de multa 
civil de até 100 vezes a remunera-
ção recebida durante o período em 
que exerceu o cargo de presidente 
da Câmara Municipal de Estreito.

Na manifestação, o MPMA re-
quer, ainda, à Receita Federal infor-
mações sobre a evolução patrimo-
nial e de rendimentos de Edvandrio 
Pereira, a partir de 2009, e o enca-
minhamento, pela Justiça Eleito-
ral da declaração atual de bens do 
ex-gestor. Também pede informa-
ções dos cartórios de registro de São 
Luís e Estreito informem sobre to-
das as transações nos últimos dez 
anos em nome do ex-presidente 
da Câmara.

Na Denúncia, o Ministério Pú-
blico pede que o Poder Judiciário 

R$ 44,4

É o valor referente à 
locação de veículos 

sem licitação

MIL

condene o ex-presidente à deten-
ção, por período que varia entre 
três a cinco anos, e ao pagamento 
de multa, em valor a ser estabele-
cido. O município de Estreito fica 
localizado a 720 km de São Luís.

Na gestão de Edevandrio, foram verificadas várias irregularidades, entre elas, a contratação sem licitação

O deputado federal Waldir Maranhão 
solicitou o cargo em troca de apoio ao 
governo federal. Para mim chega, vou pedir 
a minha aposentadoria. Já dei a minha 
contribuição ao patrimônio da nação

Kátia Bogéa, superintendente do Iphan

Betume na porta
Pensa numa população que está animada. O governa-

dor Flávio Dino colocou São Mateus no programa “Mais 
asfalto” e liberou o equivalente a dez quilômetros para a 
cidade. A população, que andava meio ressabiada com 
o prefeito Milton Dias, agora já sente na cor do betume 
uma enorme diferença na gestão municipal.  

Sem rumo definido
O PT, partido com o segundo maior tempo de TV no 

horário eleitoral, ainda não sabe com qual legenda fará 
aliança nas eleições de 2016, muito menos se terá can-
didato próprio, o que é pouco provável acontecer. Hoje, 
como integrante do governo Flávio Dino e do prefeito 
Edivaldo Júnior, mesmo assim, o partido está disposto 
a conversar com Eliziane Gama ou até outro candidato. 

Um sufoco!
O deputado Humberto Coutinho (PDT) se viu esta 

semana numa situação de pânico. Em uma de suas fa-
zendas de engorda de boi secou a pastagem e o fogo en-
trou devastando tudo. Foi um Deus nos acuda, mas entre 
mortos e feridos salvaram-se todos os bois, dos milhares 
e milhares que abastecem partes do Piauí e Maranhão.

Vice em ação (1)
A relação política do go-

vernador Flávio Dino com seu 
vice, o tucano Carlos Bran-
dão, está chegando ao fim 
do primeiro ano de manda-
to sem estremecimento en-
tre ambos, mesmo conside-
rando o peso ideológico que 
permeia e separa o PCdoB do 
PSDB. Até agora Brandão tem 
sido o exemplar seguidor do 
titular e chega até a receber 
missões trabalhosas.

Vice em ação (2)
Dino sabe que vice que 

não faz nada acaba um conspi-
rador em potencial. Talvez por 
isso, conferiu ao vice-governa-
dor a coordenação de alguns 
projetos importantes para ele 
ir tocando. Exemplo é o Salan-
gô, em São Mateus, entulho de 
dinheiro público desperdiça-
do ao longo de quase 20 anos. 
Agora, Dino quer botá-lo para 
produzir arroz, feijão, milho, 
abacaxi e o mais que der. 
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Polícia Militar 
faz operação

contra o crime 
organizado 

Três suspeitos de ter praticado di-
versos assaltos na área do bairro 
do Vinhais foram presos no últi-
mo fim de semana. A ação foi re-
alizada  por  PMs do 1º e do 9º Ba-

talhão da Polícia Militar.
URBANO  8

FERIADO

Sete dias para o 2º turno 
das eleições 2014

A Festa da Juçara, que faz parte do calendário cultural de São Luís, terminará no próximo dia 9 de novembro. Por conta do movimento fraco, o presidente da Associa-
ção dos Amigos do Parque da Juçara, Hamilton Mendes, está em busca de apoio para que o evento volte a ser referência. Ele acredita que isto esteja acontecendo por 

inúmeros motivos como, por exemplo, a falta de apoio do poder público, a divulgação inexistente e os patrocínios que são poucos. GERAL 2

Milhares de concurseiros em busca da ascensão no mercado de trabalho fizeram o certame 
da Prefeitura de Paço do Lumiar ontem. Cerca de 42 mil pessoas concorreram às 603 vagas 
em caráter efetivo e cadastro de reserva. URBANO 7 

 

04h15                 5,1m alta

10h45                 1,3m baixa

16h54                5,3m alta

23h00                1,1m  baixa

  Marés

GIRO

 Com  50%  das  vagas já  previa-
mente  preenchidas,  oriundas  
de  excedentes  da primeira  
turma,  o  curso  de Museo-
logia  e  Curadoria  de  Arte 
tem  expectativa  de  atingir  
uma turma  com  a  mesma  
qualidade da  primeira  edi-
ção. GIRO  12

Mega-Sena - Concurso n. 1645
08 18 21   31   37 38

Lotomania – Concurso n. 1496
03 05 11 12 16
17 22 24 31 32
37 57 60 61 77
81 84 85 86 95 
   
Quina - Concurso n. 3617
04       05  60 75 79

Timemania- Concurso 641
08 15 21 33 38 51 80

Time do coração:  
UNIÃO BARBARENSE / SP 

  Loterias

Getúlio 
eternizado

por escultor 
maranhense

A máscara mortuária de Getúlio 

Vargas, momentos após o 

suicídio do presidente brasileiro, 

foi executada pelo escultor 

maranhense Flory Gama. 

Simultaneamente ao processo 

de moldagem da face, o corpo do 

presidente foi embalsamado e 

depois vestido.   IMPAR  10

 As lojas em toda a capital 
estarão fechadas durante 

todo o dia e apenas 
retornarão ao expediente 

normal amanhã. Os 
supermercados também 

não funcionarão.
GERAL 2

Comércio e 
supermercados 

de portas 
fechadas
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Os candidatos à presidência do Brasil Dilma Rousseff (PT) e Aécio Neves (PSDB) entram nos últimos sete dias de uma campanha acirrada com a missão de tirar votos do adversário 
e cativar os indecisos. Além de fechar alianças, percorrer regiões do Brasil, os presidenciáveis estarão se preparando para o último debate na televisão (na próxima sexta-feira, na TV 
Globo). A campanha para presidente do Brasil está sendo considerada 'sui generis' por conta das tensões que ambos os candidatos têm enfrentado nos últimos meses para tentar 

convencer o eleitorado nesta reta final, que está sendo marcada por acusações e discursos fortes.    POLÍTICA 3

URBANO 8

 VIOLÊNCIA | Homem executa ex-companheira no Coroadinho

 Festa da Juçara no Maracanã em busca de apoio  TRADIÇÃO

Ano LXXXVIII  Nº 34.057

Milhares participam de concurso para Paço do Lumiar  EMPREGO C U LT U R A

O Rubro-Negro maranhen-
se acabou sendo derrota-
do pelo placar de 2 a 0 para 
o Tombense e eliminado 
da Série D do Campeona-
to Brasileiro, no Estádio Al-
meidão, em Tombos-M. 
SUPERESPORTES 5

Moto Club
é eliminado 
da Série D

Gabriel Medina 
perde na terceira 

fase para 
Brett Simpson

SUPERESPORTES 8

Flamengo 
perde por 2 a 1 
para o Atlético 

Mineiro
SUPERESPORTES 3O Sampaio Corrêa não 

conseguiu vencer  mais 
uma vez em casa. O Trico-
lor empatou na competi-
ção e vê o sonho do aces-
so à divisão de elite do 
futebol brasileiro cada vez 
mais distante. 
SUPERESPORTES 4

Sampaio 
empata com 
o Naútico,
no Castelão  

SURFE

BRASILEIRO
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Os governos 
se vão e a 
dívida aumenta 
ainda mais. Os 
observadores 
chamam de 
tragédia grega

Antes dos agentes 
públicos, estão 
os banqueiros, 
exigem ganhos 
imorais com as 
extorsivas taxas 
de juros



São Luís, terça-feira,

20 de outubro de 2015
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GERAL
DIA DO COMERCIÁRIO

JOGOS MUNDIAIS INDÍGENAS

SANDRA VIANA

 O Dia do Comerciário alterou 
a rotina da capital, que amanhe-
ceu com as lojas fechadas, inclu-
sive do maior centro comercial 
– a Rua Grande – e também dos 
shoppings e supermercados. Co-
merciários da capital descansa-
ram ontem, em comemoração 
ao feriado nacional, dia 30 de 
outubro, mas que foi antecipa-
do após acordo em convenção 
coletiva. Devido à data, as lo-
jas, shoppings, supermercados 
e comércios das grandes aveni-
das estavam fechados. Apenas 
as praças de alimentação e áreas 
de lazer dos shoppings abriram 
para o público. Em alguns bair-
ros, comércios de miudezas de 
pequeno porte também abriram 
as portas. Todo o comércio volta 
a funcionar hoje.

Quem passou pela Rua Grande 

encontrou todas as lojas fecha-
das devido à data. Alguns fica-
ram surpresos com a calmaria 
no local, sempre movimentado 
em dias normais de trabalho. A 
recepcionista Joana da Silva, de 
28 anos, gostou de ver um espaço 
que geralmente é movimentado, 
com toda tranquilidade. “Nem 
parece a Rua Grande que, em 
dias normais, nem se consegue 
andar”, pontuou.

Alguns vendedores ambulantes 
aproveitaram para lucrar com o fe-
chamento do comércio no feriado. 
Entre os artigos disponíveis, esta-
vam bolsas, CDs e DVDs, acessórios 
para cabelo e capas para aparelhos 
celulares. “O cliente sempre vem. 
Não é muito, mas dá para tirar um 
troquinho. Vale a pena sim”, disse o 
vendedor de roupas, Antônio Ma-
ciel de Jesus, de 34 anos. Para Maria 
Saldanha dos Santos, de 28 anos, 
a venda é fraca por ser um feria-

do, mas dá para apostar em algum 
lucro. “A gente vive disso e precisa 
trabalhar para pagar as contas. En-
tão, é melhor arriscar e ver se leva 
um extra”, disse ela. No início da 
tarde, os ambulantes já recolhiam 
as barracas, ficando apenas pou-
cos vendedores de frutas na Praça 
Deodoro e Rua do Passeio.

Romualdo Serejo, de 45 anos, 
apostou na venda durante o fe-
riado e disse que é possível ter 
um bom rendimento. “Não te-
mos concorrência com as lojas 
fechadas, então, mesmo que seja 
pouco, tem a possibilidade da 
clientela comprar”, avaliou. No 
Centro Histórico, a maior parte 
das lojas, tanto dentro, quanto 
fora do mercado do bairro, esta-
vam funcionando normalmen-
te. Os próprios donos ficaram à 
frente do negócio para garantir 
a venda. “É um dia de trabalho 
em que a gente espera retorno e 

Comerciários festejam dia

U
m dia regado de comemo-
rações em que os traba-
lhadores  compareceram 
em peso às festas reali-

zadas em sua homenagem. Em 
São Luís, as comemorações do 
Dia do Comerciário foram mar-
cadas com festas que ocorreram 
em algumas associações como a 
Associação do Banco do Estado 
do Maranhão (AABEM), na sede 
do Serviço Social do Comércio 
(Sesc), associação da Companhia 
de Água e Esgoto do Maranhão 
(Caema).  Na AABEM, houve dis-
tribuição de bebidas e brindes, 
entre eles, notebooks e descon-
tos em empreendimentos imo-
biliários para os trabalhadores.  

As atrações começaram às 14h 
e se estenderam até a meia-noite, 
onde oito bandas fizeram a di-
versão do público. André Santos, 
organizador  da festa, informou 
que quatro mil pessoas partici-
param do evento e  que o  maior  
objetivo da festa é passar diversão, 
satisfação para os comerciários. 
“Apesar de não sermos comer-
ciários, trabalhamos com ven-
das e toda a classe do estado do 
Maranhão é solidária com a luta 
deles’’, disse José Alves e Paulo 
Cruz , ambos apoiadores da fes-

Um grupo de índios da etnia 
Kanela representará o Maranhão na 
primeira edição dos Jogos Mundiais 
dos Povos Indígenas, que acon-
tece no município de Palmas, de 
20 de outubro a 1º de novembro. 
Em encontro com o governador 
Flávio Dino, os índios agradece-
ram o apoio do Governo do Estado 
e dialogaram sobre o cotidiano 
nas aldeias. “Nós temos todo o 
interesse em melhorar as con-
dições de vidas dos índios ma-
ranhenses para que tenham os 
seus direitos respeitados. Hoje 
estamos muito felizes, desejando 
que vocês desempenhem com 
toda dedicação a missão impor-
tante de representar todos os 
povos indígenas do Maranhão 
no mundial”, disse o governador 
ao receber os atletas no Salão No-
bre do Palácio dos Leões.

 Flávio Dino ressaltou a impor-
tância da participação dos povos 
indígenas na construção das po-
líticas públicas nas áreas da Edu-
cação, Saúde e Esporte visando 
melhorias nas comunidades indí-
genas do Maranhão. “Não imagi-
návamos ser tão bem recebidos, 
foi muito bom saber que ele nos 
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Centenas de comerciários aproveitaram o feriado para comemorar o seu dia em em vários pontos da cidade onde ocorreram homenagens

ta e parceiros com o sindicato .
A festa realizada pelo Sindica-

to dos Comerciários ocorreu na 
Choperia Marcelo, a entrada foi 
1kg de alimento não perecível, 
que será entregue a instituições 
carentes. Com uma estimativa 
de 6 mil pessoas, foram quatro 
atrações entre bandas e grupos 
musicais. “É um momento im-
portante com objetivo de integrar 
a categoria com o Sindicato dos 

Comerciários. É quando todo o 
comércio de São Luís respeita o 
fechamento em geral para come-
morar essa data que é festejada 
em todo o Brasil”, disse Oswaldo 
Muller, presidente do Sindica-
to dos Comerciários. Que tam-
bém falou sobre o Lançamento 
da Campanha Salarial 2015-2016, 
que consiste nas negociações co-
letivas de trabalho.

Oswaldo Muller ressaltou 

que o Ministério do Trabalho, 
em parceria com o Sindicato dos 
Comerciários, foram os respon-
sáveis por fiscalizar durante esse 
dia de comemoração em todos 
os bairros da capital o funcio-
namento irregular dos estabele-
cimentos. As empresas que de-
sobedeceram o acordo teriam 
que pagar uma multa no valor 
de dois pisos por categoria, o 
equivalente a R$ 1.740. “A multa 

é para qualquer trabalhador”, 
disse o sindicalista.

Valdir Moura da Silva, de 58 
anos, morador da Isabel Cafe-
teira, que trabalha há 26 anos no 
comércio e que hoje atua como 
vendedor em uma malharia no 
bairro da Areinha, participou da 
festa. Ele diz que adora a pro-
fissão por ter afinidade com o 
público, embora  não se sinta 
valorizado por achar o salário 

do comércio muito baixo. “São 
R$ 880 e a comissão é de 1%, 
sendo que varia dependendo 
da empresa de 1% a 3% e que 
sem essa comissão ainda seria 
bem pior. Sempre participo da 
festa dos comerciários, desde 
quando era em clubes já extin-
tos como Lítero e Jaguarema. 
Este ano está bem organizado 
e geralmente o evento não tem 
confusão”, disse ele.

Na Aabem festa em homenagem ao Dia do Comerciário atraiu centenas de pessoas que foram até o local para dançar e se divertir no feriado

É um momento 
importante com objetivo 
de integrar a categoria 
com o Sindicato dos 
Comerciários. É quando 
todo o comércio de 
São Luís respeita o 
fechamento em geral 
para comemorar essa 
data que é festejada em 
todo o Brasil

Oswaldo Muller, 
presidente do Sindicato 
dos Comerciários

Feriado muda arotina no centro

decidimos abrir hoje”, disse o lo-
jista Adelmo Ferreira, de 48 anos.

O descanso, segundo a Câma-
ra de Diretores Lojistas (CDL), é 
considerado repouso remunerado 
e está determinado na convenção 
coletiva de trabalho, assinada en-

tre empregadores e trabalhadores 
do comércio. As empresas que 
descumprem o acordo trabalhista 
são penalizadas com pagamento 
de multa equivalente ao piso da 
categoria. O valor é pago a cada 
profissional que comprove ter 

trabalhado no feriado. Para ser 
ressarcido, o trabalhador deve se 
dirigir ao Sindicato dos Comer-
ciários (Sindcomerciários) e este 
vai acionar a Justiça do Trabalho 
para que haja o cumprimento 
dos direitos trabalhistas.

Flávio Dino e os secretários Márcio Jardim e Joslea Rodrigues com a delegação indígena da etnia Kanela

Governador recebe índios atletas
Nós temos todo o interesse em melhorar as condições 
de vidas dos índios maranhenses para que tenham 
os seus direitos respeitados. Hoje estamos muito 
felizes, desejando que vocês desempenhem com toda 
dedicação a missão importante de representar todos 
os povos indígenas do Maranhão no mundial

Flávio Dino, governador do Maranhão

Com as portas do comércio fechadas, movimento de consumidores na Rua Grande  foi considerado tranquilo 

ouviu e que atenderá os nossos 
pedidos”, disse a atleta Fabiana 
Kanela que disputará os jogos na 
modalidade canoagem.

 Após ouvir as principais ne-
cessidades dos moradores da co-
munidade Kanela, o governador 
Flávio Dino anunciou que fará 
a reforma do campo de futebol, 
construirá poço artesiano para 
a comunidade, disponibilizará 
máquinas agrícolas para a pro-

dução e realizará os Jogos Re-
gionais Indígenas do Maranhão.

 A delegação maranhense que 
participará dos Jogos Mundiais pos-
sui 50 atletas que disputarão nas 
modalidades: arremesso, cabo de 
guerra, corrida, lutas corporais, tra-
vessia, canoagem e futebol. A comu-
nidade Kanela se consagrou como 
campeã nos Jogos Brasileiros Indí-
genas, nas categorias futebol mas-
culino e corrida de 8 mil metros.

 A primeira edição dos Jogos 
Mundiais dos Povos Indígenas é 
organizada pelo Comitê Intertri-
bal Indígena, com apoio do Mi-
nistério dos Esportes e da Fun-
dação Nacional do Índio (Funai). 
O secretário de Esporte e Lazer, 
Márcio Jardim e a adjunta Jos-
lea Rodrigues, acompanharam 
a delegação indígena ao lado de 
representantes da Secretaria de 
Estado de Esporte e Lazer (Sedel).
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TERRORISMO

Menores na mira da 
Justiça israelense 
Ministra da Justiça de Israel prepara lei que permite prisão de criança com 12 anos. O caso 
ganhou repercussão depois do envolvimento de uma criança em atos terroristas contra dois jovens 

A 
ministra da Justiça de 
Israel, Ayelet Shaked, 
está preparando uma lei 
para permitir a prisão de 

crianças de 12 anos envolvidas 
em “atos de terrorismo”. A infor-
mação está na edição eletrônica 
do Jerusalem Post, citado pela 
agência EFE.

A proposta de Shaked é feita 
depois que um menor palesti-
no de 12 anos, Ahmed Manas-
ra, participou, na semana pas-
sada, com o primo Hasan, de 
15 anos, de um ataque a dois 
jovens israelitas, um de 13 e ou-
tro de 24 anos.

Hasan foi morto pelas forças 
de segurança de Israel. Ahmed 
ficou apenas ferido e foi detido. 
De acordo com a atual legisla-
ção, Ahmed não cumprirá pena 
de prisão por ter apenas 12 anos. 
Só a partir dos 14 anos é que a lei 
israelita permite a prisão de me-
nores, o que abriu o debate públi-
co sobre a situação desse jovem.

O governo israelense quer 
acelerar a aprovação da lei para 
que Manasra, que se encontra 
internado, possa sair do hospital 
e ir diretamente para a prisão. 
Na nova onda de violência que 
atinge a região e que começou 
em 1º de outubro, já morreram 
oito israelenses e 42 palestinos, 
além de um árabe-israelita, au-
tor de um atentado em Bersheva, 
no Sul de Israel, e de um cida-
dão da Eritreia que foi morto por 
agentes que o confundiram com 
uma pessoa que pratica ataques.

Novas medidas contra recrutamento de jovens pelo Estado Islâmico

O primeiro-ministro britânico, David Cameron, lançou ontem uma série de medidas para 
combater o recrutamento de jovens pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI). As medidas já 
tinham sido prometidas em julho, após vários jovens britânicos partirem para o Oriente Médio 
para lutar ao lado da organização que pretende fundar um califado no Norte da Síria e do Iraque.

O pacote de medidas prevê, entre outras ações, uma maior facilidade para que os pais pos-
sam solicitar o bloqueio do passaporte dos filhos, principalmente dos que tiverem entre 16 e 17 
anos. Também deverá haver uma criminalização de atividades extremistas com crianças ou 
pessoas vulneráveis. O nome dos fundamentalistas que recrutam jovens será incluído em um 
registro público similar ao já utilizado para pedófilos. As medidas estão dentro da nova “Estra-
tégia de Contraterrorismo”, apresentada pelo premiê em sua página oficial no Facebook e pela 
ministra do Interior, Theresa May.

No texto, Cameron destacou que os métodos “subversivos, organizados e sofisticados” usa-
dos por extremistas islâmicos “ameaçam” não só a segurança do país, mas também a sociedade. 
O premiê, porém, teve o cuidado de destacar que os extremistas não representam o Islã e que a 
sociedade britânica deve apoiar os muçulmanos e as pessoas que combatem qualquer forma 
de terrorismo.

Além da prevenção de recrutamento de jovens, a nova política antiterrorismo prevê o fecha-
mento de mesquitas que promovam encontros radicais e sanções a grupos de comunicação que 
transmitam conteúdos extremistas. Cameron disse ainda que poderá haver inspeções em qual-
quer tipo de entidade educacional infantil e juvenil.

A ministra Ayelet Shaked é conhecida por seu posicionamento radical 

O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) realizará audiência pública 
no dia 9 de novembro para ou-
vir empresas de telefonia e en-
tidades de defesa dos direitos 
dos consumidores a respeito de 
ações sobre bloqueio de acesso 
à internet em celulares pré-pa-
gos, após o fim da franquia do 
pacote de dados.

Esse encontro permitirá que 
o Tribunal possa obter mais in-
formações que auxiliarão em fu-
turo julgamento que definirá um 
juiz responsável por apreciar to-
dos os processos em andamento 
sobre esse assunto.

Atualmente, tramitam em di-
versos estados pelo menos 16 
ações coletivas impetradas por 
entidades de defesa do consu-
midor. Essas ações sustentam 
que as companhias telefônicas 
modificaram, indevidamente, os 
contratos e solicitam que o aces-
so à Internet não seja bloqueado, 
mesmo com o fim da franquia.

Com a definição que o STJ 
pretende estabelecer em julga-
mento, ainda sem data previs-
ta, a meta é que todas as ações 
sejam submetidas à apreciação 
de entendimento único em todo 
o país. Isso garantirá a redução 
de gastos processuais e a cele-
ridade das decisões.

De iniciativa do ministro Mou-
ra Ribeiro, a audiência pública 
foi marcada após as empresas OI 
Móvel e Telefônica Brasil ajui-
zarem uma ação de conflito de 
competência no STJ. As telefôni-
cas argumentam que demandas 
impetradas país afora poderão 
levar a decisões conflitantes que 
podem prejudicar companhias 
e consumidores.

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Bloqueio de pré-pago à internet

um número exponencial de brasileiros 
usuários do sistema móvel pré-pago e 
as empresas de telefonia, com enorme 
repercussão

Mauro Ribeiro, 
ministro do STJ

Diante da necessidade de 
compreender melhor o con-
flito, o ministro Mauro Ribeiro 
convidou a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel), o Mi-
nistério Público Federal, Minis-
térios públicos estaduais, defen-
sorias públicas, cinco empresas 
de telefonia e entidades de de-
fesa dos consumidores de 13 es-
tados. Cada participante da au-

diência pública terá direito a 10 
minutos de exposição.

Repercussão

O ministro Moura Ribeiro res-
salta que, apesar de o debate no 
STJ se limitar à escolha de um 
juiz responsável, o julgamento 
do mérito dessas ações atingi-
rá “um número exponencial de 

brasileiros usuários do sistema 
móvel pré-pago e as empresas 
de telefonia, com enorme re-
percussão”.

Em junho deste ano, Moura 
Ribeiro suspendeu a tramitação 
de ações contra a Oi Móvel, afe-
tando processos que também 
envolviam outras operadoras. 
Várias liminares já foram con-
cedidas em favor dos usuários, 
mas quase todas estão tempo-
rariamente interrompidas pelos 
tribunais de segunda instância 
dos estados.

Após ouvir os convidados à 
reunião de 9/11, o ministro Mou-
ra Ribeiro deverá levar a ques-
tão a julgamento até o fim deste 
ano. Com a definição do STJ, to-
dos os processos atualmente em 
tramitação serão encaminhados 
ao juiz indicado. A audiência se 
realizará na sala de julgamentos 
da 2ª Seção do STJ, das 9h às 12h 
e das 14h às 18h. 

 Tramitam em diversos estados pelo menos 16 ações coletivas impetradas por entidades de defesa do consumidor

Uma forte explosão no bairro 
de São Cristóvão, na Zona Norte 
do Rio de Janeiro, destruiu imó-
veis comerciais e residenciais na 
madrugada de ontem. Ao me-
nos 8 feridos foram retirados dos 
escombros. Ao todo, 40 imóveis 
foram afetados, segundo o sub-
secretário municipal de Defesa 
Civil, Márcio Motta. Entre eles 
estão dois restaurantes e uma 
farmácia, que seriam o foco da 
explosão. Bombeiros suspeitam 
de vazamento de gás. Ainda se-
gundo a Defesa Civil do Rio, 14 
imóveis foram totalmente des-
truídos após a explosão.

Dos 8 feridos retirados dos 
escombros, um foi atendido no 
local e liberado. Sete pessoas fo-
ram levadas ao Hospital Munici-
pal Souza Aguiar, no Centro do 
Rio. Duas das vítimas chegaram 
desacordadas. Entre os feridos 
está uma criança de 9 anos. Às 
9h10, quatro vítimas tinham sido 
liberadas do Souza Aguiar.

Segundo os bombeiros, as 
vítimas encaminhadas para o 
Hospital Souza Aguiar são Ana 
Q. Araújo, de 38 anos; Manoel 
L. Araújo, de 84 anos; Mauro L. 
Araújo, de 44 anos; Jair C. Silva, 
de 27 anos; Maria Márcia, de 28 
anos, uma menina de 9 anos e 
Valdecir Galdino da Silva. Ou-
tra vítima, identificada como 
Carlos R. Tomás, de 22 anos, foi 
atendida e liberada no local.  O 
número de atendidos, entre-
tanto, pode aumentar: até por 
volta das 8h, bombeiros conse-

guiam ouvir gritos de pedidos 
de socorro entre os escombros. 
Explosão

A causa da explosão ainda 
não está clara. Bombeiros sus-
peitam de vazamento de gás. Há 
fumaça na região. A explosão 
aconteceu por volta das 3h e foi 
tão forte que pode ser ouvida 
na região do Sumaré, a 6km de 
distância do local.

A Prefeitura do Rio de Janeiro 
investiga se o acidente foi cau-
sado por um botijão de gás ir-
regular em local fechado. Ainda 
de acordo com a prefeitura, os 
imóveis afetados não eram li-
gados à rede de gás encanado. 
Por precaução, o gás da região 
foi desligado, segundo a Com-
panhia Estadual de Gás (CEG).

A explosão fez com que cen-
tenas de moradores deixassem 
seus imóveis, com medo de no-
vas explosões e desabamentos. A 
força do deslocamento de ar che-
gou a quebrar vidros de muitos 
imóveis vizinhos. A maior par-
te dos imóveis atingidos fica na 
Rua São Luiz Gonzaga, onde há 
pedaços de concreto, entulho e 
muito vidro espalhados.

Uma menina ferida na explo-
são disse que foi salva por um ar-
mário que caiu numa posição em 
que ela ficou protegida. Ela ainda 
afirmou que não viu o momen-
to da explosão e só se deu conta 
depois do que tinha acontecido 
quando foi retirada do local. A mãe 
e o pai da criança, que também 
estão no hospital, estão abalados. 

VAZAMENTO

Forte explosão deixa 
feridos na Zona Norte do Rio

ESPORTE 

Jóquei maranhense ganha 
destaque na Inglaterra

Quarenta imóveis afetados: oito feridos foram retirados dos escombros 

Aos 32 anos de idade, 
Silvestre de Souza conduziu 
African Story (Godolphin) ao 
triunfo na Dubai World Cup 
(G1), em 2.000 metros, tape-
ta, em Mayden Race Course, 
nos Emirados Árabes. A pro-
va, a de melhor dotação do 
turfe, com uma bolsa de U$ 
10 milhões, fez o brasileiro 
alcançar no último sábado a 
maior vitória de sua carrei-
ra. Por telefone, o consagrado 
profissional concedeu uma 
entrevista ao site do Jockey 
Club Brasileiro contando um 
pouco de sua história.

Natural do Maranhão, mais 
precisamente da cidade de São 
Francisco do Maranhão, caçula 
de uma família de dez irmãos, 
Silvestre começou sua carreira 
aos 17 anos e fala sobre esse 
início e o duro caminho para 
chegar ao sucesso de hoje.

“O começo foi extrema-
mente vitorioso, mas uma que-
da e uma fratura no braço tor-
nou tudo mais difícil, tanto 
em São Paulo, aonde estreei, 
como no Paraná, local em que 
tentei o recomeço da carreira. 

Mas, como bom brasileiro eu 
também não desisto nunca. 
No final de 2003, quando al-
guns jóqueis brasileiros es-
tavam transferindo-se para 
a Irlanda, para serem rede-
adores, enxerguei uma boa 
oportunidade tentar a sorte 
no exterior.”

“Quando cheguei à Irlan-
da comecei a trabalhar com o 
treinador Dermot Weld. Toda-
via, a dificuldade era enorme, 
pois eu não falava uma pala-
vra em inglês, então a adapta-
ção se mostrou extremamente 
complicada. Consegui a ma-
trícula de jóquei, mas o Der-
mot só me prometia as mon-
tarias e nunca as dava. Fiquei 
três anos apenas trabalhando 
como redeador. Isso me aju-
dou a crescer como profissio-
nal e como homem. Consegui 
conhecer mais o cavalo desde 
seu primeiro galope. Só me 
fez ficar mais determinado e 
com vontade de vencer. Tenho 
certeza que esse conhecimen-
to do animal pode me ajudar 
no futuro se decidr tornar-me 
treinador”.

O jóquei Silvestre de  Souza começou sua carreira aos 17 anos 

12

É a idade permitida 
para prisão por 
atos terroristas 

ANOS
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A 
presidente Dilma Rous-
seff disse ontem a um 
grupo de empresários 
brasileiros e suecos que 

o governo está trabalhando para 
retomar o equilíbrio fiscal, que 
o Brasil continua sendo uma 
“opção segura e atraente para 
investimentos” e destacou áre-
as com potencial de amplia-
ção da parceria bilateral, como 
tecnologia e saúde.

“O Brasil continua a ser uma 
opção segura e atraente para in-
vestimentos. Somos um país que 
oferece grandes oportunidades 
e possui ambiente de negócios 
sofisticado e seguro. Somos uma 
grande democracia. Nossa eco-
nomia tem fundamentos sólidos 
e estamos trabalhando de ma-
neira decidida para fortalecer 
sua saúde fiscal, retomando o 
equilíbrio, reduzindo a inflação, 
consolidando a estabilidade ma-
croeconômica, para aumentar a 
confiança e garantir a retomada 
do crescimento”, disse a presi-
denta em discurso na abertura 
de um seminário empresarial em 

Estocolmo após reunir-se com 
o primeiro-ministro da Suécia, 
Stefan Löfven. Dilma está na Su-
écia em visita oficial para am-
pliar parcerias comerciais.

Aos empresários, a chefe de 
Estado brasileira lembrou que o 
intercâmbio entre Brasil e Suécia 
cresceu 45% em dez anos e disse 
que é possível ampliar as parce-
rias. “Nós temos de ampliar esses 
números, diversificando a pauta 
comercial. Existe um potencial 
para a participação de produ-
tos manufaturados brasileiros 
e também para se aumentar a 
presença de produtos manufa-
turados suecos no nosso fluxo 
comercial”, avaliou.

Aproximação 

Segundo Dilma, a compra dos 
aviões-caças suecos Gripen, do 
Grupo Saab, pela Força Aérea 
Brasileira, reforça a aproxima-
ção entre as duas economias 
e pode servir de modelo para 
negócios em outras áreas. A ne-
gociação inclui a transferência 

de tecnologia para o Brasil e 
uma fábrica da Saab está sen-
do construída em São Paulo.

“Nós queremos aproveitar 
todo o potencial dessa parceria. 
Queremos inclusive reproduzi-la 
em outros setores em nossa rela-
ção econômica com o incentivo 
à inovação, à produção industrial 
e à capacitação de recursos hu-
manos”, disse. Dilma vai visitar 
a fábrica da Saab em Linköping.

A presidenta também destacou 
a eminência da apresentação de 
ofertas comerciais entre o Merco-
sul e a União Europeia – que após 
anos de negociação pode ocor-
rer em novembro – e disse que o 
acordo vai abrir os mercados sul-
americanos para a Suécia.

“O Mercosul está prepara-
do para apresentar sua oferta 
comercial à União Europeia 
e, a partir daí estabelecer um 
acordo comercial ambicioso e 
extremamente vantajoso para 
ambas as partes. Este acordo 
abre para a União Europeia e, 
em especial, para a Suécia todo 
o mercado da América do Sul. 

Tocantin abre processo 
seletivo para a Educação

STN divulga desistentes 
e convoca os excedentes 

LISTA

Concurso para Câmara 
de Alvorada do Norte

A Secretaria de Educação 
do Estado do Tocantins torna 
público o edital nº 048, de 9 de 
outubro de 2015, de processo 
seletivo destinado ao preenchi-
mento de 382 vagas e formação 
de cadastro reserva de profissio-
nais para atuarem, por tempo 
determinado, no desempenho 
dos cargos de Professor e Ins-
trutor Monitor, no âmbito do 
Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
- Pronatec - Seduc.

O pagamento aos profis-
sionais que atuam na bolsa-
formação deve obedecer aos 
seguintes valores por hora 
aula (60 minutos): Profes-
sor Mestre e/ou Doutor: R$ 
60; Professor Graduado e/ou 
Especialista: R$ 45; Instrutor 
Monitor: R$ 35.

As inscrições devem ser re-
alizadas gratuitamente até o 

dia 21 de outubro de 2015, no 
horário das 8h às 12h e das 14h 
às 18h, na Diretoria Regional 
de Educação para qual o can-
didato está se inscrevendo. O 
processo seletivo será realiza-
do em fase única, de caráter 
classificatório e eliminatório, 
mediante inscrição, análise 
de currículo e documentação, 
prevista entre os dias 26 e 30 
de outubro de 2015.

O resultado preliminar será 
divulgado no site www.seduc.
to.gov.br e no Diário Oficial do 
Estado do Tocantins, a par-
tir do dia 3 de novembro de 
2015. O prazo de validade da 
seleção é de seis meses para 
os cursos de Formação Ini-
cial e Continuada (FIC) e de 
18 meses para os cursos téc-
nicos, contados da publica-
ção do resultado, podendo ser 
prorrogados por igual período. 

A Secretaria do Tesouro 
Nacional e a Escola de Admi-
nistração Fazendária (ESAF) 
divulgam a relação de repro-
vados e, consequentemente, 
eliminados do concurso pú-
blico para o cargo de Analis-
ta de Finanças e Controle, da 
Secretaria do Tesouro Nacio-
nal. Os candidatos foram re-
provados por terem formali-
zado a desistência ou por não 
terem efetivado a matrícula 

no Curso de Formação.
A ESAF também divulgou 

que até 21 de outubro de 2015 
os candidatos do grupo 4 po-
dem efetuar a matrícula no 
Curso de Formação. As listas 
estão disponíveis no Diário 
Oficial da União (19/10/15), 
seção 3, a partir da página 115. 
Todas as oportunidades são 
para lotação em Brasília (DF), 
com subsídio inicial básico 
de R$ 12.961 mensais.

A Câmara Municipal de Al-
vorada do Norte, no estado de 
Goiás, publicou o extrato do 
edital nº 001/2015 de concur-
so público, para provimento 
de cargos efetivos do Quadro 
de Funcionalismo da Câmara.

Os interessados podem re-
alizar suas inscrições a partir 
do dia 6 de outubro de 2015 
até 23 de outubro de 2015, 
no Centro Cultural Professor 

José Fernandes de Moura, lo-
calizado na Av. Dona Gercina 
Rodrigues s/nº, Setor Novo 
Ipiranga, Alvorada do Norte, 
Goiás, no horário das 8h às 
10h30 e das 13h às 16h30. O 
Edital completo será divulga-
do nos placares da Câmara e 
da Prefeitura de Alvorada do 
Norte, assim como pela in-
ternet (www.camaraalvora-
dadonorte.go.gov.br). 

MINAS

A demanda por crédito caiu 
3,9% em setembro em compara-
ção com agosto, segundo levan-
tamento divulgado ontem pela 
Serasa Experian. Em relação a 
setembro do ano passado, a pro-
cura por financiamentos teve 
retração de 3,6%. No acumu-
lado dos nove primeiros meses 
do ano, porém, foi registrado 
crescimento de 3,2% sobre a 

procura por crédito no mesmo 
período de 2014.

A consultoria atribui a redu-
ção da procura por empréstimos 
ao aumento dos custos do credi-
ário, à queda nos níveis de con-
fiança do consumidor e à ele-
vação da taxa de desemprego.

Por faixa de renda, a maior 
queda (-4,1%) na procura por 
crédito entre setembro e agos-

to foi daqueles com renda en-
tre R$ 500 e R$ 1.000. Em com-
paração com setembro do ano 
passado, as pessoas com esse 
patamar de rendimento men-
sal reduziram em 3,6% a bus-
ca por empréstimos. No acu-
mulado de janeiro a setembro, 
os enquadrados nessa faixa de 
renda aumentaram em 3,5% a 
procura por crédito.

A única faixa de renda que 
teve queda no interesse por fi-
nanciamentos nos primeiros 
nove meses de 2015 foi a com 
rendimento de até R$ 500. Em 
relação ao mesmo período de 
2014, essas pessoas reduziram 
em 2,6% a busca por crédito. Em 
relação a setembro do ano pas-
sado, a retração é 5,9% e 3,9% na 
comparação com agosto.

Demanda por crédito tem queda de 3,9% 

O Serviço de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae) 
é uma das 72 entidades mara-
nhenses que estão programan-
do atividades para a Semana 
Nacional de Ciência e Tecno-
logia (SNCT) de 2015, que este 
ano acontecerá de 19 a 25 de 
outubro em todos Brasil. No 
Maranhão, o Sebrae está ofe-
recendo ações em São Luís e 
no interior dentro da progra-
mação de 790 ações da SNCT.

De acordo com o gerente da 
Unidade de Acesso a Inovação 
e Tecnologia (UAIT) do Sebrae, 
João Berto Ferreira, as atividades 
programadas pelo Sebrae aconte-
cerão nas 12 Unidades Regionais 
do estado e terão com o foco as 
startups maranhenses. Em São 
Luís, as atividades serão no es-
tande da instituição montado 
na Praça Maria Aragão, no lo-
cal do antigo Espaço Cultural. 

“O Sebrae Maranhão tem o 
objetivo de oferecer à comuni-
dade empresarial e acadêmi-
ca do Estado ferramentas que 
promovam o empreendedoris-
mo e a inovação, bem como o 
uso de tecnologias que con-
tribuam para o aumento da 
competitividade dos pequenos 
negócios”, explicou Ferreira.

Ele afirmou ainda que as 
ações do Sebrae na SNCT tem 
como foco a disseminação de 
conhecimento empresarial em 

Discurso de 
Dilma na Suécia
Em um encontro com empresários brasileiros e suecos, Dilma disse que Brasil continua seguro 
para investimentos, destacando áreas com potencial de ampliação, como tecnologia e saúde

45%

Foi o crescimento do 
intercâmbio entre Brasil 

e Suécia em dez anos

E, certamente, a partir daí fun-
cionará como uma plataforma 
para o restante do continente”.

Além da visita à fábrica da 
Saab, a agenda de Dilma na Su-
écia ontem inclui um almoço na 
Prefeitura de Estocolmo e visitas 
ao Instituto Real de Tecnologia e à 
sede da Ericson. Da Suécia, Dilma 
embarca para a Finlândia, onde 
segue com a missão de ampliar 
parcerias comerciais.

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia

energia, manipulação de ali-
mentos, automação comercial, 
comércio eletrônico, inovação, 
identificação e sinalização de 
pontos de venda. “A nossa par-
ticipação na Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia acon-
tecerá dentro de um estande 
com sala de capacitação. Te-
remos oficinas, palestras, cur-
sos, talkshows e atendimento 
ao público”, completou.

A participação do Sebrae na 
Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia também será uma 
oportunidade para mostrar os 
resultados já obtidos dentro 
do projeto de startups que a 
instituição está desenvolven-
do. “Temos 45 empresas em 
diversos estágios com carac-
terísticas de uso intensivo de 
tecnologia para desenvolver 
seus negócios”, disse João Berto.

As empresas atendidas pela 
instituição já geram emprego e 
muitas já se pagam. De acordo 
com o levantamento feito pelo 
Sebrae, estas empresas já geram 
mais de 150 empregos formais, 
e o perfil dos empresários é de 
jovens com idade que variam de 
18 á 25 anos. “Temos empresários 
mais velhos, mas a esmagadora 
maioria é de empresários mui-
to jovens”, explicou João Berto.    

Do dia 21 de outubro ao dia 
5 de novembro de 2015, o Insti-
tuto Bioatlântica (IBIO), no Es-
tado de Minas Gerais, realizará 
inscrições de processo seletivo 
para contratação temporária 
de oito profissionais de níveis 
médio e superior. O edital nº 
01/2015 prevê rendimentos 
de R$ 1.800 a R$ 6.563,20, por 
jornada semanal de 40 horas.

Os cargos disponíveis 
são de Auxiliar Administra-
tivo, Analista de Geoprocessa-
mento, Analista de Programas 
e Projetos, Assessor Jurídico, 
Coordenador Administrativo 
Financeiro e Coordenador de 
Programas e Projetos. As ins-
crições serão realizadas através 
do site da organizadora MB 
Gestão Pública LTDA – EPP 
(Máxima Auditores): www.

maximaauditores.com.br, me-
diante pagamento de taxa no 
valor de R$ 54 a R$ 150, con-
forme cargo pleiteado.

Será aplicada prova obje-
tiva escrita provavelmente no 
dia 20 de dezembro de 2015, 
no município de Governador 
Valadares, em local e horário 
a serem confirmados no dia 
4 de dezembro de 2015. Tam-
bém será realizada avaliação 
de título entre os dias 7 e 11 
de janeiro de 2016.

Estima-se que o gabarito 
seja divulgado no dia seguinte 
a prova e que o resultado final 
seja divulgado no dia 27 de ja-
neiro de 2016. O processo sele-
tivo terá prazo de validade de 
dois anos, contados da data de 
sua homologação, podendo ser 
prorrogado por igual período.

Processo seletivo do 
Instituto Bioatlântico

As atividades do Sebrae acontecerão nas 12 Unidades Regionais do estado e terão como foco as startups 
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                     Não vejo nenhuma base legal para que 
se instaure um processo de impeachment. Qualquer 
instauração será ao arrepio da Constituição, será ao 
arrepio do próprio estado de direito

José Eduardo Cardozo, ministro da Justiça 

CARLOS MOURA/CB/D.A PRESS

Troca de ouro Rosa Rio

Sabe aquela joia que você nem lembra mais quando foi 
a última vez que a usou? Ou aquele colar que está quebrado 
e sem uso há algum tempo... A novidade é que neste mês de 
outubro as joias usadas valem ouro na rede de joalherias Rosa 
Rio. No período de 19 a 25 de outubro, acontece a Troca de 
Ouro Rosa Rio. Basta levar a joia usada às lojas da rede, fazer 
a avaliação da peça e receber o valor da mesma em crédito 
para a compra de uma linda e nova joia. Atenção: A campa-
nha acontece de 19 a 24 nas lojas do Shopping da Ilha, São 
Luís Shopping e Rio Anil Shopping. E no período de 26 a 31 
a mesma campanha será na Rosa rio do Tropical Shopping 
e na Rosa Rio Conceito na Av. dos Holandeses.

Senai na SNCT I

Este ano, o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Industrial do Maranhão (Senai-
MA), que integra o Sistema Fiema, apre-
senta aos visitantes da Semana Nacional 
de Ciência em Tecnologia (SNCT) pro-
jetos de reciclagem, ambiente virtual de 
aprendizagem (EAD), ferramenta lego e 
kit de eficiência energética, voltado para 
as indústrias locais. A ação ocorre na Pra-
ça Maria Aragão, em São Luís.

Senai na SNCT II

Até o dia 24, instrutores e alunos das 
unidades do Senai Itaqui-Bacanga e Dis-
trito Industrial vão expor produtos pro-
duzidos com reciclagem de lixo eletrônico 
como casinhas para animais (utilizando 
monitores antigos de TV e PC) e calçados 
(com embalagem Tetra Pak); além de equi-
pamentos para redução de custos; plata-
forma de ensino a distância e ferramenta 
lego. Tudo isso nos dois estandes da enti-
dade instalados no evento.

Terras da Amazônia Legal

Com a formalização da Carta de Palmas, os Institutos de Terras da 
Amazônia Legal encerraram a 3ª Oficina de Regularização Fundiária da 

Amazônia Legal, na tarde da última sexta-feira, 16. O documento com as 
proposições da regularização fundiária na Amazônia Legal será entregue, 

pelo governador Marcelo Miranda, à presidente Dilma Rousseff e ao 
ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias. 

 Os dirigentes do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma), 
Mauro Jorge (presidente), Chico Freitas (Recursos Fundiários) e Korina Correa 
(assessora especial), participaram do evento que foi aberto no último dia 14, 
em Palmas-TO, pelo governador Marcelo Miranda e reuniu representantes 
dos órgãos de terras do Maranhão, Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, 

Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.  Essa foi uma iniciativa do governo do 
Tocantins, por meio do Instituto de Terras do Estado do Tocantins (Itertins) e 
da Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal 

(Serfal), órgão do Ministério do Desenvolvimento Agrário. No registro, os 
dirigentes do Iterma que participaram do evento.

Cabelos Afro

Com foco em novas tendências de merca-
do e em gestão de salões de beleza, o Serviço 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no 
Maranhão (Sebrae) organizou o curso Ges-
tão de salão e técnicas para cabelos afro, no 
Teatro da Cidade, para empresários e em-
presárias do segmento da beleza feminina 
da região metropolitana de São Luís. O cur-
so acontece dentro do âmbito do Projeto 
de Serviços de Beleza de São Luís e segue 
a orientação estratégica de dar suporte ao 
empreendedorismo afro no Maranhão, um 
dos estados com maior número de afrodes-
cendentes entre sua população.

Oi expande 3G 

A Oi foi a única operadora 
a expandir sua cobertura 3G 
no mês de setembro, benefi-
ciando dois novos municípios. 
No Maranhão, os municípios 
de Pastos Bons e Senador La 
Rocque foram contemplados 
com a tecnologia, totalizando 
64 cidades no estado atendi-
dos pela telefonia móvel 3G. 
A Oi investiu cerca de R$ 34 
milhões no Maranhão, no pri-
meiro semestre de 2015. En-
tre janeiro e junho de 2015, 
a companhia instalou mais 
de 4,1 mil portas de acesso à 
internet banda larga.

Aplicativo

A Caixa Econômica Fe-
deral lançou, ontem, o apli-
cativo Bolsa Família Caixa. 
A ferramenta – disponível 
para download gratuito em 
celulares com sistemas ope-
racionais Android, Windo-
ws Phone e IOS – conta com 
funcionalidades que permi-
tem, entre outras ações, veri-
ficar a situação do benefício, 
o calendário de pagamen-
tos e a rede de atendimen-
to da Caixa. O lançamento 
do aplicativo faz parte das 
comemorações dos 12 anos 
do Programa Bolsa Família.

Corte de gastos

As contratações conjuntas de empresas de telefonia por 
órgãos federais fizeram o Poder Executivo cortar pela metade 
os gastos de telefonia neste ano, informou ontem o Minis-
tério do Planejamento. De acordo com a pasta, as despesas 
com telefones fixos e celulares somaram R$ 63,1 milhões de 
janeiro a agosto, contra R$ 129,7 milhões no mesmo perío-
do do ano passado, uma queda de 51,3%.
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URBANO
PROJETO VIDA ATIVA

 Muita música, animação e emoção marcaram as 
comemorações dos 16 anos de atividades do Projeto Vida 

Ativa. O evento, que aconteceu na Casa do Maranhão, 
foi promovido pela Prefeitura de São Luís, através da 
Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social. 

URBANO 3

CONTROLE DE SEGURANÇA

Operação Militar 
para o Enem 2015
Para fortalecer  a segurança no seletivo, ações serão fortalecidas com a participação 
de cerca de nove mil servidores federais, além da equipe de aplicação de provas

EDUCAÇÃO

 

CENTRO HISTÓRICO

 

Ações para revitalizar 
os faróis da educação 

Artesãos serão capacitados 
em Língua Estrangeira

D
urante o Enem (Exame 
Nacional do ensino Mé-
dio), servidores federais 
farão o controle da segu-

rança de todo o processo do exame. 
Será feito um levante de homens 
da Polícia Federal, onde equipes 
de inteligência vão trabalhar em 
conjunto durante a aplicação das 
provas. O objetivo da operação é 
evitar fraudes.

Já a Polícia Militar do Mara-
nhão terá como responsabilidade 
a operacionalização e seguran-
ça do evento, que ocorrerá em 79 
municípios maranhenses e em 
984  locais de realização de pro-
vas, visando coibir quaisquer ir-
regularidades que venham a im-
pedir o perfeito desenvolvimento 
do Enem. O objetivo da ação dos 
policiais nos dias da aplicação de 
prova deve ser o policiamento os-
tensivo na área externa. O efeti-
vo policial que atuará durante os 
dois dias de prova não foi divul-
gado pelo comitê, por questões 
de estratégia.

A segurança em relação às 
salas onde as provas serão apli-
cadas, conta-se com um total de 
dois fiscais (chefe de sala e aplica-
dor), que ficarão responsáveis pelo 
uso do celular e outras formas que 
possam evitar constrangimento 
e eliminação do candidato. O es-
quema de segurança em relação 

Cerca de 7 milhões de inscri-
tos vão enfrentar dois dias in-
tensos de exame, nos próximos 
dias 24 e 25. A fase de prepara-
ção passou e o momento, agora, 
é de dicas para se destacar no 
exame. O Imparcial inicia hoje 
uma série de reportagens com 
dicas, começando pelo bicho-
papão da maioria dos estudantes: 
matemática e suas tecnologias.

Na prova, cairão questões 
que causam arrepios em Luan 
Almeida, de 18 anos. O estudante 
garante ter medo de matemáti-
ca. “Eu sempre fugi da matéria, 
ao longo dos anos na escola, e 
tudo foi se acumulando.” Luan 
conta que, para recuperar o tem-
po perdido, precisou começar 
a fazer um cursinho, mas não 
sabe se, mesmo assim, conse-
guirá relaxar para a prova. “Eu 
sou um poço de ansiedade, nun-
ca consigo ficar tranquilo, mas 
tentarei me garantir nas ques-
tões mais fáceis.”

De acordo com a professo-
ra de matemática Kelly Martins 
Silva, a estratégia de Luan está 
correta. Para o dia da prova, o es-
tudante deve ler com atenção a 
questão e, se for fácil, continuar. 
Caso seja difícil, a melhor opção 
é pular e deixar para o fim. “As-
sim, o estudante garante as que 
sabe e usa o tempo para desen-
volver os cálculos mais comple-
xos nas perguntas de exatas, por 
exemplo”, aconselha. A profes-
sora afirma que não há pegadi-
nhas na prova: “O que deve ser o 
foco do aluno é a interpretação 
de texto. É necessário se acostu-
mar com a linguagem do Enem”.

aos concorrentes também conta 
com detector de metais, inclusi-
ve nos banheiros, e pessoas que 
conduzirão o candidato até o lo-
cal. Cerca de nove mil servidores 

federais farão o controle da segu-
rança, além da equipe de aplica-
ção, entre coordenadores, chefes, 
fiscais e apoio, que soma 915.290 
pessoas em todo o país. 

Enfrentando o bicho-papão da matemática

Enquanto Luan ainda se sente 
ameaçado com a matemática, a 
estudante Lara Marques Galhar-
do diz que já superou isso. “Eu 
tinha muita dificuldade. Quan-
do era mais nova, minha mãe 
me ajudava, mas logo perdia a 
paciência. Então, eu deixei de 
lado.” A estudante conta que, ao 
longo dos anos, viu que era ne-
cessário enfrentar o problema. 
“Meus amigos da sala de aula e 

os professores me ajudaram a 
compreender como funciona. 
Hoje, eu sei que matemática é 
prática”, comemora a estudan-
te. Lara fará o Enem pela segun-
da vez e tem certeza de que se 
saíra melhor. “Temo ainda por 
geometria e proporção, mas sei 
que, estudando, vai dar certo”, 
justifica.

Sem medo da prova

O psicólogo Erich Botelho brin-
ca com o medo da matemática: 
“Não precisa nem trabalhar em 
escola e ser psicólogo para saber 
que ele existe”. Para ele, são diver-
sos os fatores que explicam essa 
tensão, começando pela questão 
cultural. “Às vezes, a mãe diz que 
tem trauma de matemática e o fi-
lho carrega isso para a vida.” Ou-
tro ponto é a má formação. “Os 
professores, muitas vezes, não 
têm a didática correta para mi-
nistrar essas disciplinas”, explica. 
E, por fim, Botelho ressalta que 
os alunos precisam entender que 

a matemática está presente em 
tudo na vida. “Quando tiverem 
essa consciência, ficará mais fá-
cil compreender a necessidade 
de aprender, e o medo vai desa-
parecer. A matemática existe até 
em videogame, jogos de futebol, 
não é algo apavorante”, argumen-
ta o psicólogo.

O medo da matemática rendeu 
um novo mercado. É cada dia mais 
comum encontrar escolas espe-
cializadas em superar a tensão que 
os números causam. O professor 
de matemática Rogério Lacerda, 
que trabalha em uma escola foca-
da na disciplina, explica que esse 
medo se deve à falta de base do 
aluno.“Originalmente, nossa es-
cola chamava-se Reciclagem de 
matemática, para trabalhar com 
o estudante desde a base, com os 
cálculos primários, para, só depois, 
avançar. Hoje, conheço diversos 
casos de alunos que deixaram para 
trás essa briga com a matemática.”

Amanda Pereira de Melo Silva, 
de 20 anos, aproveitou o curso de 
reciclagem e fez as pazes com a 
matemática. A aluna está tentan-
do entrar no curso de medicina 
há dois anos e viu que os núme-
ros eram o maior obstáculo. “Eu 
ficava muito apegada a decorar 
as fórmulas, mas não compreen-
dia realmente como funcionava o 
exercício”, lembra a estudante. Ela 
disse que o segredo é se questio-
nar e entender por que a fórmula 
existe e para que serve. “Para este 
ano, estou muito confiante, porque 
sinto que tive um salto enorme no 
meu rendimento. Antes, fazia 29 
questões no simulado; hoje, faço 
41 com confiança.”

A secretária de Estado de 
Educação, Áurea Prazeres, des-
tacou , as ações do governo do 
Maranhão no sentido de requa-
lificar os espaços de leitura nas 
escolas do Sistema Estadual de 
Ensino. Neste sentido, traçou 
um plano de revitalização das 
bibliotecas escolares, dentro do 
eixo de pesquisa, ciência e tec-
nologias do Programa Escola 
Digna, determinado pelo gover-
nador Flávio Dino e atendendo 
a Lei 12.244 de 2010, que dispõe 
sobre a universalização das bi-
bliotecas nas escolas até 2020.

A revitalização das bibliote-
cas escolares passa pela melho-
ria dos espaços e acervos, além 
de ações de incentivo à comu-
nidade estudantil para que faça 
uso destes espaços. Ainda den-
tro desta estratégia, já foi insta-
lado no Centro de Ensino Joana 
Batista, na Cidade Olímpica, o 
projeto piloto de Biblioteca Mul-
timídia Modular, composta por 
um acervo de mil livros infan-
to-juvenis, incluindo a coleção 
completa da Discovery, acesso 
à Barsa Digital, DVDs players, 
vídeos, computador e leitores 
digitais kindow, com mil livros 
já carregados em Língua Por-
tuguesa e Inglês.

A Mobiteca possui toda fer-
ramenta necessária para fomen-

tar a leitura e a pesquisa entre 
os estudantes. Para os professo-
res, será uma maneira moder-
na de melhorar e tornar mais 
atrativas as atividades em sala 
de aula.  O projeto experimen-
tal da Mobiteca será instalado 
em mais quatro escolas da rede 
estadual de ensino: CE Vicen-
te Maia (Anjo da Guarda); na 
cidade de Viana, no CE Nossa 
Senhora da Conceição; em Be-
lágua, escola Desembargador 
Emésio Araújo; e na escola CE 
Aluízio Azevedo, em Caxias.

Faróis da Educação

A secretária destacou, ainda, 
a situação dos Faróis da Edu-
cação. O estado do Maranhão 
possui 113 Faróis, espaços cria-
dos com intuito de se transfor-
marem em espaços de leitura e 
cultura destinados à comuni-
dade. Nove deles estão na Re-
gião Metropolitana de São Luís 
e foram desativados desde 2013, 
para reforma e reestruturação. 
Recentemente, a Seduc concluiu 
um levantamento situacional 
dos faróis e está adotando me-
didas para reativação imediata 
dos mesmos, que se encontra-
vam com defasagem de acervo 
e falta de pessoal para garantir 
o funcionamento.

Para qualificar artesãos do 
Centro Histórico de São Luís a 
fim de que alcancem resulta-
dos positivos em suas negocia-
ções, a Prefeitura de São Luís, 
por meio da Secretaria de Tu-
rismo do Município (Setur), em 
parceria com o Instituto Federal 
do Maranhão (IFMA), disponi-
biliza o Curso de Línguas para 
o Comércio e Turismo nas ver-
sões francês, espanhol e inglês.

A aula inaugural do curso, 
com carga horária de 30h, será 
às 10h da quarta-feira (21) na 
estrutura do Ifma, no Centro 
Histórico. No ato da inscrição, 
o participante comprovou atu-
ação como artesão ou vende-
dor na área do Centro Histórico. 
Participam da atividade cerca 
de 60 alunos. As aulas serão en-
cerradas em dezembro.

A atividade integra uma das 
três diretrizes da gestão do pre-
feito Edivaldo relacionada à qua-
lificação no contexto turístico. 
Outras ações e projetos nas áre-
as de infraestrutura e promo-
ção integram o portfólio da Se-
tur com fins de desenvolver o 
Turismo em cadeia na capital 
maranhense.

Para a secretária de Turismo, 
Socorro Araújo, as parcerias tra-
çadas com os profissionais da 
área, o meio acadêmico e a co-

munidade impactam positiva-
mente no dia a dia na consoli-
dação de São Luís como destino 
turístico. “A língua estrangeira 
é uma ferramenta de atendi-
mento com qualidade, pois o 
potencial turístico de São Luís 
atrai turistas de várias partes 
do mundo. O aprendizado no 
curso permitirá que os artesãos 
atuem de forma mais profis-
sional, ajudando assim, a ci-
dade a construir uma cultura 
do atendimento de excelência 
podendo até ser referência no 
aspecto futuramente”, finalizou 
Socorro Araújo.

A língua 
estrangeira é uma 
ferramenta de 
atendimento com 
qualidade, pois o 
potencial turístico 
de São Luís atrai 
turistas de várias 
partes do mundo

Socorro Araújo, 
secretária municipal 
de Turismo

Os candidatos não poderão ficar com 
o celular ligado. Caso algum aparelho 
tocar, o candidato será automaticamente 
desclassificado. Lanches e bolsas também 
serão verificados

Ayla Moura, 
chefa de sala de uma das escolas em São Luís

O que cai 

Razão e proporção
Escala métrica
Geometria plana (cálculo de 
áreas)
Geometria espacial: planificação 
(cone e tronco de cone)
Volumes (prismas e cilindros)
Álgebra: funções do 1º e do 2º 
graus
Estatística
Análise combinatória (arranjo e 
permutação)
Probabilidade (porcentagem)

Segundo a chefa de sala de 
uma das escolas em São Luís, 
Ayla Moura, “os candidatos não 
poderão ficar com o celular liga-
do. Caso algum aparelho tocar, o 
candidato será automaticamente 
desclassificado. Lanches e bolsas, 
também serão verificados. Os ma-
lotes terão lacre eletrônico e serão 
abertos após as 13h pelos coor-
denadores, na presença de uma 
terceira pessoa, para reduzir as 
possibilidades de vazamento das 
provas. É proibido o uso de ócu-
los de sol e bonés. Por questões 
de segurança, tudo o que ocorrer 
de desonesto na sala será regis-
trado na ata”, explica.

Locais de provas contarão com  esquema de segurança com detector de metais, inclusive nos banheiros

Alessandra decidiu fazer um curso de matemática para ser aprovada

Seduc concluiu um levantamento situacional dos faróis no estado

Editor: SAMARTONY MARTINS        samartonymartins@gmail.com 
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SEM PREVISÃO

Greve dos bancários 
completa  duas semanas
Além da capital, portaria que regulamenta o benefício tem garantido a meia-entrada para 
estudantes em outros municípios maranhenses, como, por exemplo, Balsas e Santa Inês

PROJETO

Vida Ativa comemora 16 
anos de atividades

//São Luís, terça-feira, 20 de outubro de 2015

GLAUCIONE PEDROZO

Q
uatorze dias com gran-
de parte de agências 
bancárias fechadas 
em todo o país. De 

acordo com dados do Sindi-
cato dos Bancários no Mara-
nhão, mais de 12 mil agências 
estão de portas fechadas em 
todo o Brasil. No estado, mais 
de 80% das agências também 
não estão atendendo ao pú-
blico.

Apesar dos dados que de-
monstram greve geral, o vice-
presidente do Sindicato dos 
Bancários, Cláudio do Vale, in-
formou que alguns funcionários 
que possuem cargo comissiona-
do estão trabalhando interna-
mente, sem fazer atendimento 
ao público. “Os companheiros 
têm liberdade de escolha. Eles 
alegam que não fazem greve 
porque são comissionados. Mas 
mais de 70% dos comissionados 
estão de greve. Apenas cerca de 
35% a 40% estão trabalhando, 
mas sem atendimento ao pú-
blico”, disse.

Cláudio destacou que a gre-
ve é uma necessidade da ca-
tegoria. “A greve não é porque 
o bancário quer fazer greve. É 
porque os banqueiros não que-
rem sinalizar nenhum tipo de 
negociação”, declarou.

Sobre propostas, o vice-pre-
sidente destacou que a Febra-
ban ainda não se movimen-
tou. “Ainda não há nenhuma 

CREDCIÊNCIA 

Crédito especial para professoras
Para beneficiar ainda mais 

professoras e professores, o go-
verno do Maranhão, por meio 
da Secretaria de Estado da Ci-
ência, Tecnologia e Inovação 
(Secti) prorrogou as inscrições 
do CredCiência, programa cria-
do pelo governo do estado que 
vai dar um crédito especial para 
professoras e professores da 
rede pública de ensino – es-
tadual e municipal – compra-
rem livros na Semana Nacio-
nal de Ciência e Tecnologia no 
Maranhão (SNCT). A decisão 
foi publicada no final da noite 
do último domingo (18), e as 
vagas para garantir o crédito 
são limitadas.

 O CredCiência, idealizado 
em homenagem aos professores 
e professoras como forma de 
valorizar os profissionais da rede 
pública de ensino, reconhece o 
emprenho deles para as esco-
las públicas e ainda contribui 
para a melhoria do processo de 
ensino-aprendizagem, benefi-
ciando pesquisas e milhares de 
estudantes maranhenses. Para 
além, a ação ainda estimula a 

venda local de livros.
 Sabedora da importância 

do programa, a Vale recebeu do 
secretário da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação, Bira do Pinda-
ré, a proposta de patrocinar o 
projeto. Na última sexta-feira 
estiveram na Secti e, junto a 
Associação de Livreiros do Ma-
ranhão, oficializaram a parce-

ria garantindo o benefício para 
mil professores.

 Para participar basta que a 
professora ou professor entre 
no www.secti.com.br, click no 
banner do CredCiência locali-
zado no canto inferior esquerdo 
da tela e siga as instruções. Após 
a inscrição, mil professores se-
rão selecionados para receber o 

voucher no setor de credencia-
mento da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia. Em tem-
po, professores que atuam em 
escolas com maior Índice de 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb), indicador calcu-
lado a partir dos dados sobre 
aprovação no Censo Escolar, 
serão priorizados.

previsão de proposta. Os pi-
quetes nós mudamos para a 
Guajajaras. Continuam no Re-
nascença e nos bancos priva-
dos”, relatou, afirmando que 
as equipes voltaram a sinali-
zar as agências que tiveram os 
cartazes de greve arrancados.

Previsão

Apesar de não existir 
nenhuma proposta formal 
a caminho, de acordo com 
Cláudio do Vale, é possível 
que exista uma negociação 
ainda nesta semana. “Pode 
ser que venha acontecer 
daqui para sexta-feira. Não 
é garantia, mas a gente 
aguarda”, declarou. Em 
contato com a reportagem 
de O Imparcial, a Fenaban 
negou que exista alguma 
previsão breve de proposta 
por parte dos Bancos aos 
empregados. Em nota, a 
instituição revelou que 
só existiu uma proposta 
e que esta foi descartada 
pela categoria. “A proposta 
econômica apresentada 
pela Federação Nacional dos 
Bancos – Fenaban, prevendo 
reajuste salarial, pagamento 
de abono e participação nos 
lucros (PLR), foi recusada 
pelas lideranças sindicais. 
A Federação aguarda uma 
nova proposta dos bancários 
para que possamos 
prosseguir nas negociações 
que resultem em acordo”, 
airmou a nota.

VIDA ATIVA

O Vida Ativa é um projeto 
que preza e dá importância 
à terceira idade, com 
atividades físicas, recreativas 
e de lazer para melhorar a 
qualidade de vida dos idosos 
e ajudar nas transformações 
que ocorrem com o processo 
de envelhecimento. Ele 
integra o Serviço de 
Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos (SCFV) da 
Semcas, que contempla 
o público da terceira 
idade com atendimento 
socioassistencial, atividades 
físicas, esportivas e 
recreativas. As atividades 
são realizadas no Parque do 
Bom Menino e coordenadas 
pelo Centro de Referência de 
Assistência Social do Centro.

Confira as reivindicações dos bancários:
- Reajuste salarial: 35%; 
- PLR – 25% do lucro liquido distribuído de forma linear; 
- Piso salarial do Dieese – R$ 3.377,66; 
- Isonomia ; 
- Fim das metas; 
- Fim da mesa única da Fenaban, negociação direta com o governo; 
- Estabilidade no emprego durante a vigência do Acordo; 
- Liberação de todos os diretores eleitos; 
- Plano de saúde para os bancários após a aposentadoria; 
- Contratação de mais bancários e abertura de novas agências; 
- Todos os bancários, inclusive o gerente-geral, passem o ponto eletrônico; 
- Insalubridade e periculosidade para os bancários detentores de segredo e chaves; 
- Tíquetes: manter 100% dos tíquetes para os bancários que estejam de licença médica.

Muita música, animação e 
emoção marcaram as come-
morações dos 16 anos de ati-
vidades do Projeto Vida Ati-
va. O evento, que aconteceu 
na Casa do Maranhão, foi pro-
movido pela Prefeitura de São 
Luís, através da Secretaria Mu-
nicipal da Criança e Assistên-
cia Social (Semcas), e contou 
uma programação composta 
por exposição fotográfica dos 
16 anos de atividades, recital de 
música com a Escola de Mú-
sica do Maranhão e apresen-
tações culturais com os ido-
sos que participam do projeto.

“Temos uma política de va-
lorização do idoso, orientada 
pelo prefeito Edivaldo no senti-
do de melhorar a qualidade de 
vida e a integração social des-
se público. Este momento, em 
que celebramos 16 anos, nos 
traz muitas alegrias e a satisfa-
ção pela confiança no trabalho 
da nossa equipe, que preparou 
todo o evento com muito ca-
rinho e cuidado. São muitos 
avanços e também desafios e 
lutas, mas estamos trabalhan-
do cada vez mais para ver os 
nossos idosos saudáveis, feli-
zes, respeitados e valorizados”, 
destacou a secretária da Sem-
cas, Andreia Lauande.

O Vida Ativa faz parte da his-
tória de vida de muitas pesso-
as, em suas lembranças e me-
mórias. A aposentada Maria de 
Jesus Araújo, de 75 anos, mais 
conhecida como “Moça”, parti-
cipa das atividades do projeto 
há 16 anos.

“O projeto nunca falhou, 
sempre tivemos o apoio da Pre-
feitura que nos dá oportunida-
de de ter um espaço que nos 
valoriza com atividades físicas 
e culturais. Participo do projeto 
há muitos anos. Acompanhei 

cada etapa, tanto nas conquis-
tas quanto nas dificuldades e 
hoje vejo o grupo crescer, com 
a participação de mais idosos. 
Parabéns a todos nós que faze-
mos parte desta família que se 
consolida através do trabalho, 
sonhos e atitudes”, afirmou a 
aposentada.

Prata da casa, a titular da 
Semcas destacou o período em 
que foi estagiária do projeto. 
“Gostaria de agradecer imen-
samente a todos vocês que me 
acolheram no grupo enquan-
to eu ainda era estagiária e co-
meçava a dar os meus passos 
na Assistência Social. Lembro 
com muito carinho da expe-
riência maravilhosa e de todo 
aprendizado adquirido junto a 
vocês. Se antes, como estagi-
ária, mandava a lista cobran-
do as melhorias para o grupo, 
hoje, como gestora, me sinto 
honrada de promover essas 
melhorias”, disse.

Mais de 12 mil agências bancárias estão de portas fechadas no Brasil

Secretário Bira do Pindaré assina parceria com Associação dos Livreiros e Vale para garantir CredCiência

Temos uma política de valorização do 
idoso, orientada pelo prefeito Edivaldo no 
sentido de melhorar a qualidade de vida 
e a integração social desse público. Este 
momento, em que celebramos 16 anos, 
nos traz muitas alegrias e a satisfação 
pela confiança no trabalho da nossa 
equipe, que preparou todo o evento com 
muito carinho e cuidado

Andreia Lauande, 
secretária da Semcas
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SEGURANÇA

180 pessoas são 
detidas em festa 
Polícia Civil investiga participação de menores em festa com álcool e drogas. Durante operação, 
Polícia Militar efetuou a condução de 180 pessoas, entres estas, mais de 60 menores de idade

P
olícia Civil abriu inquéri-
to para investigar a par-
ticipação de menores de 
idade em uma festa re-

alizada no bairro São Cristó-
vão, na madrugada de domin-
go (18). Denúncias anônimas 
informaram que integrantes de 
facções participavam da festa 
e, chegando ao local, a Polícia 
Militar efetuou a condução de 
180 pessoas, entres estas, ha-
via mais de 60 menores de ida-
de. No local, foram encontra-
das bebidas alcoólicas e uma 
quantidade de entorpecentes, 
como merla e crack. “Todos os 
adultos tiveram sua situação 
pesquisada em nosso sistema 
informatizado e nenhum apre-
sentou qualquer registro, nem 
encontramos ligação destes com 
facção organizada. Mas o fato 
de haver menores expostos à 
bebida alcoólica e drogas con-
figura ilícito”, explicou o diretor 
da Superintendência Especial 
de Investigação Criminal (Seic), 
delegado André Gossain.

Os conduzidos passaram por 
interrogatório. Após averigua-
ção, foi constatado que nenhum 
dos adultos tinha passagem pela 
polícia ou nome em cadastros 
de registros policiais. Todos fo-
ram liberados na manhã de on-
tem. Os menores também fo-
ram ouvidos, na companhia de 
seus responsáveis, e liberados. 
O delegado ressalta que não foi 
comprovada a ligação da festa 
com alguma facção, mas o even-
to estava irregular pela perma-
nência de menores em espaço 
onde havia consumo de bebida 

VIOLÊNCIA

 

IMPERATRIZ

 

11 pessoas foram mortas  
durante o fim de semana

Homem é espancado até 
a morte em praça pública

O fim de semana voltou a 
ser sangrento na região me-
tropolitana de São Luís. Da úl-
tima sexta-feira (16) ao início 
da madrugada de ontem, dez 
pessoas foram assassinadas e 
um achado de cadáver foi re-
gistrado.

Na sexta-feira, houve dois 
casos de homicídio. O primeiro 
foi Ivanildo Silva Coutinho, de 
45 anos, presidente de União de 
Moradores, morto em um bar 
no Tibiri. No Cruzeiro do Anil, 
Renovato Pinto de Araújo Filho, 
de 55, foi vítima de latrocínio. 
Um corpo, sem identificação, 
foi encontrado na Vila Mara-
nhão. O cadáver deu entrada 
no IML por volta das 15h40 
de sexta-feira.

No sábado (17), Eduardo 
Viana Assis Corrêa, de 27 anos, 
foi assassinado com dois ti-

ros no pescoço, no bairro da 
Vila Palmeira. Aguinaldo Sil-
va, de 44 anos, foi morto na 
Vila São Luís. Outro homicídio 
foi o de Deuseilson Leite Pe-
reira, de 27 anos, baleado no 
Tibiri; e Wesley Pereira San-
tarém, de 21 anos, foi mor-
to por três suspeitos no São 
Cristóvão. No domingo (18), 
foram três mortes violentas. 
As vítimas foram Josiel Pereira 
Sousa, de 42 anos, João Vítor 
Almeida, de 23, além de uma 
pessoa ainda não identifica-
da. O primeiro foi na Jordoa, a 
segunda vítima na Macaúba e 
o terceiro no São Raimundo.

Já na madrugada de on-
tem, quando voltava de fes-
ta, o motociclista Aguinaldo 
Mirante dos Santos, 41 anos, 
foi assassinado por dois sus-
peitos.

Um homem foi espanca-
do até a morte, na Praça dos 
Caminhoneiros, localizada 
na BR-010, em Imperatriz. A 
vítima recebeu vários golpes 
na cabeça e, até o fechamento 
desta edição, ainda não tinha 
sido identificada. O Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgên-
cia (Samu) foi acionado, mas, 
ao chegar no local, foi consta-
tado o óbito. O Icrim e o IML 
fizeram a perícia e remoção 
do corpo. A polícia investiga 
qual a motivação que levou ao 
assassinato de forma brutal.

Em outro caso, uma dis-
cussão durante uma bebedei-
ra, em uma residência na Vila 
JK, resultou em homicídio, em 
Imperatriz. Segundo informa-
ções, a vítima, Antônio Sousa 
Santos, de 23 anos, teria dis-
cutido com uma pessoa iden-
tificada apenas como “Nego”. 
Ambos estavam na mesma casa 

durante uma festa. Durante 
o bate-boca, Antônio pegou 
um facão e correu atrás do ho-
mem com quem estava discu-
tindo. Quando chegou perto, 
o suspeito efetuou um dispa-
ro e Antônio morreu no local. 
O facão que estava com a ví-
tima foi encontrado próximo 
ao corpo.

23

Idade de Antônio 
Sousa Santos, vítima 

de homicídio

ANOS

ao Adolescente (DPCA).
A mesma residência foi alvo 

de ação da Polícia Militar em de-
zembro do ano passado, também 
durante uma festa. Na ocasião, 
aproximadamente 100 pessoas 
foram conduzidas à delegacia e 
foi constatado que suspeitos de 
tráfico de drogas participavam 
da festa. Também foram apre-
endidas armas e drogas. Em 8 
de outubro do mesmo ano, ou-
tra ação semelhante, no bair-
ro Araçagi, quando 39 pesso-
as, entre adultos e jovens que 
integrariam grupo criminoso, 
foram presos.

Todos os adultos 
tiveram sua situação 
pesquisada em nosso 
sistema informatizado 
e nenhum apresentou 
qualquer registro, 
nem encontramos 
ligação destes com 
facção organizada. 
Mas o fato de haver 
menores expostos 
à bebida alcoólica 
e drogas configura 
ilícito

André Gossain, 
delegado e diretor 
da Superintendência 
Especial de Investigação 
Criminal (Seic)

alcoólica e, provavelmente, de 
drogas. “Encontramos algumas 
cabeças de merla e crack no chão 
da residência. Os responsáveis 

pelo local serão investigados”, 
afirmou o delegado Gossain. O 
inquérito foi encaminhado à De-
legacia de Proteção à Criança e 

André Gossain informou que festa não tinha ligações com facção 

Menores foram ouvidos e liberados na companhia dos responsáveis
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EXTRADIÇÃO DE MARIN

A Suíça deve anunciar hoje uma decisão sobre a extradição do 
ex-presidente da CBF,  José Maria Marin, solicitada pelos Estados 
Unidos. Marin já indicou que aceitaria deixar a prisão de Zurique. 
Para isso, poderá pagar mais de US$ 38 milhões (R$ 147 milhões) 
para fechar um acordo com os americanos, incluindo o confisco de 
seu apartamento em Nova York, avaliado em R$ 7,7 milhões.

Participantes          PG JG VI EM DE GP GC SG %A

1ºBotafogo-RJ     59 30 17 8 5 52 23 29 65.6

2ºVitória-BA     56 31 16 8 7 49 30 19 60.2

3ºAmérica-MG     51 31 15 6 10 43 34 9 54.8

4ºBahia-BA     51 31 13 12 6 43 32 11 54.8

5ºPaysandu-PA     49 31 14 7 10 38 31 7 52.7

6ºNáutico-PE     49 31 14 7 10 38 34 4 52.7

7ºSanta Cruz     48 31 14 6 11 47 40 7 51.6

8ºLuverdense     48 31 13 9 9 38 29 9 51.6

9ºSampaio      47 31 12 11 8 41 34 7 50.5

10ºBragantino     45 31 14 3 14 44 48 -4 48.4

11ºCRB-AL     43 31 12 7 12 36 35 1 46.2

12ºAtlético-GO     42 31 10 12 9 29 33 -4 45.2

13ºParaná-PR     39 31 10 9 12 34 36 -2 41.9

14ºCriciúma     39 31 9 12 10 29 35 -6 41.9

15ºOeste-SP     38 31 9 11 11 31 35 -4 40.9

16ºMacaé-RJ     35 31 8 11 12 39 43 -4 37.6

17ºABC-RN     27 31 5 12 14 33 51 -18 29.0

18ºCeará-CE     26 30 6 8 16 29 47 -18 28.9

19ºBoa Esporte     24 31 5 9 17 26 44 -18 25.8

20ºMogi Mirim     22 31 4 10 17 29 54 -25 23.7

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE B

Com
força 
total

Para enfrentar o Paysandu, Sampaio conta 
com retorno de Edgar, Pimentinha, Henrique 

e Raí, que retornam de contusão. William 
Simões e Mimica cumpriram suspensão

CAIU

Artur Neto pede demissão 
após derrota  do Goiás 

Goiânia, GO – Artur Neto  
não suportou a quarta derrota 
seguida do Goiás no Campe-
onato Brasileiro e, logo após 
o jogo contra o Santos, no úl-
timo domingo, comunicou a 
imprensa de sua demissão. Ele 
havia chegado ao clube há exa-
tamente um mês. Na ocasião 
ele substituiu Julinho Camargo.

Esta foi a segunda passagem 
do treinador no clube goiano. 
Desta vez desastrosa. Foram 
quatro derrotas em quatro jo-
gos: Fluminense (2 a 0, no Ma-
racanã), Figueirense (3 a 2, no 
Serra Dourada), Corinthians (3 
a 1, em Itaquera) e agora para 

o Santos (3 a 1, na Vila Belmi-
ro). O próprio técnico entre-
gou o cargo.

Artur já havia dirigido o Es-
meraldino em 2013, quando 
levou o clube à final da Copa 
Sul-Americana, mas ao final 
do ano amargou o vice do tor-
neio Continental e o rebaixa-
mento no Brasileirão.

O Goiás vive situação deli-
cada no campeonato. É o 18º 
colocado, com 31 pontos ga-
nhos. Antes de Artur Neto, o 
time já havia sido dirigido por 
Julinho Camargo e Hélio dos 
Anjos, dupla que também foi 
‘traída’ pelos maus resultados.

C
om uma semana inteira 
de treinamentos pela 
frente, o Sampaio Cor-
rêa deve contar com o 

retorno dos jogadores que es-
tavam no departamento mé-
dico, para a partida contra o 
Paysandu, no próximo sába-
do, pela 32ª rodada da Série B 
do Campeonato Brasileiro, no 
Estádio Castelão.

Após ficar com sete des-
falques para o jogo diante do 
Boa Esporte, o técnico Léo 
Condé deve contar com pra-
ticamente todo o elenco tri-
color para o confronto decisi-
vo diante da equipe paraense. 
Edgar, Pimentinha, Henrique 
e Raí retornam de contusão, 
enquanto William Simões e Mi-
mica cumpriram suspensão. 
O meia Válber também deve 
voltar ao time.

Os atacantes Edgar e Pi-
mentinha realizaram novos 
exames e foram liberados pelo 
DM. O primeiro, inclusive, vem 
treinando com o restante do 
grupo desde domingo (18). Este 
último apresentou um qua-
dro febril e foi poupado das 
atividades do início da sema-
na. Henrique também apare-
ce como opção para o ataque, 
pois o exame não detectou ne-
nhuma lesão e foi apenas um 
desconforto muscular que o 
tirou da partida diante do Boa 
Esporte.

O lateral-esquerdo Raí é 
outro que pode reaparecer 
na partida do sábado. Ele so-
freu uma leve entorse no tor-

nozelo, mas já foi liberado para 
realizar a transição e não deve 
ser problema para o jogo, pois 
treinou normalmente ontem.

Por outro lado, o meia Char-
les sofreu entorse tanto no jo-
elho, quanto no tornozelo, e 

deve passar por exames duran-
te esta semana, para definir o 
grau da lesão e o tempo de au-
sência. Contra o Boa Esporte, o 
jogador foi substituído aos 32 
minutos por Alex Maranhão. 
Deve ser o único problema de 

Condé para a próxima partida.

Treinos fechados

Apesar de reiteradamente afir-
mar que não gosta de mistério 
nos treinamentos, Léo Condé ira 
recorrer novamente aos treinos 
fechados para preparar o time 
do Sampaio  que vai enfrentar 
o Paysandu.

O treinador utilizou-se des-
se expediente na semana que 
antecedeu os confrontos diante 
do Santa Cruz e  Botafogo tam-
bém realizados no Estádio Cas-
telão, e saiu com empates nos 
dois jogos.

Ontem à tarde, a equipe se 
reapresentou no CT José Carlos 
Macieira, mas os jogadores fize-
ram apenas um trabalho leve e a 
programação ganha força real-
mente hoje, novamente no CT, 
às 15h, em atividade fechada. Os 
portões serão abertos ao públi-
co e à imprensa apenas no fim 
do treino, às 17h.

 Tentando esconder do Pay-
sandu possíveis mudanças e jo-
gadas ensaiadas, Condé também 
optou por fechar os treinamen-
tos de  amanhã  e da quinta-fei-
ra, no Estádio Castelão. Desta 
feita, os portões serão abertos 
apenas às 17h30.

Na sexta-feira, última ativi-
dade antes da partida, o treino 
será na Associação dos Magis-
trados, às 15h30, e inicialmen-
te será aberto ao público, mas 
ainda existe a possibilidade de 
mudança tanto de local, quan-
to de publicidade.

Atacante Pimentinha já está recuperado e pronto para voltar ao time do Sampaio Corrêa na partida do próximo sábado, contra  o Paysandu 

OTIMISMO

Oswaldo minimiza derrota
 e vê Fla ainda com chances 

Futebol não 
se separa 
em fatias. É 
uma reunião 
de detalhes: 
quando 
vencemos, 
nos foram 
favoráveis. Nas 
derrotas é o 
contrário

Oswaldo, 
técnico do Fla

O técnico Oswaldo de Oli-
veira saiu em defesa do rendi-
mento do Flamengo, mesmo 
que o time tenha sofrido no 
último domingo a quinta der-
rota nos últimos seis jogos no 
Campeonato Brasileiro, ao ser 
superado por 1 a 0 pelo Inter-
nacional, no Maracanã, pela 
31ª rodada. Para ele, o time vem 
apresentando nível parecido 
de futebol ao da sequência 
de seis vitórias que o levou a 
sonhar com uma vaga no G4, 
mas detalhes estão impedin-
do o Flamengo de conquistar 
bons resultados.

"Futebol não se separa em 
fatias. É uma reunião de deta-
lhes: quando vencemos, nos 
foram favoráveis. Nas derro-
tas é o contrário. Ocorre que 
a equipe vem atuando, exceto 
no jogo contra o Figueirense, 
como antes. Até nas estatís-
ticas, continuamos com su-
premacia absoluta quando 
perdemos as partidas", disse.

O momento ruim do Fla-
mengo no Brasileirão coincide 
com o jejum de cinco jogos sem 
gols do atacante Paolo Guer-
rero. Oswaldo, porém, defen-
deu o peruano, embora tenha 
avaliado que o momento difícil 
esteja pressionando o jogador.

"Luta e apanha muito. Vejo 
poucos jogadores apanharem 
tanto. Quantas bolas ganhou 
para jogarmos no campo do 
adversário? Ele dominava e fa-
zia o time jogar. Natural que 
neste combate, seja agressivo. 

E faça faltas. E acho natural 
para um jogador que não vem 
marcando essa ansiedade. Ele 
vai superar isso, é um jogador 
de reconhecimento interna-
cional", afirmou.

Com a derrota, o Flamen-
go caiu para o décimo lugar no 
Brasileirão, com 44 pontos e a 
cinco do G4. Oswaldo, porém, 
não descarta a chance de clas-
sificação para a Libertadores. 
"Ainda não vi a tabela. Ficou 
uma distância maior, mas te-
mos 21 pontos para jogar. Ficou 
mais difícil? Sim. Mas vamos 
continuar lutando. Existe pos-
sibilidade numericamente e 
mentalmente, sim", comentou.

LUTA CONTINUA

Jorginho lamenta empate,
mas Vasco não desanima

O técnico Jorginho classi-
ficou como lamentável o em-
pate do Vasco por 2 a 2 com o 
São Paulo pelas circunstâncias 
em que ele se deu, com o time 
cedendo a igualdade aos 42 mi-
nutos do segundo tempo, com 
o gol marcado por Rodrigo Caio 
no último domingo no Morum-
bi. Ele garantiu, porém, que o 
resultado não tira o ânimo da 
sua equipe na luta contra o re-
baixamento no Campeonato 
Brasileiro.

"Não poderia acontecer 
de jeito nenhum, tomar o gol 
que tomamos. Mas por outra 
perspectiva, tínhamos cinco 
pontos de diferença, agora são 
quatro. Continuamos dentro, 
motivados, ninguém pode se 
abater em relação a isso. Mas 
não podíamos deixar de jeito 
nenhum o São Paulo empatar 

29

Número de pontos
 do Vasco da Gama

um jogo como esse. Lamentá-
vel. Tínhamos todas as possi-
bilidades de ficar a dois pon-
tos da zona de rebaixamento e 
perdemos a oportunidade. Mas 
de forma nenhuma tira nos-
so ânimo, nossa confiança. A 
perspectiva melhorou", disse.

Ao só empatar, o Vasco ter-
minou rodada  com 29 pontos. 
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CORRIDA DOS COMERCIÁRIOS

Saúde através
do esporte
Centenas de pessoas 
participaram 
da corrida em 
homenagem ao Dia 
do Comerciário, na 
Avenida Litorânea, 
com percurso de 5km

Comerciários prestigiaram a corrida que foi realizada ontem pela manhã na Avenida Litorânea

BEACH SOCCER STOCK CAR

A Seleção de Morros está 
classificada para a fase final do 
Campeonato Maranhense de Se-
leções de Beach Soccer, compe-
tição promovida pela Federação 
Maranhense de Beach Soccer 
(FMBS) com o apoio da Secre-
taria de Estado do Esporte e La-
zer (Sedel). Com uma campanha 
perfeita, a equipe conquistou o 
título da segunda eliminatória 
estadual, realizada ao longo da 
semana na cidade de Barreiri-
nhas. Com três vitórias em três 
jogos, Morros se junta às sele-
ções de Raposa e Paço do Lu-
miar, classificadas para a fase 
final na primeira eliminatória. 
Vice-campeão no torneio em Bar-
reirinhas, Humberto de Campos 
também estará na briga pelo tí-

tulo estadual.
 Após vencer as seleções de 

Urbano Santos por 4 a 0 e Barrei-
rinhas por 1 a 0 na prorrogação 
após empate por 2 a 2 no tempo 
normal, Morros chegou à última 
rodada do torneio eliminatório 
já classificado para a fase final 
do Estadual. Mesmo assim, teve 
muitas dificuldades para derro-
tar Humberto de Campos, equi-
pe que também estava invicta 
na competição. 

Após empate por 1 a 1 no tem-
po normal, Morros levou a me-
lhor somente nos pênaltis: 4 a 3.

 Com a vitória dramática, Mor-
ros se classificou ficou com o tí-
tulo da eliminatória e agora vai 
se preparar para a fase final do 
Estadual. 

Rafael Suzuki teve muitos 
motivos para comemorar no 
último domingo. Na 10ª e an-
tepenúltima etapa, o piloto con-
quistou seu melhor resultado do 
ano ao terminar em 6º lugar na 
corrida 1, entre os 33 pilotos do 
grid, e somou 15 pontos. Na se-
gunda corrida, o representante 
maranhense largou na 4ª posi-
ção, conforme a regra de inver-
são dos 10 primeiros, e conse-
guiu pular para 1º e liderar por 
alguns metros.

Começando a rodada dupla 
no meio do pelotão, em 17º, Su-
zuki conseguiu desviar de todas 
as confusões de uma largada 
bem agitada, e fechou a primeira 
volta da corrida 1 já no top-10. 
A equipe adotou uma estratégia 

agressiva para a prova que valia 
mais pontos e fez uma parada 
rápida no pit-stop, e então Ra-
fael terminou as 34 voltas em 
7º. Com a desclassificação de 
Allam Khodair ao fim das duas 
corridas, Rafael ficou com a 6ª 
posição, garantindo também 
seu melhor resultado pessoal. 
Na segunda corrida, Suzuki se 
posicionou bem largando na 
segunda fila e assumiu a pri-
meira posição até a primeira 
curva, mas depois foi tocado e 
perdeu um pouco de terreno. 
O safety-car ficou na pista por 
três voltas, e logo após a relar-
gada, Rafael teve de entrar nos 
boxes para reabastecer, e assim 
conseguir completar a corrida 
na  6ª posição.

 Morros vence segunda 
eliminatória  nas areias

Suzuki conquista melhor 
resultado na temporada

Estado de alerta
Amigos, o Sampaio ainda tem chances matemáticas de 

terminar a Série B do Brasileiro entre os quatro melhores, mas 
a coisa está ficando feia. Os resultados do último fim de se-
mana deixaram o Tricolor na nona colocação. Isso também 
deixa a torcida com “a pulga atrás da orelha”. Se não ganhar 
do Paysandu, no próximo sábado, o Tricolor poderá estar 
dando praticamente adeus ao sonho de subir à elite em 2016.

Hoje, o Sampaio tem 47 pontos. Está a quatro pontos dis-
tante do quarto colocado, o Bahia, que tem 51. Por isso,  para 
chegar ao seu objetivo, vai ter que fazer o dever de casa e ain-
da ficar torcendo por tropeços do Tricolor baiano.

A estas alturas, não adianta ficar fazendo contas sobre 
possíveis resultados negativos da concorrência. O que to-
dos os jogadores têm que colocar na cabeça é que  os jogos 
restantes são autênticas decisões.  Se não entrar em campo 
com todos os ingredientes que fazem parte desse tipo de 
jogo, jamais o Sampaio chegará lá.

A torcida ainda não esqueceu aquele primeiro tempo me-
díocre diante do Boa Esporte e, principalmente, da  forma 
como o atacante Jheimy  cobrou aquele pênalti. É coisa do 
passado, mas não pode se repetir.

O próximo desafio será bater o Paysandu, coisa que nun-
ca ocorreu em competições oficiais. Por isso, os paraenses 
chegam aqui cheios de moral, neste aspecto. Agora, como 
nada é eterno, espera-se que desta vez seja quebrado esse 
tabu. O Sampaio precisa mais do que nunca, voltar a vencer 
e dar alegria a seus torcedores.

 

Secando
A torcida do Sampaio  já começa a secar o Bahia a par-

tir de hoje. O time baiano joga em casa, contra o Criciuma, 
a partir das 21h. A equipe catarinense voltou a jogar bem, 
depois da dispensa do técnico Pet e, se arrancar até um em-
pate, não será nenhuma surpresa. Também jogam hoje, no 
mesmo horário, Macaé e o rebaixado Mogi. 

Rebaixamento                                                                                                                     
Está ficando cada vez mais difícil para o Ceará Sporting 

escapar do rebaixamento para a Série C. Ainda há chances 
matemáticas, mas o Vovô não consegue sair de onde está, 
na zona da degola. Hoje, o Ceará enfrenta o Botafogo-RJ, no 
Engenhão, 21h.

Dúvida 
Edgar ou Pimentinha, ou Henrique? Esta é a principal 

dúvida que terá o técnico Léo Condé para definir o ataque 
do Sampaio na partida contra o Paysandu. Em  princípio, a 
vaga seria de Edgar,  por uma questão tática. É que o time 
paraense apoia muito pela direita com o ala Pikachu. Nesse 
caso, um ponta ofensivo pela  esquerda pode inibir o para-
ense a manter suas características.

Calma
Nesse momento, é preciso que os jogadores e a torcida 

do Sampaio mantenham a calma. É importante subir para a 
Série A, mas se isso não acontecer, a campanha do time tem 
mais que ser  elogiada. Afinal, tecnicamente, este elenco não 
é dos melhores nem está entre os piores. 

Público
Na reta final do Brasileirão, apenas dois jogos aparecem 

entre os cinco maiores públicos do úlltimo fim de semana. 
O Cruzeiro, brigando no meio da tabela, recebeu 38.577 
pessoas no Mineirão na vitória por 2 a 0 contra o Fluminen-
se. Mais abaixo, em quinto lugar, o Flamengo, clube com a 
maior torcida do país, teve um público de 28.766 torcedo-
res na derrota por 1 a 0 para o Internacional no Maracanã. 
No Estádio do Café, o Londrina venceu o Confiança por 1 
a 0 nas quartas da Série C com 29.986 pessoas. Um pouco 
a frente, o Remo goleou o Operário por 3 a 1 no  Estádio 
Mangueirão, com a fanática torcida marcando presença, 
33.681 no total.

A primeira posição foi do Fortaleza, que mais uma vez 
caiu nas quartas de final da Série C. O empate por 0 a 0 com 
o Brasil de Pelotas garantiu o time gaúcho na Série B da pró-
xima temporada, mas, nas arquibancadas, o show foi à parte. 
Isso porque 63.903 pessoas chacoalharam o Estádio Castelão. 

A 
primeira corrida em co-
memoração ao Dia dos 
Comerciários foi reali-
zada ontem, numa ini-

ciativa de um centro especiali-
zado em Medicina do Trabalho 
do Maranhão em parceria com 
o Sindicato dos Comerciários, 
na Avenida Litorânea, onde es-
tiveram centenas de pessoas. O 
evento aconteceu às 7h da ma-
nhã, com largada na Praça dos 
Pescadores e percurso de 5km 
num trecho da Praia de São Mar-
cos, na Avenida Litorânea.

Segundo o médico do traba-
lho Fernando França, idealiza-
dor e promotor da atividade, o 
objetivo da corrida é fomentar 
a saúde do trabalhador através 
do esporte, promovendo ainda 
um momento de lazer, integra-
ção social e valorização profis-
sional. "Acreditamos que a saúde 
tem que estar atrelada à quali-
dade de vida no trabalho", des-
taca Dr. Fernando. A corrida foi 
aberta ao público, com inscri-
ções gratuitas.

GERAL COMUNIDADE
Masculino  Josimar da Conceição Silva.

Feminino Larisse do Nascimento de Sousa

FAIXA ETÁRIA
Feminino  Sandra Leal Abreu Saraiva.

Masculino  Eric Adriano Silva Santos

Cadeirante  Valdir Simão de Sousa

COMERCIÁRIO
Feminino  Fernanda Gomes Soeiro

Masculino  Luís Alves de Araujo Neto

Acreditamos que a 
saúde tem que estar 
atrelada à qualidade 
de vida no trabalho

FERNANDO FRANÇA,
médico do trabalho
 

Vencedores
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RicoChoro Com Vida  

 As cantoras Anna Cláudia e Luciana 
Simões (foto), e os Regionais Chorando 

Callado e Tira-Teima serão as atrações  da 
edição especial de RicoChoro ComVida, 

hoje, às 20h, na Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia no Maranhão. Local: Praça Maria 

Aragão (Centro). Entrada gratuita.
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Música 
maranhense 
na estrada  
Após shows itinerantes em cidades do 
Maranhão, coordenação se prepara 
para apresentações  no Rio de Janeiro 
e São Paulo com novos convidados, 
e no caso do Rio de Janeiro, com a 
participação da cantora Alcione

PATRICIA CUNHA

A
manhã, a cidade de 
Santa Inês recebe a 
programação do Palco 

Som Mara, coordena-
do e realizado pelo cantor e compo-
sitor Chiquinho França. O show será  
na Praça Santo Antônio Laranjeira, a 
partir das 21h, e Chiquinho França 
dividirá o palco com os convidados  
Erasmo Dibell,  Luís Carlos Dias, Mano 
Borges e Daffé.

A programação do projeto será até o 
dia 31 de outubro e passará ainda pela 
cidade de Imperatriz, finalizando em 
São Luís. A cada edição, o artista recebe 
convidados diferentes. Os shows são 
abertos ao público. “É uma forma de 
manter viva a força da música mara-
nhense, dar uma valorizada para a nos-
sa cultura e não deixar morrer”, opina 
o instrumentista Chiquinho França. 

O projeto Palco Som Mara foi apro-
vado pela Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura e patrocinado pela Cemar, com 
o propósito de mostrar para o Mara-
nhão um pouco da qualidade e diver-
sidade de estilos e ritmos da música 
maranhense.

“E nesse projeto a gente promove 
a coletividade de artistas mostrando a 
qualidade da música maranhense para 
o público. Em cada cidade dessas, tem 
a participação de artista local”, avalia 
Chiquinho. 

Ao todo, 11 artistas participarão do 
projeto, que estreou durante as festi-
vidades do Círio de Nazaré, no Coha-
trac, como: Betto Pereira, Carlinhos 
Veloz, César Nascimento, Erasmo Di-
bell, Flávia Bittencourt, Mano Borges, 
Milla Camões, Luís Carlos Dias, Zeca 
Tocantins e Daffé.

Além dos shows, o projeto oferece 
ao público um Bazar Cultural com pro-
dutos relacionados à música do Mara-
nhão como: CDs, DVDs, livros, vídeos, 
documentários, camisas, entre outros 
produtos. O projeto será encerrado no 
Shopping da Ilha, no período de 27 a 
31 de outubro. Antes de cada show, o 
público poderá apreciar a exposição. 
“Nessa mostra, a gente coloca à dis-
posição do público informações sobre 
o projeto, imagens e vídeos das edi-
ções anteriores. O início de tudo com o 
Som do Mará, as entrevistas, imagens, 
shows, enfim, as pessoas terão acesso 
a várias informações. Aí, às 21h, en-
cerramos todos os dias com um show 
sempre com um convidado diferente”, 
explica o músico.

A exposição de produtos será du-
rante todo o expediente dos shoppings. 
A mesma dinâmica será aplicada em 
Imperatriz, quando a programação se 
realizará no Imperial Shopping.

Já foram realizadas duas edições 
desse projeto que antes se chamava 
Som do Mará.  A primeira foi o Som do 
Mará Chiquinho França Instrumental 
e a outra foi Som do Mará Neném Bra-
gança. Agora, o nome do projeto mu-
dou para Palco Som Mara. 

BETTO PEREIRA

CARLINHOS VELOZ

ERASMO DIBEL

 CHIQUINHO FRANÇA

FLÁVIA BITTENCOURT

MANO BORGES

DAFFÉ

MILLA CAMÕES  LUÍS CARLOS DIAS

 ZECA TOCANTINS

CÉSAR NASCIMENTO

Ao todo, 11 artistas participarão do projeto, que estreou 
durante as festividades do Círio de Nazaré, no Cohatrac, 
como: Betto Pereira, Carlinhos Veloz, César Nascimento, 
Erasmo Dibell, Flávia Bittencourt, Mano Borges, Milla 
Camões, Luís Carlos Dias, Zeca Tocantins e Daffé

É uma forma 
de manter 

viva a força 
da música 

maranhense, 
dar uma 

valorizada 
para a nossa 
cultura e não 
deixar morrer

Chiquinho França 
instrumentista

Programação
SANTA INÊS

Praça Santo Antônio – Laranjeira

Dia 21, às 21h

Show Chiquinho França, Erasmo Dibell, Luís Carlos Dias, Mano Borges e Daffé

IMPERATRIZ

Imperial Shopping

Dias 24 e 25, às 20h30

Show Chiquinho França, Erasmo Dibell, Luís Carlos Dias e Zeca Tocantins

SÃO LUÍS

Shopping da Ilha, às 20h

Dia 27- Chiquinho França e Milla Camões

Dia 28 – Chiquinho França e Erasmo Dibell

Dia 29 – Chiquinho França e Betto Pereira

Dia 30 – Chiquinho França e Mano Borges

Dia 31 – Chiquinho França e Carlinhos Veloz

Som 
Mara 
no Rio
Após a realização do projeto 
no Maranhão, a coordenação 
se prepara para apresentá-lo 
no Rio de Janeiro e São Paulo 
com novos convidados, e no 
caso do Rio de Janeiro, com 
a participação da cantora 
Alcione,  que, além do show 
em palco, será âncora e 
atração na divulgação do 
evento em mídia nacional. 
Desse show sairão um CD 
e DVD que servirão para 
divulgar nacionalmente a 
música local. 
Foi a  maneira encontrada 
para levar a rica produção 
maranhense levando um bom 
número de artistas. O projeto, 
que seria no próximo mês de 
novembro, precisou ser adiado 
por questões de captação de 
recursos.
“Nós estamos em fase de pré-
produção e de captação de 
recursos. A nossa intenção 
é que ele se realize ainda 
no primeiro semestre de 
2016, tendo como convidada 
a cantora Alcione. Temos 
tanta certeza que vai dar 
certo que planejamos para 
São Paulo uma nova edição 
com outros artistas e tendo 
como anfitrião, ainda em 
negociação, o  Zeca Baleiro”, 
aponta Chiquinho.

Convidados 
Palco Som Mara

n Betto Pereira

n Carlinhos Veloz

n César Nascimento

n Erasmo Dibell

n Flávia Bittencourt

n Mano Borges

n Milla Camões

n Luís Carlos Dias

n Zeca Tocantins

n Daffé

21h

 Encerramento todos 
os dias com um show 

sempre com um 
convidado diferente



MÚSICA
MC Leozinho
Faz show dia 23 de outubro (sexta-feira) - Local: 
Mandamentos Hall – R. das Andorinhas, 1 – Ponta 
do Farol. Atrações: MC Leozinho, Levada do Teco, 
Bruno Shinoda e DJ Rogério Mix. Ingressos: pista: 
R$ 50, camarote: R$ 70, front: R$ 80 Ponto de 
Vendas: Quarup Games Tropical Shopping, Visotica 
Rio Anil Shopping, Tim Colares Moreira e Bilheteria 
Digital no Rio Poty e Shopping da Ilha

Toca do Vale
Faz show dia 23 de outubro de 2015 – Sexta-Feira 
na Kathedral às 22h (antiga Pink Elephante) 
Atrações: além do Toca do Vale tem Bruno Shinoda 
e Stanley e Cristian. Ingressos: Primeiro Lote - R$ 
50. Ponto de Vendas: Bilheteria Digital (Shopping 
da Ilha e Rio Poty), Errejota (Tropical Shopping) e 
pelo site www.bilheteriadigital.com

Paula Toller em São Luís
A cantora Paula Toller, apresentará o show 
“Transborda” dia 24 de outubro na Casa das Dunas 
às 22h. Ingressos 3º lote disponíveis nos valores 
de R$ 80 (Front) e R$ 150 (Camarote) na Bilheteria 
Digital (Rio Poty e Shopping da Ilha), Ótica da 
Gente (Shopping São Luís) e 100% Vídeo (Av. 
Holandeses e Cohama). Informações: 3227-5068 e 
98155-9040.

Mastruz com Leite
Show do forró Mastruz com Leite, será realizado 
dia 24 de outubro (sábado) no Mandamentos 
Hall. Atrações: Banda Matruz com Leite, Bruno 
Shinoda e DJ Rogério Mix. Ingressos: pontos de 
vendas: Quarup Games – Tropical Shopping – (98) 
3235-4111 e Bilheteria Digital – Rio Poty Hotel – 
(98) 3015-3017

São Luís Capital do Samba
Dia 30 de outubro, às 19h, no Largo do Caroçudo 
(Madre Deus), lançamento do Projeto São Luís 
- Capital do Samba com o Show “Na Página da 
História: Uma Homenagem a Cristóvão Alô Brasil”. 
Uma produção do Grupo Madrilenus, aberto ao 
público. O projeto tem apoio da Antarctica, através 
da Lei de Incentivo à Cultura (SECMA) terá mais 3 
edições nos dias 8/11, 2 e 13 de dezembro. 

Bar das Coleguinhas
Com a dupla Simone & Simaria, Sexta-feira, 31 de 
outubro de 2015 no  Cais da Alegria – Aterro do 
Bacanga. Ingressos: Primeiro lote: Arena R$ 25; 
Front: R$ 50 à venda: Óticas Diniz. Tim Colares 
Moreira, Bilheteria Digital no Shopping da Ilha e 
Rio Poty Hotel e Fazenda Open Music

É Muita Luxúria
Dia 31 de outubro (sábado) de 2015. Local: 
Mandamentos Hall – R. das Andorinhas, 
1 – Ponta do Farol. Atrações: É Muita Luxuria, 
Levada do Teco, Bruno Shinoda e Dj Bolacha. 
Ingressos: Lote promocional – Pista: R$ 40/
Camarote: R$ 60/Front: R$ 80. Ponto de Vendas: 
Quarup Games, Tropical, Visótica Rio Anil 
Shopping, TIM Colares Moreira e Bilheteria 
Digital ( Rio Poty e Shopping da Ilha).

Luau Toca do Trovão 
Dia 31 de outubro (sábado) às 22h, estará de 
volta o Luau do Trovão com a Tribo de Jah, a 
partir das 22h, na Toca do Trovão – Praia do 
Araçacy. E os badalados DJs Carol Legally e 
Diogo Accioly. Valores: R$ 40 pista, R$ 60 deck 
praia e R$ 80 deck front. Pontos de venda: Site 
amoingresso.com e Bilheteria Digital (Shopping 
da Ilha e Rio Poty Hotel). Informações: (98) 
98906-2444.

BARES & BOATES
Seresta ao Vivo
Todas as Sextas (às 19h) e aos Sábados (12h) no Bar 
da Lú – Avenida Edson Brandão – Anil (em frente 
a antiga sede do Clube Lítero) com a Banda Skema 
Musical Show. Entrada franca

FILMES

>> DIRETAS

IMPARIMPAR

MALHAÇÃO
Luciana impede que Rodrigo peça a Ciça para desmentir a 
matéria sobre Jorge. Luan afirma a Uodson que não está en-
volvido no acidente de Ciça. Krica critica Alina por ter espalha-
do os jornais pelo colégio. Luciana e Alina brigam e Menelau 
repreende as meninas. Miguel insinua a Ana que Ciça pode 
estar mentindo sobre a paternidade do bebê. 

ALÉM DO TEMPO
Com a passagem do tempo, a emissora que exibe a novela 
(no caso a Globo) não disponibilizou o resumo desta terça-
feira. Só a partir de amanhã, quarta-feira

I LOVE PARAISÓPOLIS
Benjamin se revolta com a decisão de Dom Pepino de ex-
plorar diamantes na África. Grego consegue parar o mafio-
so que perseguia Danda. Soraya esconde Danda na casa de 
Izabelita. Júnior aceita trabalhar como mordomo de Silvéria. 
Ximena fotografa os documentos de Dom Pepino na gave-
ta de Gabo. Dom Pepino sai com Izabelita, enquanto Mari e 
Benjamin tentam resgatar a avó do rapaz. Grego se prepara 
para entrar no camarote de Dom Pepino.

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Fiorina escuta um barulho na sapataria e vai com rolo de 
macarrão até lá. A italiana encontra Nina e acha que ela foi 
até lá para sair com Giuseppe escondida. A evangélica as-
sume que foi apenas para ver a santa. Regina tenta invadir 
o apartamento dos Vaz, mas não consegue. 

A REGRA DO JOGO
Romero sai com Tóia e Juliano se desespera. Gibson afir-
ma que Belisa precisa de tratamento psiquiátrico. Rui sente 
saudade de sua rotina antes de viver no Morro da Macaca. 
Mel e Vavá sentem ciúmes de Janete e Nenenzinho. Tio obri-
ga Sueli a marcar um encontro com Atena. Dante exige que 
Belisa volte para casa com ele. 

OS DEZ MANDAMENTOS
O dia vira noite e as trevas deixam os egípcios apavorados. 
Tudo fica na escuridão e eles não conseguem manter ne-
nhuma tocha acesa. Pânico toma conta do povo do Egito, 
que tradicionalmente tem medo de escuro.

WWW.GOOGLE.COM.BR/DIVULGAÇÃO
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>> HORÓSCOPO
ÁRIES 21/03 a 20/04

TOURO 21/04 a 20/05

VIRGEM 23/08 a 22/09

LIBRA 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

PEIXES 20/02 a 20/03

AQUÁRIO 21/01 a 19/02

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

GÊMEOS 21/05 a 20/06

CÂNCER 21/06 a 21/07

LEÃO 22/07 a 22/08

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

TEATRO
Disneylândia e o Livro da Fantasia
Espetáculo de ballet com alunas do Centro de 
Movimento Soraya Lira, dias 20 (terça) e 21 
(quarta) – Teatro Arthur Azevedo – Rua do Sol, 
Centro Histórico. Classificação Etária: Livre. 
Duração: 60 min. Ingressos: Plateia R$ 50 / Frisa 
R$ 45 / Camarote R$ 40 / Balcão R$ 35 / Galeria 
R$ 30.Produção: Centro de Movimento Soraya 
Lira

30 Anos Espaço Dança
Espetáculo de ballet com alunas do Espaço Dança 
Myriam Marques, dias 22 (quinta) e 23 (sexta) às 
20h30. Classificação Etária: Livre. Duração: 60 
min.Ingressos: Plateia e Frisa R$ 55/Camarote 
R$ 45/Balcão e Galeria R$ 40. Produção: Espaço 
Dança Myriam Marques

XII Gala Reynaldo Faray – 
Mostra de Dança
Mostra de ballet clássico com bailarinas e 
bailarinos da Escola de Dança Adágio, com 
participação dos bailarinos cubanos convidados 
Luís Ruben Gonzalez e Dannis Perez e Street 
Dance – dias 24 (sábado) às 19h30 e 25 (domingo) 
às 19h – Teatro Arthur Azevedo – Rua do Sol, 
Centro Histórico. Classificação Etária: Livre. 
Duração: 120 min. Ingressos: Preço único de R$ 
40.Produção: Escola de Dança Adágio

FESTAS 

Planeta Vinil
Completa seu primeiro ano de fundação, dia 24 de 
outubro (sábado) às 22h e comemora com uma 
grande festa embalada pelo mais puro Reggae no 
Rotatória – Anel Viário - Atrações: Diego Rastmann, 
Junior Black, Equipe Hot Fere, Jorge Black e Magno 
Roots JP. Haverá sorteio de vinil, cds e camisas. Os 
500 primeiros pagantes ganham um adesivo

EVENTOS
Galinha Pintadinha
Ainda dá tempo de aproveitar os últimos dias da 
Vila da Galinha Pintadinha no Rio Anil Shopping. 
Até o dia 23 de outubro a Galinha e toda a sua 
turma fazem a festa na Praça de Eventos, nos 
seguintes horários: Segunda à quinta, das 13h às 
21h; - Sexta e sábado, das 10h às 22h; Domingos 
e feriados das 12h às 21h. A programação é 
GRATUITA!

Maranhão na Tela 
A oitava edição do Festival Maranhão na Tela 
já está conirmada e acontecerá de 20 a 30 de 
janeiro de 2016, no Centro de Criatividade Odylo 
Costa, ilho. Inscrições até dia  20 de outubro 
através do site www.maranhaonatela.com.br 
Informações: Mavi Simão (9.9966.3333)

3º Festival Maranhense de Animação
Será realizado no Cine Praia Grande e no Cine 
Teatro, entre os dias 03 e 07 de novembro, em São 
Luís e mostras paralelas em outras cinco cidades 
maranhenses (Capinzal do Norte, Lima Campos, 
Pedreiras e Santo Antônio dos Lopes).O evento é 
realizado pelo Instituto Formação, por meio do 
Núcleo Popular de Audiovisual. Mais informações 
no site https://maranime.wordpress.com

CURSOS & 
CONCURSOS
Tazza Cozinha
Nos dias 28 e 29 de outubro, acontecerá o curso 
Tazza Cozinha. Você vai conhecer maravilhosos 
pratos e suas variações em dois dias ministrados 
pela Personal Chef Jiennie Hnna. Local: Tazza- 
Galeria Apianni, loja 06, Av. dos Holandeses, 
Calhau. Horário: 19h ás 22h. Inscrições: Loja Tazza, 
ou reservas por telefone: (98) 3227 2312\ (98) 
98787- 8646

Indecisão para tomar atitudes. Pensamentos 
pessimistas, sem razão de ser. Procure animar-
se. Conte com a compreensão do ser amado. 
Nervosismo exagerado, cuide-se.

Melhores e mais propícias influências se 
apresentarão hoje para você. Saiba tirar proveito 
das mesmas que seu êxito será maior do que 
ainda espera. Aproveite, pois o fluxo astral o 
incentiva.

Felizes contatos com pessoas de posse financeira 
elevada e elevação de sua condição material, é o 
que denota o fluxo astral de hoje para você. Boa 
disposição para o trabalho e melhora total de saúde.

Nem sempre há uma influência astral tão 
benéfica como esta deste dia para você. Terá paz 
no setor amoroso, a ajuda dos amigos, parentes e 
religiosos para elevar seu estado de espírito e será 
bem sucedido nos divertimentos.

Procure manter seu estado de ânimo mais calmo 
e otimista, neste e nos próximos dias para que não 
venha a sofrer prejuízos e embaraços. Êxito nos 
estudos, pesquisas e exaltação psicológica.

Quanto mais procurar trabalhar com otimismo, 
melhor serão suas chances hoje. Excelente às 
novas associações e aos negócios comerciais. 
Receberá boas notícias.

Há indícios de favorabilidade nos seus assuntos 
pessoais e profissionais. Obtenção de segredos 
importantes. Continue tendo confiança em 
si mesmo. A partir de hoje você estará se 
encaminhado para um período excelente.

A influência dos astros lhe promete bons ganhos 
e lucros em negócios rápidos, viagens curtas e 
especulações razoáveis. Dê especial atenção aos 
assuntos domésticos, familiares e profissionais.

Dia indicado para se desenvolver social, 
profissional e mentalmente. Contudo, 
deverá tomar muito cuidado com sua saúde, 
especialmente com o seu sistema nervoso.

Dia importante e benéfico. Excelente para 
progredir materialmente. Procure condições de 
melhorar sua situação econômica. Romance 
favorecido e vida familiar beneficiada.

Dia propício para tratar de assuntos importantes 
com autoridades civis e militares. Evite, porém 
assinar documentos que possam comprometê-lo. 

Procure evitar as ações violentas e as palavras 
ásperas. Dia favorável para novas amizades 
que o ajudarão a progredir muito. Sucesso nas 
associações, nos negócios e nos assuntos de 
dinheiro.

INGRESSOS

CINESYSTEM: Segunda, Terça e Quarta: Sessões 2D Inteira: R$ 8,00 3D: R$ 10,50 ; Quinta-feira: 2D Inteira R$ 20; meia R$10. Inteira: 3D R$25; meia: R$12,50 Quinta-feira do Beijo: Sessões 2D - R$ 19 (inteira) Sessões Inteira 3D R$ 24. Sexta, 
Sábado, Domingo e Feriados: Sessões  2D  - R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) Sessões 3D - R$ 25 (inteira) R$ 12,50 (meia) Informações:  (98) 8126-840/3235 – 6165 CINE PRAIA GRANDE Terça a domingo. R$ 14 (inteira) e R$ 7 (meia); Sessão 
Popular: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia) para as sessões que iniciam até as 15h30. Segunda-feira, todos todos pagam meia (incluindo Sessão Popular)Sessão Infantil: R$ 5. Alunos dos cursos do Odylo Costa Filho pagam R$ 5 CINEPÓLIS SÃO 
LUIS SHOPPING - Seg. e ter. (exceto fer.): R$ 18 (o dia todo) R$ 9 (meia).Qua. (exceto fer.): R$ 11 (o dia todo); Qui. (exceto fer.): R$ 17 (o dia todo), Sex., sáb., dom. e fer.: R$ 19 (matinê) e R$ 21 (noite) Salas 3D - Seg. e ter. (exceto fer.): R$ 22 (o 
dia todo) - Dia Promocional! Todos Pagam Meia. Qua. (exceto fer.): R$ 15 (o dia todo), Qui. (exceto fer.): R$ 22 (o dia todo)Sex., sáb., dom. e fer.: R$ 26 (o dia todo

PRÉ-ESTREIA

n Sicario: Terra de Ninguém (EUA, 2015) Gênero: 
Suspense. Classiicação Etária: 16 Anos. Duração: 121 min. 
Direção: Denis Villeneuve. Atores: Emily Blunt, Benicio Del 
Toro, Jon Bernthal, Josh Brolin, Jefrey Donovan, Victor Garber  - 
Sinopse - A CIA está preparando uma audaciosa operação para 
deter o grande líder de um cartel de drogas mexicano. Kate Macy 
(Emily Blunt), policial do FBI, decide participar da ação, mas logo 
descobre que terá de testar todos os seus limites morais e éticos 
nesta missão. UCI KINOPLEX SHOPPING DA ILHA Sala 6 2D 
Sessão: 21h20 – exibe somente na sexta, sábado e domingo

ESTREIAS

n Operações Especiais (Brasil, 2015) Gênero: Ação. 
Classificação Etária: 14 Anos. Duração: 99 min. Direção: 
Tomas Portella. Atores: Lázaro Ramos, Fabrício Boliveira, Cleo 
Pires, Fabiula Nascimento, Antonio Tabet, Fábio Lago, Gero Camilo, 
Gillray Coutinho, Gustavo Hadba Marcos Caruso e Thiago Martins – 
Sinopse - Em São Judas do Livramento, interior do estado do Rio 
de Janeiro, o aumento da criminalidade é alarmante. Uma equipe 
de operações especiais da polícia é enviada à cidade. Depois de 
dois meses, mudanças são visíveis; os crimes diminuem. A equipe 
de policiais é vista como heroica. UCI KINOPLEX SHOPPING 
DA ILHA Sala 8 2D (Nac) Sessão: 13h35 – não exibe quinta, 
terça e quarta -, 15h45, 17h55, 20h05, 22h15. CINÉPOLIS SÃO 
LUÍS SHOPPING Sala 3 (Nac) Sessões: 16h15, 18h50, 21h15. 
CINESYSTEM RIO ANIL SHOPPING Sala 2 (Nac) Sessões: 
14h20, 16h50, 19h20, 21h50 – Todos os dias

n A Colina Escarlate (EUA, 2015) Gênero: Terror. Classiicação 
Etária: 16 Anos. Duração: 119min. Direção: Guilhermo del Toro. Atores: 
Tom Hiddleston, Charlie Hunnam, Jessica Chastain, Mia Wasikowska, 
Cushing, Burn Gorman, Jim Beaver, Leslie Hope, Sra. McMichael – 
Sinopse - Apaixonada pelo misterioso Sir Thomas Sharpe, a escritora 
Edith Cushing muda-se para sua sombria mansão no alto de uma colina. 
Habitada também por sua fria cunhada Lucille Sharpe, a casa tem uma 
história macabra e a forte presença de seres de outro mundo não demora 
a abalar a sanidade de Edith. UCI KINOPLEX SHOPPIN DA ILHA 
Sala 7 2D. Sessão: 22h20. Sala 7 2D (Dub) Sessões: 14h50, 17h20, 19h50. 
CINEPÓLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 2 (Dub) Sessão: 22h05(A) – 
exceto quarta – Sala 4 (Leg) Sessão: 20h30

EM CARTAZ

n Maze Runner: Prova de Fogo (EUA, 2015) Gênero: Aventura. 
Classificação Etária: 12 Anos. Duração: 131 min. Direção: Wes 
Ball. Atores: Dylan O´Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie -Sangster 
– UCI KINOPLEX SHOPPING DA ILHA. Sala 1 2D (Dub) Sessão: 
22h10. Sala 6 2D (Dub) Sessão: 21h20 CYNESYSTEM RIO ANIL 
SHOPPING. Sala 2 2D (Dub) Sessões: 16h20, 22h.  CINEPÓLIS SÃO 
LUÍS SHOPPING Sala 2 (Dub) Sessão: 20h15

n Hotel Transilvânia 2 (EUA, 2015) Gênero: Aventura. 
Classificação Etária: Livre. Duração: 90 min. Direção: 
Genndy Tartakovsky. Atores: Adam Sandler, Kevin James, Steve 
Buscemi – Sinopse - Sequência de Hotel Transilvânia, de 2012. 
UCI KINOPLEX ILHA SHOPPING Sala 1 2D (Dub) Sessão: 
16.Sala 1 3 D (Dub) Sessões: 14h, 18h, 20h10 CINESYSTEM 
SHOPPING RIO ANIL Sala 5 2D (Dub) Sessões: 15h15, 17h30, 
20h - Todos os dias. CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 

2 D (Dub) Sessões: 15h10, 17h20, 19h40 (A) – exceto quarta. Sala 4 
(Dub) Sessão: 15h40. Sala 8 (Dub) Sessões: 14h30(C) – somente 
sábado e domingo -, 16h45

n Perdido em Marte (EUA, 2015) Gênero: Ficção 
Cientíica. Classificação Etária: 14 Anos. Duração: 
141min. Atores: Matt Damon, Jessica Chastain, Kate 
Mara... – UCI KINOPLEX Sala 2 3D. Sessão: 21h40. 
Sala 2 3D (Dub) Sessões: 13h10, 16h, 18h50 Sala 7 
Sessão: 22h CINEPÓLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 
6 (Dub) Sessão: 21h30. Sala 8 (Leg) Sessão: 19h, 22h19.
CINESYSTEM RIO ANIL SHOPPIN. Sala 5 2D (Dub). 
Sessão: 22h – Todos os dias. Sala 5 2D (Dub) Sessão: 
22h – Todos os dias

n Peter Pan 2015 (EUA, 2015) Gênero: Aventura. 
Classiicação Etária: 10 Anos. Duração: 111min. Direção: Joe 
Wright. Atores: Levi Miller (II), Garrett Hedlund, Hugh Jackman – 
UCI KINOPLEX SHOPPIN DA ILHA Sala 3 3XPLUS 3D (Dub). 
Sessões: 13h – não exibe quinta, terça e quarta. Sala 3 3XPLUS 
3D Sessão: 22h20. Sala 6 2D (Dub) Sessões:14h, 19h.CINESYSTEM 
RIO ANIL SHOPPING  Sala 6 2D (Dub) Sessões: 14h10, 19h10 – 
Todos os Dias. Sala 6 3D (Dub) Sessões: 16h40, 21h30 – Todos os 
dias.CINEPÓLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 1 (Dub) Sessões: 
15h, 17h30. Sala 6 (Dub) Sessão: 16h. Sala 9 (Dub) Sessões: 15h30, 
18h10, 21h. Sala 10 (Dub) Sessão: 14©  - somente sábado e domingo. 
Sala 10 (Leg) Sessões: 16h30, 19h10, 22h

n Vai que Cola - O Filme (Brasil, 2015) Gênero: comédia. 
Classificação etária: 12 anos. Duração: 94 min. Direção: 
César Rodrigues. Atores: Paulo Gustavo, Cacau Protásio, Catarina 
Abdalla, Marcus Majella, Samanta Schmutz, Fernando Caruso, 
Emiliano D´Avila, Fiorella Mattheis, Oscar Magrini, Werner 
Schünemman, Márcio Nieling. – UCI KINOPLEX SHOPPIN 
DA ILHA Sala 4 2D (Nac) Sessões: 14h10, 16h15, 18h20, 20h25, 
22h30 Sala 5 (Nac) Sessões: 13h20, 15h25, 17h30, 19h35, 21h50 
CINEPÓLIS SÃO LUÍS SHOPPING Sala 5.Sessões: 15h50, 
18h20, 20h45.Sala 7 (Nac) Sessões: 14h45 (C) – somente sábado 
e domingo -, 17h, 19h20, 21h45 CINESYSTEM RIO ANIL 
SHOPPING Sala 1 2D. Sessões: 13h50, 16h, 18h20, 20h30 – Todos 
os dias. 

n A Travessia (Estados Unidos, 2015) Gênero: Festival. 
Classificação Etária: 12 Anos. Duração: 123min. Direção: 
Robert Zemeckis. Atores: Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley, 
Charlotte Le Bon. – UCI KINOPLEX SHOPPING DA ILHA Sala 
6 3D (Dub) Sessão: 16h20 CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPING  
Sala 6 (Leg) Sessão: 18h40. Sala 8 (Dub) Sessão: 18h20. Sala 10 (Leg) 
Sessão: 21h40
Horas de Desespero (EUA, 2015) Gênero: Ação. Classiicação 
Etária: 16 Anos. Duração: 103 min. Direção: John Erick Dowdle. 
Atores: Owen Wilson, Pierce Brosnan, Lake Bell  - CINEPÓLIS 
SÃO LUIS SHOPPING  Sala 4 (Leg) Sessão: 18h

n Entrando Numa Roubada (Brasil, 2015) Gênero: Ação. 
Classificação Etária: 14 Anos. Duração: 77 min. Direção: 
André Moraes. Atores: Debora Secco, Lucio Mauro Filho, Julio 
Andrade, Bruno Torres, Ana Carolina Machado, Marcos Veras – 
CINESYSTEM RIO ANIL SHOPPING Sala 3.Sessões: 14h30, 
16h30, 18h30, 20h45 – Todos os dias. 

n Quarteto Fantástico 2015 
(EUA, 2015) Gênero: Ação. Classificação Etária: 12 Anos. 
Duração: 100 min. Direção: Josh Trank. Atores: Miles Teller, 
Kate Mara, Michael B. Jordan – CINESYSTEM RIO ANIL 
SHOPPING Sala 4 (Dub) Sessões: 14h, 19h – Todos os dias

n Missão Impossível - Nação Secreta (EUA, 2015) 
Gênero: Ação. Classificação Etária: 14 Anos. Duração: 
131min. Direção: Christopher McQuarrie. Atores: Tom Cruise, 
Jeremy Renner, Rebecca Ferguson  - CINESYSTEM RIO ANI 
SHOPPING. Sala 4 (Dub) Sessões: - 16h10, 21h10 - Todos os dias 

n De Volta para o Futuro (EUA, 1985) Gênero: Aventura. 
Classiicação Etária: Livre. Duração: 116 min. Direção: Robert 
Zemeckis. Atores: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson, 
Crispin Glover, Thomas F. Wilson, Marc McClure, Wendie Jo Sperber, 
George DiCenzo - Sinopse - Um jovem aciona acidentalmente uma 
máquina do tempo construída por um cientista em um Delorean, 
retornando aos anos 50. 
CINÉPOLIS SÃO LUÍS SHOPPIN. Sala 2 (Leg) Sessão: 17h(B) – 
somente quarta.

n De Volta Para o Futuro 2 (EUA, 1989) Gênero: Aventura. 
Classiicação Etária: 12 Anos. Duração: 108 min. Direção: Robert 
Zemeckis. Atores: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea 
Thompson – Sinopse - O cientista Doc Brown leva Marty  Fox) 
e sua namorada para o ano 2015, com a inalidade de resolver 
uma questão familiar no futuro deles. CINÉPOLIS SÃO LUÍS 
SHOPPING. Sala 2 (Leg) Sessão: 22h05 (B) – somente quarta.

De Volta Para o Futuro 3 (EUA, 1990) Gênero: Aventura. 
Classiicação Etária: 10 Anos. Duração: 118 min. Direção: Robert 
Zemeckis. Atores - Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Thomas F. 

Edição especial de 
RicoChoro ComVida 
com Regionais 
Chorando Callado 
e Tira-Teima, Anna 
Cláudia e Luciana 
Simões, hoje, dia 
20 de outubro 
(terça-feira), às 20h, 
na programação 
cultural da Semana 
Nacional de Ciência 
e Tecnologia no 
Maranhão. Local: 
Praça Maria Aragão 
(Centro). Entrada 
gratuita.

RicoChoro comVida
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#Ayrton Senna é tri na F-1

No tempo e na história

Se eu tivesse 
os olhos da 

Rihanna, 
pegaria 

muita gente   
 

n    Em 20 de outubro de 1991, Ayrton Senna da 
Silva igualaria Nelson Piquet e seria mais um 
tricampeão mundial de Fórmula-1. Novamente 
no circuito de Suzuka, no Japão, Ayrton Senna 
disputava o título da temporada com o inglês 
Nigel Mansell, da Williams, que na décima volta 
abandonou a prova.

Alcione 

Show do Dia do Servidor Público

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, aconte-
cerá, no próximo dia 29, a Festa do Servidor Público Es-
tadual, na Casa das Dunas, a partir das 18h. A animação 
do evento ficará por conta da Banda Feijoada Completa, 
Máquina do Tempo e DJ Andrey Ribeiro.  

Os servidores do estado podem adquirir os ingressos no 
Hall de Entrada no Edifício Clodomir Milet, Palácio Henri-
que de La Rocque - Sefaz, e nos RHs dos órgãos de governo, 
mediante a troca por um quilo de alimento não perecível.

1

2

• • •

Literatura //Manuscritos e objetos pessoais do escritor
Gabriel GarcíaMárquez, morto no ano passado, estarão

disponíveis para o público a partir de amanhã na
Universidade do Texas, emAustin (EUA). O arquivo

comprado pela instituição possui rascunhos e primeiras
versões de obras como Cemanos de solidão eOamor nos

tempos do cólera. O acervo é estimado emUS$ 2,2milhões.

• • •
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Finalmente

Parece que o novo
disco de Adele (foto) está

perto de ficar pronto. A
britânica surpreendeu ao

divulgar um vídeo de 30
segundos durante o

intervalo do reality show
The X factor UK na

televisão do Reino Unido.

O teaser começa com
Adele dizendo “oi” e
depois emendando uma
canção. O nome da faixa e
a data de lançamento do
álbum não foram
reveladas. Fica o mistério,
mas pelo menos a certeza
de que tem CD
chegando... A cantora não
lança disco novo desde
2011.

• • •

Confusão
Representantes de Mara

Maravilha pretendem acionar a
produção do reality show A
fazenda sobre um
desentendimento causado
entre a apresentadora e a
atleta Rebeca Gusmão (foto).
Advogados da apresentadora
revelaram que tomarão
providências após
Rebeca ter destruído a
cama e os pertences
de Mara. “Em
edições
anteriores,
uma
participante
foi expulsa
por empurrar
outro
confinado
dentro da piscina”,
lembro o empresário
de Mara Maravilha,
Leandro Bernal em

Antonio Chahestian/Record

• • •

Rapidinhas
> Afastada da televisão
há algum tempo, Malu

Mader tem retorno
certo para a próxima

novela da Rede Globo. É
o folhetim Haja

coração, que é um
remake do sucesso

Sassaricando. Ela dará
vida a Rebeca,

personagem vivida
por Tônia Carrero

na trama original.

> Justin Timberlake e Jessica Biel
já querem crescer a família. O
casal teve o primeiro filho em
abril e revelou a amigos que
quer ter outro filho em breve.
A informação foi divulgada
pelo site TMZ.

> Estreia hoje, às 22h30, a
nova versão do reality show
MasterChef Brasil, na Band. É
o MasterChef Júnior Brasil, em
que participantes mirins entre

9 e 13 anos se enfrentam na
competição.

Tributo
Ivete Sangalo homenageará Caetano Veloso e Gilberto Gil em

show comemorativo dos 50 anos de carreira dos dois cantores,
em 18 de dezembro, na Arena Fonte Nova, em Salvador. No
evento de caráter beneficente, que será transmitido ao vivo pelo
canal Multishow, a cantora terá a companhia da Orquestra
Juvenil da Bahia. (Colaborou Irlam Rocha Lima).

Ela não vem!
Não será desta vez que Mariah Carey se apresentará na

virada do ano em Copacabana, no Rio de Janeiro. A prefeitura
do Rio desmentiu a informação que havia sido divulgada na
internet. Em comunicado, eles revelaram que não há nenhuma
negociação com a artista.

• • •

Deu ruim

Família do piloto Adler
Barry Seal, conhecido por
transportar drogas para o

cartel de Medellín chefiado
por Pablo Escobar, decidiu

processar a Universal
Pictures. O motivo é que o

estúdio está fazendo um
filme, intitulado Mena, sobre

a história de Seal, que será
vivido por Tom Cruise no

longa-metragem. Os
familiares alegam que a

autorização foi concedida
por membros “errados”: a

terceira mulher.

Saúde

Phil Lesh, baixista do
Greateful Dead, está
lutando contra um
câncer de bexiga. A
informação foi divulgada
pelo artista após o grupo
cancelar alguns shows.
“Passei as últimas
semanas em uma clínica
médica fazendo testes
para uma eventual
cirurgia para remover os
tumores”, contou o
músico em comunicado
publicado nas redes

sociais.
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Ligue e anuncie: 3212.2087

ARAÇAGY

Araçagy- CA00182 ARA-
ÇAGY Lançamento Cond. 
Bob Kennedy 100% financ.
pela construtora. c/3 qtos 
(s/1ste),3 wc, lavabo. Acab. 
impecável 350 Mil fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br

Araçagy - CA00178 ARA-
ÇAGY Vende-se exc.casa 
c/450m² de área construí-
da, c/móveis plan.,sala p/
TV,copa, coz.,4qtos,4 wc 
s/3 stes, DCE , qntal am-
plo, vagas de gar.480 Mil 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

Vende exe. casa dup. c/ 
180 m², toda no porc. , c/ 
4 qtos , sdo 2 suítes  , sla p/ 
2 amb., lavabo ,coz. Ampla, 
DCE , var. pisc. c/ churras. 
Coz .de apoio , gar. p/ 3 
carros , portão de alum. 
Aut. Não perca essa opor-
tunidade.  3227-3099/9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br

Vende ótima e linda casa 
dup., 275m², terr. 453,20m², 
no Cond. Alphaville, c/ 1 ste 
c/closet, 3 semi-suites, wc 
social,2 sls, coz., área priv. 
c/churra.  e apoio, dce, área 
serv., 2 gar.  Imóvel c/ piso 
porc.,  esquadrias de janelas 
em vidro blindex, armá. proj. 
CRJ 238 F: 98112-0322/3227-
1777  (COD. 010)

ALEMANHA

ALEMANHA – cod [448] 
Vende-se um casa c/ sala, 
copa, coz., 3 qrtos, 1 wc so-
cial e lavanderia. Valor: R$ 
85.000,00.  TR: 3238-3583 
/ 999739137.

ALEMANHA – COD [454] 
Vende-se uma casa, c/
portão de alumínio, gar. 
coberta p/2 carros, jdim 
de inverno c/vidro na cor 
verde, 3 qtos s/1ste, 1 wc 
social, piso lajota porc., 
coz.de apoio, qntal gran-
de todo no piso de lajota, 
área de serviço coberta, 
1 deposito, área livre dos 
lados, forro de madeira. 
Valor R$ 280.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

ALEMANHA – COD [499] 
Vende-se uma casa c/ sala, 
2 qtos, coz. e WC social. 
Valor R$ 60.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br 

ALTO TURU

ALTO DO TURU I – cod 
[399] Vende-se uma casa 
com garagem p/ 4 carros, 
sala, cozinha americana, 2 
quartos, área de serviço co-
berta, forro de gesso, piso 
lajota, murada e gradea-
da. Valor R$ 100.000,00. 
Tr: 3238-3583 / 999739137.

ALTO DO TURU II – COD 
[484] Vende-se casas no-
vas c/portão de alumínio, 
gar.p/ 3 carros, sala, copa, 
coz.americana, 2 qtos, 1 
wc social, 1 ste e 1 semi - 
ste, jdim de inverno, cai-
xa d’agua, poço artesiano. 
Terreno 7,5 x 30 m². Valor 
R$ 145.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

ALTO DO TURU II – COD 
[485] Vende-se casas 
novas c/portão de alu-
mínio, gar. p/ 3 carros, 
sala, copa, coz. america-
na, 3 qtos, 1 wc social, 1 
ste e 1 semi - ste, jdim 
de inverno, caixa d’agua, 
poço artesiano. Valor R$ 
170.000,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

Altos do Turu - CA00051 
- ALTOS DO TURU II. Ven-
de-se excelente casa, com 
garagem,sala de estar/
jantar, hall, 01 suíte, 01 
semi-suíte, 01 quarto, de-
pendência de empregada 
com wc e área de servi-
ço. 155 Mil fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

ANIL

Casa nova no Loteamento, 
com 2 qrtos, 1 suíte, sla 2 
amb, wc social, coz, área 
serv., porcelanato, 2 vagas 
garagem, 98,40 m2 de área. 
R$ 200 mil.(em frente ao 
Cond. Fiori).  8703-1547/ 
3227-0438.

Casa nova no Altos do 
Jaguarema, com 3 qrtos, 
sendo 1 suíte, sala com 2 
Amb, wc social, coz, área 
de serviço, porcelanato, 2 
vagas na garag , 117 m2 de 
área construída. R$ 230 
mil. Contatos: 3227-0438 
/ 8703-1547.

Vendo casa com área de 
456m² com 3 qrtos sendo 
2 stes, sala em L, cozinha, 
2 wc sociais, área de servi-
ço, garagem para 4 carros, 
varanda, jardim de inver-
no. R$ 280 mil. TR: 3235-
6477/ 3235-6687/ 99971-
2399/ 99606-4732. www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

Vende-se casa no Conjun-
to Jaguarema c/ 3 suítes 
, copa c/ Wc , coz. Sala , 
em L , c/ armários proje-
tados , des. de emprega  
c/ Wc , gar. p/ 3 carros e 
área livre. TR: 98 3258-
5629 /3083-0799 /9 8731-
2428 / 99129-6797. Email: 
quatro.i@ig.com.br

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

ANJO DA GUARDA

Anjo da Guarda- CA00187 
ANJO DA GUARDA Vende-
se casa c/2 qtos, 2wc,sala, 
coz., área de serviço, vaga 
de garagem 140 Mil fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

BAIRROS DIVERSOS

LOTEAMENTO SAFIRA – 
COD [488] Vende-se uma 
casa  com garagem p/ 2 
carros, sala, copa, cozinha 
americana, 2 quartos sen-
do 1 suíte, 1 wc social. Obs: 
Laje pronta p/ receber o 2º 
piso. Valor R$ 160.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

BOM JARDIM

Bom Jardim Turu - CA00090 
BOM JARDIM TURU Ven-
de-se ótima casa no Bom 
Jardim Turu, c/3 qtos,2 wc 
s/1 ste,coz.americana, poço 
próprio, interfone, sala de 
jantar/estar 160 Mil fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

CALHAU

Ayrton & Julio Imoveis - 
Vende casa com dois pavi-
mentos no condomínio fe-
chado The Prime, com 4 
stes, 6 banheiros, sala de 
estar e jantar.  Área cons-
truída 350m² e area total 
de 800m². R$ 2.700,000,00. 
Tr: 3235-6687/ 3235-6477/ 
9971-2399/ 8816-8000. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 3112.

Vende casa alto padrão na 
av. Dos holandeses, calhau, 
c/4 stes, 2 vagas , sala em 
3 amb., área de lazer com-
pleta, toda no porcelanato, 
3227-5865 /98176-1300.

Vende casa duplex em 
cond. Fechado no calhau 
prox. A av. Litoranea c/1 
ste master, 2 semi-stes, 01 
qto, sala e estar/ jantar, 
área de lazer completa, 2 
vagas, 270 m2, 3227-5865 
/98176-1300.

Vende-se casa em condo-
mínio fechado no Calhau,  
alto padrão próximo a lito-
ranea, com 4 suítes, 1 quar-
to, varanda ampla, sala em 
2 ambintes, cozinha am-
pla,  com 374 m2. Tratar:  
3227-5865 /98176-1300.

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

CENTRO

Vendo casa com 3 qrtos 
sendo 1 ste, 2 salas am-
plas, cozinha americana, 
jardim de inverno, quin-
tal, WC social, garagem, 
área de serviço. Área to-
tal de 203 m² R$ 230 mil 
TR: 32356477/ 32356687/ 
99712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

Vende-se casa toda refor-
mada no Centro, ideal p/ 
escritorio ou consultorio, 
prox. a rua do Passeio. 
R$ 155 mil. 8124-0333 / 
8810-9119.

CENTRO- Vende casa no 
centro, ótima para clíni-
cas, laboratórios, 4 qtos, 
2 wc sociais, 2 vagas, sala 
de estar/ jantar, coz., la-
vanderia, depósito, casa 
solta, dce, 270m2, 3227-
5865/ 98880-1014.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

Vende-se casa e  ponto  co-
mercial próprio para res-
taurante em frente a pra-
ça da bíblia no canto da 
fabril . TR: 98 3258-5629 
/3083-0799 /9 8731-2428 
/ 99129-6797. Email: qua-
tro.i@ig.com.br

CIDADE OPERÁRIA

cod [421] – Vende-se uma 
casa em 2 pav., 1º piso – c/
gar. p/ 2 carros, sala, copa 
coz, 2 qtos, 1 wc social, qn-
tal grande. 2º - piso 4 qtos, 
1 suíte, WC social, 2 esca-
das 1 na frente e outra na 
coz., Valor R$ 170.000,00 
TR: 3238-3583 / 999739137.

CIDADE OPERÁRIA – cod 
[430] Vende-se uma casa 
c/ portão de alumínio, ga-
ragem, sala, copa, coz., 4 
qtos, sendo 1 suíte, WC so-
cial, area livre  dos 2 la-
dos, quintal grande, área 
de serviço coberta. Valor: 
R$ 220.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

CIDADE OPERÁRIA- cod 
[432] Vende-se uma casa 
com portão de alumí-
nio, garagem p/ 2 car-
ros, sala, copa, cozinha, 
3 qtos, sendo 2 suítes, 
WC social, área livre 
dos 2 lados. Valor: R$ 
250.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

CIDADE OPERARIA – cod 
[394] Vende-se uma casa 
c/ portão de alumínio, ga-
ragem para 2 carros, sala, 
copa, cozinha, 4 quartos, 
sendo 2 suítes, WC so-
cial, quintal com lavan-
deria coberta, piso la-
jota e forro PVC. Aceita 
financiamento. Valor R$ 
210.000,00 TR: 3238-3583 
/ 999739137.

cod [373] Vende-se uma 
ótima casa c/ 2 pav., 1 piso, 
portão de madeira, gar. p/ 
3 carros, sala, copa, coz., 1 
qto, 1 wc social. 2 piso sala, 
1 terraço, 2 qtos s/ 1 suíte. 
Valor R$ 150.000,00 TR: 
3238-3583 / 99973-9137.

cod [413] – Vende-se uma 
casa com garagem, sala, 
cozinha, 1 quarto, WC so-
cial, área grande 10x20 ao 
lado da sombra. Valor R$ 
110.000,00 a vista ou fi-
nanciada. TR: 3238-3583 
/ 99973-9137.

Vde casa c/3qtos,wc so-
cial, quintal reformada R$ 
160 mil. (98) 3235-8115/ 
98181-1942/ 98802-6168/ 
98118-3146.

CIDADE OPERÁRIA - Ven-
de casa com 3 quartos sdo 
1 suite, reformada, Unid 
201, quintal área de apoio 
R$ 160 Mil, 32358115/ 
988026168.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

CIDADE OPERÁRIA – cod 
[470] Vende-se uma casa 
em 2 pav., c/gar.p/2 car-
ros, sl, 2 qtos, 1 WC social, 
copa, coz., área de servi-
ço. Sendo que o segundo 
piso está sem acab, próx. 
a escola Caic.  Valor R$ 
190.000,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

CIDADE OPERÁRIA – 
COD [483] Vende-se 
uma casa c/gar.p/ 2 
carros, sala, copa, coz., 
3 qtos,  1  wc social e 
área de serviço.  Va-
lor R$ 140.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

CIDADE  OLÍMPICA

Vende-se casa na cidade 
olímpica c/ sala , copa 
, coz. 2 qts , gar. p/ 2 
carros , construção nova  
valor : R$  55.000,00  TR: 
98 3258-5629 /3083-0799 
/9 8731-2428 / 99129-
6797. Email: quatro.i@
ig.com.br



Cohaserma- CA00188 
COHASERMA  Vende-se 
casa c/3 qtos(s/1 ste), 
sala de star/jantar, coz., 
área de serviço, lavanderia, 
DCE 450 Mil fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

COHATRAC

COHATRAC IV – cod [439] 
Vende-se uma casa c/ ga-
ragem p/ 2 carros, sala em 
2 ambientes, coz., 3 qtos, 
sendo 1ste c/closet, qntal 
cimentado c/área de servi-
ço coberta, cisterna c/4mil 
litros + caixa d’água, c/1 
mil litros, c/ótimo acaba-
mento. Em frente ao sho-
pping passeio do Cohatrac.
Valor: R$ 250.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

Vende casa no Cohatrac 
(Jd Araçagy 3), sla, copa 
c/ jdim de inverno, coz., 
americana c/ bancada toda 
no granito, 2 qtos, 1 ste, 
gar.,p/ 2 carros, qntal en-
cim., toda gradeada e are-
jada. Piso todo no porc., de 
primeira qualidade. Por-
tas e janelas no pau D’ar-
co. Valor R$250.000,00 F: 
3235-8115 / 98802-6168 / 
99181-1942

COHATRAC I – cod [409] – 
Vende-se uma casa com 
portão de ferro, com dois 
acessos, toda gradeada, 
com área lateral cober-
ta, toda na laje, sala em “L”, 
cozinha, 3 quartos sendo 
1 uma suíte, 1 WC social, 
quintal, área de serviço co-
berta, e área p/ cozinha de 
apoio, toda estrutura elé-
trica atualizada. Valor R$ 
280.000,00 TR: 3238-3583 
/ 999739137.

COHATRAC II – cod [405] 
Vende-se uma casa, com 
portão de alumínio, gara-
gem para 2 carros, sala de 
estar mobiliada com mo-
veis planejados, copa, co-

zinha, 4 quartos, sendo 2 
suítes, quintal, área de ser-
viço, toda na laje, 2 WC 
social, portas e janelas de 
vidro e cozinha com armá-
rio. Valor R$ 380.000,00 
TR: 3238-3583 / 999739137.

COHATRAC IV – cod. [403] 
Vende-se uma casa com 
portão de madeira, terraço 
e garagem, sala, copa co-
zinha e cozinha de apoio, 
com 3 quartos, sendo uma 
suíte, 1 WC social, piso la-
jota e forro de laje, quintal, 
área de serviço coberto. A 
Frente de casa p/ o nas-
cente. Valor R$ 250.000,00 
TR: 3238-3583 / 999739137.

cod [365] Vende-se linda 
casa c/portão de alum., 
gar. p/ 2 carros, copa, sala, 
coz.,3 qtos s/ 2 stes, 1 WC 
social, área de serv.cober-
to, quintal, deposito, área 
livre, 2 caixa de água no 
forro, a casa fica próx.ao 
supermercado Maciel. Va-
lor R$ 250 mil. TR: 3238-
3583 / 99937-9137

NOVO COHATRAC – cod 
[383] – Vende-se uma casa 
com portão de alumínio, 
garagem para 2 carros, sala 
copa cozinha, 3 quartos, 
sendo uma suíte, 2 wc so-
cial e área livre dos lados 
e cozinha de apoio.Valor: 
R$ 180.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

Vendo casa original no 
Cohatrac III com 2 quar-
tos, wc social, sala, co-
zinha, área de serviço, 
quintal grande, varanda 
e garagem. R$ 180 mil    
Tr: 32356687 / 32356477 
/ 999712399 /  996064732   
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br  COD: 6896.

COHABIANO – cod [457] 
Vende-se uma casa em 
cond.fechado, garagem p/2 
carros, portão de alumínio 
eletrônico, sala de estar/
jantar, terraço, copa/coz., 
área de serviço, 3 qtos s/1 
suíte e 1 semi - suíte, cer-
ca elétrica,  forro de laje, 
poço artesiano. Valor R$ 
200.000,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

Vdo  csa  nova , novo coha-
trac , com 2 qtos ,  wc  re-
versível , sla , coz , ga-
ragem e quintal  . Valor : 
90 mil . Contatos: (98) 9 
9961-1297 /98133-3729.

COHATRAC IV – COD [481] 
Vende-se uma casa c/por-
tão de alumínio,  gar.p/ 3 
carros, sala de estar, sala 
de jantar, 3 qtos sendo 1 
ste ampla e jdim de inver-
no,  1 wc social, coz., coz.de 
apoio, lavanderia coberta, 
despensa e quintal. Valor 
R$ 250.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137. 

COHATRAC- Vende casas 
no cohatrac c/02 qtos, 1 
ste, coz., wc social, terraço 
e garagem, a partir de R$ 
195.000,00, casas c/68m², 
3227-5865 /98176-1300.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

Vende-se  casa com portão 
de ferro, com dois acessos, 
toda gradeada, com área 
lateral coberta, toda na 
laje, sala em “L”, cozinha, 3 
quartos sendo 1 uma suíte, 
1 WC social, quintal, área 
de serviço coberta, e área 
p/ cozinha de apoio, toda 
estrutura elétrica atuali-
zada. Tratar: 3238-3583.

Cohatrac IV - CA00166 
COHATRAC IV  Vendo casa 
duplex c/3 qtos, 2 wc, sala, 
coz., gar.p/3 carros 230 Mil 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

Cohatrac IV - Vendo casa 
ampla e reformada prox. 
Ao shopping passeio. Va-
lor: 180 mil e aceitamos 
financiamento pela caixa 
econômica. Contatos: (98) 
98865-9634 / 98163-3830 
D. Maria. (A.10.10.15)   

COHABIANO – COD [498] 
Vende-se uma casa c/ por-
tão elétrico, cerca elétrica, 
gar., sala, coz., 3 qtos s/1 
ste, WC social e área de ser-
viço. Valor R$ 235.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

JARDIM ALVORADA – 
COHATRAC – COD [496] 
Vende-se uma casa c/ ter-
raço, gar.p/ 4 veículos, sala 
de estar, copa, 3 qtos, WC 
social, coz. e área de ser-
viço c/ wc social e quintal. 
Valor R$ 230.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137. 

Cohatrac IV - Vendo casa 
ampla e reformada prox. 
Ao shopping passeio. Va-
lor: 180 mil e aceitamos 
financiamento pela caixa 
econômica. Contatos: (98) 
98865-9634 / 98163-3830 
D. Maria. (A.17.10.15)   

CHÁCARA BRASIL

Vende casa Chacara Brasil 
3 stes, 1 qto, sala em 2 amb, 
wc área livre 32275865/ 
87077768.

Casa com sala, copa, co-
zinha, 3 quartos sendo 1 
suite, garagem, WC so-
cial, jardim de inverno e 
quintal valor 150 mil  Tr: 
8891-6801.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

ESTR. DE RIBAMAR

Vendo casa na Estrada 
de Ribamar, Resid. Pq. 
dos Rios, com varanda, 
sala 2 quartos, 2 suites, 
wc social, cop, coz, área de 
serv e gar. R$ 315.000,00. 
Tr: 3268-3390 / 9976-7018.

FORQUILHA

Vendo casa no Res. Fila-
délfia, 2 quartos, 1 suíte, 
WC, sala, coz. amer., fren-
te e lateral cobertas, área 
externa encimentada, ga-
ragem para  4 carros. R$ 
180 mil. Fone: 8822-6945 
/ 8116-8172.

HAB. TURU

Vende casa com sala, 2 
quartos, 1 suíte, wc so-
cial, cozinha, quintal e 
garagem. R$ 180.000,00 
- 3268.3390 - 9976.7018.

IPEM TURU

Vende casa, c/ varan-
da, sala, 1 ste, wc social, 
copa, coz., qtal e gar.R$ 
250.000,00 Tr: 3268-3390 
/ 9976-7018.

JARDIM AMÉRICA

Vendo casa com 4 qtos e 
demais dependências. Va-
lor: 175 Mil. Tr: 98811-7626. 
(A.20.10.15)

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

JARDIM ELDORADO

JD ELDORADO - Vende-  
casas duplex  em cond. 
Fechado no jdim eldora-
do, 3 stes, 3 vagas, área de 
lazer c/piscina, c/ areas de 
204 e 215m², 3227-5865/ 
98176-1200.

Vende  exe. csa  dup. em 
cond. Fechado , no jar. Eld., 
c/ 192 m² de área priv., c/ 
sla de estar/jantar , coz. 
Área de ser. Lavado , área 
de lazer c/ pisc. Desk , WC 
e gar.cober. p/ 2 carros , 
pav.  Superior  c/3 stes , 
sdo 1 master c/ var. Não 
perca essa oportunidade.  
3227-3099/9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

JARDIM ELDORADO - Vende 
casa em cond. fechado no 
Jd Eldorado, c/3 stes, sala 
em 2 amb., 2 coz., piscina 
privativa, toda no porce-
lanato, acab.de primei-
ra, 192m², 3227-5865 / 
98176-1300.

Casa em cond. Fechado .  
dup. c/ 137,68 m² de área 
priv.  toda no por. c/ 3 suí-
tes , s/ 2 sem i- suítes , sla 
estar , sla íntima , lavado, 
coz .ampla , c/ pisc. Chur-
rs. E qdra de fut. De areia 
. Venha conferir .   3227-
3099/9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

JD DAS MARGARIDAS

JARDIM DAS MARGARIDAS 
– COD [500] Vende-se uma 
casa c/gar. p/2 carros, ter-
raço, mezanino, sala, copa, 
coz., 3 qtos s/1 ste, WC so-
cial, 1 lavabo, jd de inver-
no e área de serviço. Valor 
R$ 400.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137. 

JD. TROPICAL II

Casa nova, Lote Renascer 3 
quartos, 1 suíte, sala 2 Amb, 
WC social, cozinha americana, 
área de serviço, 2 vagas ga-
ragem, 99 m2 de área cons-
truída. R$ 175 Mil. Contatos: 
8703-1547 / 3227-0438.

JOÃO PAULO 

Vende – se casa duplex c/ 
sala , gar. coz. Quintal ,  
qtos , sendo 1 suite . TR: 
(98) 98867-6745 / 3275-
4866/ 98882-7900.

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

MARACANA

MARACANÃ – cod [474] 
Vende-se uma casa cons-
truída de 220 m², frente c/
varanda em forma de L, 
sla, copa, coz.3 qtos sen-
do 1ste, e um closet,  1 wc 
social, poço artesiano, c/
as janelas de vidro e forro 
de PVC,sendo área total 
do terreno de 1.012,50 m² 
valor R$ 120.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137. 

MAIOBÃO

Cod [451] Vende-se/Acei-
ta-se troca, uma casa com 
terraço, sala, copa, cozinha, 
2 quartos, WC social, área 
de serviço e dependência 
de empregada. Valor: R$ 
70.000,00. Fone: 3238-
3583/999739137.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br
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COHAJAP

COHAJAP – cod [431] Ven-
de-se uma casa com portão 
de alumínio, garagem p/ 4 
carros, sala, copa, cozinha, 
4 qtos, sendo 3 stes, WC 
social, dep. de empregada, 
salão de estudo, sacada, 
piscina e churrasqueira. 
Valor: R$ 650.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137

Vde casa c/ 92 m²,no Cond. 
ROMA, nasc, c/2 qts s/1 ste 
c/arm, sl estar/jantar, esc, 
wc c/ blindex, coz c/arm, 
gar, área de lazer comple-
ta, exc localização. Opor-
tunidade única. 3227-3099 
/ 9973-4073. www.bmen-
desimoveis.com.br

COHAJAP – cod [449] Ven-
de-se uma casa c/ gara-
gem coberta p/4 carros, 
sala, copa coz., 1 jard. de 
inverno, 3 qrtos, sendo 2 
suítes e 1 máster, forro de 
laje, piso lajota porcela-
nato, quintal, grande, tem 
uma churrasqueira, 2º piso 
tem qrto de empregada e 
área de serviço. O terreno 
possui 12x36 m² em cond. 
fechado. R$ 560.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

[452] Vende-se uma casa 
com terraço, garagem para 
2 carros coberta, sala, copa 
cozinha, 3 quartos sendo 
2 suítes, WC social, toda 
casa com moveis projeta-
dos, uma varanda gourmet 
completa com churrasquei-
ra e wc social, quarto de 
empregada completo, e 
forro de laje. Fone: 3238-
3583 / 999739137.

COHASERMA

Vende casa, nascente, 
terreno 12x30, quitada, 4 
quartos sdo 3 suites, sala 
p/ 2 ambientes, jardim de 
inverno, varandão, WC so-
cial, cozinha, DCE, possui 
mais 1 qto independente da 
casa, garagem p/ 3 carros. 
Venha conferir. 3227-3099 
/ 9973-4073  www.bmen-
desimoveis.com.br

COHAB

ELIZIEL FARIAS. VEN-
DE casa no conj. CEN-
TAURUS, com varanda, 
sala, 3 quartos, WC social, 
cozinha, área de serviço e 
garagem. R$ 195.000,00 
/ 3268-3390 / 9976.7018.

cod [456] Vende-se uma 
casa c/garagem p/2 carros, 
sala, copa, coz., WC social, 
quintal, terreno 10 x 25m 
². Localização em frente a 
Caema, na av. que dá aces-
so ao Cohatrac. Valor: R$ 
600.000,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

COHAB – Vende casa na 
cohab  prox. da avenida 
exc. p/clinicas, escolas, 
2 stes, 2 qtos, dce, coz., 
wc de serviço, garagem, 
medindo  400 m2 a. total, 
3227-5865 /98176-1300.

COHAB – COD [489] Ven-
de-se uma casa com ga-
ragem p/ 3 carros, sala, 
copa, cozinha, 3 quartos 
sendo 1 suíte, 1 wc social 
e quintal. Terreno de 10 x 
25m². Valor R$ 200.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

Cohab Anil III- CA00170 
- COHAB ANIL III Vendo 
casa duplex  c/4 qtos, wc 
social, sala, coz., lavan-
deria, gar.,230 Mil fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

COHAB ANIL I – COD [495] 
Vende-se uma casa c/ por-
tão de ferro, gar.p/1 carro, 
terraço grande, sala, 3 qtos, 
copa, coz., wc social, quin-
tal. Valor: R$ 380.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

COHAMA

Vde cs c/3 qtos s/1ste wc 
soc, DCE, garagem em Av. 
de esquina R$ 400 Mil F: 
3235-8115 / 3235-8312 / 
8181-1942 / 8802-6168 / 
8118-3146. Creci J-184.

Cohama -CA00175 COHA-
MA Vende-se exc. casa  c/3 
qtos, 3 wc (s/1 ste c/clo-
set), sala, copa/coz.,c/
móveis planejados, jd de 
inverno, qntal amplo c/
piscina, churr., gar.p/ 2 
carros.350 Mil fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

Cohama- CA00189 COHA-
MA Vende-se exc.casa em 
cond. fechado duplex, 
c/200m² de área total c/
sala, varanda, wc social, 
4 qtos (s/1 ste máster c/
hidrom.), coz., área de 
serviço, qtal, 2 vagas de 
gar.700 Mil fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

Cohama - CA00125 COHA-
MA - Vende-se exc. casa 
c/móveis proj., 2 qtos, 2 
wcs, sala,copa/coz., gar.p/4 
carros, coz.,de apoio, DCE 
300 Mil fone: 98159-9890 
VIVO / 98705-1021 OI / 
3233-4801.

Cohama- CA00189 COHA-
MA -  Vende-se exc.casa 
em cond.fechado, duplex, 
c/200m² de área total c/
sala, varanda, wc social, 
4 qtos (s/1 ste master c/
hidrom.), coz., área de ser-
viço, qntal, 2 vagas de gar., 
porc.na sala 700 Mil fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.
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PAÇO DO LUMIAR

cod[364] Vende-se uma exc. 
casa c/ portão de alum., 
sala, copa, coz., 2 qtos, 1 
WC social, qntal grande, 
murada e gradeada. Valor 
R$ 100.000,00 TR: 3238-
3583 / 999739137.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

Vde casa em Cond. Fec. c/ 
apenas 11 csas, no Cond. 
Ville Lumiar, c/ 84,41 m² 
privativos, c/ 02 qtos  do 01 
suíte, Sla p/ 02 amb. WC so-
cial, varandão, coz. c/ área 
de serv.  área de lazer c/ 
piscina, churras.  e jardins, 
gar, c. elétrica e portão de 
alumínio.. Não perca esta 
oportunidade.   3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

PARANÃ

PARANÃ 3 – cod [404] Ven-
de-se uma casa com gara-
gem, sala, copa, cozinha, 3 
quartos, sendo 1 suíte, WC 
social, lavanderia cober-
ta, piso de lajota, forro de 
PVC, quintal de área livre 
ao redor da casa. Valor R$ 
110.000,00 TR: 3238-3583 
/ 999739137.

cod [426] Vende-se uma 
casa com sala, copa, co-
zinha americana, 2 quar-
tos, sendo suíte, WC social, 
área de serviço, quintal. 
Valor: R$ 90.000,00, ou 
passe-se a chave por R$ 
50.000,00 e prestações de 
R$ 400,00. Saldo Devedor: 
R$ 39.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

PARQUE AMAZONAS

PARQUE AMAZONAS- Ven-
de-se casa no pq amazonas 
c/, 1 ste, 2 qtos, 2 vagas 
de garagem, bem locali-
zada,  126m², 3227-5865/ 
98176-1200.

PARQUE ATENAS

Casa nova c/ 223 m² priva-
tivos, duplex, em terreno 
de 412 m², toda no porcel, 
c/ 3 stes s/ 1 master c/ va-
randa, sla p/ 2 ambien-
tes c/ jardim de inverno, 
escritório, WC social, coz 
c/ área de serviço, amplo 
quintal, gar p/ 3 carros, 
por apenas R$ 680 MIL. 
Venha conferir, não perca 
tempo. 3227-3099 / 9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

Parque Atenas - CA00190 
PARQUE ATENAS Vendo casa 
duplex, nova, c/ 204m², 04 
qtos(sendo 3 stes), copa/
coz., dce e qtal. Piscina 
privativa 620 Mil fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

PARQUE SABIÁ

PARQUE SÁBIA – COD [486] 
Vende-se uma casa em 2 
pav., 1º piso – gar. p/ 3 car-
ros, sala, copa, cozinha, 
3 quartos s/1 suite, 1 wc 
social. 2º piso – 2 quar-
tos, 1 wc social. Valor R$ 
200.000,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

PARQUE TOPÁZIO

Parque Topázio -CA00176 
PARQUE TOPÁZIO Vende-
se casa reformada, c/gar.
portão automático, sala 
de estar/jantar, jd de in-
verno,3 qtos(s/2stes),co-
pa/coz.,DCE. Área de lazer 
c/piscina e churr.450 Mil 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

PARQUE VITÓRIA

Vende-se uma casa no Par-
que Vitória de 2 andares, 3 
qtos, terraço, garagem, VL 
216, casa 17, Qd 215. Tratar: 
3223-9371 / 8823-6368.

Vende casa c/ i suíte, 1 
qto, wc social, sla estar, 
var. copa, coz. área ser. 
Pequeno  quintal, 1 gar. 
Forro PVC nos qtos, gra-
deada. Ótima loc. Na Via 
Local 301. R$ 140.000,00 
a negociar. CRJ 238 F: 
98112-0322/3227-1777   
(COD. 030)

PIRAPORA

Vende-se uma casa e dois 
pontos comercias  no 
Bairro Pirapora no ponto 
final da linha de ônibus 
valor : 85.000,00   TR: 98 
3258-5629 /3083-0799 
/9 8731-2428 / 99129-
6797. Email: quatro.i@
ig.com.br 

PLANALTO ANIL

PLANALTO ANIL III – 
COD [480] Vende-se uma 
casa c/terraço, ponto 
comercial, gar.p/ 2 car-
ros, sala de estar/jan-
tar, 3 qtos, wc social, 
coz., qntal amplo, la-
vanderia coberta. Va-
lor R$ 270.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

PLANALTO TURU

cod [453] Vende-se uma 
casa com portão de alu-
mínio, garagem para 2 car-
ros, sala, copa, cozinha, 3 
quartos sendo uma suíte , 
jardim de inverno, WC so-
cial, forro PVC, lavanderia 
coberta. Sendo porta e ja-
nela de Pau D’arco. Valor: 
R$ 170.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

PLANALTO VINHAIS

Cod. 6758 - Vendo casa c/3 
qrtos sendo 1 ste, sala, wc 
social, dce, gar. p/5 car-
ros, área de serviço, qn-
tal no piso, varandão de 
apoio no qntal e cisterna. 
Área de 250 m² R$ 250 mil. 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732.

Vende casa c/ 3 st   es, 1 
qto, DCE, coz. c/ arm, 2 
vagas, quintal na lajota. 
R$ 400 mil. F: 3235-8115 
/ 3235-8312 / 8181-1942 
/ 8802-6168 / 8118-3146. 
Creci J-184.

Planalto Vinhais -CA00173 
PLANALTO VINHAIS. Vendo 
casa c/3 qtos (s/1 ste), 3 
wc, sala, copa/coz., gar.p/2 
carros, DCE, armários bem.
nos qtos 380.000,00 fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801. 

Planalto Vinhais I- CA00173 
PLANALTO VINHAIS I Ven-
de-se casa c/3 qtos(s/1s-
te),3 wc, sala, copa/coz., 
gar., dce, área de serviço, 
c/armários emb.,350 Mil  
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

QTAS DO CALHAU

Vde mansão c/645 m² 3 
pavtos, c/04 sts c/ arm, 
esc, 3 sls amplas, WC soc, 2 
cozs, depósito, dispensa, 02 
DCE, 5 gars, área de lazer 
c/ piscina c/ iluminação, 
churrasque, hidro massa-
gem excel localiz c/ vista 
p/ o mar, Aproveite. 3227-
3099 / 9973-4073       www.
bmendes imoveis.com.br

Vendem-se casas novas 
em Cond. Fechado, próx 
à praia, c/ 260 m² priva-
tivos, em terrenos de 340 
m², duplex c/ 4 stes, 2 sa-
las amplas, jd. de inverno, 
WC social, cozinha c/ área 
de serviço, gar. p/ 3 car-
ros, LOC. PRIVILEGIADA. 
Venha conferir. 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

Vende casa ideal p/ clínica, 
escritórios ou restaurante, 
c/ vista p/ o mar, c/ área 
total de 800 m². Aprovei-
te a oportunidade. 3227-
3099  / 9973-4073.    www.
bmendes imoveis.com.br

QUINTAS DO CALHAU- 
Vende casa quintas do 
calhau, av. Pres. Jusceli-
no, 4 sts, piscina, 2 vagas 
coberta, poço arteziano, 
450 m² de área construi-
da, 3227-5865/98176-1300.

Quintas do Calhau- 
CA00181 QUINTAS DO 
CALHAU Vende-se man-
são duplex, edificada em 
3 lotes de 600m² cada, c/ 
jdins, terraços, gars, sala 
de star/jantar, bar, jd de 
inverno,4 stes(s/1 c/ closet 
e hidrom.), área de lazer c/
piscina, churr., bar, qntal 
amplo c/árvores frutíferas 
1.600.000,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

Quintas do Calhau 
-CA00185 QUINTAS DO 
CALHAU Vendo mansão 
duplex c/áreas livres, gar.
coberta p/ vários carros, 
sala em 2 amb., lavabo, 
4 stes (s/1 master c/ clo-
set). Acab.em inox, porce-
lanato, vidros temperados. 
1.500.000,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

REC. VINHAIS

Vende-se casa no recanto 
dos vinhais, 3 qtos s/1 ste 
e 1 c/closet, área de servi-
ço, coz., wc, jd de inverno, 
gar. p/4 carros, cerca elé-
trica, murada 3227-5865 
/ 98176-1200.

Vende ótima casa, 250m², 
tot. nas. Esp. amplos, gra-
deda, 1 suite c/closet, 
2 qtos, 2 slas, pergola-
do, wc social, coz. DCE, 
var. 3 gars. Aceita fin. R$ 
360.000,00 a negociar. CRJ 
238 - F: 98112-0322/3227-
1777   (COD. 040).

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br 

cod [376] Vende-se  uma be-
líssima casa c/2  pav., 1piso, 
portão de alum., gar.p/3 car-
ros, sala, coz., 3 qtos s/1 ste, 
1 WC social, piso lajota, forro 
PVC área livre, dep.de empre-
gada, área de serv.coberta. 
2 piso, salão grande coberto 
e piso que pode fazer vários 
qtos Valor R$ 210.000,00 TR: 
3238-3583 / 9973-9137.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

cod [414] – Vende-se uma 
casa com portão de madei-
ra, terraço, garagem, sala, 
copa, cozinha, 3 quartos, 
sendo 1 suíte não finali-
zada, WC social, quintal 
grande, toda murada e gra-
deada com área livre ao 
lado. Valor R$ 145.000,00 
TR: 3238-3583 / 999739137.

cod[385] Vende-se uma exc. 
casa c/portão de alum., 
gar. p/ 2 carros, sala, 
copa, coz., americana, 3 
qtos sendo 2 stes, WC so-
cial, piso na lajota, forro 
de laje, área livre do lado, 
qtal com área de serviço 
coberta que se localia no 
Resid Ama Carolina. Valor 
R$ 220.000,00 TR: 3238-
3583 / 99973-9137.

MAIOBÃO – cod [460] Ven-
de-se uma casa c/garagem 
p/2 carros, sala copa coz., 3 
qtos, sendo 1 ste, WC social, 
qtal c/lavanderia coberta, 
forro de PVC, piso de la-
jota. Valor R$ 170.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

MAIOBÃO – COD [487] Ven-
de-se uma casa duplex de 
alto padrão em Cond.fe-
chado c/segurança 24 ho-
ras, gar.p/2 carros, sala, 
copa, coz., 3 qtos s/1 ste 
e 2 semi – ste, varanda 
gourmet e lavabo. Valor 
R$ 380.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

Vende ótima e esp. casa, 
nasc. toda refor. e mu-
rada, piso em cerâmica, 
3 qtos,  sla p/3 amb. wc, 
coz. ampla, ar.serviço, 
1gar. quintal. Próx. à av. 
escola municipal. CRJ 238 
F: 98112-0322/3227-1777   
(COD. 020).

MAIOBÃO – COD [494] Ven-
de-se uma casa c/gar.p/3 
carros, sala, copa, coz., 3 
qtos s/1 ste, lavanderia, wc 
social. Valor R$ 220.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

Vende excelente casa quita-
da, c/ 2 qtos sendo 1 suite, 
2 salas, WC social, cozinha 
ampla, terraço, garagem 
p/ 2 carros. Venha confe-
rir. 3227-3099 / 9973-4073.

MARANHÃO NOVO

Vdo csa nasc. c/ área de 
300m² c/3 qrtos  send 1 
ste, grg. sala de estar e 
jantar, coz., área de ser-
viço completa, 2 depen-
dências de empregada com 
wc, jardim de inverno. R$ 
420 mil. Tr: 3235-6687 / 
3235-6477 / 9 9971-2399 
/ 9 9606-4732, www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

OLHO D’ÁGUA

Vende exe. csa no cond. 
Fechado  INTERLAGOS 
, 240 m² de área priv. 4 
stes  c/ armários , sla de 
estar/jantar ,Home The-
ater ,coz. c/ armário , DCE 
e des. área de lazer  comp. 
c/ pisc. Adulto e infantil , 
academia , qdra , polies-
portiva , pista de cooper 
. Venha conferir .   3227-
3099/9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

Aluga-se para temporada 
lat no Grand Solare 

Lençóis Resort de 2 quartos 
totalmente equipado com 

ar, tv, geladeira.

VILA DO MAR – Promoção do 

mês: Finais de semana com café 

da manhã, ar condicionado, TV, 

área de lazer e estacionamento.

Valor R$ 220,00
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Vde cs c/ 4 suites, Duplex, 
2 vagas, DCE, piscina R$ 
450mil  F: 3235-8115 / 
3235-8312 / 8181-1942 / 
8802-6168 / 8118-3146. 
Creci J-184.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

Vde ótima csa dup. 300m² 
área cons. piso por. c/vár. 
Amb. 3wc’s,var. gourmet, 
2gar. 1 recepção, quintal. 
Exc.  p/ clinicas, escr. aca-
demias, salões de blz, de 
dança. Loc. Exc. tran. fren-
te  p/praça Vlr a neg. R$ 
495.000,00. Tot. nasc. Su-
per  ventilada.CRJ 238 - 
F: 98112-0322/3227-1777   
(COD. 060)

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

ARAÇAGY
Alugo casa no Araçagy com 
sala e varanda ampla, co-
zinha, 3 quartos sendo 2 
suítes, jardim, cerca elé-
trica, portão de alumí-
nio e garagem 4 carros. 
Cont: Oi 98834-8975 / Tim 
98115-7701.

Alugo casa em frente ao 
Mandacaru com moveis 
e armários, com 2 stes, 1 
qrto, wc social, DCE, sala, 
cozinha, piscina, sauna. 
R$ 3 mil.  Tr: 3235 6477/ 
3235 6687/ 9 99712399/ 9 
82252627. www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

ARAÇAGY - Aluga casa 
no Araçagy c/3 qts 
sendo um suite 3227-
5865/98176-1300.

BAIRRO DE FÁTIMA

Bairro de Fátima -  CA00114 
BAIRRO DE FÁTIMA Vende-
se casa no Bairro de Fá-
tima, c/5 qtos, 2 wc, coz., 
sala 800,00  fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

CALHAU

Calhau - CA00040 CALHAU 
Aluga-se mansão duplex 
c/áreas livres, área de la-
zer c/ piscina,bar, churr., 
varanda em L, sala em 2 
amb.,pé direito elevado, la-
vabo, 5 stes(s/1 c/ closet), 
copa/coz.,dispensa e qn-
tal 5.600,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

CENTRO

Centro - CA00056 CENTRO 
Aluga-se casa no Centro, 
próx.a praça Deodoro, c/2 
qtos, sala, copa, coz., wc, 
lavanderia, quintal 900,00 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

COHAB
Aluga casa na Cohab no 
residencial Centauro, ga-
ragem p/ 2 carros, sala 
em L, 3 qtos, lavanderia 
coberta, dce, quintal R$ 
1.100,00. Tratar: 98861-
3897. (L.17.10).

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

COHAMA

CA00194 - COHAMA - Alugo 
exc.casa c/ 2 qtos(s/1ste), 
wc social, sala, coz., dec 
completa, lavanderia e área 
de serviço. R$: 1.500,00 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

COHAMA- Aluga casa em 
cond.fechado na cohama 
de 3 qts c/ armários 3327-
5865/8801008

Vende casa c/ 90,65m², 
novas, em condominio 
fechado, com 3 quartos 
s/ 1 suite, sala de estar 
e jantar, WC social, cozi-
nha com área de serviço, 
garagem, área de lazer c/ 
piscina, salão de festas e 
churrasqueira, pagamen-
to facilitado. 3227-3099 / 
9973-4073/ www.bmende-
simoveis.com.br

VASSORAL

Vende casa c/2 quartos e 
3quartos, nova, Aceita fi-
nanciamento. F: 3235-8115 
/ 98802-6168 / 98181-1942.

VILA DOS NOBRES
Vendo casa com terreno, 
sala, coz, 2 qtos, 1 wc. 
Valor: 40 Mil. Fones: (98) 
98733-5771/ 98840-2510 
(Tr. c/ Mariana ou Antônio 
Carlos. (A.21.10.15).

VINHAIS

VINHAIS – cod [429] - Ven-
de-se uma casa no cond. 
Santurine, c/ terreno de 
13x20 , terraço, sala, coz., 
copa, 3 qtos sendo 2 stes 
e WC social, varanda co-
berta, garagem p/ 3 carros 
lateral da casa c/ varias 
arvores frutíferas. Valor:  
R$ 460.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137. 

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

VINHAIS – cod [368] Ven-
de-se uma luxuosa casa, 
com garagem individual 
para 2 carros, sala, cozi-
nha, 3 quartos, sendo uma 
suíte, WC social, cozinha 
de apoio, dependência de 
empregada, área de servi-
ço coberta, quintal grande, 
próximo ao farol da edu-
cação.  Aceitamos carta 
de credito caixa. Valor R$ 
350.000,00  TR: 3238-3583 
/ 9 99739137.

COHATRAC 

Aluga casa no parque auro-
ra, c/varanda, sala, 2 qtos, 
1 ste, wc social, copa, coz., 
área de serviço, qntal e 
garagem. R$ 1.000,00 - 
3268.3390 - 99976.7018.

COHATRAC II – COD [A07] 
Aluga-se uma CASA c/
gar.p/ 3 carros, sala em 
2 ambientes, 4 qtos sendo 
1 suíte, 1 WC social, coz., 
área de serviço. Localiza-se 
na Rua do Socorrinho. Va-
lor R$ 1.300,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

COHATRAC II – COD [A03] 
Aluga-se uma CASA no Re-
sidencial Alvorada, c/gar. 
p/3 carros, sala de estar, 
coz. c/ bancada Americana 
e projetada c/armários, 3 
qtos sendo 2 stes, wc social, 
jd de inverno, lavanderia e 
quintal. Valor R$ 1.300,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137. 

COHAJAP

Cohajap – Oportunidade: 
Aluga cs c/4qtos s/1ste c/ 
closet, sala ampla ,2cozi-
nhas s/1 apoio R$ 1.800,00 
32358115/ 988026168.

JARDIM ELDORADO

Jardim Eldorado -CA00144 
JARDIM ELDORADO Alu-
ga-se exc.casa em cond.
fechado c/móveis planeja-
dos, 3 qtos s/1ste,3wc,sa-
la,copa,coz.,e área de lazer 
c/piscina e churr.,2.800,00 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

JOÃO  DE  DEUS

Aluga –se casa c/ sala , 
copa cozinha, Banheiro, la-
vanderia , 4 quartos, gar. e 
bastante área livre João de 
Deus .  TR: 98 3258-5629 
/3083-0799 /9 8731-2428 
/ 99129-6797. Email: qua-
tro.i@ig.com.br

OLHO D’AGUA

Casa duplex c/ 260 m² pri-
vativ, terreno de 800 m², 
tda no porcelto, c/ 03 sí-
tes sdo 01 master c/ closet 
e banheira hidro, 02 slas 
amplas, escritório, lavabo, 
sla íntima, copa, coz c/ ar-
mários, DCE, depósito, am-
pla área verde, gar p/ 04 
carros, portão de alumí-
nio automatiz, exc localiz. 
Não perca esta oportuni-
dade.   3227-3099 / 9973-
4073      www.bmendesi-
moveis.com.br

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

Alugo casa no condômi-
no residencial Avalon com 
área de 112 m² com 3 qr-
tos sendo 1 ste, sala em L, 
jardim de inverno, wc so-
cial, área de lazer comple-
ta, deposito, área de servi-
ço, garagem para 2 carros. 
R$ 2.500,00 com condomí-
nio incluído. Tr: 3235 6477/ 
3235 6687/ 9 9971 2399/ 9 
8225 2627.  www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

Aluga casa de 2 pav.,  c/ 
varandas, 2 salas amplas, 
3 qtos, 1 suíte, 2 wc social, 
copa, coz., qntal e garagem. 
R$ 1.500,00 TR. 3268.3390 
- 99976.7018.

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

Olho  d’Água - CA00126 -   
Aluga-se exc.casa em cond. 
fechado c/2 qtos s/1 ste, 2 
wc e vaga de gar.,2.200,00 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

PARQUE SHALON

PARQUE SHALON-  Alu-
ga casa no parq sha-
lon  3 qts  sendo 1 SUITE 
32275865/88801008

PARQUE TOPÁZIO 

CA00176 - Parque Topázio 
Alugo  casa, reformada, c/
gar.pa/2 carros, portão au-
tom., sala de estar / jantar, 
jd de inverno,3 qtos (s/2 
stes), wc social, copa/coz., 
á.serviço, lavanderia, DCE. 
Obs: cisterna. área de la-
zer c/piscina e churr.fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

QUINTAS DO CALHAU

Aluga mansão c/645 m² em 
3 pavimentos, c/ 4 sts c/ arm, 
esc,  3 sls amplas, WC soc, 
2 cozs, depósito, dispensa, 2 
DCE, 5 gars, área de lazer c/ 
piscina c/ iluminação, chur-
rasqueira, hidro massagem 
excelente localização c/ vista 
p/ o mar,  Aproveite. 3227-
3099 / 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

Aluga casa, na Rua Cajari, 
ideal p/ clínica, escritórios ou 
restaurante, vista p/ o mar, c/ 
área total de 800 m². Valor 
a negociar. Venha conferir 
não perca tempo.  3227-3099  
/ 9973-4073  www.bmendes 
imoveis.com.br

REC. DOS VINHAIS

Recanto dos Vinhais 
-CA00160 RECANTO DOS 
VINHAIS Aluga-se exc.casa 
c/terraço, gar.coberta, 2 
vagas, sala ampla, 3 qts 
(s/ 1 ste), copa/coz., á.ser-
viço, DCE e qntal amplo. 
Cerca elétrica (c/monit.), 
pintura nova 1.900,00, fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

RENASCENÇA II

Aluga exc. csa , 3 suites, 2 
slas, coz.  Dce , lav. área 
externa na frente e atrás, 
toda murada. Amb. espaço-
sos exc.  p/ clínicas, escri-
tórios, salão blz, etc. Bem 
próx. da Lagoa da Jansen 
e shopping Tropical. CRJ-
238 F: 98112-0322/3227-
1777  (COD. 070 )

SÃO RAIMUNDO

SÃO RAIMUNDO – cod [434] 
Vende-se uma casa c/, ga-
ragem para 4 qtos, sala, 
copa, coz., 3 qtos sendo 1 
suíte, terreno 10x20. Valor: 
R$ 120.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

SÁ VIANA
Vendo uma casa no Sá Via-
na com Sl/Gar., 2 qtos,  co-
zinha e quintal grande. In-
formações: 98780-4025.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

TURU

TURÚ- Vende casa alto 
padrão  em  cond. Fecha-
do na mário andreza, c/4 
stes, sala em 2 amb., pisci-
na privativa, 425 m2.3227-
5865/98880-1014.

Turu- CA00116 - TURU Ven-
de-se exc.casa no cond.Tu-
pinambá c/jd, terraço, gar., 
sala de estar/jantar, c/3 
qtos(1ste), copa/coz.,área 
de serviço, lavanderia, DCE 
e qntal 310 Mil fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

Turu - CA00151 - TURU. 
Vende-se exc.casa du-
plex no cond.GREEN PARK 
VILLAGE II c/3 qtos , c/stes 
+ semi ste, sala, copa, 4 wc 
,área de serviço e gar.,350 
Mil fone: 98159-9890 VIVO 
/ 98705-1021 OI / 3233-
4801.

Turu -CA00167 - Vende-
se casa duplex, c/5 qtos 
( s/4 stes), 6 wcs, lavabo, 
sala de star/jantar, coz.,á-
rea de serviço, despensa, 
piscina particular, gar.p/4 
carros 700 Mil fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

RENASCENÇA                           

Vende casa com 3 qtos, 
sendo 1 suite, sala para 2 
ambientes, WC social, co-
zinha com área de servi-
ço, DCE, garagem para 3 
carros. Excelente locali-
zação, próximo da Lagoa. 
Venha conferir. Por apenas 
R$ 550 MIL. Fones 3227-
3099 / 9973-4073, www.
bmendesimoveis.com.br

SANTA  CRUZ 

Vende-se c/ 10 comparti-
mentos e  100 m² na rua Jose  
Alencar  101 Santa  Cruz  
Valor : R$ 75.000,00   TR: 
98 3258-5629 /3083-0799 
/9 8731-2428 / 99129-6797. 
Email: quatro.i@ig.com.br

SÃO BERNARDO

SÃO BERNARDO – cod [436] 
Vende-se uma Casa c/ ga-
ragem p/ 2 carros, sala, 
copa, coz., 2 qtos, 1 WC 
social, qntal grande. Obs: 
possui 1 qto em construção 
no segundo piso. Valor: R$ 
90.000,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

 SÃO CRISTOVÃO

cod [377] Vende-se uma 
exc., casa c/ portão de 
alum., gar. p/ 5 carros, 
sala, copa, coz., 4 qtos s/ 
2 stes, 1 wc social, piso 
toda na lajota forro de laje, 
jdim de inverno. Valor R$ 
250.000,00 TR: 3238-3583 
/ 999739137.

IPEM SÃO CRISTOVÃO – 
COD [482] Vende-se uma 
casa c/terreno de 10x25m², 
gar.p/3 carros, sala, copa, 
coz., 3 qtos s/1suíte. Valor 
R$ 280.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

SÃO FRANCISCO

Cod. 5995 - Vendo casa 
duplex c/3 qtos, sala, wc 
social, coz., área de servi-
ço, gar.e qntal R$ 100mil 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732.

Vende casa com 2 salas, 5 
quartos, 4 banheiros, copa, 
2 cozinhas, dce, área de 
serviço e garagem para 
vários carros, ideal para 
clinicas e empresas. R$ 
350.000,00 (SÓ A VISTA) 
- 3268.3390 - 9976.7018.

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

Vde exc casa c/terreno de 
500m², c/3 qts sdo 1 ste c/
arm, terraço, 2 salas, wc 
soc, coz, depósito, DCE, 
galpão no fundo da casa, 
ampla área livre, gar p/5 
carros c/ portão de alu-
mínio automatizado. Ve-
nha conferir. 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

Vde linda casa, toda ref. 
Nas. 180m² área cons-
tr., 2 stes, máster c/clo-
set, 1qto (escritório), WC 
social, 2 slas, pergolado, 
var. co. DCE, depósito, 2 
gars. Armá. proj. Cister-
na 6.000 litros. Ótima loc. 
Aceita troca por apto. 2 qrts 
novo. CRJ 238 - F: 98112-
0322/3227-1777   (COD. 050)

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – 
cod [472] Vende-se uma 
casa c/varanda, sla, copa, 
coz.5 qtos sendo 2 stes, 1 
WC social. O terreno possui 
uma área de 1.883,70 m². 
Valor R$ 1.200.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137. 
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S. CRISTÓVÃO 

Aluga casa no Ipem São  
Cristovão com sala, 03 
quartos, wc social, cozi-
nha, quintal e garagem. R$ 
750,00 - Fones: 3268.3390 
- 98844.9025 - 99976.7018

SÃO FRANCISCO

Cod. 6750 - Alugo casa no 
Conj.Basa c/3 qtos s/1 ste 
tdos c/armarios, wc social, 
sala ampla, coz., c/arma-
rios, area de serv, dep.em-
pregada c/wc, qntal, gar. 
p/2 carros e cisterna. R$ 
2 mil Tr: 3235-6687/ 3235-
6477/ 999712399/ 99606-
4732. www.ayrtonejulioi-
moveis.com.br

TURU

Alugo casa próxima ao 
do retorno do restauran-
te Cheiro Verde, com 5 suí-
tes, garagem, Wc social, 
cozinha, sala, copa, ETC. 
R$ 2.800,00.  Tr: 32356477 
/ 32356687 / 999712399 
/ 982252627, www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br 
COD: 8193

VINHAIS

Aluga ótima csa p/cli-
nicas, escritório, aca-
demia, salão blz, dan-
ça, c/vár. Amb. 3wc’s, 
var.  1gar. Localização 
excelente,frente p/ave-
nida J.Albuquerque.. CRJ 
238-F: 98112-0322/3227-
1777 (COD. 080).

Aluga csa dup. piso por. 
c/vários amb. 3wc’s, var. 
gourmet, 2 gar,. 1 recep. 
quintal. Exc.  p/clinicas, 
escri. academias, salões 
de blz, de dança. Locali-
zação  excelente,tranquila, 
frente p/praça. Tot.  nasc. 
super  ventilada. CRJ 238 
F: 98112-0322/3227-1777  
(COD. 090).

VINHAIS – Aluga casa no 
vinhais  3 qts  sendo 1 sui-
te 32275865/88801008.

ALU-
GAR

ALTOS DO CALHAU

ALTOS DO CALHAU- Vende 
aptº no cond. Brisas, alto 
do calhau,1 ste , 1, qto, sala 
de estar ampliada, sala de 
jantar, coz., andar alto, 
todo c/projetados, 3227-
5865 /98176-1300.

ANGELIM

Angelim - AP00029 ANGE-
LIM Vende-se exc.apto c/2 
qts, sala,1 WC, coz.,área de 
serviço. Bem localizado, 
c/42m² 110 Mil fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

ALEMANHA 

ALEMANHA – cod [445] Ven-
de-se um apto c/garagem, 
sala, coz., 2 qtos, wc social, 
varanda ou sacada, 2º an-
dar. Valor: R$ 110.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

CALHAU

Vde Ap. Ed. Amsterdam c/217 
m2, 4 suites , 3 vagas. Opor-
tunidade R$ 760.000,00. 
F: 3235-8115 / 3235-8312 
/ 8181-1942 / 8802-6168 / 
8118-3146 Creci J-184.

Vde Ap. Ed. Porto Fino, 187 
m2, 4 stes, nascente, área 
lazer, 3 vagas F: 3235-8115 
/ 98802-6168 / 9181-1942.

Vde Ed. Tom Jobim, 4 
suites, 3 vagas, área la-
zer, vista mar, 217m2, c/
armários projetados R$ 
800 Mil aceita proposta. 
32358115/ 988026168

CALHAU – cod [471] Ven-
de-se um apto no Cond.
Brisas, 6º andar, 58 m², 
mobiliado, c/ sl, 2 qtos 
sendo 1 ste, coz. Ameri-
cana, 1 vaga na garagem, 
nascente, Vista Mar. Va-
lor R$ 270.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

Calhau- AP00125 CALHAU. 
Vende-se exc. apto c/mó-
veis plan., 2 qtos, 2 wc s/1 
ste (armários e blindex nos 
wcs), sacada, sala, coz., la-
vanderia, 2 vagas de gar. 
260 Mil fone: 98159-9890 
VIVO / 98705-1021 OI / 
3233-4801.

COHAB

COMPRE JÁ! Prox. ao INSS 
e Shopping Rio Anil, RE-
SIDENCIAL NOVO ANIL - 
Aptos c/ 02 qtos sdo 01 
suite e elevador. Venha 
conferir. 3227-3099/9973-
4073. www. bmendesimo-
veis.com.br

NÃO PERCA TEMPO! COM-
PRE JÁ!  Prox. ao Fecurão 
e Shopping Rio Anil, RE-
SIDENCIAL NOVO ANIL - 
Aptos c/ 02 qtos sdo 01 
suite e elevador. Venha 
conferir. 3227-3099/9973-
4073. www.bmendesimo-
veis.com.br

APROVEITE A OCASIÃO! 
COMPRE JÁ! Prox. ao Fe-
curão e Shopping Rio Anil, 
RESIDENCIAL NOVO ANIL 
- Aptos c/ 02 qtos sdo 01 
suite e elevador. Venha 
conferir. 3227-3099/9973-
4073.       www. bmendesi-
moveis.com.br

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

SAIA DO ALUGUEL!  COM-
PRE JÁ! Prox. ao Fecurão 
e Shopping Rio Anil, RE-
SIDENCIAL NOVO ANIL - 
Aptos c/ 02 qtos sdo 01 
suite e elevador. Venha 
conferir. 3227-3099/9973-
4073.     www.bmendes imo-
veis.com.br

OPORTUNIDADE ÚNICA! 
COMPRE JÁ! Prox. ao Fe-
curão e Shopping Rio Anil, 
RESIDENCIAL NOVO ANIL 
- Aptos c/ 02 qtos sdo 01 
suite e elevador. Venha 
conferir. 3227-3099/9973-
4073.       www. bmendesi-
moveis.com.br

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

VENHA CORRENDO! COM-
PRE JÁ! Prox. ao Fecurão 
e Shopping Rio Anil, RE-
SIDENCIAL NOVO ANIL - 
Aptos c/ 02 qtos sdo 01 
suite e elevador. Venha 
conferir. 3227-3099/9973-
4073. www.bmendes imo-
veis.com.br

COHAJAP

Cohajap - AP00035 COHA-
JAP Passa-se apto novo, 
2° andar,c/sala, sacada, 2 
qtos(s/1 ste), wc social,-
copa/coz.,área de serviço, 
lavanderia. Edifício c/guari-
ta 24 horas, elevador fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

Cohajap - AP00098 COHA-
JAP Vende-se ou aluga-se 
exc. apto c/móveis plan., 2 
ar cond.,3 qtos c/armários, 
2 wc, sala, copa, coz.c/ar-
mários,sacada, elevador, 
gar. 280 Mil / 1.500,00 fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

COHAMA

Apto c/ 58 m², nasc, c/ 2 
qtos s/ 1 suíte, sala em 
L, sacada, wc soc, coz c/ 
área serv, área de lazer 
comp c/ pisc, churrasq e 
quadra poliesp, gar.Ve-
nha conferir.  3227-3099 
/ 9973-4073  www.bmen-
des imoveis.com.br

Cohama - AP00036 COHA-
MA Vendo exc.apto c/2 
qtos,2 wc, c/área de la-
zer completa. 230 Mil 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

Cohama - AP00041 COHA-
MA. Vende-se exc. apto c/ 
sala de star/jantar, coz., 
qto, semi ste, wc, nascente 
150 Mil fone: 98159-9890 
VIVO / 98705-1021 OI / 
3233-4801.

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

COHAFUMA

Vende apto no cond. resi-
dencial Vinhais, com va-
randa, sala, 2 quartos, wc 
social, cozinha, dce, área 
de serviço e garagem. R$ 
160.000,00 - 3268.3390 - 
9976.7018.

FORQUILHA
 

(LC/106)Apt p/passar, 
térreo, sla, 2 qrts, coz, 
wc, prest R$500,00, cha-
ve:  R$ 30mil. Fone: 3238-
3491/4731.

Forquilha - AP00017 FOR-
QUILHA  Vende ou Aluga-
se um exc.apto no cond. 
Vitoria São Luis,c/2 qts,1 
wc,1 vaga de gar.área to-
tal 44 m², imóvel novo e c/
área de lazer completa, c/4 
piscinas 110 Mil / 700 mil 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

FORTALEZA 

Vende flat na praia do Mei-
reles / For.,prot. p/ morar 
no 4º andar , c/ 1 qto  c/ 
arm. emb. Cama , de ca-
sal box , cômoda c / 5 gav. 
Cortina , ar cond. E cabide 
,WC c/ box , sla de jantar c 
/ mesa em inox e vidro c/ 
cad. sla ,  de estar c/ só-
fas cama, rack c/ tv a cabo 
,mesa  de centro e cor. lav. 
coz. c/ fogão e gel. e arm. 
Tudo isto p/ um preço q/ 
vc Ñ vai acred. Acei. Finan. 
Bancário . Venha conferir .   
3227-3099/9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

JARDIM RENASCENÇA
Vende-se Apt 186 m², 4 
suítes. Oportunidade R$ 
750.000,00. Contatos: 
(98) 99112-6150 / 3227-
4757. (A.18.10.15)

LITORÂNEA

Vendo lindo apto de 
frente p/ o mar c/área 
de 212m² c/4 stes, 
escritório, lavabo, 
dep., sala ampla, c/
armários embutidos. 
R$ 1.300.000,00 Tr: 
32356687 / 32356477 / 
999712399 / 988168000. 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

MAIOBÃO

Estrada de Ribamar - Vdo 
apto Prox. Pátio Norte  02 
qtos, Sdo, 1 ste, wc socl, 
Coz Ampla,  Varanda, ár. 
serv, ár.de lazer R$ 130 Mil 
www.maurofrancoimóveis.
com.br Tr. 3248-5758 / 
999072066.

OLHO D’AGUA

Vde Ap. Ed. Solar das Pal-
meiras, 140m2, todo mo-
bil., sla 2 amb, wc social, 3 
qtos s/ 1 ste, 2 vagas, mesa 
redonda, fino acabamen-
to R$ 600 Mil F: 3235-8115 
/ 3235-8312 / 8181-1942 
/ 8802-6168 / 8118-3146 
Creci J-184.

Vende apto c/61,85 m², an-
dar alto, nasc, c/2 qts sdo 
1 st, sl, sacada, WC soc, coz 
c/área  de serv, área lazer 
completa, gar, excelente 
localização.3227-3099 / 
9973-4073. www.bmen-
desimoveis.com.br

OLHO D´AGUA- Vende aptº 
no olho d´água c/3 stes, 
sendo 1 master c/2 closet, 
2 wc’s, c/ hidro e escritó-
rio, sala ampla e varanda, 
área de lazer completa, 1 
por andar, 3 vagas, 322m², 
3227-5865/ 98176-1200.

Olho d’Água -  AP00102 
OLHO D’ÁGUA Vende-
se ou aluga-se exc.apto 
nascente no 2°andar, c/2 
qtos, wc, sala, coz., vaga 
de gar., sacada.125 Mil 
/ 1.200,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.W

PONTA D’AREIA

Vendo apto no Ed. Eco La-
gune c/área de 217m² c/ 4 
stes, etc. R$ 1.200.000,00 
Tr: 3235 6687 / 3235 6477 
/ 99971 2399/ 98816 8000. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br.

Vendo apto no condomínio 
Iate Classic com área total 
de 268m² R$ 2.000.000,00 
Tr.: 3235-6687/ 3235-6477/ 
9971-2399/ 8816-8000 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

Apto. - Vende apto novo 
ED. LAKE SIDE c/ 82 m², 
quitado, nascente, c/ vis-
ta lagoa, 2 qtos s/ 1 suite, 
sala p/ 2 ambientes c/ pai-
nel de TV, sacada, lavabo 
c/ armario, cozinha c/ ar-
mario, garagem area de 
lazer completa, excelente 
localizacao. 3227-3099 / 
9973-4073.

Vde excelente apto, nasc, 
sala ampla, 04 suítes c/ ar-
mários, sdo uma opcional, 
02 banheiras hidro, closet, 
coz c/ armários, dispensa 
c/ armários, DCE, lavabo, 
varanda, elevador priva-
tivo, piscina, playgrou-
nd, churrasqueira, toda 
monitorada c/sistema de 
tv, portão eletrônico, gar 
p/3 carros. Venha confe-
rir. 3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.com

Vde excelente apto NOVO, 
sala em L, c/ 04 suítes , coz, 
dispensa, DCE, lavabo, va-
randa,  piscina, playgrou-
nd, churrasqueira, portão 
eletrônico e gar p/3 car-
ros. Venha conferir. 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

Vende excelente cobertu-
ra na Peninsula, c/305m², 
nasc total, vista mar, c/4 
sts, 3 sls, lavabo,cozinha c/
dispensa, DCE, área de la-
zer completa, 4 gars, loca-
lização previlegiada.  3227-
3099 / 9973-4073. www.
bmendesimoveis.com.br

PONTA D´AREIA- ven-
de  aptº na ponta d´áreia 
vista lagoa, 1 ste, 1 qto, 
todo projetado e fino aca-
bamento, 82m, 3227-5865/ 
98176-1200.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

Vende- aptº  na ponta d´á-
reia, 2 stes, lavabo, sala 
de estar jantar, home, 
coz., c/87 m2, 3227-5865 
/98176-1300.

Península Ponta da Areia - 
AP00131 PENÍNSULA PON-
TA DA AREIA Vende-se exc. 
apto c/ sala em L, 4 stes 
c/armários proj., lavabo, 
Dce, armário no corredor, 
4 vagas de gar., coz., c/ar-
mário, área de serviço, es-
critório, sacada gourmet.  
1.700.000,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

SALGADOS

KERO+
R$ 17,00/cento

(98) 3223-4324

 

A cada 500 salgados ganhe 

1 cento + 25 picolés de brinde.
Temos 10 variedades de salgados.

Venha degustar

(98) 8722-6535
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PONTA DO FAROL

Vende apto na melhor lo-
calização da Ilha c/ vista 
previlegiada da Lagoa e do 
mar c/03 suites. Você não 
vai acreditar, em 80 par-
celas mensais direto com 
a Construtora ou SFH. Re-
alize seu sonho agora e 
faça uma visita ao nosso 
STAND DE VENDAS, prox. 
ao Restaurante CABANA 
DO SOL.  Venha conferir.   
3227-3099 / 9973-4073        
www.bmendesimoveis.
com.br

Vendo apto todo mobilhado 
no Ed. Caribean Residence 
com área de 115m² com 1 
ste, 2 qrtos e as demais 
dependências R$ 600 mil 
Tr.: 3235-6687/ 3235-6477/ 
9971-2399/ 8816-8000 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

Vende apto novo, ED. 
MAISON RENOIR na  Av. 
dos Holandeses pronto 
p/ morar andar alto 14º 
andar, entrega imediata, 
c/ 111 m², tdo no porc, 
3 qrtos c/ armár c/ 2 
stes, c/ box e arm,wc, 
wc social, sla em 2 amb, 
varnda, coz c/ armário, 
DCE, 02 garagens, lazer 
c/ fitness, piscina, play-
ground, qdra e espaço 
goumert. Venha conferir.   
3227-3099 / 9973-4073 
/www.bmendesimoveis.
com.br

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br

RESERVE O APARTAMENTO 
DO TAMANHO DOS SEUS 
SONHOS! Com vista para 
o mar e Lagoa. Próx. ao 
Restaurante Cabana do Sol, 
ED. DELLAMARE - Aptos 
c/ 109,38m², sdo 3 suítes 
e área de lazer  comple-
ta. FACILITADO EM ATÉ 
80 MESES DIRETO COM 
A CONSTRUTORA. Venha 
conferir!!! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

Apto c/ 151 m², no Palla-
zo Verona, andar alto c/ 
vista mar, nasc total, c/ 3 
stes amplas, sala p/ 2 am-
bientes, varandão, lavabo, 
cozampla c/ despensa e 
DCE,  2 gars, área de lazer 
completa. Venha conferir 
não perca tempo  3227-
3099/ /9973-4073  www.
bmendes imoveis.com.br

Apto. - Vde aptos. novos, 
lançamento, ED. DELA-
MARE, próximo do Ca-
bana do Sol, c/ 110 m², 
nascente, 3 suites, sala 
de jantar/estar, varanda 
goumert, lavabo, cozinha 
com area de serv e wc, 2 
garagens, area de lazer 
completa, pagto em até 
95 parcelas. 3227-3099/ 
9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

Apto.  novo, sem uso, nasc, 
piso em porcelanato, 3 
qtos, sdo 1 ste, sla c/ va-
ran, wc soc, coz clara, área 
de serv c/ wc, 2 elevados, 
2 vag de gar; apartir de  R$ 
355 mil, pronto p/ finan. 
Tr: (98) 3236-6120 / 3246-
0326 / 9117-9099.

Apto no 15º andar, novo, 
sem uso, nasc, 3 stes, la-
vabo, dce, 2 vag de gar, 
1 depós térreo; área de 
lazer compl, R$ 533 mil, 
pronto p/ finanr; Tr: (98) 
3236-6120 / 3246-0326 / 
9117-9099.

Vendo Flat, Ed. Miche-
langelo c/ 1 gar, 1 wc e 
1 lavabo. R$ 150 mil. Tr: 
8728-2420 / 9971-9022 / 
3235-7983.

PONTA DO FAROL- Ven-
de na ponta do farol, av. 
Dos  holandeses, c/3 stes, 
varanda, sala em 2 amb., 
armários, andar alto, 
área de lazer comple-
ta, 167 m2, 3227-5865/ 
98880-1014.

Ponta do Farol - AP00136 
PONTA DO FAROL Vende-se 
exc. apto semi mobiliado, 
nascente, s/ sala c/painel, 
coz., c/móveis plan. e fo-
gão, lavanderia, wc c/ar-
mários, 2 qtos, c/guarda 
roupa, ar cond., piso no 
porc.350 Mil fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

RESERVE O APTO DO TAM-
NHO DOS SEUS  SONHOS 
! c/ vista p/ o mar e lagoa 
. próx. Ao rest. Cabana do 
Sol , ED. DELLAMARE – Ap-
tos  c/ 109 ,38 m² , sdo 3 
stes e área  de lazer comp. 
FACILITADO  em  até 80 
meses direto c/ a cons-
trutora.  Venha conferir .   
3227-3099/9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

LANÇAMENTO ,na  melhor 
loc. Da ponta do farol  , ao 
lado da cab. Do sol , ED. 
DELLAMARE , 109,98m² , 
três tipos de planta ,nasc. 
3 stes ,s/ a máster c/ sa-
cada , sla de estar/jantar 
, var. gourmet  , WC social 
, home office ,coz. DCE , 2 
vgs de gar. Área de lazer 
comp. Pagam. Facilitado 
em ate 96 meses . 3227-
3099/9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

Vende exc. apto, todo no 
porc., c/ 144 m², vista total 
do mar, nasc., c/ 03 suítes, 
sala p/ 03 amb. c/ varanda, 
lavabo, coz. c/ área de ser. 
e dispensa, DCE, área de 
lazer c/ piscina, salão de 
festas, churr. playgroud e 
academia, gar. p/ 03 carros, 
localização privilegiada... 
Não perca esta oportuni-
dade.   3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br

RECANTO DO VINHAIS

Recanto do Vinhais 
-AP00068 RECANTO DO 
VINHAIS Vende-se exc. 
apto, térreo, nascente c/ 
sala, sacada,2 qtos (s/1s-
te), wc social, coz.,á.ser-
viço, lavanderia, armá-
rios proj.na coz.,e na ste 
170 Mil fone: 98159-9890 
VIVO / 98705-1021 OI / 
3233-4801.

RENASCENÇA

Vde apto  com 60 m², 02 
qtos s/1 ste, sl em L c/saca-
da, WC soc., coz c/ área  de 
serviço, gar, área de lazer 
completa, pagto facilita-
do em até 90 meses. Por 
apenas R$260MIL. 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

Vende apt. com 77m², Ed. 
Bahrem, 3 qtos, 2 vagas. 
R$ 390 MIL. F: 3235-8115 
/ 3235-8312 / 8181-1942 
/ 8802-6168 / 8118-3146. 
Creci J-184.

Vende apto c/ 140m², an-
dar alto, nascente total, 1 
suite e 2 semi-suites, sala 
ampla p/ 2 ambientes, WC 
social, cozinha c/ área de 
serviço, DCE, 2 vagas de 
garagens, área de lazer 
c/ piscina, salão de fes-
tas e churrasqueira. Ve-
nha conferir. 3227-3099 / 
9973-4073  www.bmendes 
imoveis.com.br

Vendo Flat, Ed. Miche-
langelo c/ 1 gar, 1 wc e 
1 lavabo. R$ 150 mil. Tr: 
8728-2420 / 9971-9022 / 
3235-7983.

Renascença – Vde apar- 
hotel todo mobiliado, no 
Ed.Nobille Hotel, Oportu-
nidade R$ 90 Mil 32358115/  
988026168.

Vde apart Ed Torricelli 
c/123m2, 3 qtos s/1ste, 
DCE,2 vagas R$580 Mil 
32358115/ 988026168.

RENASCENÇA II. Vende-se 
apto no 12° andar, nascen-
te, c/ armários projeta-
dos, sala, 03 qts(1ste),-
cop/cozinha, elevador 550 
Mil fone: 98159-9890 / 
99983-2772  / 3233-4801   
/ 3233-4801.

Vnde apto 53m², todo re-
for. 1 qarto, sla 2 amb. 2 
wc’s, coz.  área ser. 1 gar. 
Todo c/arm. proj. mobília 
comp. (cama/sofá/ mesa/
vidro/4 cad.) gel. fogão,  
máq.lavar, etc). Ótima 
loc. PróX. a tudo. Aceita 
fin. porteira fechada. R$ 
200.000,00 a neg. CRJ 238 
F: 98112-0322/3227-1777  
(COD.0100)

RENASCENÇA II

Vende apto no ed. Grafiti, 
c/varanda, sala ampla, la-
vabo, 02 qtos c/armários, 
01 ste c/ closet, wc social, 
coz.c/armários, dce, area 
de serviço e garagem. R$ 
490.000,00 - 3268.3390 - 
99976.7018 .

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

Apto. - Vendo apto (cond. 
Vitré), todo projetado, 
mobiliado, c/ uma ste, 1 
qtos social, 1 wc social, 
coz americana  e var. R$ 
260 mil. Tr: 8418-2664  
/ 9133-4028.

FOCAR IMÓVEIS - Imper-
dível! Vdo apto sl ampla, 
3 qtos (2 stes), 2 vagas, 
linda vista! Prox. Das es-
colas, R$ 435.000,00 TR: 
98177-8465 / 99972-7747.

RENASCENÇA II- Vende 
aptº no renascença II , 4 
stes ,3 vagas mais depósi-
to,  área de lazer completa, 
todo no armário, exc. lo-
calização e 218m²,  3227-
5865 /98176-1300.

Vende- aptº cobertura 
duplex,  no renascen-
ça II, 3 stes, 1 qto, sala 
em 2 amb., area de la-
zer completa, 3 vagas, 
com 253 m2. 3227-5865 
/98176-1300.

Vende – aptº renascença 
II, 1 ste, 2 qtos, escritó-
rio, coz.,área de serviço,  
piscina,2 vagas de gara-
gem, c/117 m², 3227-5865/ 
98176-1200.

Vende apto no ed. Monte 
pascoal, renascença II, c/
área de lazer completa, sala 
e l, 2 stes, coz. c/  armá-
rios, 124 m², prox. Da lagoa 
. 3227-5865/98176-1300.

Vende apto no renascença 
II, sala  ampla, 4 sts, sendo 
1 master closet e banheira 
de hidromassagem,varanda, 
coz. ampla,  dce,  2 vagas, 181 
m², 3227-5865/ 98176-1200.

RENASCENÇA I- Vende-
se apt no Renascença I, 
movéis proj.em todo o 
apt, sala, gtos,coz. wc e 
ar condicionados, blindex 
nos wcs.vaga descoberta,1 
andar pronto para morar 
3227-5865/981761200.

RENASCENÇA  II - Vende 
exc apto c/ 115 m², linda 
vista, 04 qtos sdo 02 sts c/ 
armários, sala p/ 02 am-
bientes c/ varandão e cor-
tina de vidro, lavabo, cozi-
nha c/ armários e dispensa, 
área de serviço c/ DCE, gar 
p/ 02 carros, área de lazer 
completa, exc localização. 
Venha conferir.3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

Renascença II - AP00018 
RENASCENÇA II Vende-
se exc. apto, 12° andar,-
nasc.,c/armários proj.,sala 
ampla(star /jantar),3 qt-
s(s/1ste),copa/coz.,área 
de serviço,lavanderia, 
Dce, elevador 550 Mil  
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

Renascença II - AP00129 
RENASCENÇA II Vende-se 
exc.apto, todo reformado, 
2°andar, c/sala em 2 amb., 
lavabo, ampla sacada, 4 
qtos (s/2 stes e 2 semi-s-
tes), c/armários proj. copa/
coz., plan., dispensa, área 
de serviço, lav., Dce,2 va-
gas de gar.cobertas 630 Mil  
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

Vde esp. apto. 87m², 1 sui-
te, 2 qtos, sla “L”, wc social, 
var. coz. DCE, área ser. 1 gar.  
Imóvel todo c/ arm. proj. La-
zer c/ salão festas, churr. 
Ótima loc. no miolinho do 
Renascença, próx. Lagoa, 
a 2 quadras Shp. Tropical, 
Monumental, escolas, etc. 
Aceita fin. R$ 450.000,00. 
CRJ 238 F: 98112-0322/3227-
1777  (COD. 0110) 

Vde esp .apto. 133,16m², tot. 
nasc. 2 suites, um c/closet, 1 
qrto, sla “L”, wc social, 2 var.  
copa coz. área ser. DCE, 2 
gar. Pisc. qdra, playground, 
fitness, salão festas, apoio. 
Ed. Ana Rosa, ótima loc. 
Próx. shoppings, praias. 
Aceita fin. R$ 420.000,00. 
CRJ 238 F: 98112-0322/3227-
1777  (COD. 120) 

SÃO MARCOS

Apto. - Vende-se Apto Ed. 
New Jersey c/ 4 stes, 4 vagas 
na gar, toda com armários 
e 255m². R$: 1.300.000,00. 
Falar com Hélio. F: 3235-
8115 / 3235-8312 / 8181-1942 
/ 8802-6168 / 8118-3146. 
Creci J-184.

SÃO FRANCISCO

SÃO FRANCISCO – cod 
[435] Vende-se um apto 
com sala, copa, cozinha, 
sacada com vidro, 3 quar-
tos, sendo 1 suíte, WC so-
cial, dependência  de em-
pregada completo, área de 
serviço os armários embu-
tido e  ar condicionados, 1 
elevador na área de ser-
viço e preço do condomí-
nio – valor 400,00 e uma 
vaga na garagem. Valor: 
R$ 350.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

Vendo apto duplex com 
area de 100m² com 1 
qrto, 1 ste, e 1 ste rever-
sível, sala em L, wc social, 
área de serviço, área de 
lazer com quadra de es-
porte e parquinho. R$ 230 
mil Tr: 3235-6687/ 3235-
6477/ 99712-399/ 9606-
4732.www.ayrtonejulioi-
moveis.com.br. CÓD. 5596.

Vde apto. 133m², tot. nasc. 
1 suite, 2 qtos, sla, var. wc 
social, lavabo, coz. grande 
c/arm. proj. DCE, área ser. 
1 gar. Salão festas. Poço 
artesiano e água de Caema. 
Muito bem loc. Aceita fin. 
R$ 230.000,00 a neg. CRJ 
238 F: 98112-0322/3227-
1777  (COD. 0130).

TURU

Cod. 6392 - Vendo apto no 
Cond. Arthur Carvalho c/ 2 
qtos, sala, wc social, coz., e 
área de serviço. R$ 80 mil 
Tr: 32356687 / 32356477 
/ 999712399 / 996064732 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

ÚLTIMAS UNIDADES! VE-
NHA E RESERVE LOGO O 
SEU! Av. São Luis Rei de 
França, próx. ao Restau-
rante Cheiro Verde, COND. 
ÎLE DE FRANCE - Aptos c/ 
83 m², 3 qtos sdo 1 suíte e 
área de lazer. FACILITADO 
EM ATÉ 80 MESES DIRE-
TO COM A CONSTRUTORA. 
Venha conferir. 3227-3099 
/ 9973-4073  www.bmen-
desimoveis.com.br

Próx. ao Restaurante Chei-
ro Verde, ÎLE DE FRANCE - 
Aptos c/ 83m², 3 qtos sdo 
1 suíte e elevador. Facilita-
do em até 93 meses dire-
to com a construtora. Ve-
nha conferir. 3227-3099 / 
973-4073.

Vende na Av. São Luis Rei 
de França, apto  novo pron-
to para morar em 80 par-
celas mensais, com 78m², 
nascente total, 3 qtos s/ 
1 suite, sala em L c/ sa-
cada, WC social, coz. c/ 
área de serviço e DCE, 2 
vagas de gar., área de la-
zer completa com pista de 
cooper, salão de festas e 
quadra poliesportiva por 
apenas R$ 270MIL. 3227-
3099 / 9973-4073, www.
bmendesimoveis. com.br
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Turu - AP00064 - TURU - Ven-
de-se Exc. Apto no cond.Ville 
De France c/varanda, sala de 
star/jantar, 1 ste, gabinete, wc 
social, coz., área de serviço e 
2 vagas de gar.250 Mil fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

Vde apto no Cond. MALI 
c /56 m², nasc, térreo, 2 
qts s/ 1 semi-suíte, sl es-
tar/jantar, sac, coz c/ área 
de serv, gar, área de lazer 
completa, próx Shopping 
Rio Anil. 3227-3099.

Restam apenas 2 uni. Aptos 
, novos ,prontos p/ morar 
no ILE DE FRANCE , c/83 
m² , nasc.  c/3 qtos , sdo 1 
suítes ,c/ sacada  , sla  em  
L  p/ 2  amb. c/ var. WC so-
cial , coz. Dispensa c/ WC 
de ser. Área de lazer comp. 
Gar. Coberta  p/2  carros  
fin. Direto c/ a construtora 
em 80 meses e bancário 
. Não perca essa oportu-
nidade.  3227-3099/9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br

Vende na  Av. São Luis 
Rei de França , apto novo 
pronto p/ morar em 80 par. 
Mensais , c/ 78m² nasc.  
Total 3 qtos  s/1 suítes , 
sla em L c/ sacada ,WC so-
cial , coz. c/ área  de ser. E 
DCE , 2 vagas de gar. Área 
de lazer comp. c/ pista de 
coorper , salão de festa e 
qdr , poliesportiva p/ ape-
nas  R$ 270 MIL .   3227-
3099/9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

TURÚ – COD [501] - Ven-
de-se um apto no 2º an-
dar, portão elétrico, c/sala, 
coz., 2 qtos, WC social, 1 
vaga na gar., salão de fes-
ta e quadra poliesportiva. 
Valor R$ 100.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

VICENTE FIALHO

VICENTE FIALHO – COD 
[502] Vende-se um apto 
c/52m², gar., sala, 2 qtos, 
WC social, coz.,  área de 
serviço, churr. e quadra 
poliesportiva. Valor R$ 
90.000,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.                                                                  

ALU-
GAR

ANIL

Aluga apto no cond. Eco 
park, com varanda, sala, 
01 suíte, 01 quarto, wc so-
cial, cozinha, área de ser-
viço e garagem. R$ 900,00 
(aluguel + condominio) - 
3268.3390 - 98844.9025 
- 99976.7018.

ALTOS DO CALHAU

Altos do Calhau - AP00137 
-  Alugo exc. apto nasc. c/
móveis plan., sala, coz., 
lav., 1 wc reversível, sa-
cada c/vista p/cidade, 
área de lazer completa. 
Próx. à avenida litorânea 
1.700,00 fone: 98159-9890 
VIVO / 98705-1021 OI / 
3233-4801.

ARAÇAGY

Araçagy - AP00006 - Alu-
ga-se exc. apto novo,c/2 
qtos,2 wc, s/1 ste,sala,-
coz. americana,lav.,saca-
da,1°andar e nasc. 900,00 
fone: 98159-9890 VIVO 
/ 98705-1021 OI / 3233-
4801.

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br

Vendo APTO. ATHENAS 
PAK III. c/ 1 qto. 1 semi-
suíte, sla, área serviço. R$ 
155mil; Creci 1225. Tels. 
9973.1807 (vivo); 8131.9693; 
8860.6170.

Vendo apto cond. Beli-
ze c/ 2 qtos, sacada, vl. 
135mil. Tratar: 9973-1807 
vivo /8131-9693. creci 1225.

Apto. - Vendo apto (Cond. 
Vitré), todo projetado, mo-
biliado, c/ uma ste, 1 qtos 
social, 1 wc social, coz ame-
ricana e varanda. R$ 260 
mil. Tr: 8418-2664  / 9133-
4028.

Vende  apto no Cond. 
Carolina – Turu, térreo, 
2 qtos, 1wc, coz. ameri-
cana, sla  estar/jantar, 
área de serv/ lazer c/pis-
cina, salão de festa com 
churras. Próx. à shopping, 
faculdade, UPA, Mateus, 
igreja e parada de ônibus 
prox. R$180 Mil TR: (98) 
9961 4498.

Vende-se no edf. Sole-
mar c/2 qrtos, 1 wc, sala 
de  estar/ jantar, 3227-5865 
/ 98176-1200.

BEQUIMÃO

Bequimão - AP00138 BE-
QUIMÃO Alugo apto térreo 
c/2 qtos, wc social, sala, 
coz., próx.ao Shopping da 
Ilha 1.000,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

Aluga apto no Cond. Costa 
da Esmeralda, com varanda, 
sala, 02 quartos, wc social, 
cozinha, área de serviço e 
garagem. R$ 900,00 (aluguel 
e condominio) - 3268.3390 
- 98844-9025 - 99976.7018.

CALHAU 

ALUGA APTO NO COND. 
VIVENDAS DO RENASCEN-
ÇA, COM 140M2, VARAN-
DA, SALA AMPLA, LAVABO, 
02 STES, SENDO 1 MAS-
TER, 02  SEMI-STES, COZ., 
DCE, ÁREA DE SERVIÇO E 
GARAGEM. R$ 2.800,00 - 
98844.9025 E 99976.7018.

Alugo apto com ótima lo-
calização no Ed. Tom Jobim 
4 stes sendo 1 ste master 
com closet, todos as suítes 
com ar condicionado, va-
randa ampla, sala de tv, de 
estar e jantar com armá-
rios, cozinha americana, 
área de serviço comple-
ta com suíte e armários 
para funcionários, com 
moveis e decorações. R$ 
5.000,00 com condomínio. 
TR: 32356477/ 32356687/ 
999712399/ 982252627. 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

Alugo flat no  Bia Ritz, na 
entrada principal da Av. Li-
torânea (último andar vista 
mar). Contatos: Oi 98834-
8975 / Tim 98115-7701.

CALHAU – COD [A05] Alu-
ga-se um APTO no Cond.
Brisas, 14º andar c/saca-
da, sala, coz., 2 qtos sen-
do 1 ste, 1 WC social e mó-
veis projetados. Valor R$ 
1.800,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

Calhau - AP00067 CALHAU 
Aluga-se exc. apto nasc. 
no 7°andar, c/2 qtos,2 wc 
s/1 ste, sala, coz., sacada, 
gar., 1.300,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

CALHAU - Aluga apt  de 3 
qts  c/armários  no cond.
das aguas gran park 3327-
5865 / 8801008

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

Aluga apt  de 3 qts  no va-
randas do gran park. 3327-
5865/98176-1300

CENTRO

Alugam se Aptos no Ed. 
Berilo Centro (Parque do 
Bom Menino) 1 qto, sla, 
coz, wc e Varanda. Tr: (98) 
99993-3982  -vivo 99904-
2008 -oi.

COHAFUMA

COHAFUMA - Aluga apt. 
Cond. Brisas 2 e  qts  
c/e sem mobília 3227-
5865/98176-1300.

Aluga apt. No jardins de 
2 e 3 c/ armários- 3327-
5865/8801008.

COHAMA

ARIRIZAL – COD [A08] Alu-
ga-se um PONTO COMER-
CIAL na Rua do Aririzal, c/
área de 8.5 x 12m². Valor 
R$ 2.500,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

Cohama - AP00118 COHA-
MA Alugo aptos no cond. 
Tropical c/3 qtos s/1 
ste , sala, coz., lav. R$ 
1.100,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.
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Cohama - AP00127 COHA-
MA Alugo exc. aptos c/sala 
ampla, sacada, 3 qtos (s/1 
ste), copa/coz., área de ser-
viço, lavanderia, Dce, Ed.c/
guarita 24 horas,2 eleva-
dores 1.600,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

Aluga apto, ótima loc. no 
Cond. D’Italy, 1 semi-sui-
te, 1 quarto, c/ ar cond. 
sala 2 amb. wc reversível 
c/blindex, var. coz. c/armá-
rio área serviço, 1 gar. CRJ 
238 F: 98112-0322/3227-
1777  (COD. 0140). 

Aluga-se  apto na Cohama 
c/ 1 qto , sala , coz. Sacada  
e bem  ventilada  ( cond. 
Isabela )  TR: 98 3258-5629 
/3083-0799 /9 8731-2428 
/ 99129-6797. Email: qua-
tro.i@ig.com.br

COHATRAC
Alugo aptos novos com 
2 quartos, cozinha ame-
ricana, wc e área de ser-
viço, R$ 500,00 Tratar: 
8886-4566 / 8124-4221 
/ 8851-8066.

ESTRADA DE RIBAMAR

AP00122 - ESTRADA DE RI-
BAMAR Aluga-se aptos no-
vos c/2 qtos, WC reversível 
, sala, coz. americana, sa-
cada, área de lazer com-
pleta 650,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 9 8705-1021 
OI / 3233-4801.

JARDIM ELDORADO
Alugo apto no Cond. Del 
Fiore, 10º andar, nascente, 
com 3 qrtos sendo 1 ste,  
coz. amer., 2 vag. de ga-
ragem, área de lazer com-
pleta. Valor R$ 1. 500,00, 
cond. R$ 200,00. Contato: 
3227-6028/ 8270-2740.

JOÃO DE DEUS 

Aluga–se apto c/ 2 qtos , 1 
sala , copa , coz. Lavanderia 
, bem  amplo e ventilado no 
bairro João de Deus  valor 
R$ 550,00 c/ cond.    TR: 
98 3258-5629 /3083-0799 
/9 8731-2428 / 99129-6797. 
Email: quatro.i@ig.com.br

MAIOBINHA

MAIOBINHA – COD [A15] Alu-
ga-se um apto no 3 º andar, 
c/gar., sala, 2 qtos, coz.e WC 
social. Valor R$ 750,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.  

MARANHÃO NOVO

Maranhão Novo - AP00105 
MARANHÃO NOVO Aluga-
se aptos c/2 qtos(s/1ste), 
sala, coz. americana, 
área de serviço, wc so-
cial 1.000,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

OLHO D’ÁGUA
Cond. Village das palmei-
ras  III , Av. Mário Andreza  
prox. D. de la  Touche   , 
Apto c/ 3 qtos  1 ste  68m²  
1 vaga  na gar. Área  de  
lazer  completa (cond. In-
clu.) TR: (98)  99823-9101/ 
3236-4199.

PLANALTO ANIL II
Aluga-se um apto  refor-
mado c/ 2 qtos, 2 wc, coz. 
am., sala, var, sacada, vaga 
na garg, fica atrás do Col. 
Raio de Sol, Bloco B-5 R$ 
780,00 c/ cond. Incluso fa-
lar c/ Dr. Guimarães 8141-
3501 / 8125-0410.

PONTA D’AREIA
IMPERDÍVEL!  Aluga-se 
apto no Flat Number One, 
bairro Ponta d’Areia, total-
mente mobiliado. Serviço 
de quarto, academia, TV a 
cabo, Internet. Condomí-
nio incluído. R$ 2.200. TEL: 
9114-1423. (PF).

 
(LC/102)De frente p/mar, 
sla em 2amb, lavabo, coz 
proj, 2 sts projetadas, 1 
qrt, desp. Fones: 3238-
3491/4731.

Ponta D’Areia - Alugo flat 
todo mobíliado.R$ 2.100,00 
com cond. Tr: 32356477 / 
32356687 / 999712399 / 
988168000. www.ayrtone-
julioimoveis.com.br.

Alugo apto de frente p/mar, 
sla em 2amb,lavabo, coz 
proj, 2 sts projetadas,1 qrt 
,desp. Fones: 3238-3491.

Aluga ótimo apto no Ed. 
Liberty Home, nascente, 
duplex, c/ 80 m², c/ 02 
qtos sendo 01 suíte mas-
ter c/ banheira de hidro e 
01 semi-suíte,  sala p/ 02 
ambientes, sacada, coz,  
área de serviço, área de 
lazer e gar., por apenas 
R$ 2.000,00 incluso con-
domínio... Não perca esta 
oportunidade.   3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

Aluga exc. e lindo loft (apto), 
semi-mobiliado, de frente 
para mar, vista plena, esp. 
grandes, c/ armários proj. 
1 suite  máster c/ hidrom., 
1 semi-suite, sala estar e 
jantar, wc reversível, copa/
coz. área ser. 1 vaga gar. CRJ 
238 F: 98112-0322/3227-1777  
(COD.150).

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

PONTA DO FAROL

Aluga apto, c/ 152 m², no 
Pallazo Verona, andar alto 
c/ vista mar,nasc total, c/ 
03 stes amplas, sala p/ 02 
ambientes, varandão, la-
vabo, coz ampla c/ armá-
rios, despensa e DCE, 02 
gars, área de lazer com-
pleta . Venha conferir não 
perca tempo.  3227-3099 / 
/ 9973-4073  www.bmen-
des imoveis.com.br

Aluga exc. apto c/ 03 suí-
tes c/ armários, andar alto, 
nasc, todo no porc. sala 
p/ 02 ambientes  c/ am-
pla sacada, WC social c/ 
blindex, coz c/ armários, 
área de serviço c/ DCE, área 
de lazer completa, gar p/ 
02 carros, ótima localiza-
ção. Venha conferir. 3227-
3099/9973-4073. www. 
bmendesimoveis.com.br

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

Aluga exc. e lindo apto, 
274m², tot. mobiliado (1ª. 
Qual.), de frente p/ mar, 
vista plena, esp. enormes, 
todo c/ arm. proj.  1 suite 
máster c/closet e hidrom., 
1 suite c/hidrom., 2 suites, 
sala estar, sla/jantar/sala/
intima/ home theater, la-
vabo, escri. copa/coz. área 
ser. Dce, 3 vgs gar. CRJ 238 
F: 98112-0322/3227-1777  
(COD.160)

Aluga exc. apto, todo mo-
biliado, 1 suite, 1 qrto, sla 
2 amb. wc social, var. coz. 
área ser. wc , 2 ap. ar cond. 
1 gar. Ótima loc. no me-
lhor “point” de São Luis, na 
Lagoa da Jansen, a 500m 
da praia. R$ 2.000,00 + 
cond. CRJ 238 F: 98112-
0322/3227-1777  (COD.170) 

Aluga exc. apto, 1 suite, 
1 qrto, sla 2 amb. wc so-
cial, var. coz. área ser. wc  
1 gar. Ótima loc. no melhor 
“point” de São Luis, na La-
goa da Jansen, a 500m da 
praia. R$ 1.800,00, incluso 
cond. CRJ 238 F: 98112-
0322/3227-1777  (COD.180)

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

PONTA DO FAROL - Alu-
ga apt. No farol da ilha de 
3qts com armários vista 
mar 3327-5865/8801008.

RENASCENÇA

Aluga apto no ed. Maria-
na, com sala, 01 quarto, wc 
social reversivel, cozinha, 
área de serviço e garagem. 
R$ 950,00 - 3268.3390 - 
9976.7018.

Alugo apartamento quarto 
e sala, c/ varanda, mobi-
liado no Renascença 1. R$ 
1.500,00 c/ cond. Incluí-
do. Telefones: 3199-1793/ 
8289-1031/ 8187-3063; 
e-mail: tellesreginaldo@
hotmail.com

Jardim Renascença - 
AP00126 JARDIM RENAS-
CENÇA Aluga-se exc.apto 
no Renascença, c/3 qtos, 
s/2 stes, wc social, sala am-
pla, sacada,móveis proje-
tados da coz.,e qto 3.500,00 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

Renascença - AP00034 RE-
NASCENÇA Aluga-se exc. 
apto c/ móveis plan., 4 stes, 
4 wc (s/3 stes), sala,copa,-
coz., sacada, dce, lavande-
ria, Dce, gar.p/2 carros,sa-
cada R$ 4.600,00 fone: 9 
8159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

Renascença - AP00130 RE-
NASCENÇA Aluga-se exc.
apto c/móveis plan., coz.c/
fogão, máquina de lavar, 
sala c/painel p/TV, copa c/
mesa p/4 cadeiras, 2 qtos, 
3 wc, s/1 ste R$ 2.000,00 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

Cod. 7203 - Alugo apar-
tamento no Ed. Dom Pe-
drito, próximo a faculda-
de Ceuma com 1 suíte e 1 
quarto, cozinha america-
na, área de serviço com 
wc, sala, varanda, wc so-
cial. R$ 1.900,00 com con-
domínio.   Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
982252627  www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

Alugo apto reformado no 
Ed. Ana Karine com 2 qrtos 
sendo 1 ste com armários, 
wc social, sala com varanda 
e cozinha.  R$ 2.200,00 com 
condomínio. TR: 32356477/ 
32356687/ 999712399/ 
982252627. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

RENASCENÇA - Aluga apto 
renascença  apt. de 3 qts 
sendo um suite ed. Ponta 
negra, premier, scarp, per-
sonal home e escarp  3227-
5865 / 8880-1007/1008. 

Aluga apt. no Renascen-
ça de 1 qts 800,00 3327-
5865/8801008

RENASCENÇA II

Aluga apto no ed. Grafi-
ti, com varanda, sala, 02 
qtos c/armários, 01 ste c/
armários, lavabo, wc so-
cial, copa, coz.c/armários, 
dce, área de serviço e gara-
gem. R$ 2.700,00 (aluguel 
e condomínio). 3268.3390 
- 99976.7018.

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

Alugo apto no Ed. Antônio 
Onofre Pinheiro com 4 qr-
tos sendo 2 stes reversíveis 
com armários, sala em L, 
varanda, lavabo, cozinha 
com armários, deposito, 
lavanderia, dce, piscina, 
churrasqueira, salão de 
festa, sauna, 2 vagas na 
garagem. R$ 3.500,00 com 
condomínio incluído. Tr: 
3235 6477/ 3235 6687/ 9 
99712399/ 9 96064732.

Renascença II -  AP00140 
RENASCENÇkA II Aluga-se 
exc. apto c/110m², nasc., 
c/móveis plan., ar cond.
nos qtos, 3 qtos, 2 wc, s/1 
ste e 1 wc reversível, sala, 
copa/coz.c/armários, la-
vanderia, dce completa, 2 
vagas de gar. R$ 2.200,00 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

Aluga apto mobiliado, 1 qto 
muito esp. sla p/2 amb. 1 
wc, coz. área ser. 1 gar. Todo 
com arm. Próx. Shoppin-
gs Tropical e Monumental.  
R$1.500,00 c/condominio. 
CRJ 238 F: 98112-0322/3227-
1777  (COD. 190).

RIBAMAR

ESTRADA DE RIBAMAR – 
COD [A06] Aluga-se APTOS 
no Cond.Village do Bosque 
III, na avenida que dá aces-
so ao Socorrão II, c/sacada, 
sala, coz., 2 qtos, 1 WC so-
cial. Valor R$ 650,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

SÃO FRANCISCO

SÃO FRANCISCO - Aluga 
apt. No são francisco  de 
3 qts sendo um suite c/
arm 3327-5865/8801008 

TURU

Aluga excelente apto c/ 64 
m², no Ville de France, nasc 
total, c/ 02 qtos sdo 01 suí-
te c/ closet, sala p/ 02 am-
bientes c/ varanda e cortina 
de vidro, WC social, cozinha 
americana c/ área de servi-
ço, área de lazer c/ salão de 
festas, quadra poliesporti-
va e playground, gar p/ 02 
carros. Venha conferir. Ve-
nha conferir.   3227-3099 / 
9973-4073        www.bmen-
desimoveis.com.br

TURU - COD [A04] Aluga-se 
um APTO  no Residencial 
Campo Verde, c/sala, coz., 
2 qtos, wc social, gar.e área 
de lazer. Valor R$ 650,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137. 

Alugo apto no cond.Ar-
thur Carvalho c/2 qtos, 
sala, coz., área de serv., 
área total de 47m² R$ 
750,00 c/ cond.incluído. 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732. 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

Apartamento para Resi-
dencial VIVARE, Sala, Coz, 
Wc, 02 Qts, varanda, 1 An-
dar, Área de lazer com-
pleta, estac. p/ visitan-
tes, moveis projetados. 
98 – 98844-9528.

Aluga apto no Cond. 
Campos Verde, com sala, 
2 quartos, wc social, co-
zinha, Área de Serviço e 
Garagem. R$ 700,00 (In-
cluindo o condomínio) - 
3268.3390 - 9976.7018.

Aluga-se apto, 2 qrtos, 
área de lazer completa. 
Valor R$ 800,00 cond.in-
cluso. Contatos: 98 98731-
2428/ 99124-7680.

Alugo apto n-ascente no 
2º andar do Ed. Vilage Boa 
Esperança com 1 semi ste, 
1 qrto com armários, sala, 
varanda, cozinha projeta-
da. R$ 1.300,00 com con-
domínio. TR: 32356477 / 
32356687 / 999712399 / 
982252627. www.ayrtone-
julio imoveis.com.br

Aluga-se apto no cond. 
Gran Village Eldorado no 
Jardim Eldorado - Turu, 1º 
andar, nascente, ventilado, 
Novo. Aluguel R$ 850,00 
(incluso condominio). Tra-
tar: 98-8811-9338.

Aluga apto no cond. An-
dréa, c/ varanda, sala, 2 
qtos, wc social reversivel, 
coz., área de serviço e gara-
gem. R$ 750,00 (aluguel e 
condomínio) TR. 3268.3390 
- 99976.7018.

TURÚ - Alugo apto c/ 2 
qtos, sala, coz., wc, 1 vaga, 
área de lazer. R$ 700,00 c/o 
cond. Incluído Tr: 32356477 
/ 3236687 / 999712399 / 
996064732. www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

Turu - AP00132 TURU Alu-
ga-se apto c/2 qtos, wc so-
cial, sala, coz., lavanderia 
700,00 fone: 98159-9890 
VIVO / 98705-1021 OI / 
3233-4801.

VICENTE FIALHO

Aluga apto no cond. Porto 
do sol, c/varanda, sala, 02 
stes, 01 qto, wc social, coz., 
área de serviço e garagem. 
R$ 1.300,00 (aluguel e cond.) 
- 3268.3390 - 99976.7018.

VINHAIS

VINHAIS - Aluga apt.2 
qts mobiliado  no cond. 
Gran village vinhais 3327-
5865/8801008

PENINSULA

Passo apto no Ed. Ilê Saint 
Louis c/área de 305m². R$ 
2.400.000,00 Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
988168000.  www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br

RENASCENÇA 

Passa apto no Renascença II, 
na torre Acácia do empreend. 
Reserva da Lagoa, 88m², c/ 3 
qtos s/2 stes, sl de estar e jtar, 
wc soc, sac., coz. c/ área de 
serv. 2 gars, área de lazer com-
pleta Por apenas R$ 180MIL. 
Venha conferir. 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmende-
simoveis.com.br.

 
 
 
 
 
 
 

 

ARAÇAGY

ARAÇAGY – COD [497] Ven-
de-se um conj.de 08 Kits 
nets, sendo que cada uma 
possui sala, 1 quarto, WC 
social e lavanderia cole-
tiva. Valor R$ 250.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.
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Parque Timbira
Vendo cond. de quitinetes 
c/ 5 qtos de aluguel e poço 
artesiano próprio. Valor: 70 
mil ou trocamos por cami-
nhonete do mesmo valor. 
Contatos: (98) 99618-2567 
Milton. (A.17.10.15).

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

SÃO CriSTOVÃO 

Vende-se Condomínio de 
17 quitinetes c/ sala , qto 
, banheiro , pia de coz . e 
lavanderia externa no  São 
Cristovão  prox. Ao  Mix  
Mateus .    TR: 98 3258-
5629 /3083-0799 /9 8731-
2428 / 99129-6797. Email: 
quatro.i@ig.com.br

 bairrOS DiVerSOS

Aluga–se quitinetes c/ e 
sem mobília , nos  seguin-
tes bairros  Forquilha, Pla-
nalto , Parque Vitória, Jar-
dim  São Cristovão , João 
de Deus , Cid. Operária e 
Santa Clara .   TR: 98 3258-
5629 /3083-0799 /9 8731-
2428 / 99129-6797. Email: 
quatro.i@ig.com.br

Aluga-se  quitinetes  c/ e 
sem mobília nos seguintes 
bairros Anil , Ivar Salda-
nha , João Paulo , Cohatrac  
e Monte Castelo .  TR: 98 
3258-5629 /3083-0799 /9 
8731-2428 / 99129-6797. 
Email: quatro.i@ig.com.br

PONTa D´areia
Alugo Flat c/54m²,qts c/
cama csal, qto c/2 cmas 
solt.,sla de estar/jantar. 
TR: 98170-0253.

ALU-
GAR

araÇaGY 
Estrada da Maioba, ven-
do 4 lotes medindo 10x40 
cada. R$ 15.000,00 cada. 
Tr: 8889-5993.

Vende-se área com 3016m² 
na avenida principal – óti-
mo para construtora. R$ 
2.000.000,00. Falar c/ Hé-
lio. Tr: 3235-8312/ 3235-
8115/ 8802-6168/ 8181-
1942. Creci J-184.

Vendo 4 lotes de 10x40 
cada. R$ 15.000,00 cada. 
Tr: 8889-5993.

 Vde 4 lotes juntos c/1800 
m2, lado praia, próximo ao 
mirante R$ 320 Mil ou dois 
juntos R$ 160 Mil    Fone: 
98 3235-8115/ 3235-8312/9 
8181-1942/9 8802-6168/9 
8118-3146.

ARAÇAGY- Vende terreno 
no araçagi com 900 m², 
todo documentado  3227-
5865 /98176-1300.

alTO DO Turu

Vde 2 lotes juntos ou se-
parado sendo R$ 30 Mil 
cada.  Fone: 98 3235-8115/ 
3235-8312/ 9 8181-1942/9 
8802-6168/ 9 8118-3146.

barreiriNHaS

BARREIRINHAS - TE00025 
- Vendo exc.terreno no cen-
tro da cidade de Barreiri-
nhas, c/área de 34.325 m², 
à margem do Rio Preguiças. 
Ótimo para resorts, hotéis 
e pousadas. Valor do m²: 
R$ 30 Reais.fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

br-135

Br 135- Vde área c/ 7 hact. 
Na BR Km20 a R$50,00 m2 
– 32358115/ 988026168.

BR 135 - Vde area c/27000 
m2 toda plana no Mara-
canã bom p/garagem, gal-
pão e minha casa minha 
vida Fone: 98 3235-8115 / 
3235-8312 / 98181-1942 / 
98802-6168 / 98118-3146.

CalHau

Vende-se terreno no Al-
trerosas Calhau, plano, 
tdo murado  c/ 25 m x40 
m . Excel. localização, por 
trás do Grand Park. Ve-
nha conferir.   3227-3099 
/ 9973-4073  www.bmen-
desimoveis.com.br

CALHAU- Terreno no ca-
lhau  próximo  da litorânea 
c/1.103 m², todo murado 
, localização privilegiada  
3227-5865 /98176-1300.

CiDaDe OPerÁria

Cidade Operária - TE00020 
CIDADE OPERÁRIA  - Vende-
se uma área de 20.000,00 
m² , plana,murada, c/ ben-
feitorias, 3 casas de mora-
da, galpão, escritório, plan-
tações c/ docum.. regular  
2.000.000,00 fone:  9 8159-
9890 VIVO / 9 8705-1021 OI 
/ 3233-4801.

JarDim elDOraDO

Terreno murado, 1800 m2, 
40x45 metros, a duas Qdra 
do Novo Mateus do Turu. 
R$ 620 Mil. Contatos: 3227-
0438 / 8112-6624.

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br

NOVO aNGelim

Vende area c/ 2500m², 
murado, à 50m da Av. Je-
ronimo de Albuquerque. 
F: 3235-8115 / 3235-8312 
/ 8181-1942 / 8802-6168 
/ 8118-3146. Creci J-184.

NOVO COHaTraC
Vendo lote, área 10 x 20 
toda plana R$ 30.000,00. 
8886-4566 / 8124-4221.

OlHO D’aGua

VENDE TERRENO COM 
4.400M2 (44X100), TODO 
PLANO, NASCENTE, MU-
RADO, EXCELENTE PARA 
CASAS, APTO, GALPÃO 
ETC. R$ 1.350.000,00 - 
3268. 3390 - 98844.9025 
- 99976.7018

Vde lote c/1000 m2 mura-
do, lado praia, exe. Loca-
lização R$ 700 Mil    Fone: 
98 3235-8115/ 3235-8312/ 
9 8181-1942/9 8802-6168/ 
9 8118-3146.

OuTeirO Da CruZ

Vende-se área com 
663,84m², na Avenida 
dos Franceses com uma 
casa dentro. R$ 700 MIL. 
F: 3235-8115 / 3235-8312 
/ 8181-1942 / 8802-6168 
/ 8118-3146. Creci J-184.

PaÇO DO lumiar

PAÇO DO LUMIAR- Vende  
terreno paço do lumiar prox. 
do Wang Park todo murado 
medindo 10.000 m², 3227-
5865/ 98880-1014.

PaNaquaTira

Panaquatira - Vde area 
c/2.700m2 em Av. e lote 
de 713m2 na beira da praia 
Fone: 98 3235-8115 / 3235-
8312 / 98181-1942 / 98802-
6168 / 98118-3146

qTaS DO CalHau

Vendo excelente Terre-
no na Rua Turiaçu, de es-
quina, Quinta do Calhau, 
lado Praia, 879 m2, R$ 720 
Mil. Contatos: 8703-1547/ 
3227-0438. 

Vende 4 lotes com exce-
lente localização no bairro 
residencial mais valoriza-
do da ilha, Quintas do Ca-
lhau c/ 800m² cada, todo 
documentado, do lado da 
praia, a partir de 550 Mil. 
Venha conferir não perca 
tempo. 3227-3099 / 9973-
4073  www.bmendesimo-
veis.com.br

raPOSa
Atenção Investidores: Óti-
mo para hotel / resort – 
chácara c/ 10.000m2 mura-
da, c/ acesso ao mar, casa 
c/ 3 qtos, wc, sala, coz., 
poço artesiano, fruteiras 
diversas, preço de oca-
sião R$ 400.000,00, bair-
ro Juçara, Raposa-MA (98) 
98806-9810 / 4107-1030 / 
99138-9496.

SÃO CriSTOVÃO

Vende área com 4080m² 
à 150m da Av. Guajajaras, 
murado, poço. R$ 600 MIL. 
Tratar: 3235-8115 / 3235-
8312 / 8181-1942 / 8802-
6168.

S. JOSÉ ribamar

Vde 4 lotes juntos ou sepa-
rados na MA R$ 35 Mil cada 
F: 3235-8115 / 3235-8312 
/ 8181-1942 / 8802-6168 
/ 8118-3146 Creci J-184.

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR- 
vende terreno são josé de 
ribamar dentro da área 
metropolitana slz, c/area 
total de 20 ha, ideal p/ 
grandes investimentos 
e construtoras. Doc. Re-
gularizada. 3227-5865 
/98176-1300.

SaNTa barbara

Santa Barbara - Vde areas 
c/30000m2 e 40000m2 em 
avenida bom p/garagem, 
gapão e minha casa minha 
vida Fone: 98 3235-8115 / 
3235-8312 / 98181-1942 / 
98802-6168 / 98118-3146

SaNTa riTa-ma
Vende se uma propriedade 
em Santa Rita, no Centro 
da cidade. C/ 6.400m² todo 
cercado, no baldame, c/ 
açude, arvores frut., e uma 
casa de alvenaria c/ 3 qtos. 
R$ 170 Mil. Tr. 8811-1109.

ALU-
GAR 

OlHO D’ÁGua

Olho d’ água - TE00022 
- OLHO D’ÁGUA Aluga-se 
uma área de 15.000,00 m² 
(quinze mil metros quadra-
dos). Próx.à Avenida dos 
Holandeses 12.000,00 fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

reNaSCeNÇa

Alugo área próximo ao Sho-
pping Tropical com área 
de 3.000m² Tr: 3235-6477 
/ 3235-6687/ 9971-2399/ 
8225-2627 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

 

barra DO COrDa

Barra do Corda - FA00003 
Vendo Fazenda na cidade de 
Barra do Corda, à 400 km 
da Capital São Luís. Imó-
vel rural medindo 1.353 ha 
(imóvel georreferenciado 

e certificado pelo Incra), 
localizado na BR-226 à 
10km da Cidade Barra do 
Corda(direção Pres. Dutra) 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

maraCaNÃ

Vende sítio c/ 10000m², 
Vila Boa Esperança, c/ 
casa de morada, 4 qtos, 
s/ 1 ste, wc social, mu-
rada, c/ piscina, arvores 
frutíferas. R$ 450 MIL F: 
3235-8115 / 3235-8312 / 
8181-1942 / 8802-6168 / 
8118-3146. Creci J-184.

Novo Cohatrac - Vde 2 lotes 
juntos c/200m2 cada,sendo 
R$ 80 Mil cada e R$ 140 Mil 
os dois. F: 3235-8115 / 3235-
8312 / 8181-1942 / 8802-6168 
/ 8118-3146. Creci J-184.

S. JOSÉ De ribamar
Vdo pequeno sítio no bair-
ro Mutirão em São José de 
Ribamar, medindo 1.560m², 
com casa de 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro 
e terraço. Tratar na Rua 
Santa Luzia, s/nº - Muti-
rão, com Agnaldo no local.

SÃO maTeuS 

São Mateus - Vde fazenda 
c/109hc, 115 cabeças gado, 
bizerros, 1 cavalo,2 bur-
ros,4 açudes,cs simples, 
curral pronto,capim p ga-
do,a 6km da sede, docu-
mentação legal R$ 450 Mil. 
F: 3235-8115 / 3235-8312 
/ 8181-1942 / 8802-6168 
/ 8118-3146. Creci J-184.

.4

aNil

Aluga-se Sítios c/ casa 
para eventos c/ gran-
de área livre , piscina , 
qdra , e campo de fute-

bol  , Anil , no  Coquilho 
, Santa Barbara .  TR: 98 
3258-5629 /3083-0799 
/9 8731-2428 / 99129-
6797. Email: quatro.i@
ig.com.br

eSTraDa De ribamar

Alugo sitio com 2 stes, 2 
qrtos, sala ampla, copa, 
cozinha, piscina, chur-
rasqueira, arvores fru-
tíferas, etc. R$ 2.000,00. 
TR: 32356477 / 32356687 
/ 999712399 / 988168000. 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

 

alTOS DO CalHau

Altos do Calhau - SA00009 
ALTOS DO CALHAU - Ven-
de-se / Aluga-se sala co-
mercial com 40,00 m² de 
área privativa, 7º andar, 
no Cond.Pátio Jardins 245 
Mil 1.500,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

CalHau

Vde salas juntas ou se-
paradas Ed. Vinicius de 
Moraes c/50m2 cada R$ 
300 mil (cada) 32358115/ 
988026168.

CeNTrO

Vende prédio na beira mar 
ao lado do Ibceu, com 02 
pavim., recepção, 06 sa-
las c/ wc interno e coz., R$ 
280.000,00 - 9976.7018 - 
3268.3390.

COHama

Vde sl no 2º piso c/75m2 
no porcelanato, Mac Cen-
teer R$ 400 Mil. Acei-
ta CEF. F: 3235-8115 / 
3235-8312 / 8181-1942 / 
8802-6168 / 8118-3146. 
Creci J-184.

Loja Vende no Cohama 
- Vde de Loja c/75m2 no 
Mac Center na praça de 
alimentação. 3235-8115 
/ 3235-8312 / 8181-1942 
/ 8802-6168 / 8118-3146. 
Creci J-184.

Helder Benevides Alencar Teixeira 
Filho, torna publico, que recebeu da Secretar-
ia de Meio Ambiente e Recursos Naturais, em 
28 de agosto de 2015, a autorização No. 
2037664/2015 para uso de água sub-
terrânea, sob as coordenadas geográicas 
– Lat 2”44”55.1”e Lon 43”33”56.6”, 
com vazão autorizada de 5.0M3/h, por um 
período de 9.0h/dia, valida por três anos, 
situado no povoado Rio do Meio, 
Humberto de Campos, bacia hidro-
gráica do rio Peria, Estado do Maran-
hão, com inalidade do uso da água, 
conforme dados constante no processo No. 
15030008900/2015.

ESTADO DO MARANHÃO
COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS

TERMO JUDICIARIO DE PAÇO DO LUMIAR
TABELIÃ E REGISTRADORA ANA CAROLINA BRASIL CAMPOS MACIEL

2° OFICIO SERVENTIA EXTRAJUDICIAL              
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 690          

Faço saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigi-
dos pelo artigo 1.525 do Código Civil brasileiro, o Sr. KERLIANE NASCI-
MENTO DE SOUSA e ERIK MATEUS LOPES COELHO. Ele, de Nacionali-
dade brasileiro, natural de - SÃO LUIS MA, nascido em 02 de AGOSTO de 
1993, estado civil SOLTEIRO, proissão garçon, residente e domiciliado em 
São Luis MA, ilho de MARTINHO MOREIRA COELHO, e de RAIMUNDA 
RIBEIRO. Ela, de nacionalidade brasileira, natural de são luis - MA, nascida 
a 13 de outubro de 1996, estado civil SOLTEIRA, proissão operadora de 
telemarckting, residente e domiciliada em paço do lumiar MA, ilha de JOSÉ 
RIBAMAR RODRIGUES DE SOUSA e de MARIA CLEUDE NASCIMENTO 
DE SOUSA. Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma 
da Lei, lavro o presente para ser aixado em cartório, no lugar de costume.

Paço do Lumiar - MA, 13 de outubro de 2015

Rosa Maria Padilha da Silva Sousa
Escrevente 
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Vende-se 3 salas no office 
tower c/vista p/ lagoa, c/ 
90m², 3 garagens, todos 
c/ar condicionado e mo-
veis de escritório. 3227-
5865/98176-1300.

 SÃO FRANCISCO

Oport.: Vendo prédio na 
av. Castelo Branco alu-
gado por R$ 6.500,00 R$ 
1.200,000,00. Tr: 3235-6687 
/ 3235-6477 / 9971-2399 / 
8816-8000. www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

Vendo sala de 20m² com 
wc no 2º andar do Edifício 
Comercial Castelo Branco. 
R$ 60 mil. Tr: 3235-6687 
/ 3235-6477 / 9971-2399/ 
88168000. www.ayrtone-
julioimoveis.com.br.

Vendo loja no Ed. Comer-
cial Castelo Branco com 
área de 50m² e mezanino.  
R$ 120 mil  Tr: 3235-6687/ 
3235-6477/ 99971-2399/ 
99606-4732 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

SÃO FRANCISCO- Vende 
prédio comercial são fran-
cisco c/ 870m ², 12 salas 
c/ banheiro, salão amplo 
3227-5865/98880-1014.

CALHAU

Alugo lojas e salas na 
Galeria Space Room, 
com ótima localização 
e amplo estacionamento.  
Valores a partir de R$ 
2.500,00  Tr: 3235-6687/ 
3235-6477/ 99971-2399/ 
996064732   www.ayr-
tonejulioimoveis.com.
br COD: 4029.

COHAB

Aluga sala (prox. ao Pop Cen-
ter) em frente a academia, 2º 
andar com área de 30m² com 
banheiro interno. R$ 600,00. 
3268-3390/ 9976-7018.

COHAFUMA

Alugam-se 02 salas jun-
tas ou separadas no Pátio 
Jardins, com 35 m² cada, 
com piso e pontos de ar-
condicionado e prontas 
para serem utilizadas, c/ 
gar. Privativa coberta...Ve-
nha Conferir....3227-3099 
/ 9973-4073/ www.bmen-
desimoveis.com.br

COHAMA

Cohama – Alugo loja 1º piso 
centro com L. Mac Cen-
ter R$ 2.500,00, 32358115/ 
988026168.

COHAMA – Aluga lojas la 
touch e mac center cohama 
(nova) c/ 60 m², wc e me-
sanino 33275865/8801008.

COHATRAC
Alugo salão montado ou 
preciso de pessoa capa-
citada p/  sociedade. Tr: 
98805-7422 / 98858-2492 
/ 98806-7330.

JARACATI

Aluga 2 ótimas salas comer-
ciais, novas, áreas variadas 
de 74m², R$3.000,00 c/ co-
nomínio, localização privile-
giada, ao lado do Shoppping 
Jaracaty. CRJ-238  F: 98112-
0322/3227-1777 (COD.200).

MAIOBA

ESTRADA DA MAIOBA – 
COD [A13] Aluga-se um 
GALPÃO c/área de frente 
de 45 m² por 27m² de fun-
do área de 1.215 constru-
ída ou coberta. Valor R$ 
20.000,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

PLANALTO ANIL

PLANALTO ANIL I – COD 
[A10] Aluga-se uma SALA 
COMERCIAL na av.principal 
que dar acesso ao Cohatrac, 
c/ wc. Valor R$ 1.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

Aluga-se uma SALA CO-
MERCIAL na av.principal 
que dar acesso ao Cohatrac, 
c/ wc.  Tratar:  999739137.

PLANALTO ANIL I – COD 
[A11] Aluga-se uma SALA 
COMERCIAL na av.principal 
que dar acesso ao Cohatrac, 
c/ wc. Valor R$ 450,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.  

  PLANALTO ANIL I – COD 
[A12] Aluga-se uma SALA 
COMERCIAL na av.principal 
que dar acesso ao Cohatrac, 
c/ wc. Valor R$ 400,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

Aluga-se uma SALA CO-
MERCIAL na av.principal 
que dar acesso ao Cohatrac, 
c/ wc.  Tratar:  999739137.

PONTA D´AREIA

Alugam-se várias salas co-
merciais c/wc no Centro 
Comercial Lagoa Center, c/ 
metragens variadas de 30 a 
35 m², exc. p/ qualquer ati-
vidade comercial, gar pri-
vativa, ótima localização, 
próx. do Sistema Miran-
te...Aproveite....3227-3099 
/ 9973-4073/ www.bmen-
desimoveis.com.br  

 REC. DOS VINHAIS

Aluga ponto comercial, 
com área de 40m², ba-
nheiro interno e porta de 
rolo. R$ 900,00 - 3268.3390 
- 9976.7018.

Alugo sala Ed. Atrium Pla-
za c/ vaga , 29m2 c/ ba-
nheiro R$ 1.200,00 + Cod. 
F:  3235-8115 / 9 8802-6168 
/ 9 8181-1942.

RENASCENÇA

Aluga sla Ed Zirconio 33m2, 
6ºandar Nova. R$ 1.500,00 
c/Cond 3235-8115 / 98802-
6168 / 98181-1942.

Aluga sls e ljs na av. Holan-
deses, almere office área 
comercial mais nobre de S. 
Luís. Traga seu empreen-
dimento para melhor ave-
nida da capital, lojas com 
248m² e salas com 37,48,54 
e 112m², 3227-5865 / 8176-
1300 / 8801008.

Aluga sala Ed Zirconio 
33m2, 6º andar nova. 
R$ 1.500,00, com cond.: 
3235-8115 / 98802-6168 
/ 98181-1942.

Aluga excelente sala co-
mercial, no Ed. Carrara, 
c/ 35 m², WC social, bem 
conservada, perfeita p/ 
qualquer atividade co-
mercial, prox. a bancos e 
shopping. Aproveite. 3227-
3099 / 9973-4073. www.
bmendes imoveis.com.br

Alugo ponto comercial 
novo design moderno, 300 
m2, c/vagas de garagem, 
bom p/clinicas.   Fone: 98 
3235-8115/ 3235-8312/9 
8181-1942/9 8802-6168/9 
8118-3146.

Renascença - Alugo sala 
no Ed. Manhatan c/área de 
35m².R$ 1.200,00 c/cond.
Tr: 32356477/ 32356687/ 
999712399/ 988168000. 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br.

RENASCENÇA – Aluga sa-
las  no edf. Office tower , 
golden tower, e edf zicor-
nio 32275865/ 81761300.

RENASCENÇA II

Aluga sala no ed. Carra-
ra, c/área de 30m2 e ba-
nheiro interno. R$ 900,00 
- 3268.3390 - 99976.7018.

Renascença II - SA00006 
RENASCENÇA Aluga-se exc.
sala comercial c/33m² de 
área privativa, c/wc, toda 
no porc. localização Pri-
vilegiada!1.700,00 fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

Renascença II - SA00002 
RENASCENÇA II Aluga-se 
3 salas comerciais, c/37 a 
42 m² de á.privativa, cada 
uma c/ wc privativo, frente 
p/avenida 1.700,00 fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

SÃO CRISTÓVÃO

 Ayrton & Julio Imoveis. 
Alugo galpões com área 
de 300m², próximo ao Ma-
teus. R$ 3.500,00 cada  Tr.: 
32356687 / 32356477.

Aluga ponto comercial av. 
Lourenço Vieira da Silva, prox. 
terminal. Fone: 3235-8115.

Aluga ponto comercial, 
novo, 3 pisos, av. Lourenço 
Vieira da Silva, prox. ter-
minal de integ., bom p/ es-
colas, lojas, clínicas. alu-
ga piso individual. Fone: 
3235-8115/ 8181-1942. 
Creci J-184.

Alugo galpão com área de 
300m², próximo ao Mateus. 
Tr.: 32356687 / 32356477.

SÃO FRANCISCO
Alugo pto coml no São 
Francisco na Avenida Cas-
telo Branco. Tr: 3235-6687

Alugo ponto comercial  
bem localizado na Av. Cas-
telo Branco, com área de 
40m², com banheiro. R$ 
2.000,00. Tr: 3235-6687 / 
3235-6477.

SÃO FRANCISCO- Alugo 
sala bem localizada no Ed. 
Comercial Castelo Branco 
R$ 600,00 Tr: 32356477/ 
32356687/ 996064732/ 
999712399. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

Alugo pto coml no São 
Francisco na Avenida Cas-
telo Branco. Tr: 3235-6687.

Alugo ponto comercial  bem 
localizado na Av. Castelo 
Branco, com área de 40m², 
com banheiro. R$ 2.000,00. 
Tr: 3235-6687 / 3235-6477.

SÃO FRANCISCO - Alugo 
consultório odontológico 
completo, c/todos os equi-
pamentos no Ed. Comercial 
Castelo Branco. R$ 2.000,00 
c/ cond. incluído. Tr: 32356477 
/ 3236687 / 999712399 / 
996064732 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

TIRIRICAL

Alugo galpão comercial na 
Avenida Guajajaras com área 
total de 1.600 m² sendo 
900 m² de área construí-
da e 700 m² de estaciona-
mento privativo R$ 13 mil. 
TR: 32356477  / 32356687 / 
99712399 / 996064732. www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

Alugo  na Avenida Gua-
jajaras galpão com área 
total de 1.600 m² sendo 
900 m² de área constru-
ída e 700 m² de estacio-
namento privativo. Fone: 
3235-6477  / 3235-6687 / 
99712399 / 996064732.

Alugo galpão com área de 
1.000 m² com escritório, 
copa/ cozinha, refeitório, 
4 banheiros e estaciona-
mento. R$ 15 mil.  Tr: 3235 
6477/ 3235 6687/ 99971 
2399/ 98225 2627.  www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

Alugo galpão com área de 
1.000 m² com escritório, 
copa/ cozinha, refeitório, 
4 banheiros e estaciona-
mento.  Tr: 3235 6477/ 3235 
6687/ 99971 2399.

  

PONTA DA AREIA
Passo apartamento no ed. 
Jardim de Bordô, Ponta 
d’Areia, 4 suítes, lavabo, 
andar alto. 8853-1891 / 
8102-0403.

CIDADE OPERÁRIA

CIDADE OPERARIA – cod 
[403] Vende-se três pon-
tos comerciais. Valor R$ 
300.000,00 TR: 3238-3583 
/ 999739137.

CIDADE OPERÁRIA – 
cod[449] Vde-se 1 prédio 
em 2 pavtos, 1 º piso - c/
portão de alumínio, 1 se-
cret. c/almoxarifado, 1 dir., 
1 cantina, 1 pátio coberto, 
5 wcs, 3 slas de aulas bem 
arejado, 1 jd de inv; 2º piso 
- 6 slas de aulas amplas e 
arejadas e forradas c/ PVC, 
portas e janelas de madei-
ra e vidro, 3 cxas d’água, 
1 bomba de água grande 
e nova tem grade em todo 
prédio, Valor: R$ 580.000,00. 
Tr: 3238-3583 / 999739137. 

IPASE- vende ponto comer-
cial de esquina ipase alto 
próximo a avenida, posto 
de combustivel, shopping 
da ilha c/381m², 3227-5865 
/98880-1014.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

RENASCENÇA

Ótima oportunidade de ne-
gócio. Vende 8 salas conju-
gadas, perfazendo um total 
de 192,99m. Com 7 vagas de 
garagens. R$ 900.000,00. 
Falar c/ Ataide. F: 3235-
8115 / 3235-8312 / 8181-
1942 / 8802-6168 / 8118-
3146. Creci J-184.

Vende-se sala nova 
no Edif ício Oficce 
Tower- R$: 210.000.00. 
F:  3235-8115 / 3235-
8312 / 8181-1942 / 
8802-6168 / 8118-3146. 
Creci  J-184.

Vde sala c/29m2, wc, 
vaga, reformada, R$ 
140 Mil   Fone: 98 3235-
8115/ 3235-8312 /9 8181-
1942/9 8802-6168 /9 
8118-3146.

RENASCENÇA - vende- sala 
no ed. Century empresa-
rial c/38m², 3227-5865/ 
98880-1014.
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Oportunidades
& Veículos

1 .1
VAGAS

SERVIÇOS
HG  LOCADORA - Popular, 
executivo ,  doblô , 4 x 4, 
van , ônibus e micro. Tr: (98) 
98116-8316 / 3088-2717.

HG  REBOQUE - Remoção 
de veículos.  Tratar : (98) 
3083-0069 / 98872-2900 
/ 81168316.

Fretamento, Rodoviário e 
Cargas (Entregas e coletas 
programadas). Cisne Bran-
co, a sua melhor opção em 
transporte. Fones: 3245-
1233 / 3243-2847.

Serviços veiculares ao al-
cance das suas mãos. Ligue 
e anuncie no Tem. É mais 
negócio pra você. É só ligar: 
(98) 3212-2087  ou nos en-
vie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

Expresso Açailandia. Li-
nhas São Luís x Sambaí-
ba via Imperatriz, todos os 
dias saindo da Rodoviária 
às 18h. Fone: 3243-7157.

Sideral - Transporte e Tu-
rismo. São Luís, Guima-
rães, Cururupu e Pinhei-
ro. Fone/Fax: 3259-8006 
/ 3243-1426.

Nova frota da Transbrasi-
liana, mais qualidade e se-
gurança nas suas viagens. 
Ligue e compre sua pas-
sagem. Preços iguais aos 
da Rodoviária com entrega 
gratuita somente para a ci-
dade de São Luís das 8 às 
18h. Ligue: 0800 726 7001.

Trabalhamos com Carradas 
de Areia, Brita, Terra  Pre-
ta para jardinagem, tijos e 
outros. Fone: 3234-7530. 

Novas linhas Guanabara 
- de São Luís para Barão 
de Grajaú, Paulino Neves 
(Via Tutóia), Timbiras (via 
Codó) e S. José dos Basílios 
(via Pedreiras). Consulte! 
Fone: 3243-3606.

Viaje com conforto e se-
gurança diariamente de 
São Luís a São João dos 
Patos, Mirador e Sucupi-
ra do Norte. Informações: 
3236-2933 / 99971-5153.

Serviços de Transporte de 
Passageiros de São Luís 
para  Pedreiras. Ônibus 
e micro ônibus. Expres-
so Nosa Senhora do Per-
pétuo Socorro. Fone: 98 
3253-9019.

Encomendas e Cargas. Ex-
presso Açailandia: 3245-
6126, 3245-3528.

ML VEICULOS 
CHEVROLET
AGILE LTZ, cor pre-
to, completo, manual , 
ano 2011/2012.  Vlr : R$ 
32.000,00.    TR: (98) 3249-
2010 /9 88524815 . 

S10 COLINA , cor prata , 
DH/ AR/ TRV/ ALAM , ma-
nual , ano 2009/2010  Vlr: 
R$ 50.000,00    TR: (98) 
3249-2010 /9 88524815 . 

CITROEN
C 3 PICASSO, cor pre-
ta, completo, manual, 
ano 2012/2013.  Vlr : R$ 
35.000,00.    TR: (98) 3249-
2010 /9 88524815.

FIAT
IDEA, cor vermelha , 
completo , DUALOGIC , 
ano 2012/2013   Vlr : R$ 
38.000,00    TR: (98) 3249-
2010 /988524815 .

UNO MILLE ECONO , cor 
preta , completo, manual 
, ano 2013/2013   Vlr : R$ 
20.000,00   TR: (98) 3249-
2010 /988524815.

LINEA ESSEN DUAL , cor 
prata , completo , DUALO-
GIC , ano 2011/2012  Vlr:  R$ 
38.000,00   TR: (98) 3249-
2010 /9 88524815 .

Para anunciar é só ligar: 
(98) 3212-2087  ou nos en-
vie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

STRADA WORKING, cor 
cinza,  completa, manu-
al, ano 2012/2013.   Vlr:  
R$ 43.000,00.    TR: (98) 
3249-2010 / 9 88524815 .

FORD
Ford F 250, cor verme-
lha, completa, manual, 
ano 2003/2003. Vlr:  R$ 
50.000,00  TR: (98) 3249-
2010 /988524815.

Fiesta, cor verme-
lho, completo, manual, 
ano 2013/2014. Vlr: R$ 
27.000,00  TR: (98) 3249-
2010 /988524815.

Jeep  Wrangler, cor prata, 
completo, automático, ano 
2008. Vlr: R$ 68.000,00  TR: 
(98) 3249-2010 /988524815. 

HYUNDAI
I30 2.0  , cor  prata , com-
pleto , automático , ano 
2009 / 2010  Vlr : R$37. 
000,00     TR: (98) 3249-
2010 /9 8852-4815 . 

HB20X 1.6ª, cor cinza, com-
plet, automático, ano 2013/ 
2014  Vlr:  R$ 48.000,00   
TR: (98) 3249-2010 /9 
8852-4815.

Tucson GLSB, cor prata, au-
tomática, ano 2011/2012. 
Vlr: R$ 48.000,00 TR: (98) 
3249-2010 /988524815. 

HONDA

FIT, cor  cinza, completo, 
manual, ano 2010  Vlr : R$ 
35.000,00    TR: (98) 3249-
2010 /988524815 . 

CITY LX FLEX , cor cor cin-
za, completo, automático, 
ano 2013/2013  Vlr: R$ 
46.000,00  TR: (98) 3249-
2010 /988524815 .

CARROS
CHEVROLET
CELTA - Vendo  um Celta, 
azul escuro, 2003. Valor a 
combinar. Fone: 9 8840-
4973.

Vendo Astra, 2009, preto, 
completo. Bem conservado. 
R$ 25.000,00. Tr: Kennedy, 
98869-3453 / 3245-1443.

FORD
FUSION - Vendo Fusion sel 
2.5 Automatico completo 
4 cilindros com teto solar 
2010/2010. R$ 49.000,00. 
3249-4773 / 9 9983-4085 
/ 9 8268-8895.

HYUNDAI
Vende-se caminhão HR 2.5, 
completo, quitado em ex-
celente conservação Ano 
2010/2010. Contato: 98 
3233-9911/ 99976-6112. 
(Circulação 14.10.15)

VOLKSWAGEN
Carro pra vender Volkswa-
gen Amarok 4 x 4, ano 2014, 
a diesel. R$ 100 mil. Tr: 
99971-2399 / 98816-8000.

CAMINHÃO
HYUNDAI
Vende-se um caminhão 
HR 2.5 com ar e direção, 
quitado, 2010/2011, em ex-
celente estado de conser-
vação. Fones: 3233-9911 / 
99976-6112. (A.20.10.15).

KIA 
OPTIMA, cor branco, 
completo, automático, 
ano 2012/ 2013, Vlr : R$ 
75.000,00   TR: (98) 3249-
2010 /9 8852-4815 . 

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

MERCEDES-BENZ
M. BENZ ML 350 CDI , cor 
branca, completa, automá-
tica, ano 2010/2011  Vlr: 
R$ 170.000,00   TR: (98) 
3249-2010 /988524815 . 

MITSUBISHI
PAJERO TR4, cor pra-
ta, completo, automáti-
ca, ano 2011/2012, Vlr: 
R$ 50.000,00    TR: (98) 
3249-2010 /988524815 .

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

NISSAN
SENTRA, cor  prata, 
completo, automático, 
ano 2007/2008.  Vlr: R$ 
25.000,00   TR: (98) 3249-
2010 / 9 88524815. 

LIVINA 18SL , cor  verme-
lho,  completo ,automáti-
co ,ano 2010/2010  Vlr: R$ 
28.000,00   TR: (98) 3249-
2010 /988524815. 

PEUGEOT
PEUGEOT 408 ALLURE, cor 
preto, completo, automáti-
co, ano 2011/2012. Vlr: R$ 
45.000,00   TR: (98) 3249-
2010 /988524815.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

RENAULT
FLUENCE DYN2.0M, cor  
preto,  completo,  ma-
nual ,  ano  2011/2011  
Vlr :  R$  38 .000 ,00    
TR:  (98)  3249-2010 
/988524815 .

Para anunciar é só ligar: 
(98) 3212-2087  ou nos en-
vie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

LOGAN AUTENTIC 1.0, cor 
cinza , completo , manu-
al , ano 201/2011   Vlr: 
R$24.000,00   TR: (98) 
3249-2010 /988524815 . 

DUSTER , cor  verme-
lha , completo , manual, 
ano 2012/2013  Vlr : R$ 
45.000,00    TR: (98) 3249-
2010 /988524815 . 

SUZUKI
GRAN VITARA, cor bran-
ca, completo, automático, 
ano  2011/2012  Vlr: R$ 
54.000,00   TR: (98) 3249-
2010 / 9 88524815. 

TOYOTA
HILUX SW4 , cor branca, 
completa , automática, 
ano 2014/2014  Vlr : R$ 
178.000,00   TR: (98) 3249-
2010 /988524815 . 

Para anunciar é só ligar: 
(98) 3212-2087  ou nos en-
vie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

VOLKSWAGEM
GOL 1.0, cor preto , 
completo, manual , 
ano 2013/2013.  Vlr: 
R$ 29.000,00   TR: (98) 
3249-2010 /988524815 .

Jetta, cor  branco, com-
pleto, botão de start, au-
tomático, ano 2014/2014. 
Vlr: R$ 90.000,00  
TR: (98) 3249-2010 
/988524815.

Você em algo para trocar? 
Que tal anunciar gratuita-
mente na seção Troca-tro-
ca do Tem? Ligue e ofereça 
seu produto, 3212-2087.

Empresa no Cohafuma  se-
leciona secretária executi-
va bilingue e profissionais 
com amplo conhecimen-
to em informática. Enviar 
curriculo para o email: ori-
zonsl@orizonsl.com.br

Diarista de seg a sexta. 
Cuido de casa, lavo rou-
pa, cozinho e faxina em 
geral. Fones: (98) 99123-
9512 (Whatsapp) / 98712-
4204. (A.18.10.15).

NEGÓCIOS
Salão - Alugo ou entro em 
sociedade de um Salão de 
Beleza montado no Pla-
nalto Anil II, próx. ao Chi-
nelo de Dedo. Inf.: 98858-
2492/98805-7422.

Faça acontecer. Adquira 
um Consórcio Saga e re-
alize seus sonhos. Infor-
mações: (98) 3133-1803.

Promoção! A partir de 500 
salgados (pedidos) ganhe 
100 + 25 picolés de brinde. 
Informações: 3223-4324 / 
98722-6535.

Promoção! A partir de 500 
salgados (pedidos) ganhe 
100 ou entregamos no do-
micílio. Informações: 3275-
4939 / 99612-3681.

SERVIÇOS
Reforço Escolar de Mate-
mática (Método Constru-
tivista) a domicílio . Aulas 
de Xadrez. “Melhore suas 
notas e fuja da recupera-
ção” Prof. Ariel Roberto 
Tratar: (98)98734-3646 
/ 98838-2261 (Ass.17.10)

Reforço escolar em domi-
cilio do 1º ao 8º ano. Con-
tatos: (98) 99609-4985 / 
98145-3501. (A. 25.10.15)

EMPREGOS

Precisa-se de corretores 
de imóveis, com experi-
ência e CRECI ou estagi-
ários da área.  Interessa-
dos enviar currículo para 
sebastiao_imoveis@hot-
mail.com ou ligar para 
3238-3583.

Contrata-se Manicure: Pro-
fissionais que saibam cui-
dar da saúde e embele-
zamento das unhas Fazer 
aplicação de unhas pos-
tiças e /ou de porcelana 
bem como unhas deco-
rativas. Enviar currículo 
para esmalterianacional-
cohajap@outloock.com  TR 
: (98)  99121-9779.

Diarista de seg a sex-
ta. Cuido de casa, lavo 
roupa, cozinho e faxina 
em geral. Fones: (98) 
99123-9512 (What-
sapp) / 98712-4204. 
(A.20.10.15).

B. MENDES IMÓVEIS - Pre-
cisa-se de corretor(a) com 
CRECI ou estagiários do 
Curso TTI, contratação 
imediata. Interessados 
entregar currículos na 
Av. do Vale, nº 9, Ed. Car-
rara - salas 517 / 518. Re-
nascença II. Tr: 3227-2182 
ou 3227-3099.

Toque no Coração de quem 
ama tanto. Mensagens ao 
vivo, buquês de flores e ces-
tas para todas as ocasiões. 
Pelúcias.  Fone: 98828-7163.

Não despreze hoje, pois ama-
nhã poderá precisar. Traba-
lha com cartas cigana, tarô, 
leitura de mão, urnas e mapa 
astral e outras especialida-
des. Consulte-me: Rua 7 de 
Setembro, 871 - Centro (próx. 
ao Mercado Central), (98) 
99935-9836 / 98268-4848.

Você em algo para trocar? 
Que tal anunciar gratuita-
mente na seção Troca-tro-
ca do Tem? Ligue e ofereça 
seu produto, 3212-2087.

Faço Grades de ferro, Por-
tões, Lembrancinhas de 
aniversário, soldagem. 
Serviços  de serralheria. 
Fone: 9 9905-2402.

Temos corretores de imó-
veis com experiência pron-
to para atendê-los.  Ligue 
para 3238-3583.

Cartões PVC, com Verniz 
local, Panfletos, Imãs de 
geladeira. 1000 cartões de 
visita a partir de 80 Reais. 
Fone: 99167-0020.

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

Grades de ferro. Portões, 
Lembrancinhas, soldagem. 
Serviços  de serralheria em 
geral. Fone: 9 9905-2402.

C&D Concita. Preços aces-
síveis. Fardo de Cerveja em 
Lata: Skol, Brahma ou An-
tarctica, apenas R$ 35,00 
(quente). Fone: 9 8149-1461.

FISIOTERAPIA - No con-
forto e privacidade de seu 
lar. Respiratório, neuroló-
gica, geriátrica, trauma-
to-ortopédica. Tr: (98) 9 
8828 9981 / 9 8277 7429.


