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  Marés   Giro
Acontece hoje o curso prepa-
ratório para as Olimpíadas de 
Astronomia, que faz parte da 
Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia no Maranhão 2015.  

 Opinião

Não seria razoável esperar que a 
presidente da República, em visita 
oficial à Suécia, declarasse que o 
país governado por ela e seu partido 
há quase 13 anos está atolado em 
grave crise política e econômica.

  #pdvBastidoresBrasília-DF

QUARTA-FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 2015
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Depois de duas eleições estaduais 
aliados no Maranhão, o PMDB 
não voltará à campanha muni-
cipal de 2016 em São Luís repe-
tindo a parceria com o PT.

EXEMPLAR  DE  ASSINANTE  

BAIXA
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BAIXA
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R$ 10 milhões para ampliação 
do Hospital da Criança

O governo do estado e a Prefeitura de São Luís celebraram, na manhã de ontem, novo 
convênio garantindo à capital maranhense recurso no valor de R$ 10 milhões para a obra 
de reforma e ampliação do Hospital Dr. Odorico Amaral de Matos – o Hospital da Criança. 
O governador Flávio Dino e o prefeito Edivaldo participaram da cerimônia de assinatura do 

convênio, realizada no Salão de Atos do Palácio dos Leões. URBANO\PÁGINA 2

O barulho e a pressão decla-
rada do PT pela saída do titu-
lar da Fazenda, Joaquim Levy, 
acenderam o sinal de alerta nos 
partidos aliados e de oposição 
sobre o jogo que está em curso.

 Maranhão e Marília cumprem 
a tabela e fazem hoje, em Impe-
ratriz, a primeira partida válida 
pela final da Segundinha. Jogo 
tem seu início marcado para as 
20h10, no Estádio Frei Epifânio 
D'Abadia. SUPERESPORTES 4

Marília e MAC 
Começam 
a decidir a 

Segundinha
Corinthians é o 

melhor em tudo 
no Brasileirão

SUPERESPORTES 4

Esse é um ato que reforça os 
cuidados àqueles que nos 
sucederão. Estamos dando 
mais um importante passo ao 
amparar os pequenos cidadãos 
do nosso estado

Flávio Dino, 

governador 

Um grande marco para a 
área da saúde em nossa 
capital. A previsão é que 
dentro de seis meses 
São Luís tenha um novo 
Hospital da Criança

Edivaldo Júnior, 

prefeito de São Luís 

Denúncia diz que, em 
2013, um detento foi 

torturado, assassinado, 
esquartejado em 59 

pedaços, teve o fígado 
assado e servido em 
um tipo de banquete 

para os presos.

URBANO 3\POLÍCIA

Canibalismo 
em Pedrinhas

Segundo as apurações, o grupo fraudava licitações, adulterava 
sistemas para recebimento de recursos federais e desviava recur-
sos de programas do município, estado e do governo federal. Além 
dos detidos, há mais de 20 pessoas envolvidas, entre empresários, 
secretários municipais e membros de comissões de licitação. Se-
gundo a polícia, agiam em mais de 100 municípios. PÁGINA 3\POLÍTICA

Polícia prende grupo 
envolvido em fraudes 
de licitações em mais 

de 100 municípios

Começa hoje 
Brasileiro 
de Sinuca

SUPERESPORTES 5 

EM SÃO LUÍS... Estudante 
esfaqueada na 
Divineia tem 

morte cerebral

PÁGINA 6\GERAL

NA LIDERANÇA

 A estudante Milena Coelho 
do Nascimento, de 17 anos, es-
faqueada nas proximidades do 
Centro de Ensino Vinícius de Mo-
raes, localizado no bairro Divi-
neia, teve confirmada a morte 
encefálica - a parada irreversível 
de todas as funções do cérebro - 
no fim da manhã de ontem.

500 mil refugiados chegaram à Grécia

O público já pode ficar de olho 
na nova faceta musical de Joel-
ma. Nesta semana, ela divulgou 
as primeiras imagens gravando 
como cantora solo emRecife.

Bancários rejeitam proposta
 da Fenaban e greve continua

PÁGINA 7\NEGÓCIOS

 MIGRAÇÃO
A marca foi atingida ontem  com a chegada às ilhas do mar Egeu de cerca de 8.000 pessoas, elevando o número total de chegadas 
ao território grego para 502.500, declarou a porta-voz da agência das Nações Unidas, Melissa Fleming.  PÁGINA 6\GERAL

Expo Indústria movimentará 
segmento empresarial 

PÁGINA 5\GERAL
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O 
presidente da Câmara 
dos Deputados, Eduar-
do Cunha (PMDB-RJ), 
disse ontem que não 

pretende se licenciar da presidên-
cia para se defender no processo 
aberto contra ele no Conselho de 
Ética da Casa.  “Não existe essa 
figura”, afirmou Cunha, que é 
acusado no processo de quebra 
do decoro parlamentar.

Na última segunda-feira 
(19), ao ser questionado por 
jornalistas, Cunha reafirmou 
que não renunciará ao cargo. 
Ontem, perguntado se tinha 
intenção de se licenciar para 
se defender das acusações de 
quebra de decoro, Cunha disse 
não ver “problemas” em con-
ciliar a presidência da Câmara 
com a sua defesa. “As atividades 
são múltiplas, e eu tenho tem-
po para todas”, afirmou.

Quanto à possibilidade de 
perder o apoio de parlamenta-
res oposicionistas, Cunha disse 
que “é normal a oposição ter o 
posicionamento que quiser” e 
que sua postura permanecerá 
a mesma. “Minha posição é a 
mesma, qualquer que seja o po-
sicionamento [da oposição], eu 
não vou alterar o meu compor-
tamento, nem minha posição.”

Ele ressaltou que não se sente 
apoiado nem pelo governo nem 
pela oposição e que não consi-
dera tal situação uma perda de 
condições de ficar no coman-
do da Câmara. “Não será com 
isso que vou me preocupar. Não 
vou me preocupar nem com o 
apoio do governo, nem da opo-
sição, porque não fui eleito por 
nenhum dos dois.”

Durante a entrevista, Cunha 
sobre falou também sobre a reu-
nião que o PMDB fará em no-
vembro para tratar de sua per-
manência na base aliada do 
governo. Cunha que voltou a 

Pelo menos 20 deputados da 
Comissão Parlamentar de In-
quérito (CPI) da Petrobras assi-
naram o pedido de prorrogação 
dos trabalhos do colegiado, se-
gundo o deputado Ivan Valente 
(PSOL-SP). A estratégia adotada, 
na reta final da comissão, que 
tem prazo para concluir os tra-
balhos no próximo dia 23, será 
convencer líderes para que esta 
prorrogação seja votada em ple-
nário. Para isto, é necessário que 
257 deputados, ou, segundo Va-
lente, de líderes que representem 
esse volume de parlamentares, 
assinem o requerimento de ur-
gência para que vá à votação. 
“[O número de assinaturas] já 
mostra que a CPI tem maioria 
e que quer continuar, inclusi-
ve o presidente [Hugo Motta 
(PMDB-PB)]”, disse.

Segundo ele, se conseguir 
a prorrogação da comissão até 
março, o esforço será direcio-
nado para “ouvir muita gente, 
quebrar sigilos e fazer acarea-
ções que não foram feitas. Va-
mos fazer chamada de políticos 
citados. Todos citados deveriam 

ter se apresentado. Era a chance 
de defesa deles. Os pedidos de 
convocação estão lá [na CPI], 
foram impedidos de serem vo-
tados”, criticou.

Para Valente, o cenário seria 
diferente por “pressões políticas” 
em razão das novas denúncias, 
envolvendo inclusive o nome 
do presidente da Câmara, Edu-
ardo Cunha (PMDB-RJ). Valente 
disse que se não conseguirem 
assinaturas suficientes, o PSOL 
e outras legendas estão prepa-
rando um relatório paralelo com 
destaques ao texto do relator 
Luiz Sérgio (PT-SP).

O parecer foi entregue na 
última segunda-feira (19) sem 
propor o indiciamento de ne-
nhum dos parlamentares cita-
dos nas investigações da Opera-
ção Lava Jato. O relator sugeriu 
30 recomendações destinadas 
a prevenir casos de corrupção 
nas seguintes empresas, órgãos 
ou instituições: Petrobras, Pro-
curadoria-Geral da República, 
Justiça Federal, Polícia Federal 
e Ministério de Minas e Energia. 
O texto, que será votado ama-

Presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que já havia dito que não renunciaria ao cargo, afirmou 
durante coletiva que não vê problema em conciliar a presidência e sua defesa no Conselho de Ética

Eduardo Cunha 
sob pressão

Pedida prorrogação da CPI da Petrobras
Prazo 
prorrogado

O líder do governo na 
Câmara, José Guimarães (PT-
CE), lembrou que a CPI teve 
o prazo prorrogado por duas 
vezes. Aberta em fevereiro 
deste ano, o colegiado 
encerrou os trabalhos sem 
ouvir parlamentares citados 
no esquema de corrupção 
e pagamento de propina na 
Petrobras. O único a falar na 
comissão foi Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), que compareceu 
espontaneamente. Esta 
foi uma das principais 
motivações para a 
formulação de votos em 
separado para alterar o 
resultado dos trabalhos 
da comissão. Mas, para 
Guimarães, o relatório 
apresentado é “bastante 
consistente”. Segundo ele, 
cabe agora à comissão decidir 
se vota contra ou a favor do 
relatório. “Oposição quer 
sempre palco. Não tem mais 
o que fazer”, avaliou.

Minha posição é a mesma, qualquer que seja o 
posicionamento [da oposição], eu não vou alterar 
o meu comportamento, nem minha posição

Eduardo Cunha, 
presidente da Câmara dos Deputados

[O número de 
assinaturas] já 
mostra que a CPI tem 
maioria e que quer 
continuar, inclusive 
o presidente [Hugo 
Motta (PMDB-PB)]

Ivan Valente, 
deputado do PSOL-SP

nhã (22), véspera do prazo de 
encerramento da CPI, apenas 
propõe o indiciamento de pes-
soas já condenadas em primeira 
instância, indiciadas e denun-
ciadas na Operação Lava Jato. O 
presidente do colegiado, Hugo 
Motta (PMDB-PB) não consi-
derou o resultado ruim e argu-
mentou que faltaram instru-
mentos para as investigações. 
Para ele, o colegiado conseguiu 
fazer análise do cenário político 
envolvendo as denúncias.

MAIS TEMPO

defender a saída do PMDB da 
base aliada. Segundo o deputa-
do, o partido está dividido. “Não 
sei o que vai acontecer [durante 
a convenção], se vai manter ou 

não [o apoio. Isso não está na 
minha alçada. A minha posição 
pessoal é a mesma [sair da base], 
ela não se alterou.”

Ao final da entrevista, Cunha 
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comentou declarações feitas  pela 
presidenta Dilma Rousseff na Fin-
lândia, em resposta a jornalistas 
que perguntaram se o governo 
não está envolvido em esquema 
de corrupção. “Eu não sabia que 
a Petrobras não era do governo”, 
disse Cunha. A presidenta havia 
dito, em entrevista coletiva, que 
seu governo não está envolvido 
em nenhum escândalo de cor-
rupção. Perguntada se a Petro-
bras é uma empresa de seu go-
verno, Dilma respondeu: “Não 
é a empresa Petrobras que está 
envolvida no escândalo. São pes-
soas que praticaram corrupção 
e elas estão presas.”

CURTIDAS
Uma análise da esquerda/ Ex-presidente do PSB, Roberto 
Amaral lança hoje em Brasília o livro A Serpente sem casca, 
da “crise” à Frente Popular.  No Sebinho, no bloco C da co-
mercial da 406 Norte, a partir das 19h.

O corpo fala/ Parece piada pronta. Uma conjuntivite levou 
o relator da CPI da Petrobras, Luiz Sérgio, a apresentar o re-
latório quase que... de olhos fechados. Não faltaram ironias 
sobre a falta de pedidos de indiciamentos dos envolvidos no 
esquema. Afinal, se o relator não enxerga...

DE FEITIÇOS & 
FEITICEIROS

O barulho e a pressão declarada do PT pela saída do titu-
lar da Fazenda, Joaquim Levy, acenderam o sinal de alerta nos 
partidos aliados e de oposição sobre o jogo que está em curso: é 
colocar a culpa de toda a crise no colo do ministro para que, na 
eleição do ano que vem, os petistas possam dizer que Levy é o 
responsável pelo agravamento da situação. Está em construção 
o discurso de que, enquanto Guido Mantega era ministro, tudo 
ia bem. Levy entrou, deu no que deu. Resta saber se vai colar.

Provas de fogo
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, passou o fim 

de semana na cobrança de apoio daqueles que ajudou nos 
últimos anos. Daí, a segurança dele ao dizer que a única for-
ma de afastá-lo do cargo é a renúncia e essa ele não adotará. 
Também partiu dessas conversas a marcação de tantas reu-
niões partidárias para hoje a fim de buscar acenos em favor 
dele. Ocorre que a combinação foi feita com os líderes. E não 
com as bancadas, cada vez mais constrangidas.

Fratura exposta
A reunião convocada pelo líder do PSDB, Carlos Sampaio, 

para discutir a conjuntura e enquadrar o deputado Max Filho 
(PSDB-ES), que assinou o pedido para que Eduardo Cunha fosse 
levado ao Conselho de Ética, vai expor o racha na bancada. É que 
a cada dia aumenta o número de incomodados com a situação 
do presidente da Câmara, e Sampaio insiste em esperar mais.

Cunha e a lei
Deputados que se detiveram atentamente à leitura da Lei nº 

1.079, de 1950, que estabelece os casos de crime de responsabili-
dade e o processo de julgamento, citam o artigo 19 para dizer que 
Cunha não é o senhor do impeachment: “Recebida a denúncia, 
será lida no expediente da sessão seguinte e despachada a uma 
comissão especial eleita, da qual participem, observada a respec-
tiva proporção, representantes de todos os partidos para opinar 
sobre a mesma”. Ou seja, cabe à comissão e não ao presidente da 
Casa dizer se o processo deve ou não prosseguir ou ser arquivado.

É guerra!
Eduardo Cunha reagiu assim ao saber das declarações da 

presidente Dilma Rousseff, que lamentou sobre o suposto en-
volvimento dele em corrupção. O troco que ele prepara não 
ficará apenas na declaração dada à imprensa. Virá também na 
caneta ao dar sinal verde à análise do pedido de impeachment.

Refresco.../ Depois de semanas de exposição a temas negativos 
(resultados ruins da economia, ameaça de impeachment e es-
cândalos de corrupção), o governo pôde comemorar um sopro 
de imagem positiva nos últimos dias, graças à Olimpíada de 2016. 
O presidente da Embratur, Vinicius Lemmertz, falou à CNN, ao 
Today Show, um dos programas maior audiência da NBC.

...Mas não tanto/ Durante entrevista à CNN, Lummertz 
não pôde escapar de uma pergunta sobre a possibilidade 
do impeachment da presidente Dilma. “Não acredito nes-
ta hipótese”, disse. “É preciso ver o outro lado da história: 
a democracia e as instituições estão se saindo bem.”

Temer, o reservado/ Michel Temer (foto) é sempre tão discre-
to no exercício da Presidência que, desta vez, extrapolou na 
fantasia de abajur apagado no canto da sala. Até as 16h30, ele 
nem tinha chegado no Planalto e nem tinha agenda definida.
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Lamento que seja um governo 
do maior escândalo de 
corrupção do mundo

SANDRA VIANA

U
m prefeito e um empresá-
rio foram detidos sob sus-
peita de desvio de verbas 
públicas em prefeituras do 

Maranhão. As prisões são resulta-
do da operação Athalea, da Polícia 
Federal, deflagrada na madrugada 
de ontem. Segundo as apurações, 
o grupo fraudava licitações, adul-
terava sistemas para recebimen-
to de recursos federais e desviava 
recursos de programas do muni-
cípio, estado e do governo fede-
ral. Além dos detidos, há mais de 
20 pessoas envolvidas, entre em-
presários, secretários municipais 
e membros de comissões de lici-
tação. Segundo a polícia, agiam 
em mais de 100 municípios. “Já 
temos provas da corrupção. As in-
vestigações prosseguem e vamos 
apurar para onde estes recursos 
foram e tentar reavê-los aos cofres 
públicos”, afirmou Ronildo Lages, 
delegado-chefe da Polícia Federal. 
A operação vinha sendo realiza-
da desde julho do ano passado e 
constatou que o grupo teria desvia-
do cerca de R$ 60 milhões, sendo 
R$ 15 milhões só em Anajatuba.

Foram confirmadas as prisões 
do prefeito Helder Aragão; do vere-
ador e secretário municipal de Ad-
ministração, Edmilson dos Santos 
Dutra; da integrante da Comissão 
Permanente de Licitação (CPL), Ma-
tilde Sodré Coqueiro; do empresário 
Antônio José Fernando Júnior Ba-
tista Vieira; do empresário Fabiano 
de Carvalho Bezerra; e da ex-esposa 
dele Natascha Alves Lesch, que agia 
na corrupção de pessoas. Entre as 
provas que a polícia possui, estão 
todo o material da contabilidade do 
grupo; análises bancárias a exem-
plo de transferências eletrônicas 
de dinheiro que comprovariam a 
corrupção; escutas telefônicas de 
integrantes do grupo revelando si-
tuações do esquema; depoimentos 
e uma série de documentos que 
apontam para os envolvidos.

Fundeb

Os denunciados fraudavam o rece-
bimento de recursos do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Fundeb) e do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE). Pelas investiga-
ções, o grupo aumentava o número 
de estudantes e assim conseguiam 
o aumento dos repasses destes re-
cursos. Empresas de fachada - sem 
qualquer estrutura física, de pessoal 
e de transporte - eram escolhidas por 
meio de fraude nos processos licita-
tórios. Os resultados dos processos 
não eram divulgados e os serviços 
direcionados para empresas ligadas 
ao grupo. Posteriormente, as obras 
– construção de escolas, estradas - 
não chegaram a ser realizadas, mas 
eram dadas como concluídas. 
     Em um dos áudios em poder da 
polícia, um dos envolvidos apon-
tava percentuais a serem distribu-
ídos para cada um dos integrantes 
no esquema fraudulento. Em outro 
áudio, um dos envolvidos oferece 
propina a um ‘laranja’ – pessoa usa-
da para assumirem as empresas de 
fachada nas licitações fraudulentas. 
“Não só são indícios. Temos provas 
da corrupção”, enfatizou Marco Au-
rélio Rodrigues, do Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco), departamento 
do Ministério Público do Maranhão 
(MPE-MA). Segundo ele, há uma 
grande rede que envolve o grupo 
e “a cada nova etapa da operação, 
novos nomes aparecem”. A PF pe-
diu a prisão preventiva de outros 
envolvidos, considerados de maior 
atuação no esquema, mas os pe-
didos foram indeferidos.
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PF prende prefeito 
de Anajatuba
Investigações revelaram que prefeito Helder Aragão seria integrante de grupo que fraudava 
licitações junto com vereadores e secretários que agiam em mais de 100 municípios do estado

Os desvios foram realizados 
por meio de quatro empresas - 
A4, Construtora Construir, MR e 
Vieira Brasil. Todos os envolvidos 
já são réus em processo do Tri-
bunal de Justiça e também foram 
indiciados pela Polícia Federal. 
A operação cumpre 11 manda-
dos judiciais, sendo seis de pri-
são preventiva, duas de prisão 
temporária, uma condução co-
ercitiva e três medidas cautela-
res. O esquema foi denunciado 
pelo vice-prefeito de Anajatuba, 
Sidney Costa Pereira, a título de 
delação premiada. A polícia vai 
dar início a mais uma etapa da 
operação, a partir de uma lista 
com nomes de outros envolvi-
dos a serem investigados

O grupo estaria envolvido 
também nos desvios de recur-

sos descobertos no município de 
Bom Jardim, da prefeita afasta-
da, Lidiane Leite, caso que teve 
repercussão nacional. É inves-
tigado ainda fraude no Educa-
censo - banco de dados do Mi-
nistério da Educação e Cultura 
- com a possível utilização pela 
organização criminosa do cadas-
tro do programa Bolsa Família. 
Os envolvidos podem responder 
por crimes de desvio de recurso 
públicos, organização crimino-
sa, fraude em licitações, lavagem 
de dinheiro, peculato, corrupção 
ativa e passiva, dentro outros cri-
mes, de acordo com a participa-
ção de cada envolvido. Os tra-
balhos da Athalea iniciaram em 
2014, para investigar denúncia 
do vice-prefeito do desvio de re-
cursos públicos no município.

R$ 60

valor que o grupo teria 
desviado,  sendo que R$ 15 
milhões só em Anajatuba

MILHÕES

Já temos provas 
da corrupção. 
As investigações 
prosseguem e vamos 
apurar para onde 
estes recursos foram 
e tentar reavê-los 
aos cofres públicos

Ronildo Lages, 
delegado-chefe da 
Polícia Federal

Desvio de recursos

Saiba mais

Sobre a operação
A Attalea é resultado de um trabalho conjunto da Polícia Federal com 
o Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público do Maranhão 
(MP-MA) e Controladoria-Geral da União (CGU). O inquérito foi ins-
taurado em julho de 2014. Em novembro do mesmo ano, o caso foi 
destaque no quadro ‘Cadê o dinheiro que estava aqui?’, do Fantásti-
co, da TV Globo. A reportagem apontava que, em 2013, quatro em-
presas contratadas pela prefeitura do município haviam recebido, 
juntas, R$ 9 milhões. O nome da operação se refere à palmeira ‘At-
talea Maripa’, cujo fruto é o anajá. Anajatuba vem do nome indígena 
‘abundância de anajás’, por ser uma planta comum na localidade.

Prefeito de Anajatuba  é acusado de receber todo o montante desviado pelo esquema fraudulento

Durante a entrevista coletiva à imprensa, policiais federais revelaram como envolvidos no esquema agiam

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Os sumidos 

Assim como a filha Roseana, o ex-senador e ex-presidente da 
República José Sarney também sumiu da política e da crise 
que diariamente sacoleja o seu PMDB e os alicerces do poder 
central em Brasília. Sarney, que começou como um conselheiro 
informal e preferencial dos políticos sufocados nos primeiros 
momentos da crise, desapareceu.
  

Controle rígido (1)

Na presidência regional do PMDB desde quando o grupo 
Sarney montou acampamento na legenda que lhe fazia 
oposição ainda como MDB, o senador João Alberto não 
terá preocupação em continuar comandando-o por mais 
uma temporada. A convenção será no dia 30 deste mês e 
ele não abrirá mão de novo mandato.

Controle rígido (2)

O único nome no partido capaz de partir para um enfrenta-
mento contra João Alberto é o ex-secretário de Saúde e ex-de-
putado Ricardo Murad. Ele e a filha, deputada Andrea Murad, 
são hoje os únicos peemedebista no Maranhão a combaterem 
o governador Flávio Dino e também o próprio João Alberto. Se 
assumirem o PMDB, a coisa muda.

De folga

Aos queridos leitores: nas próximas duas semanas estarei de 
férias e terei como colaboradora, neste Bastidores, a jornalista 
Jaqueline Heluy, respeitado nome na imprensa maranhense, 
que já desempenhou várias funções na Redação de O Imparcial. 

Delação de Baiano

O lobista Fernando Baiano, ligado ao PMDB, cuja delação na Lava-
Jato será contestada por advogados dos acusados, é o mesmo que 
acusou o senador Edison Lobão quando era ministro de Minas e 
Energia. Teria ajudado Eduardo Cunha, em suposta pressão para 
receber propina do esquema na Petrobras. Todos os acusados negam.

Segundo o colunista político Lauro Jardim, advogados 
criminalistas que atuam em defesas de chamuscados na 
Lava-Jato comemoram a delação do lobista Fernando 
Baiano. Ao expor o que seriam mentiras contadas por 
Paulo Roberto Costa, pode ter o efeito de anular a dele-
ção do ex-diretor da Petrobras à Justiça. Caso isso ocor-
ra, ele poderia voltar à prisão e a delação ser anulada. 

Por exemplo, para o advogado José Roberto Batochio, que 
defende o ex-ministro Antônio Palocci, Fernando Baiano 
fez uma delação a la carte [sob encomenda] para suprimir 
eventuais incongruências de outros delatores. O advogado 
estuda questionar a homologação da delação pelo Supremo. 

Baiano disse que a doação de R$ 2 milhões à campanha 
de Dilma em 2010 serviu para selar o apoio do PT, por 
meio de Palocci, ao então diretor de Abastecimento da 
Petrobras Paulo Roberto Costa, que foi preso em São 
Luís no começo da Lava-Jato. Batochio diz que Costa 
já prestou mais de 150 depoimentos e em nenhum de-
les falou de reunião com Palocci. 

Do deputado Eduardo Cunha, rebatendo a declaração, lacônica, 
da presidente Dilma que, em Estocolmo, respondeu a perguntas 
de jornalistas sobre Cunha e disse: “Lamento ser um brasileiro”.

Campanha paupérrima
Depois de duas eleições estaduais aliados no Maranhão, 

o PMDB não voltará à campanha municipal de 2016 em São 
Luís repetindo a parceria com o PT. O motivo, ironicamente, 
é o mesmo: os dois partidos que dividem o poder central em 
Brasília não possuem um único nome eleitoralmente forte 
para o confronto direto contra os pré-candidatos Edivaldo 
Júnior (reeleição), Eliziane Gama (Rede), João Castelo (PSDB), 
nomes que dividem, hoje, a maior preferência nas pesquisas.

Como a ex-governadora Roseana Sarney recolheu-se a uma 
espécie de hibernação política e o PMDB perdeu nomes expressi-
vos como Luís Fernando Silva, para o PSDB, e Gastão Vieira, para 
o PROS, sobrou Ricardo Murad. Mesmo assim, o senador João 
Alberto e o deputado estadual Roberto Costa fecharam as portas 
do partido a qualquer tentativa de Murad assumir o controle 
do diretório da capital e disputar o Palácio de La Ravardière. 

Quanto ao PT, a situação ainda é mais complicada. Não tem 
nome para concorrer à Prefeitura de São Luís, sofre o desgaste da 
crise nacional como nenhuma outra legenda, porém, levará para 
a próxima campanha o segundo maior tempo de TV e rádio, com 
3min17. Só perde para o grandalhão PMDB, com 3min40. Como 
a campanha de 2016 será fortemente diferenciada das ante-
riores, por ser proibido o financiamento empresarial, o tempo 
de televisão passará a ser muito mais valorizado nas alianças.

Em razão desse fator tempo, a campanha eleitoral de 2016 
sairá das ruas e migrará para as redes sociais, a televisão e 
o rádio. Será a mais pobre disputa do voto já vista desde a 
redemocratização do Brasil. No caso de São Luís, o prefeito 
Edivaldo Júnior terá escassos 30 segundos, do PDT, enquanto 
a Rede Sustentabilidade, de Eliziane Gama, nem tempo de 
TV ainda lhe foi conferido na redivisão do horário eleito-
ral. Pior ainda é a sua fatia do Fundo Partidário, que ficará 
mais irrisório do que a do PCO, por exemplo. Eis os moti-
vos da preferência por aliança com o PMDB, o PT e o PSDB.
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No último domingo, o padre e os fiéis da Igreja Menino Jesus de Praga foram assaltados durante a celebração da missa das 6h30. Os bandidos levaram R$ 9 mil que estavam em um 
cofre, além dos pertences pessoais dos fiéis. Toda a ação foi filmada por câmeras de videomonitoramento instaladas no templo religioso. O pânico foi geral, pois as vítimas não espe-

ravam tamanha ousadia dos criminosos. Aquela paróquia não foi a primeira a ser vítima de assaltantes. Por isso, as igrejas têm investido em  câmeras e seguranças particulares. 
URBANO

Igrejas investem em 
segurança para evitar 

assaltos em missas

  Loterias
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T E A T R O
Musical Shrek
é apresentado

 no palco do TAA
Nascido e crescido no Colégio 
Dom Bosco, o grupo de teatro 

amador Berimbau de Saturno já 
coleciona diversos prêmios, com 

montagens anuais de clássicos 
da dramaturgia universal, como 

Mercador de Veneza e A Noviça Re-
belde. Agora o grupo sobe no pal-
co do Teatro Arthur Azevedo para 
apresentar o musical Shrek (foto). 

 IMPAR

José Dirceu pede 
para cumprir

pena em prisão 
domiciliar

POLÍTICA 2

  Bastidores
A partir do início do ano, os sinais 
entre as principais forças políticas 
do Maranhão estarão com os sinais 
trocados. Sem eleger a maioria na 
Assembleia, Flávio Dino terá que cos-
turar uma base de apoio. POLÍTICA 3

O técnico do Sampaio, Lisca 
(foto), não resisitiu a nove 
empates e três derrotas de 
um total de 17 rodadas da 
Série B do Campeonato 
Brasileiro. Para o seu lugar 
foi contratado Vinícius Sal-
danha. SUPERESPORTES 4

Pesquisa Datafolha indica empate 
técnico, mas com  Dilma à frente 

POLÍTICA  2

Dia de camelô em São Luís
Ontem, os comerciários comemoraram seu dia. As lojas fecharam e a categoria foi à praia e 
participou de várias festas espalhadas pela capital. Mas a data poderia ser chamada de dia 

do camelô. Centenas deles invadiram os centros de comércio popular, especialmente a Rua 
Grande (foto). Todos de olho nos clientes que esqueceram o feriado e foram às compras. 

URBANO

EPIDEMIA
OMS declara Nigéria
livre do vírus ebola 

Tchau!

Após 42 dias sem registro de qual-
quer novo caso confirmado de ebo-

la, a Nigéria foi declarada livre do 
vírus pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). GERAL 6

Idoso é morto
com dez facadas

por dois bandidos
dentro de casa

POLÍCIA 3

ZÉ DOCA

Prefeitura lança programa Cidade Jardim
São Luís deverá ser em breve uma cidade com outra cara, com ajardinamento de vários espaços pú-
blicos. O prefeito Edivaldo Holanda Jr. lançou o programa São Luís Cidade Jardim para que, em par-

ceria com empresas privadas e comunidades em geral,  sejam realizadas ações paisagísticas, como na 
rotatória do Olho d'Água (foto). Para atingir esse objetivo, as atividades serão alinhadas em oito eixos.    

URBANO 2

Ambulatório 
brasileiro realiza
diagnóstico de

futuras doenças
CIÊNCIA 7

Oposição a Flávio Dino poderá ser 
menor que a atual na Assembleia

POLÍTICA  3

Sampaio Corrêa
demite Lisca, o
"rei do empate"

Setor energético
do país oscila 

entre tarifaço e 
falta de oferta

NEGÓCIOS 7

MEIRELLES JR./DIVULGAÇÃO

HONÓRIO MOREIRA/OIMP/D.A PRESSKARLOS GEROMY/OIMP/D.A PRESS

O comunismo 
pareceu 
como sistema 
econômico e 
movimento 
político, mas 
deixou em seu 
lugar o “marxismo 
cultural” com 
sua missão 
de subverter 
e aniquilar a 
civilização cristã



São Luís, quarta-feira,
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GERAL
NEGÓCIOS

MÉDIO MEARIM

INVESTIMENTO

ANDRÉ SERRA

D
urante os dias 28 a 31 de 
outubro, no Centro de 
Convenções Pedro Neiva 
de Santana, em São Luís, 

o projeto Expo Indústria estará 
aberto ao público para apresen-
tar a diversidade e potencialida-
de do setor industrial no estado 
do Maranhão. Integrada à ação, 
o Indústria de Talentos, progra-
ma dedicado ao contato direto 
com as empresas que buscam 
qualidade profissional dando 
oportunidade de estágios e no-
vas profissões, também fará par-
te da iniciativa promovida pelo 
Sistema Indústria e é composto 
pela Federação das Indústrias do 
Estado do Maranhão (Fiema).

Encontros com empresários, 
programação cultural, seminá-
rios e rodadas de negócios. Es-
sas são apenas algumas das ati-
vidades que compõem a Expo 
Indústria Maranhão. De acordo 
com o presidente da Federação 
das Indústrias do Estado do Ma-
ranhão (Fiema), Edilson Baldez 
das Neves, o evento deve en-
trar para o calendário de ações 
da entidade. “A nossa meta é 
transformar a Expo Indústria 
em um dos eventos de maior 
expressão no setor de exposi-
ção e lançamento de produtos. 
Durante os quatro dias, os visi-
tantes terão a oportunidade de 
conhecer a diversa cadeia indus-
trial do nosso estado e observar 
que ainda há bastante caminho 
a ser percorrido no mercado ma-
ranhense”, comenta.

Reativando o Multicenter 
Sebrae como ponto de gran-
des eventos relacionados aos pe-
quenos e grandes empresários 
no Maranhão, o Sistema Fiema 
proporcionará aos visitantes da 
Expo Indústria uma oportunida-
de de conhecer melhor as áreas 
que estão em plena atividade 
no estado, como a fabricação 
de móveis, produção de deri-
vados de leite, bebidas, com-
bustíveis, produtos cerâmicos 
e outros. As práticas inovado-
ras da indústria e instituições do 
setor de educação profissional 
também farão parte dos assun-
tos tratados dentro da exposição.

O governador Flávio Dino 
recebeu, ontem, o novo supe-
rintendente da Caixa Econô-
mica no Maranhão, Ricardo 
Porto. Na visita, Porto apre-
sentou projetos para o Mara-
nhão e afirmou que o banco 
público continua à disposição 
do Governo do Estado para 
futuros investimentos e exe-
cução de programas sociais.

 “Aproveitamos a oportu-
nidade para estreitar os laços 
com o Governo e afirmar que 
todos os programas sociais es-
tão mantidos. Queremos con-
tribuir ainda mais para o de-
senvolvimento do Maranhão”, 
disse o novo superintendente.

 O governador Flávio Dino 
conheceu o projeto de Prote-
ção dos Mananciais de Águas 

que tem como principal obje-
tivo proteger as áreas das fon-
tes dos rios que abastecem a 
capital do Maranhão. O supe-
rintendente apresentou novos 
projetos da Caixa e convidou o 
governador para a inaugura-
ção de novas casas do Minha 
Casa, Minha Vida que acon-
tecerá no mês de novembro. 

Os secretários estaduais 
Márcio Jerry (Assuntos Polí-
ticos e Federativos) e Flávia 
Alexandrina (Cidades e Desen-
volvimento Urbano) também 
participaram do encontro. Na 
ocasião, a gerente regional da 
Caixa, Lucenita Pereira, reafir-
mou a importância do papel da 
instituição bancária na prote-
ção da rede social e construção 
de moradias no estado.

Com o objetivo de estimular o desenvolvimento profissional e apresentar os diversos campos 
favoráveis da indústria maranhense, Expo Indústria movimentará segmento empresarial

 O governo do estado está fi-
nalizando os trabalhos de recu-
peração da rodovia MA-381, entre 
os municípios de Joselândia e Pe-
dreiras, na região do Médio Mea-
rim. Com investimento de mais 
de 23 milhões de reais estão sendo 
recuperadas a pavimentação as-

fáltica e a sinalização de mais de 
56 quilômetros da rodovia.

 De acordo com o secretá-
rio de estado da Infraestrutura, 
Clayton Noleto, a obra é resultado 
do compromisso do governador 
Flávio Dino com a recuperação da 
trafegabilidade das rodovias es-

taduais. “A MA-381 é fundamental 
para o desenvolvimento regional 
e o trecho recuperado beneficia 
diretamente as cidades de Jose-
lândia, Pedreiras e São José dos 
Basílios”, afirmou o secretário.

 A recuperação da cama-
da asfáltica já foi concluída e 

está em andamento a pintura 
de meios fios e a sinalização 
horizontal e vertical da rodo-
via. A previsão de finalização 
dos trabalhos é no final deste 
mês. A região do Médio Mearim 
é composta por 16 municípios 
com cerca de 262 mil habitantes.

Fiema realiza 
Expo Indústria

Driblando 
a crise 

Um dos assuntos que mais 
assombram o setor industrial 
nos últimos meses é a crise fi-
nanceira do Brasil. Atualmente, 
falamos na crise econômica de 
2015 não como uma possibilida-
de, mas, sim, como um fato con-
sumado dependendo apenas de 

data exata para acontecer. A Expo 
Indústria Maranhão discutirá nas 
rodas de negócios e seminários 
sobre as inúmeras maneiras de 
superar dificuldades e ultrapas-
sar qualquer obstáculo coloca-
do pela contenção de gastos que 
possa surgir futuramente. “É jus-
tamente dentro da crise que há 
mais oportunidades para serem 
exploradas. Com o dólar em alta, 
por exemplo, é viável pensar no 
crescimento em exportação de 

produtos. Competência, força de 
vontade e determinação derru-
bam qualquer muralha”, afirma 
o presidente do Fiema, Edilson 
Baldez. “Apesar das mudanças, o 
Maranhão é uma terra com gran-
de potencial, no qual a cultura, 
história e beleza natural estão 
inseridas. As ferrovias e portos 
também nos dão vantagens em 
relação aos outros estados, por-
tanto, existem chances reais de 
negócios incríveis serem criados 

por aqui, depende de persistên-
cia e empenho de quem está en-
trando no mercado’’, acrescentou. 

José Moraes, diretor técni-
co do Sebrae, concluiu que o 
melhor remédio é incentivar 
novos mercados e que esse é 
um momento diferenciado para 
enxergar corredores que esta-
vam fechados. “Não é possível 
ficar de braços cruzados. Deve-
se usar a crise transformando-
a em oportunidades”.

Rodovia MA-381 recebe sinalização

É justamente dentro 
da crise que há mais 
oportunidades para 
serem exploradas

Edilson Baldez, 

presidente do Fiema

Em visita a O Imparcial, Edilson Baldez e José Moraes  apresentaram  temas que farão parte da Expo Indústria
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Caixa Econômica apresenta 
projetos para o Maranhão

Flávio Dino e secretários receberam novos representantes da Caixa
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Empresas cadastradas

Em visita ao jornal O Impar-
cial, Edilson Baldez explanou 
sobre os principais temas que 
serão debatidos e apresentados 
dentro da exposição dedicada 
ao setor industrial. Segundo 
dados registrados por pesqui-
sas desenvolvidas dentro do 
próprio sistema, o Maranhão 

Multicenter Sebrae será reativado como ponto de eventos empresariais

possui, atualmente, cerca de 6,4 
empresas cadastradas como in-
dústria. A quantidade em média 
de empregos gerados é de 106 
mil, movimentando R$ 11 bi-
lhões por ano, o que representa 
17,5% do Produto Interno Bru-
to (PIB) no estado. O presidente 
Edilson Baldez também men-
cionou sobre a importância do 
surgimento de empresas visio-
nárias e que estejam dispostas 
a transformar o mercado. “Os 
resultados provêm do aprovei-
tamento das oportunidades e 
não da solução dos problemas. 
“A solução das adversidades só 
restaura a normalidade. Oportu-
nidades significam explorar no-
vos caminhos, pois resultados e 
recursos existem fora da empre-
sa, não dentro dela”, ressaltou. 

A primeira edição da Expo 

Indústria Maranhão do Sistema 
Fiema e toda sua grade de ativi-
dades possuem como correaliza-
dores o Sebrae-MA e o governo 
do estado do Maranhão. Serão 
disponibilizadas três ações si-
multâneas: o Seminário de Ino-
vação – que terá a presença de 
gestores da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), Natura, 
Ambev e Centro de Lançamento 
de Alcântara; as Rodadas de Ne-
gócios – onde serão promovidas 
reuniões de negócios entre em-
presários estrangeiros da Amé-
rica Latina e maranhenses, que 
demandam e ofertam serviços 
e produtos, numa parceria en-
tre Fiema e Apex-Brasil; e o En-
contro com Empresários – pro-
movido para a classe produtiva 
com a presença de autoridades 
locais e nacionais. 

11

Movimento anual das 
empresas maranhenses  

cadastradas como 
indústrias

BILHÕES
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VIOLÊNCIA

ORÇAMENTO

REFUGIADOS

Líderes 
criticam 
corte no 
Bolsa Família

O líder do governo no Senado, 
Delcídio Amaral (PT-MS), criticou 
ontem a proposta do relator da Lei 
Orçamentária Anual, deputado 
Ricardo Barros (PP-PR), de cortar 
R$ 10 bilhões do Programa Bolsa 
Família, para impedir a entrada 
de novos beneficiários no progra-
ma, sem diminuir o benefício dos 
que já recebem a bolsa. Com isso, o 
orçamento do Bolsa Família seria 
reduzido em cerca de 35%. 

“Relator do orçamento que 
diz que vai cortar R$ 10 bilhões 
em um programa que é, acima de 
tudo, cidadão. Eu não vejo senti-
do nenhum nisso”, criticou Del-
cídio. Na opinião dele, os parla-
mentares devem discutir outras 
saídas para o rombo nas contas 
do governo, que não passem pelo 
corte de programas sociais.

Para o líder, a aprovação de 
pautas econômicas enviadas pelo 
governo, como a criação da CPMF, 
a prorrogação da emenda Cons-
titucional da Desvinculação das 
Receitas da União (DRU) e o pro-
jeto de repatriação de recursos 
de brasileiros enviados ilegal-
mente ao exterior podem aju-
dar a salvar as contas públicas.  
Segundo Delcídio, são projetos 
de impacto econômico forte “e 
que, sem dúvida nenhuma, vão 
criar um ambiente de negócios 
e perspectiva para o Brasil”.

O líder do PT na Câmara, de-
putado Sibá Machado (AC), disse 
que o assunto ainda vai passar 
por debate e o  relator deverá 
explicar se há real necessidade 
do corte: “O Programa Bolsa Fa-
mília é um sucesso para o Bra-
sil e para o mundo inteiro. Um 
corte de R$ 10 bilhões é muita 
coisa e queremos convencer o 
relator a evitar esse corte”. 

Secretaria de Estado da Saúde confirmou morte encefálica de Milena Coelho no fim da manhã
de ontem. Crime teria sido cometido por adolescentes que fazem parte de uma facção criminosa

A 
estudante Milena Coe-
lho do Nascimento, de 
17 anos, esfaqueada nas 
proximidades do Centro 

de Ensino Vinícius de Moraes, 
localizado no bairro Divineia, 
teve confirmada a morte ence-
fálica - a parada irreversível de 
todas as funções do cérebro - no 
fim da manhã de ontem. 

A Secretaria Estadual de Saú-
de (Ses) confirmou a morte da 
estudante, informando que se-
ria divulgada uma nota sobre 
o Boletim Médico. A estudante 
passou quase uma semana in-
ternada na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital Dr. 
Carlos Macieira. Porém, até o 
fechamento desta edição,  a fa-
mília ainda não havia informa-
do onde aconteceriam o velório 
e o enterro da vítima. 

O caso

Na última quinta-feira, dia 15, 
Milena Coelho do Nascimen-
to foi interceptada por grupo 
de pessoas, momentos depois 
de deixar a escola. Ela foi agre-
dida a golpes de arma branca 
nas costas e no pescoço. A ví-
tima foi socorrida pelo Serviço 
de Atendimento Móvel (Samu), 
que a levou para o Hospital Djal-
ma Marques (Socorrão I), onde 
passou por cirurgia. Ainda na 
noite da quinta-feira da semana 
passada, a estudante foi trans-
ferida para o Hospital Dr. Carlos 

Estudante esfaqueada 
tem morte encefálica

A Grécia atingiu nesta se-
mana a entrada de 500 mil mi-
grantes e refugiados, divulgou 
ontem o Alto Comissariado da 
ONU para os Refugiados (Ac-
nur) em Genebra, na Suíça. “A 
barreira foi atingida na última 
segunda-feira com a chegada 
às ilhas do Mar Egeu de cerca 
de 8 mil pessoas, elevando o 
número total de chegadas [ao 
território grego] para 502.500”, 
declarou a porta-voz da agência 
das Nações Unidas, Melissa Fle-
ming. Com os dados, o número 
total de migrantes que chega-
ram este ano à Europa via mar 
Mediterrâneo já ultrapassou as 
643 pessoas, até o momento.

Diante das chegadas em 
massa ao território grego, mui-
tos refugiados e migrantes “pro-
curam desesperadamente pros-
seguir caminho o mais rápido 
possível, porque temem que 
as fronteiras que pretendem 
cruzar se fechem em breve”, 
disse Melissa Fleming.

Ontem de manhã, mais de 
27,5 mil pessoas continuavam 
aguardando nas ilhas gregas, 
para obter documentos neces-
sários e prosseguir caminho 
até ao continente. Para Melissa 
Fleming, um dos grandes de-
safios do Acnur é tentar con-
vencer as pessoas que “exis-
tem outros locais onde serão 
bem recebidas, além da Ale-
manha, Áustria ou Suécia”, os 
três países que são o destino 
preferencial de grande parte 
dos refugiados e dos migrantes.

Um alto funcionário da po-
lícia grega disse hoje que “as 
chegadas começaram a subir 
drasticamente, tendo sido re-
gistradas cerca de 8 mil entra-
das nas últimas 24 horas, das 
quais 5 mil na ilha de Lesbos”.

“Na véspera, foram conta-
bilizadas cerca de 10 mil chega-
das, em parte devido ao clima 

ameno, que facilita as traves-
sias, e também pelo receio dos 
migrantes de que os países eu-
ropeus fechem suas fronteiras. 
Eles se apressaram na esperan-
ça de conseguir entrar”, disse 
o representante da polícia gre-
ga. “A situação é tensa no hots-
pot [designação atribuída aos 
abrigos e centros de registro de 
migrantes] de Moria, em Les-
bos, porque o afluxo prolonga o 
tempo de espera dos migrantes. 
Para normalizar a situação, as 
autoridades vão reabrir hoje um 
segundo centro de registro, em 
Kara Tepe, reservado aos sírios 
e que tinha sido fechado para 
concentrar todos os procedi-
mentos em Moria”, acrescen-
tou ainda o responsável.

Nas mesmas declarações 
em Genebra, a porta-voz do 
Acnur lembrou que os refugia-
dos “não são migrantes”, uma 
vez que são pessoas que foram 
obrigadas a fugir dos respecti-
vos países, onde suas vidas cor-
rem perigo, definição prevista 
no Direito Internacional. “Os 
sírios, os iraquianos e os eri-
treus são incontestavelmente 
refugiados”, frisou ainda Me-
lissa Fleming, lamentando que 
os dois termos, migrantes e re-
fugiados, sejam muitas vezes 
utilizados como sinônimos, o 
que não é correto.

Macieira. Com o agravamento 
do estado de saúde, a paciente 
foi mantida na Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI).

Prisão de envolvidos

Na sexta-feira, dia 16, a Po-
lícia Civil fez a apreensão de 
três adolescentes envolvidos 
na tentativa de homicídio da 

estudante Milena Coelho do 
Nascimento. O delegado ti-
tular da Delegacia de Homi-
cídios, Jeffrey Furtado, fez a 
apreensão de um adolescente 
e duas adolescentes envolvi-
das na agressão à estudante 
nas proximidades do Centro 
de Ensino Vinícius de Moraes, 
no Olho d’Água. “Vamos conti-
nuar investigando o caso, ain-

da tem mais dois adolescentes 
envolvidos no crime. Os apre-
endidos confirmaram a par-
ticipação e contaram que foi 
por acerto de contas, devido 
serem de facções criminosas 
diferentes”, contou o delegado. 
Os adolescentes foram apre-
sentados ao promotor da Vara 
da Infância e encaminhados à 
Delegacia do Menor Infrator.

Milena Coelho foi esfaqueada nas costas e no pescoço próximo a escola na Divineia por outros adolescentes

Mais de 500 mil migrantes 
chegaram à Grécia neste ano

502.500 

Estimativa do número de 
migrantes que chegaram 

ao território grego
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F
oi inaugurada oficialmen-
te na manhã desta segun-
da-feira, dia 19, a Câmara 
de Conciliação, Mediação 

e Arbitragem Empresarial do Ma-
ranhão. O lançamento foi realiza-
do na sede da Associação Comer-
cial do Maranhão, em um café da 
manhã para a classe empresarial. 
Em seguida, foi realizado o En-
contro pela Solução Pacífica de 
Conflitos Empresariais e a Adesão 
ao Pacto pela não Judicialização 
dos Conflitos, que se constitui no 
compromisso de adotar, interna e 
externamente, práticas firmadas 
com os métodos consensuais de 
solução de controvérsias.

Na opinião da presidente da 
Associação Comercial do Ma-
ranhão, Luzia Rezende, agora a 
classe empresarial terá uma al-
ternativa de buscar a solução de 
conflitos por meio da Câmara de 
Conciliação, Mediação e Arbitra-
gem Empresarial do Maranhão. 
“A Câmara estará aberta à classe 
empresarial do Maranhão para 
que sejam dirimidos e se bus-
quem soluções mais rápidas para 
os conflitos”, destacou Luzia Re-
zende. A CBMAE-MA funcionará 
no prédio da Associação Comer-
cial do Maranhão, em horário 
comercial, para atendimento 
da classe empresarial. Para o 
início dos trabalhos da Câma-
ra, foi capacitado um grupo de 
profissionais que trabalharão 

Tribunal de Contas do Es-
tado de São Paulo (TCE - SP) 
publicou no Diário Oficial o 
edital de abertura do Con-
curso Público com 125 vagas 
para o cargo de Auxiliar da 
Fiscalização Financeira II. 
Podem se inscrever candi-
datos que tenham o ensino 
médio completo. A remune-
ração é de R$ 4.606,80.

As cidades contempladas 
são: São Paulo - capital; Bau-
ru; Ribeirão Preto; São José do 
Rio Preto; Fernandópolis; Ara-
raquara; Andradina; Itapeva; 
Ituverava; Mogi Guaçu; San-
tos. Se você deseja se inscrever 
preencha a ficha disponível 
no site da Fundação Carlos 
Chagas (www.concursosfcc.
com.br), no horário compre-
endido até as 14h do dia 23 
de outubro de 2015, obser-

vado o horário de Brasília. A 
taxa é de R$ 52,76.

Na data provável de 06 
de dezembro de 2015 será 
aplicada na cidade de São 
Paulo, a Prova Objetiva de 
Conhecimentos Gerais e Es-
pecíficos. E para te auxiliar 
nos estudos em nosso site é 
possível adquirir a Apostila 
Digital elaborada de acordo 
com o conteúdo programá-
tico exigido!

Este concurso é válido por 
dois anos, a contar da data da 
publicação da homologação 
do resultado final, publicada 
no Diário Oficial do Estado - 
Poder Legislativo - Tribunal 
de Contas do Estado de São 
Paulo, podendo ser prorroga-
do por igual período, a crité-
rio do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo.

Luzia Rezende no lançamento da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Empresarial do Maranhão

Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Empresarial terá grupo de profissionais que 
trabalharão como mediadores dos conflitos apresentados, estando aptos a atender os empresários

Câmara solucionará
conflitos empresariais

CONCILIAÇÃO

A Conciliação é uma forma de solução extrajudicial 
de controvérsias em que o terceiro Conciliador (ou 
conciliadores se mais de um) exerce a tarefa não 
só de aproximar as partes desavindas, mas sugere 
e propões soluções, esforça-se para levá-las a um 
entendimento que ponha fim ao conflito, ou à sua 
expectativa. É um processo voluntário e pacífico de 
resolução de controvérsias, que cria um ambiente 
propício para as partes se concentrarem na procu-
ra de soluções criativas e, como na mediação, sua 
aplicabilidade abrange todo e qualquer contexto de 
convivíncia capaz de produzir conflitos.

MEDIAÇÃO

A Mediação é uma forma de solução extrajudicial de 
controvérsias em que o terceiro Mediador (ou me-
diadores se mais de um) tem a função de aproximar 
as partes, para que elas negociem diretamente a 
solução desejada de sua divergência. A Mediação 
mantém o poder decisório com as próprias partes 
conflitantes. Constitui-se em recurso eficaz na so-
lução de controvérsias originadas de situações que 
envolvem diversos tipos de interesses. É processo 
confidencial e voluntário, em que a responsabilidade 
pela construção das decisões cabe às partes envol-
vidas. Diferente da arbitragem e da Jurisdição Esta-
tal, em que a decisão caberá sempre a um terceiro.

ARBITRAGEM

No processo arbitral, as partes têm autonomia para 
definir praticamente todos os detalhes. A quanti-
dade (sempre ímpar) e o nome dos árbitros, o local 
em que se dará o processo, os procedimentos e as 
regras a serem usados no processo, se será uma 
arbitragem de direito ou de eqüidade, e o idioma 
em que se desenvolverão os trabalhos (em caso 
de arbitragem internacional). O processo arbitral 
é mais complexo que a mediação e a conciliação, 
mas ainda assim, é bem mais simples que o proces-
so judicial. Por lei, a decisão deve sair em no má-
ximo seis meses do início do processo, e a decisão 
arbitral tem valor de sentença – deve ser cumprida.

A Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilida-
de da USP republica edital de 
concurso público com retifi-
cações. As inscrições foram 
alteradas para início na se-
gunda-feira (26) e término dia 
28 de março de 2016, exceto 
feriados e recesso acadêmico.

Os pedidos de participa-
ção devem ser feitos na As-
sistência Técnica Acadêmica 
da FEA, na Avenida Prf. Lu-
ciano Gualberto, nº 908, Ci-
dade Universitária “Arman-
do Salles de Oliveira”, prédio 
FEA - 1, Ala A, sala 106, das 
9h às 12h e das 14h às 17h.
Este certame visa contratar 
quatro Professores Titulares, 
em regime de dedicação inte-
gral à docência e à pesquisa, 
com salário de R$ 14.938,99.

As vagas são para o Depar-
tamento de Economia, com 
base no programa a seguir: 
História do Pensamento Eco-

nômico e Metodologia Eco-
nômica; Métodos Quantita-
tivos Aplicados à Economia; 
Microeconomia; Macroeco-
nomia e Economia Monetá-
ria; Economia Internacional; 
Economia Financeira; Eco-
nomia do Setor Público; Eco-
nomia Social; Economia do 
Trabalho e Demografia Eco-
nômica; Economia e Direito; 
Economia Industrial; Histó-
ria Econômica; Desenvolvi-
mento Econômico; Sistemas 
Econômicos; Economia Agrí-
cola, Economia dos Recur-
sos Naturais, Economia do 
Meio Ambiente; Economia 
Regional e Urbana.

O concurso consiste de 
julgamento de títulos, pro-
va pública oral de erudição 
e de arguição, e tem validade 
imediata. Mais informações 
podem ser obtidas nos edi-
tais disponíveis em nosso site 
www.pciconcursos.com.br.

como mediadores dos conflitos 
apresentados, estando aptos a 
atender os empresários.

De acordo com o coordena-
dor da CBMAE, Eduardo Vieira, 
representando a CACB, a expec-
tativa é que a Câmara do Mara-
nhão seja modelo no nordeste. 
Nos dias 16, 17 e 18 de outubro 
ele ministrou o primeiro curso de 
Mediação e Arbitragem do Estado 
do Maranhão. “Estatisticamente 
cada cidadão brasileiro tem um 
processo. Além de solucionar, agi-
mos na prevenção dos conflitos”, 
ressaltou Eduardo Vieira.

Segundo o representante da 
Unidade de Políticas Pública e 
Desenvolvimento Territorial do 
Sebrae Nacional, Gilberto Soco-
loski, a parceria da entidade com 
a CBMAE vem se firmando ao 
longo de 15 anos. “Eu acredito 
que vivemos um momento im-
par na história desse país com 
a busca de novos caminhos por 
quem procura de mediação e ar-
bitragem”, declarou Socoloski.

O presidente da Câmara no 
Maranhão, o advogado Ivaldo 
Praddo, frisou que o projeto foi 
concretizado com afinco, dedi-

cação e comprometimento. “A 
participação das entidades de 
classe parceiras faz desse mo-
mento histórico para o Mara-
nhão”, finalizou.

O Conselho da Câmara de 
Conciliação, Mediação e Arbitra-
gem Empresarial do Maranhão é 
formado pelas entidades: OAB, 
Câmara dos Dirigentes Lojistas 
de São Luís, Conselho Regional 
de Administração do Maranhão, 
Conselho Regional de Contabili-
dade do Maranhão, Fiema, Feco-
mércio e Associação dos Jovens 
Empresários do Maranhão.

Entenda o que é conciliação, mediação e arbitragem

Fonte: http://www.cbmae.org.br/

USP altera período de 
inscrições de edital

TCE - SP

120 vagas para auxiliar 
de fiscalização financeira

Os bancários rejeitaram on-
tem (20) a proposta da Federação 
Nacional dos Bancos (Fenaban) 
de 7,5% de reajuste e retirada do 
abono, após reunião realizada para 
negociar o fim da greve, no Hotel 
Maksoud Plaza, capital paulista.

De acordo com o Sindicato dos 
Bancários de São Paulo, Osasco e 
Região, o Comando Nacional dos 
Bancários quer discutir aumento 
real e orienta a categoria a man-
ter a greve forte. A negociação 
continua hoje, a partir das 11h.

Os bancários estão em greve 
há 15 dias. Segunda-feira(19), se-
gundo a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores do Ramo Fi-
nanceiro (Contraf-CUT), 12.496 
agências e 40 centros adminis-
trativos paralisaram suas ativi-
dades nos 26 estados e no Dis-
trito Federal.

Eles reivindicam reajuste sa-
larial de 16%, incluindo repo-
sição da inflação, mais 5,7% de 
aumento real, participação nos 
lucros e resultado (PLR), equi-

valente a três salários mínimos, 
mais R$ 7.246,82, melhores con-
dições de trabalho e fim das de-
missões, entre outros.

“O desrespeito dos bancos 
continua. Hoje, a greve com-
pleta 16 dias, sem avanço até o 
momento. Queremos discutir 
um reajuste digno do esforço dos 
bancários e correlato aos ganhos 
reais dos bancos. Não podemos 
aceitar perda salarial”, disse, em 
nota, Juvandia Moreira, presiden-
ta do Sindicato dos Bancários de 

São Paulo, Osasco e Região e uma 
das coordenadoras do Comando 
Nacional dos Bancários.

“Os bancos apresentaram 
uma proposta que reduz ainda 
mais os salários. Reiteramos nos-
sa disponibilidade de negociar 
nova proposta. Por enquanto, a 
orientação é manter a greve for-
te. A negociação será retomada 
hoje, às 11h”, informou Rober-
to Von der Osten, presidente da 
Contraf-CUT e também coorde-
nador do Comando Nacional.

Bancários rejeitam proposta da Fenaban
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                     Eu não tinha desconfiança de 
que eles procediam mal

Graça Foster, ex-presidente da Petrobras

CARLOS MOURA/CB/D.A PRESS

Pedro Freire recebeu Baldez e Moraes em visita

O momento da indústria
Edilson Baldez (Fiema) e José Moraes (Sebrae) visitaram O Imparcial ontem 

e fizeram à diretoria o convite oficial para o lançamento da ExpoIndústria, a ser 
realizada entre os dias 28 e 31 deste mês. Foram recebidos pelo presidente do 

Grupo O Imparcial, Pedro Freire. A programação é formada por feiras, rodadas 
de negócios, seminários sobre inovação, encontro com empresários, além de 

programação cultural. Será um momento único para empresários maranhenses 
ampliarem suas redes de contatos, fazerem negócios e conhecerem novas 

oportunidades, diz Baldez. O evento ocorre no Multicenter Sebrae (Cohafuma) e tem 
público estimado de 20 mil pessoas. A previsão é que gere R$ 5 milhões em negócios.

Comenda Internacional 1
O farmacêutico e professor Fernando 

Bacelar Lobato foi homenageado com a Co-
menda da Ordem do Mérito Farmacêutico 
Internacional, conferida pelo Conselho Fe-
deral de Farmácia (CFF). O reconhecimento 
foi concedido pelo presidente do Conselho 
Federal, Walter Jorge, durante a plenária do 
Conselho, no 8º Congresso Riopharma de 
Ciências Farmacêuticas, na cidade do Rio 
de Janeiro, na última sexta-feira.

Comenda Internacional 2
A comenda é destinada a profissionais 

que se destacam pelos serviços prestados 
ao meio farmacêutico. Fernando, que é con-
selheiro federal, foi reconhecido pela de-
finitiva contribuição no processo que deu 
origem à Lei 13.021/2014, que regulamen-
tou a farmácia como unidade de prestação 
de assistência farmacêutica, assistência à 
saúde e orientação sanitária individual.

Estreitando laços
O novo superintendente da Caixa Econômica no Ma-

ranhão, Ricardo Porto, esteve ontem com o governador 
Flávio Dino. Conversaram sobre economia e, claro, so-
bre o futuro do Maranhão. Porto apresentou projetos 
para o estado e afirmou que o banco público continua 
à disposição do governo do estado para futuros inves-
timentos e execução de programas sociais. O superin-
tendente afirmou que “todos os programas sociais es-
tão mantidos”. Participaram da reunião os secretários 
Márcio Jerry (Assuntos Políticos e Federativos) e Flá-
via Alexandrina (Cidades e Desenvolvimento Urbano), 
além da gerente regional da Caixa, Lucenita Pereira. 

Ipem de cara nova
A gestão do Ipem ganhou nova dinâmica no atual go-

verno. Antes em deterioração, o espaço do servidor está 
sendo reformado. Os chalés ganham nova estrutura, o 
ginásio do Ipem deverá ser inaugurado até novembro, 
além de o espaço ganhar programação voltada para o ser-
vidor. No próximo dia 29 de outubro, haverá programa-
ção especial no Baile do Servidor, no bar Casa das Dunas, 
que funciona dentro do Ipem. O governo fará sorteios 
para os servidores públicos presentes à comemoração.

Astronomia
Acontece hoje, dentro da programação da Secretaria de Estado da Educação 

(Seduc), o curso preparatório para as Olimpíadas de Astronomia. Faz parte da 
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Maranhão 2015. O curso será aberto 

para todas as redes de ensino, e os participantes vão ter acesso a informações sobre 
astronomia de posição, distância das estrelas e medida de tempo, entre outras.



www.oimparcial.com.br/urbano
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URBANO
CONVÊNIO   

Governo do estado e a Prefeitura de São Luís 
celebraram novo convênio garantindo ao município 

recurso no valor de R$ 10 milhões para a obra de 
reforma e ampliação do Hospital da Criança.

URBANO 2 
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VILA LUIZÃO

Sem-teto invadem
sede do Sampaio
Moradores protestam contra ação de reintegração de posse na sede do Sampaio Corrêa. 
O motivo da invasão é a disputa pelo terreno, no qual os moradores afirmam ter direito

A
contece amanhã a ação 
de reintegração de posse 
na sede do Sampaio Cor-
rêa, nas proximidades do 

Turu. Os moradores da Vila Lui-
zão pretendem permanecer no 
terreno até obter uma resposta 
por parte do governo. O protesto 
acontece contra liminar para de-
socupação da área. Ontem, mo-
radores da Vila Luizão invadiram 
a sede do Sampaio Corrêa, loca-
lizada na Avenida General Artur 
Carvalho, no Turu. O motivo da 
invasão é a disputa pelo terreno, 
no qual os moradores afirmam 
ter direito.

O problema começou há qua-
se quatro meses, quando parte 
da área foi invadida na Vila Lui-
zão. Após uma tentativa frustra-
da de reintegração de posse, os 
invasores decidiram ocupar os 
campos de treinos do time ma-
ranhense. A manifestação trou-
xe problemas para o Sampaio, 
que no momento está impossi-
bilitado de treinar no local. Em-
bora a extensão do terreno seja 
grande, o Tricolor utiliza somen-
te seis hectares com os campos 
para os treinos das categorias de 
base e do time profissional, além 
do hotel-concentração, sala de 
imprensa, academia e os depar-
tamentos médicos.

O morador da Vila Luizão La-
zaro Alves Viera fala o motivo da 
manifestação e o que esperam por 
parte do governo. “Nós queremos 
uma certeza, uma coisa correta, 
nós temos o documento em mãos, 

Entenda o caso

O problema começou há quatro meses, quando parte da área de 20 
hectares foi invadida por moradores da Vila Luizão, na sede do Sam-
paio Corrêa. Além de a invasão gerar problemas para o time, a dispu-
ta pelo terreno no dia 13 de agosto, durante a reintegração de posse, 
terminou na morte de um jovem de 19 anos, identificado como Fagner 
Barros dos Santos. O jovem foi assassinado com um tiro na cabeça, 
disparado por um policial militar. Fagner tinha um terreno na invasão 
e estava acompanhando a atuação da polícia no local.

que prova que os terrenos foram 
dados a nós. Aqui é uma área de 
30 anos, desabitada, só presta pra 
desova, estrupo, roubo, mortes e 
acúmulo de lixo. Nós esperamos 
que o governo se manifeste e que 
passe a terra que, por direito, é 
nossa. Até hoje, nunca nos deu 
um retorno concreto, e preten-
demos voltar aqui todos os dias 

até termos uma resposta”, afirma.
Ainda em entrevista com mora-

dores, a manifestante Maria Con-
ceição de Jesus fala sobre a liminar 
que os favorecia e acabou sendo 
revogada pela juíza Ticiany Gede-
on Maciel Palácio, da 2ª Vara Cível 
de São José de Ribamar. “Ela nos 
deu a liminar, nos dando o direito 
dos terrenos. De repente, ela muda 

de ideia e revoga sua decisão. Ela 
não pode fazer isso. Ela sabe que 
essa área era só lixo, não habita-
da. Ela errou e queria que ela re-
conhecesse, e que o governo se 
sensibilizasse e suspendesse essa 
liminar”. Segundo informações da 
assessoria da juíza, “a decisão de 
revogação foi tomada após a ma-
gistrada fazer uma visita ao local, 
para conferir se eram verdadeiras 
as informações prestadas pelos 
ocupantes do terreno, de que a 
invasão era antiga e de que eles 
utilizavam a terra para produzir, 
mas alega que não foi o que ela 
imaginava”. A redação do jornal O 
Imparcial tentou contato com a 
magistrada Ticiany Gedeon para 
mais esclarecimentos, mas não 
obteve respostas. 

ENEM 2015

Dos assuntos atuais aos grandes filósofos

O conselheiro mundial da 
comunidade portuguesa do 
Norte do Brasil, Luiz Paulo Fi-
gueiredo Pina, eleito em 2016 
para coordenar e representar 
os estados do Norte do Brasil 
diante do governo português, 
visitou ontem a sede de O Im-
parcial para  externar a grati-
dão ao povo luso-brasileiro pelo 
resultado do pleito.  

Acompanhando Pina esta-
vam o presidente da Socieda-
de Humanitária 1º de Dezem-
bro, José Maria Alves da Silva; 
o vice-presidente do Conselho 
da Comunidade Luso-brasilei-
ra no Maranhão, Júlio Morei-
ra Gomes Filho; bem como o 
secretário e, também do Con-
selho da Comunidade Luso-
brasileira no Maranhão, Car-
los Nina, e Francisco Emanoel 
Silva Aguiar. “A minha visita é 
para agradecer a comunida-
de portuguesa do Maranhão, 
pois foi aqui onde eu conquis-
tei a minha eleição”, disse. Luiz 
Paulo Pina ainda aproveitou o 
momento para se colocar dis-
ponível à comunidade lusa que 
mora no estado, de forma que 
as necessidades e reivindica-
ções destes sejam ouvidas.

COMUNIDADE PORTUGUESA

Conselheiro mundial 
visita sede de O Imparcial

Conselheiros portugueses realizaram visita de cortesia ao jornal

Revoltados, moradores interditaram o trânsito na Avenida General Arthur Carvalho tocando fogo em pneus

Seguir as anotações e se con-
centrar no que foi dito em sala de 
aula são os primeiros passos para 
se sair bem na prova de ciências 
humanas e suas tecnologias do 
Enem. De acordo com professo-
res da área, dificilmente, novos 
assuntos costumam ser inseri-
dos no exame. Contudo, alertam, 
não dá para se descuidar do psi-
cológico. Todos são unânimes: 
nervosismo pode — e muito — 
atrapalhar. Portanto, o aluno deve 
ler tudo com calma, ligar os te-
mas estudados com os respecti-

vos enunciados e, assim, tentar 
agilizar as respostas nas provas, 
que serão realizadas no próximo 
fim de semana. Até lá, O Impar-
cial permanece com a série de 
publicações com dicas referen-
tes a cada disciplina.

No módulo de ciências huma-
nas e suas tecnologias, os alunos 
serão testados em história, geo-
grafia, sociologia e filosofia. De 
acordo com o professor de filoso-
fia Rodrigo Caetano, os temas das 
provas costumam ser recorrentes. 
“A pegada é sempre sociopolítica, 

ligando ética e cidadania, além da 
organização do Estado. É possível 
que apareçam questões politiza-
das, e filósofos, como Aristóteles 
e Maquiavel, estão garantidos.” 
Para o professor, mesmo com o 
palpite certeiro, nunca é possível 
dizer com 100% de certeza o que 
vai cair. “Mas, fazendo uma leitura 
das provas antigas, os alunos po-
dem ter uma noção”, aconselha.

Fora dos livros, a atenção deve 
se voltar para o emocional. Não é 
hora de arrependimento nem de 
tensão: “Se deixou alguma coisa 

para trás, não foque mais nisso. 
Concentre-se nas matérias que 
você tem facilidade e nas que es-
tudou exaustivamente”, ensina 
Caetano. Dessa maneira, o estu-
dante tem mais segurança para 
finalizar rapidamente uma par-
te da prova, sobrando mais tem-
po para pensar nas questões que 
sente dificuldade e, assim, se sair 
melhor nelas. “Pelo perfil das hu-
manas, nós consideramos que 
uma palavra fora do compasso 
consegue descartar uma ques-
tão. Isso faz com que o candidato 

consiga mais tempo.”
Para a estudante Renata Pare-

des Martins, de 17 anos, a receita 
tem sido eficaz. Sua preocupa-
ção é exatamente evitar fazer a 
prova com pressa, especialmen-
te as questões que não tem mui-
ta afinidade. A jovem estuda há 
um bom tempo. “Fiz o Enem no 
ano passado, como teste, mas não 
consegui a média. Ainda estava 
no segundo ano do ensino mé-
dio. Por isso, a prova foi conside-
rada boa”, conta. E acrescenta: 
“Tenho medo das exatas, como 

matemática ou química, mas os 
professores sempre nos aconse-
lham a responder por último o 
que sabemos menos. Aprendi as-
sim, e acho que dá certo”.

Ela pretende cursar Direito 
em Brasília ou no Rio de Janei-
ro, mas a prioridade é ficar no 
Distrito Federal. “Quero seguir 
o exemplo da minha mãe, que 
é funcionária pública. O primei-
ro passo é entrar na faculdade, 
depois, fazer concurso. A vida é 
cheia dessas seleções. Não pos-
so ficar nervosa sempre.” 

A eleição

De acordo com Carlos Nina, 
dentre os conselheiros 
mundiais, Luiz Paulo terá 
papel fundamental no diálogo 
como representante dos 
estados do norte do Brasil 
junto ao governo português.  “A 
representação diplomática no 
Brasil é a embaixada. Depois 
vêm os consulados e os vice-
consulados. Em Portugal existe 
o Conselho das Comunidades 
Portuguesas no mundo. É para 
esse conselho que o Luiz Paulo 
foi eleito, pois o Conselho é um 
órgão de assessoria consultiva 
do governo português. Ele 
coordenará, no Brasil, as 
comunidades luso-brasileiras 
do Norte do país, que englobam 
os estados do Pará, Amazonas, 
Amapá, Maranhão, Roraima e 
Acre”, observou.  Atualmente 
existem 80 conselheiros no 
mundo, porém, somente 59 
lançaram candidatura, e no 
Brasil apenas 13. No estado 
residem um total 460 pessoas de 
origem portuguesa que também 
são recenseados. Entretanto, 
tomando como base os lusitanos 
e os de dupla nacionalidade que 
habitam aqui, o número chega 
a ultrapassar os mil membros.  
Luís Paulo foi eleito com um total 
de 234 votos, enquanto que o 
seu adversário, Jair Alves Corrêa, 
teve 222.
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 PARCERIA 

R$ 10 milhões para o
Hospital da Criança
Estado e Prefeitura de São Luís celebraram novo convênio, garantindo ao município recurso de 
R$ 10 milhões para a obra de reforma e ampliação do Hospital Dr. Odorico Amaral de Matos 

O 
Governo do Estado e a 
Prefeitura de São Luís 
celebraram, na manhã 
de ontem (20), novo 

convênio garantindo à Prefei-
tura de São Luís recurso no va-
lor de R$ 10 milhões para a obra 
de reforma e ampliação do Hos-
pital Dr. Odorico Amaral de Ma-
tos – o Hospital da Criança. O 
governador Flávio Dino e o pre-
feito Edivaldo Júnior participa-
ram da cerimônia de assinatura 
do convênio, realizada no Salão 
de Atos do Palácio dos Leões.

Na cerimônia de assinatura 
do convênio, o governador Flávio 
Dino destacou que o novo Hospi-
tal da Criança representa a con-
vergência de um grande esforço 
administrativo para proporcio-
nar qualidade no atendimento de 
urgência médica infantil e atin-
gir metas importantes na área 
para a capital maranhense. “Esse 
é um ato que reforça os cuidados 
àqueles que nos sucederão. Esta-
mos dando mais um importante 
passo ao amparar os pequenos 
cidadãos do nosso estado”, disse 
o governador Flávio Dino.

 “Este ato é um grande marco 
para a área da saúde em nossa 
capital. A previsão é que den-
tro de seis meses São Luís tenha 
um novo Hospital da Criança, 
com uma grandiosa estrutura de 
atendimento médico infantil que 
transformará a unidade em um 
hospital de referência na área. 
Nossa meta é proporcionar aos 
nossos pacientes toda a quali-
dade do atendimento em saúde 
que merecem e a que têm direi-
to”, afirmou o prefeito Edivaldo.

Esse é um ato que reforça os cuidados 
àqueles que nos sucederão. Estamos dando 
mais um importante passo ao amparar os 
pequenos cidadãos do nosso estado

Flávio Dino, governador 

Esta obra é de 
importância 
fundamental tanto 
para os moradores 
da Raposa quanto 
para o turismo na 
Grande Ilha, daí a 
determinação do 
governador Flávio 
Dino para que 
fossem feitos estes 
investimentos

Clayton Noleto, 
secretário de Estado 
da Infraestrutura

Nova estrutura

 Com a reforma e ampliação, o 
Hospital da Criança (HC) passará 
a ter quatro andares e vai dobrar 
a capacidade de atendimento. 
Serão instalados mais 91 leitos 
de internação, UTI com 11 leitos, 
inclusive de isolamento; além 
de centro cirúrgico com quatro 
salas de grande porte; mais 25 
enfermarias, que, com as oito 
já existentes, vão totalizar 178 
leitos de internação.

A unidade também passa-
rá a oferecer serviços comple-
tos de diagnósticos por ima-
gem, como ultrassonografia, 

tomografia computadorizada, 
entre outros serviços inéditos 
que atualmente as crianças in-
ternadas no HC precisam sair 
do hospital para realizá-los em 
outras unidades hospitalares 
da capital.

 Presente ao ato, o secretá-
rio adjunto de estado da Saúde, 
Carlos Eduardo Lula, destacou 
a reforma do Hospital da Crian-
ça como um projeto de grande 
envergadura e alcance social. “O 
atual governo tem priorizado a 
Saúde e o cuidado às crianças. 
Esse é mais um presente para 
todas as crianças do estado”, 
disse Carlos Lula.

 A secretária municipal de 
Saúde, Helena Duailibe, des-
tacou a grandiosidade da obra 
para setor da saúde infantil da 
capital e afirmou que, após con-
cluída a obra, o novo Hospital da 
Criança em nada lembrará a es-
trutura da unidade atual. Segun-
do ela, a média de atendimento 
hoje no hospital é de aproxima-
damente 52,4 mil procedimen-
tos/mês e de 3 mil internações/
mês. Após a reforma, a meta é 
dobrar a capacidade de atendi-
mento em todos os serviços ofer-
tados na casa. “Sem dúvida, será 
um gigantesco passo na área da 
saúde infantil da capital. A pri-
meira parte da obra de reforma 
do hospital, que contempla en-
tre outros serviços toda a parte 
de drenagem, para dar solução 
aos problemas de alagamento 
que existem naquela área, já foi 
concluída com recursos da Pre-
feitura. E agora daremos conti-
nuidade à obra com essa parce-
ria importante celebrada nesse 
ato entre o governo do Estado e 
o Município”, enfatizou Helena 
Duailibe.

No mês de julho, o Hospital 
da Criança reativou as enferma-
rias e as semi-UTIs interditadas 
em abril, quando uma enchen-
te inundou o hospital. O inves-
timento do Executivo Estadual 
será destinado às obras de am-
pliação e reforma do Hospital.

Participaram da solenidade o 
presidente da Assembleia Legisla-
tiva, Humberto Coutinho, deputa-
dos estaduais, o presidente da Câ-
mara Municipal de São Luís, Astro 
de Ogum, vereadores e secretários.

Governador ao lado do prefeito durante a celebração de convênio

CAPACITAÇÃO

Curso de atendimento ao turista
 O governo do Maranhão, por 

meio da Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Secti) abriu, na última segunda-
feira (19), as inscrições para o 
preenchimento de 13.760 vagas 
nos Cursos de Formação Inicial 
e Continuada (FICs), do Institu-
to Estadual de Educação, Ciên-
cia e Tecnologia do Maranhão 
(Iema). “O curso de atendimento 
ao turista é uma das opções desta 
etapa das capacitações e estará 
disponível para 10 municípios”, 
disse a secretária de Estado de 
Turismo, Delma Andrade.

 As inscrições, gratuitas, são 
feitas no portal eletrônico http://
www.secti.ma.gov.br até o dia 25 
de outubro. O curso, de curta du-
ração, será na modalidade semi-
presencial, mediados pela Plata-
forma Tecnológica do Iema, nos 
Centros de Capacitação Técnica 
(CCT/Iema) e no Centro de Vo-
cação Tecnológica (CVT) Esta-
leiro Escola de Açailândia, Barra 
do Corda, Codó, Carolina, Impe-
ratriz, Pedreiras, Pindaré, Santa 
Inês, São José de Ribamar e São 
Luís. “Com a oferta desses cur-
sos buscamos promover a for-

mação profissional de jovens e 
adultos, articulada com as de-
mandas dos setores produtivos 
locais e regionais. Além de con-
tribuir para o acesso da nossa 
juventude ao mercado de tra-
balho”, disse o secretário Bira 
do Pindaré.

Os cursos, com carga horária 
de 160 horas, serão ministrados de 
09 de novembro a 09 de fevereiro, 
de 7h30h às 11h30 e das 13h30 
às 17h30. O candidato poderá 
optar somente por um curso e 
um único local onde deverá rea-
lizar sua formação profissional.

Qualificação 
profissional 

Na última semana a secretária 
estadual do Turismo, Delma 
Andrade, e o secretário da 
Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Bira do Pindaré, discutiram a 
qualificação no setor turístico 
no Maranhão. Secti e Secretaria 
de Estado de Turismo (Setur) 
estão elaborando um plano de 
qualificação para o turismo, 
a partir das prioridades e 
demandas levantadas pela pasta 
do Turismo e o cruzamento de 
informações e diálogos que a 
Secti vai travar com a população.

ADEQUAÇÃO

RAPOSA

Mercado do Vinhais passa 
por reforma estruturais

Concluída segunda fase 
de recuperação no cais 

 O Hortomercado do Vinhais 
desempenha papel importante 
no abastecimento de mais de 
seis bairros de São Luís, aten-
dendo a milhares de famílias 
em seu entorno. O governo do 
estado, por meio da Secretaria 
de Agricultura e Pecuária (Sa-
grima), realiza a reforma e ade-
quação do mercado, que vão 
melhorar as condições de venda 
e armazenamento dos produ-
tos. Para acompanhar o anda-
mento das obras, o secretário 
Márcio Honaiser e o secretário 
adjunto, Edjahilson Souza, vi-
sitaram o mercado, no último 
sábado (19), acompanhados do 
presidente da Cooperativa dos 
Feirantes do Vinhais, Cristino 
José Gonçalves.

 Entre as principais mu-
danças em andamento, estão 
a estruturação dos sistemas hi-
dráulico e elétrico, a troca do 
teto do mercado, reforma dos 
banheiros, adequação dos bo-
xes e construção de auditório e 
nova sede para a cooperativa.

 A reforma está sendo feita 
em horários alternativos, evi-
tando prejudicar o trabalho dos 
feirantes e o abastecimento da 

região, definidos por meio de 
diálogos com os trabalhadores, 
Sagrima e a empresa responsável 
pela obra. “O telhado está sendo 
feito bem rápido. Para nós, está 
tudo dentro do padrão que es-
perávamos”, disse o presidente 
da Cooperativa dos Feirantes do 
Vinhais, Cristino José Gonçalves.

 Para o secretário Márcio 
Honaiser, a reforma do hor-
tomercado significa mais sa-
nidade, conforto e condições 
adequadas para a comerciali-
zação. “Acompanhamos a cele-
ridade das obras, conciliando 
a reforma com o andamento 
normal da feira”. “Conversan-
do com feirantes e com a po-
pulação, é possível verificar a 
importância da reforma. Será 
um mercado mais higiênico, 
humanizado e que vai atrair, 
sem dúvida, mais clientes para 
essa comunidade. Esta é uma 
das reformas de vários merca-
dos, que o Governo do Esta-
do e a Sagrima estão propon-
do para que possamos não só 
ampliar o abastecimento, como 
disponibilizar com qualidade 
os nossos produtos”, enfatizou 
o secretário.

 O governo do estado está 
concluindo a segunda fase da 
obra de recuperação do cais do 
município da Raposa, na região 
metropolitana de São Luís. A 
obra visa revitalizar as estru-
turas danificadas pelo avanço 
da maré nos meses de agosto e 
setembro, quando toda a área 
do cais e da praça, além de casas 
e ruas mais próximas à praia, 
ficaram alagadas.

 Na primeira fase das inter-
venções foi realizada a conten-
ção no entorno do cais, para 
evitar a erosão decorrente do 
avanço das marés. Na segunda 
etapa, foram feitos os serviços de 
recuperação da praça, quiosque, 
playground, estacionamento e 
do Centro de Atendimento ao 
Turista, além da iluminação na 
área. Também na segunda etapa, 
foram continuados os serviços 
de contenção da maré, com a 
colocação de pedras, e ainda 
construídos quatro espigões de 
pedra bruta, com extensão de 
20 a 30 metros. Essas estrutu-
ras devem ajudar a evitar novos 
alagamentos e erosão.

 De acordo com o secretá-
rio de estado da Infraestrutura, 
Clayton Noleto, a determinação 
do governador Flávio Dino foi 
de recuperar o local de imedia-
to. “Esta obra é de importância 
fundamental tanto para os mo-
radores da Raposa quanto para 
o turismo na Grande Ilha, daí a 

determinação do governador 
Flávio Dino para que fossem 
feitos estes investimentos”, dis-
se o secretário.

A obra ainda está em anda-
mento e na terceira fase haverá 
um complemento do serviço 
de contenção das marés, com 
a construção de mais dois es-
pigões e a conclusão da urba-
nização no cais, para facilitar 
o acesso da população às em-
barcações. Os serviços devem 
ser concluídos em noventa dias 
e o complexo urbanizado será 
entregue à Secretaria de Esta-
do do Turismo.
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DENÚNCIA

Canibalismo
em Pedrinhas
Promotor de Justiça denuncia caso de canibalismo no Complexo Penitenciário de Pedrinhas. 
Detentos assassinaram preso, o esquartejaram e ainda comeram o fígado da vítima

TURU

 

VIOLÊNCIA

 

Suspeito  de  assalto é quase 
linchado por populares 

Homem é morto a tiros em 
bar na cidade de Zé Doca

U
m crime macabro de 
canibalismo, dentro de 
uma unidade prisional 
do Complexo de Pedri-

nhas em 2013, veio à tona nesta 
semana após denúncia do pro-
motor Gilberto Câmara Júnior, 
da 12ª Promotoria de Justiça de 
Sbstituição Plena.

Em dezembro de 2013, um 
detento foi torturado, assassi-
nado, esquartejado em 59 pe-
daços, teve o fígado assado e 
servido em um tipo de banque-
te para os presos que o mata-
ram e outros da mesma facção 
criminosa.

A vítima foi identificada como 
Edson Carlos Mesquita da Sil-

va, morto cruelmente por seis 
outros detentos, dentro da Cela 
1, Bloco C, do Presídio São Luís 
(PSL) 2.

O canibalismo brutal teria 
acontecido após um desenten-
dimento entre seis integrantes 
de uma facção criminosa com a 
vítima, que também pertenceria 
à mesma organização.

Denúncia

De acordo com informa-
ções do promotor, o caso de 
canibalismo só foi divulgado 
por conta de uma autoridade 
policial que investigava homi-
cídios em presídios. Ele teria 

achado uma testemunha do 
crime, que revelou como tudo 
aconteceu.

Reconhecimento

Os restos mortais de Edson 
foram dividido em 59 partes e 
gradativamente colocados em 
sacos plásticos e depois no lixo. 
Alguns pedaços foram achados 
e o cunhado da vítima teria feito 
o reconhecimento após identifi-
car uma tatuagem que o detento 
tinha em homenagem à filha.

Fígado humano

Os autores do crime já foram 

identificados e a ordem teria par-
tido de um detento que está em 
um presídio federal. Após ser as-
sassinado, Edson teve o corpo 
escondido e salgado para dis-
farçar o odor.

Pedaços eram cortados e jo-
gados fora, mas o fígado foi as-
sado e servido como refeição.

Lei do Silêncio

Os autores foram acusados 
por homicídio qualificado por 
motivo torpe e por meios que 
dificultaram a defesa da víti-
ma (vantagem numérica), tor-
tura e destruição e vilipêndio 
de cadáver. 

Quase! Mas quase mesmo, 
um suspeito de assalto não foi 
vítima de linchamento. Para 
sorte do criminoso, ele só le-
vou uma “socoterapia” da po-
pulação. O caso aconteceu na 
manhã desta terça-feira (20), 
na Avenida General Arthur Car-
valho, no Turu.

De acordo com informa-
ções, dois suspeitos em uma 
motocicleta foram persegui-

dos por um carro da Defesa 
Civil após realizarem assaltos. 
O homem que pilotava a moto 
perdeu o controle do veículo e 
bateu em um carro do Corpo 
de Bombeiros.

Revoltados com a situação, 
populares deram uma taca se-
gura na dupla, que foi salva pe-
los bombeiros. Um dos sus-
peitos ainda foi atingido com 
uma telha na cabeça.

Mais um crime violento 
foi registrado na cidade de 
Zé Doca, distante 311 km da 
capital maranehense. Um ho-
mem foi morto a tiros em ple-
na luz do dia, nesta terça-feira 
(20), por volta das 14h, por dois 
homens que estavam em uma 
motocicleta.

O crime ocorreu em um 
bar, na Rua Getúlio Vargas, 
bairro Vila Nova. A vítima foi 
identificada como João Alter-

lin Mendes do Nascimento, 45 
anos, e deveria estar em casa 
cumprindo prisão domiciliar, 
após uma cirurgia, conforme 
informações da polícia.

Ainda segundo as informa-
ções, João Alterlin, vulgo “Nego 
da Caçamba”, deveria se apresen-
tar, nesta terça-feira, à Delega-
cia Regional. Sem identificação, 
os autores do crime ainda não 
foram localizados. O caso será 
investigado pela Polícia Civil.

EXECUÇÃO

“Palito” é morto na porta de casa
Nos últimos meses, a cidade 

de Imperatriz ficou bastante 
violenta e vários homicídios 
foram registrados. Na noite da 
da última segunda-feira  (19), 
por volta das 22h40, um adoles-
cente  identificado como Car-
los Alexandre Silva Rodrigues, 
o “Palito”, de 17 anos, foi morto 
a tiros  na Rua  Monte Carlos, 
bairro João Castelo.

Segundo informações, dois 

homens em uma moto foram 
responsáveis pelo crime. Eles 
pararam em uma esquina pró-
ximo onde Palito estava sen-
tado. O garupa desceu e efe-
tuou vários disparos contra a 
vítima, que morreu na porta 
de casa.

Cinco disparos acertaram 
a vítima, sendo um na cabeça, 
outro no tórax e três no braço 
esquerdo. 

Vítima foi executada com cinco tiros por dois homens não identificados
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SEGUNDINHA

           Campeonato  2016

A Federação Maranhense de Futebol realiza o conselho arbitral referente ao 

Campeonato Maranhense de 2016 no próximo dia 6 de novembro, com a presença de 

todos os clubes participantes, e deve apresentar mudanças no regulamento. Segundo 

o vice-presidente de competições, Antonio Henrique de Moraes Rego, a ideia é a 

criação de um quadrangular para decidir os rebaixados com a presença dos clubes 

que ficarem entre 5º e 8º.  A primeira fase será disputada em turno único entre os oito 

participantes, classificando os quatro melhores para a semifinal enquanto que os 

restantes irão brigar para fugir do rebaixamento no quadrangular. A competição terá: 

Imperatriz, Sampaio Corrêa, São José, Moto Club, Santa Quitéria, Araioses e Cordino. 

A oitava vaga será disputada por Maranhão e Marília, que decidem a Segundinha.

SEMIFINAIS DA COPA DO BRASIL

Começam hoje as semifinais da Copa do Brasil. O São 
Paulo recebe o Santos no Estádio Morumbi, às 22h, 
sonhando com o primeiro título da competição, e ainda 
uma vaga na tão sonhada Libertadores. Do outro lado, 
o Fluminense enfrenta o Palmeiras no mesmo horário 
dentro do Maracanã, precisando da vitória.

67

Total de pontos que tem o 
Corinthians no Brasileirão
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Começa 
a decisão
Maranhão e Marília 
cumprem a tabela 
e fazem hoje, em 
Imperatriz, a primeira 
partida válida pela 
final da Segundinha. 
Jogo tem seu início 
marcado para as 
20h10,  no Estádio Frei 
Epifânio D'Abadia

PODE MELAR

GESTÃO PROFISSIONAL 

Federação Nacional é
 contra Liga Sul-Minas

Clubes terão que se adequar ao ProFut

O passo atrás dado pela CBF 
quanto ao apoio à criação da 
Liga Sul-Minas-Rio causou po-
lêmica entre os clubes, e on-
tem o site oficial da entidade 
que rege o futebol brasileiro 
deu espaço para o presiden-
te da Federação Nacional dos 
Atletas Profissionais (Fenapaf) 
mostrar-se contra o campeo-
nato. Em gravação feita pela 
CBF TV, Rinaldo Martorelli 
afirmou que o calendário da 
nova liga coincide com o dos 
estaduais, que têm previsto 
seu início em janeiro.

"O que a gente está perce-
bendo é que com o final do 
campeonato agora em de-
zembro e a proposta da Liga 
Sul-Minas no começo de ja-

neiro com início simultâneo 
dos estaduais vai haver uma 
sobreposição de datas, e isso 
nos preocupa. E essa preocu-
pação redunda que a gente vá 
buscar até mesmo os tribunais 
para que a preservação do di-
reito do atleta seja observada 
e respeitada", prometeu.

No site da Fenapaf também 
há uma nota sobre a Liga Sul-
Minas-Rio, e a representante 
dos jogadores é mais incisiva 
em sua posição: "Esperamos 
que a Liga não se viabilize em 
detrimento de conquistas re-
centes dos atletas: período de 
férias, pré-temporada e inter-
valo de jogos são conquistas 
inegociáveis para a nossa ca-
tegoria".

Com a entrada em 
vigor do ProFut em 1º 
de janeiro, a FMF quer 
apresentar os requisitos 
para os dirigentes dos 
clubes e também para 
a imprensa, pois, a 
rigor, todos os clubes 
têm alguma pendência 
em relação à novidade 
e correm o risco de 
não participar das 
competições

Antônio Henrique, 
vice-presidente de competições da FMF

GEORGE RAPOSO
 

B
uscando garantir a van-
tagem para o segundo 
jogo, a equipe do Mara-
nhão Atlético Clube en-

frenta o Marília, hoje, às 20h10, no 
Estádio Frei Epifânio D’Abadia, 
pela primeira partida da decisão 
da Série B do Campeonato Ma-
ranhense. O segundo e decisivo 
jogo será realizado no próximo 
domingo no Estádio Castelão. 

O Quadricolor, campeão do 
primeiro turno, tem a vantagem 
de dois resultados iguais, por ter 
tido a melhor campanha no so-
matório dos dois turnos. O Ma-
rília somou os mesmos 16 pon-
tos do adversário, mas perdeu 
por conta do saldo de gols (11 
a 6). O regulamento da Segun-
dinha prevê que, caso haja em-
pate no saldo de gols nas duas 
partidas da final, o Maranhão 
será o campeão. 

O grande trunfo do MAC é 
o sistema defensivo, que sofreu 
apenas três gols nos oito jogos 
disputados, sendo dois contra o 
próprio Marília, na última roda-
da do 1º turno, quando ambas as 

tamente oposta, o time de Im-
peratriz aposta na força de seu 
ataque, que balançou as redes 
17 vezes na competição. Júnior 
Chicão e Rayllan ocupam os dois 
primeiros lugares na tabela de 
artilharia com seis e cinco gols, 
respectivamente. Ocorre que a 
defesa do Marília não é consi-
derada confiável, sofrendo 11 
gols nos oito jogos disputados. 

A arbitragem para esse pri-
meiro confronto ficará a cargo 
de Ranilton Oliveira de Sousa, 
com a presença dos assistentes 
Cícero Romão Batista e Djavan 
da Costa da Silva. Manoel Cabral 
Pessoa Filho será o árbitro reserva. 

equipes apenas cumpriam tabe-
la. Do outro lado, o ataque qua-
dricolor ficou devendo nas duas 

últimas partidas, não saindo de 
um empate sem gols. 

Em uma situação comple-

A Federação Maranhense de 
Futebol realizou na tarde de on-
tem uma reunião com os diri-
gentes dos clubes para demons-
trar as mudanças pelas quais os 
times terão que sofrer para dis-
putar as competições em 2016.

A Lei de Responsabilidade 
Fiscal do Esporte foi publicada 
no último dia 4 de agosto de 2015 
e suas regras deverão entrar em 
vigor a partir de 1º de janeiro de 
2016, e para se adequar à criação 
do ProFut, os clubes maranhen-
ses terão que caminhar para o 
profissionalismo.

O Programa de Moderniza-
ção da Gestão e Responsabili-
dade Fiscal do Futebol Brasi-
leiro (ProFut) foi criado com o 
objetivo de promover a gestão 
transparente e democrática e o 
equilíbrio financeiro das enti-
dades desportivas profissionais 
de futebol.

Segundo o vice-presidente 

ma pendência em relação à nova 
lei e, portanto, precisam aten-
der às exigências para disputar 
os campeonatos em 2016.

 A reunião de ontem, segundo 
ele, serviu para que os dirigentes 
tenham um maior conhecimento 
de como funciona o dispositivo 
e consigam mais rapidamente se 
adaptar aos rigores da lei.

“Com a entrada em vigor do 
ProFut em 1º de janeiro, a FMF 
quer apresentar os requisitos 
para os dirigentes dos clubes e 
também para a imprensa, pois a 
rigor, todos os clubes tem alguma 
pendência em relação à novidade 
e correm o risco de não partici-
par das competições”, afirmou.

Os clubes, assim como a Fe-
deração, devem aderir ao ProFut 
e, para isso, precisam apresen-
tar, segundo o artigo 3º da Lei 
13.155/15:

“Estatuto social ou contra-
to social e atos de designação e 

responsabilidade de seus gesto-
res; demonstrações financeiras 
e contábeis, nos termos da le-
gislação aplicável; e relação das 
operações de antecipação de re-
ceitas realizadas, assinada pelos 
dirigentes e pelo conselho fiscal”.

Para participar das compe-
tições, dentre outras coisas, os 
clubes terão que publicar em seus 
sites oficiais suas prestações de 
contas, garantir existência e au-
tonomia do conselho fiscal, es-
tabelecer em seu contrato social 
um mandato de quatro anos com 
uma única recondução para o 
seu dirigente máximo.

A expectativa da FMF é que 
os clubes consigam se adequar 
normalmente ao ProFut para dis-
putar normalmente o Campe-
onato Maranhense, bem como 
Imperatriz e Sampaio, que se-
rão os representantes do esta-
do na Copa do Brasil e Copa do 
Nordeste.

de competições da FMF, Antô-
nio Henrique, todos os clubes 
do Maranhão estão com algu-

Ataque do Maranhão precisa ser mais eficiente na primeira partida decisiva da segunda divisão estadual

EFICIÊNCIA

Corinthians é o melhor
 em tudo no Brasileirão

Melhor ataque, melhor de-
fesa, melhor saldo de gols, mais 
vitórias conquistadas, menos 
derrotas sofridas, melhor man-
dante, melhor visitante... esse 
é o saldo do Corinthians, líder 
do Campeonato Brasileiro com 
67 pontos, a sete rodadas do 
final da competição. Após a ro-
dada deste fim de semana, a 
equipe do técnico Tite atingiu 
a perfeição no torneio nacio-
nal. Com os quatro gols mar-
cados diante do Atlético-PR, 
passou a ser dono do maior 
ataque pela primeira vez, su-
perando o Atlético-MG, vice-
líder, com 57 gols contra 54.

Mesmo com o gol sofrido 
em Curitiba, a defesa alvinegra 
manteve o status de melhor do 
torneio. Sofreu somente 25. A 
segunda melhor defesa é a do 
Grêmio, que levou 29.

Como mandante, o Corin-
thians somou menos pontos 

que o Santos. Fez 40 contra 41, 
mas com um jogo a menos. Ou 
seja, tem melhor aproveita-
mento: 88,9% contra 85,4% 
dos santistas. O Corinthians 
venceu 20 partidas, empa-
tou sete e só perdeu quatro. 
Tem 72% de aproveitamento 
dos pontos no torneio contra 
63% do Atlético-MG, que tem 
oito pontos a menos (59).
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BRASILEIRO DE SINUCA

 A terceira eliminatória 
do Campeonato Maranhense 
de Seleções de Beach Soc-
cer, competição promovida 
pela Federação Maranhen-
se de Beach Soccer (FMBS) 
com o apoio da Secretaria 
de Estado do Esporte e La-
zer (Sedel), está sendo rea-
lizada na cidade de Tutoia 
e conta com a participação 
de quatro seleções. Todas as 
equipes se enfrentam entre 
si em busca de duas vagas 
para a fase final do Estadual, 
que ocorrerá no fim de no-
vembro, em São Luís.

As seleções de Tutoia e 
Santana do Maranhão abri-
ram a disputa com um duelo 
de seis gols. Jogando em casa, 

Tutoia não teve muitas difi-
culdades para vencer o rival 
por 4 a 2 e assumir a ponta 
da tabela com 3 pontos. O re-
sultado deixou a tradicional 
seleção perto da fase final do 
Campeonato Maranhense.

A terceira eliminatória 
do Campeonato Maranhense 
de Seleções de Beach Soc-
cer prossegue até sexta-
feira. As duas equipes que 
somarem a maior quanti-
dade de pontos se classi-
ficam para a fase final do 
Estadual. Após a realização 
de duas eliminatórias, qua-
tro seleções já se garanti-
ram na fase final: Raposa, 
Paço do Lumiar, Morros e 
Humberto de Campos.

A bola vai rolar

na mesa
Um total de 152 jogadores de sinuca de todo o país estarão participando, em São Luís, do Campeonato 
Brasileiro de Sinuca. Maranhão terá 29 representantes. Abertura está marcada para hoje 

Nos últimos dias, jogadores de sinuca que vão representar o Maranhão intensificaram os treinamentos 

BEACH SOCCER

Tutoia estreia com vitória 
no Campeonato Estadual 

A primeira rodada do Bra-
sileiro de Handebol tem início 
hoje, no Ginásio Castelnho. 
No feminino, às 9h, será dis-
putada a partida entre Portu-
guês/Aeso (Pernambuco) e 
CMCB (Ceará). Em seguida, 
às 10h, tem disputa entre Ap-
cef/Motiva Ambiental (Paraí-
ba) e C. Eduardo Gomes (São 
Paulo). Às 11h, jogam Esporte 
Clube Pinheiros (São Paulo) 
contra Metodista/São Ber-
nardo (São Paulo). A última 
partida pela categoria femi-
nino se inicia às 18h,  com o 
jogo de ASHb/Sorriso (Mato 
Grosso) e AESF (Maranhão).

Entre os homens, os jo-
gos começam às 15h, com 
C. Eduardo Gomes (São 
Paulo) e Nacional Hande-

bol Clube (Santa Catarina). 
Na sequência, às 16 horas, 
tem C.Darwin/G.Sampaio/
LGHb (Ceará) e Caic Baldui-
no/UFPI (Piauí). No final da 
tarde, às 17 horas, o con-
fronto é entre ASHb/Sorri-
so (Mato Grosso) e Sarandi/
Sejuv/Sesi/LB9 (Paraná). Já 
às 19 horas, a disputa será 
entre o Apcef/Motiva (Pa-
raíba) e o BGH (Maranhão).

Nove equipes disputam a 
competição, que será reali-
zada até o próximo sábado, 
com atletas de 12 a 14 anos. 
O Campeonato é realizado 
pela Confederação Brasilei-
ra de Handebol e Federação 
Maranhense de Handebol, 
com apoio da Lei de Incen-
tivo ao Esporte.

E
stá marcada para hoje, às 
11h, no Shopping da Ilha, 
a solenidade de abertu-
ra do Campeonato Bra-

sileiro de Sinuca.  A programa-
ção terá desfile das federações, 
execução dos hinos oficiais pela 
Banda de Música do 24º BIL, e 
pronunciamento das autorida-
des. Presentes o governador Flá-
vio Dino e o prefeito Edivaldo 
Holanda Júnior.

Ao todo, 152 participantes de 
todo o Brasil, sendo 29 da Fe-
deração Maranhense, estarão 
concorrendo. Entre as novida-
des deste ano estão o campeão 
internacional de sinuca e um dos 
melhores atletas no ranking mun-
dial, o britânico “Sir” James War-
ren White (Jimmy White), que 
fará única apresentação em São 
Luís, no dia 24, às 10h,  e os jo-
gos na mesa modelo Londres.  A 
arena terá 14 mesas, sendo oito 
no padrão internacional e seis 
nacional.

Maranhão

Para o jogador da FMBS, Chi-
quinho Dualibe, a expectativa 
é de que o Maranhão mostre no 
CBSK 2015 um nível maior em 

O Maranhão tem 
tudo pra crescer 
e conquistar boas 
posições de destaque 
no CBSK 2015

Fabrício, jogador  do MA

PRIMEIROS JOGOS

Brasileiro de Handebol 
Infantil começa hoje

relação aos outros campeonatos 
aqui realizados. "Estamos trei-
nando em mesa no padrão in-
glês e brasileiro, o que aumenta 
o nível técnico para competir-
mos neste Brasileiro de Sinuca", 
disse Dualibe. 

Ele destacou ainda que o 
Maranhão foi campeão e vice 
no recente torneio Maranhão/
Piauí posicionando atletas entre 
os 32 melhores do último Nor-
te/Nordeste.

Entre as apostas locais estão 
Jânio, Beto, Chiquinho Duailibe, 
Eudes, Lourival, Bento, Rogério 
e  Fabrício.Nos últimos meses 
eles vêm intensificando os trei-
nos na regra inglesa.

 "Estamos nos preparando 
dentro das exigências técnicas 
dos campeonatos nacionais. O 
Maranhão tem tudo pra crescer 
e conquistar boas posições de 
destaque no CBSK 2015”, afir-
ma Fabrício.
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Festival Maranime
 Será realizado no Cine 

Praia Grande e Cine Teatro o 
3º Festival Maranime, entre 

os dias 3 e 7 de novembro, em 
São Luís, e mostras paralelas 

em outras cinco cidades 
maranhenses.
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Faltando pouco mais de quatro meses para a maior festa popular do Brasil, o carnaval, escolas de samba 
e blocos tradicionais do Maranhão começam a trabalhar seus sambas-enredos para brilhar na passarela 

Escolas e blocos 
definem enredo para 2016

CARNAVAL 

PATRICIA CUNHA

A
gremiações maranhenses, escolas de samba e blocos 
tradicionais já começaram a se aquecer para o carna-
val 2016. Nas alas de compositores, sambistas, arran-
jadores, organização e simpatizantes, só o que se fala 

é na escolha do samba-enredo e samba tema que vão disputar 
o carnaval de passarela. Algumas escolas já definiram seus en-
redos e já começam a trabalhar para fazer bonito na passarela 
e no coração de seus admiradores. 

A Favela do Samba e o bloco tradicional Os Tremendões, 
por exemplo,  já têm sambas para o carnaval de 2016, em con-

curso realizado recentemente. Os compositores Josias Joça 
e Luzian Filho foram os vencedores na Favela, e Godinho 

e Gilvan Mocidade, nos Tremendões. 
A Favela do Samba, campeã do carnaval deste ano de 

2015, vai falar sobre a água com o tema  Se não chover? 
... Se a fonte do Rio não brotar? ... E se o Mar secar? ... 

O que de nós será?,  dos carnavalescos Pedro Padi-
lha e Júlio Matos, e que será defendida pelo sam-

ba dos compositores Josias Joca e Luzian Filho. 
“A Favela vem agradecer em festa e adoração, 

mais uma vez, por sermos um país abençoado 
com fartura desse precioso líquido, que faz 

nossa terra ser farta”, diz a sinopse. 
A escola do Desterro, Flor do Samba, 

escolheu o Laborarte como enredo para 
2016, com o título Laborarte: Mais que 
um laboratório de artes. Uma paixão da 
cidade. O espaço que abriga 43 anos de 
história será representado na avenida. 
A final do concurso que vai escolher 
o samba será no próximo dia 25 (do-
mingo), na quadra da Escola, e tem 
até agora oito inscritos. 

A Turma do Quinto, escola do 
bairro da Madre Deus, vai home-
nagear o cantor  Gabriel Melônio, 
com o enredo O Anjo Gabriel, 
contando toda a trajetória ar-

tística e musical dele, que é o 
intérprete oficial da escola. 

Para Gabriel, que se emo-
cionou muito com a 

notícia, é uma honra 
ser homenagea-

do pela esco-
la do 

LUTO

Morre, aos 80 anos, a atriz Yoná Magalhães
A atriz Yoná Magalhães morreu ontem, 

às 10h05 da manhã, na Casa de Saúde São 
José, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Se-
gundo a instituição, Yoná deu entrada 
no pronto-atendimento de cardiologia 
no dia 18 de setembro e foi submetida 
a uma cirurgia para corrigir uma insufi-
ciência cardíaca. Após o procedimento, 
ela foi internada na UTI, mas apresentou 
complicações pós-operatórias que resul-
taram na morte.

Ela deixa o filho Marcos Mendes, de 
seu casamento com o produtor Luis Au-
gusto Mendes. O velório da atriz está mar-
cado para a manhã desta quarta-feira, no 
Memorial do Carmo. A cerimônia de cre-
mação será às 13h30, no mesmo local.

Yoná foi a mocinha pioneira na tele-
dramaturgia da TV Globo. Participou de 

dezenas de novelas, na Globo, na Ban-
deirantes e na Tupi, além de filmes como 
Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), de 
Glauber Rocha. Em depoimento em 2014, 
50 anos depois do lançamento de Deus e o 
Diabo, Yoná Magalhães contou que o en-
tão marido, Luiz Augusto, foi quem con-
venceu Glauber a chamá-la para o papel 
de Rosa, uma personagem sofrida que lhe 
proporcionou umas das atuações mais 
importantes de sua carreira. “Creio que 
Glauber teria outra atriz em mente, po-
rém se viu levado a me aceitar, cofiando 
mais em sua habilidade como diretor do 
que em meu talento. E ele estava certo: 
criou a Rosa e conseguiu fazer com que 
uma atriz iniciante, apesar de já ser pro-
fissional, realizasse uma grande perfor-
mance”, disse a atriz

Yoná fez parte do elenco das novelas Pa-
raíso Tropical, Senhora do Destino, As Filhas 
da Mãe, A Próxima Vítima, Meu Bem, Meu 
Mal, Tieta e Roque Santeiro e das séries Ta-
pas & Beijos, Carga Pesada, Engraçadinha 
e Grande Sertão: Veredas. Seu último traba-
lho na TV foi em “Sangue Bom”, em 2013.

Artistas que conviveram e atuaram 
com Yoná lamentaram a sua morte. “Eu 
estou muito emocionado, acho que é uma 
perda tremenda, porque além de ser uma 
excepcional atriz, ela foi uma pioneira. 
Lamentavelmente, agora, nós perdemos 
a grandiosa Yoná Magalhães. Tudo que 
Yoná tocou, tudo foi excepcional, é terrí-
vel, uma pessoa excepcional, uma amiga 
leal, generosa, muito dedicada, sempre 
presente, sempre disposta a ajudar”, dis-
se Juca de Oliveira.

coração.  No carnaval de 2015, a Turma do Quinto amargou 
uma quarta colocação, e em  2014 foi campeã com o enredo 
sobre a vida do babalorixá Bita do Barão.

A Império Serrano, que este ano completou 59 anos, vai 
homenagear em 2016 a Baixada Maranhense, fazendo um ro-
teiro turístico no desenvolvimento do enredo Baixada Ma-
ranhense: Império de Riquezas, que está sendo desenvolvido 
pelo carnavalesco Wilson Bozó. As inscrições para o concurso 

de samba estão abertas até o dia  9 de novembro, das 9h às 
11h e das 15h às 18h, na sede da Escola.  “Desenvol-

ver esse enredo é sem sombras de dúvidas um 
desafio gratificante, pois, falar da região 

considerada a mais pobre econo-

micamente do estado do Maranhão, porém de uma riqueza 
natural e cultural inigualável, queremos, sobretudo, chamar 
a atenção da sociedade em geral para, descobrir, conhecer, 
valorizar e exigir que as autoridades políticas do Maranhão, 
devolvam ao povo baixadeiro sua dignidade e respeito. Va-
mos preservar o nosso santuário de riquezas”, avalia Nélio 
Silva, diretor da escola. 

A Marambaia do Samba vai louvar São Luís e o poeta Ban-
deira Tribuzzi no carnaval de 2016. A vida e a obra do poeta 
serão levadas para a Passarela do Samba com o enredo De 
Tribuzzi a São Luís: uma louvação ao carnaval. Uma aborda-
gem poética da vida e das obras de Tribuzzi que  mar-
caram a relação dele com a Ilha do Amor.

Blocos tradicionais

O bloco Os Tremendões vai 
mergulhar no universo das águas. 
A composição de  Gilvan Mocidade 
e Wallace Godinho vai falar sobre 
Os Mistérios das Águas, sinopse do 
poeta, compositor e jornalista José 
Raimundo Gonçalves.
Outro que já tem tema definido para 2016 
é o bloco Os Feras que neste ano rees-
treou com o cantor e compositor Luiz 
Barreto. Ramsés a Passarela, Um So-
nho Delirante do Feras é tema de  José 
Raimundo Gonçalves, Guilherme Men-
des e Gilvan Mocidade e samba de Gil-
van Mocidade. 

Desfiles para 2016

A ordem dos desfiles dos blocos 
tradicionais dos grupos  A e B para o 
carnaval de 2016 já foi definida, com 19 
blocos no Grupo A e 13 no Grupo B. Ano 
que vem, os desfiles ocorrerão nos dias 
5 e 6 de fevereiro (sexta e sábado gordo 
de carnaval), na Passarela do Samba, no 
Anel Viário.
No dia 5 desfilarão  os blocos 
tradicionais do Grupo B: Os Baratas, 
Dragões da Liberdade, Os Vigaristas, 
Vinagreira Show, Os Inacreditáveis, 
Companhia do Ritmo, Os Vingadores, Os 
Coringas, Alegria do Ritmo, Príncipe da 
Meia Noite, Os Guerreiros do Ritmo, Os 
Trapalhões e Os Guardiões. 
No dia 6 será a vez do Grupo B se 
apresentar: Os Gladiadores, Fenix, Os 
Fenomenais, Kambalacho do Ritmo, Reis 
da Liberdade, Os Vampiros, Os Feras, 
Os Apaixonados, Príncipe de Roma, 
Originais do Ritmo, Os Diplomáticos, 
La Boêmios de Fátima, Os Foliões, 
Os Brasinhas, Os Tremendões, Os 
Especialistas do Ritmo, Os Indomáveis, 
Os Fanáticos e Tropicais do Ritmo.Blocos tradicionais dos grupos A e B desfilarão nos dias 5 e 6 de fevereiro, na Passarela do Samba

Atriz, que foi 
uma das pio-
neiras da te-
ledramatur-
gia brasileira,  
participou 
de dezenas 
de novelas, 
na Globo, na 
Bandeirantes 
e na Tupi 

Maioria das escolas já definiu seus temas  para disputar mais um título de campeão do carnaval



IMPARIMPAR

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
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     pdv
pontodevista@oimparcial.com.br

# A 1ª lâmpada elétrica

No tempo e na história

n     Em 21 de outubro de 1879, Thomas Edison in-
ventou a primeira lâmpada elétrica, feita com fila-
mento de carvão, que ficou acesa por 45 horas. Sua 
invenção vinha de seu desejo de fazer pequenas 
lâmpadas que pudessem ser usadas no lar, como 
um substituto do gás, principal meio de ilumina-
ção naquele tempo.

Click !
Momento de descontração do governador Flávio Dino, ao lado 

do secretário de Comunicação do Município de São Luís, Batista 
Matos, durante a abertura da Semana de Ciência e Tecnologia, na 
Praça Maria Aragão. Evento será realizado até o dia 25 de outubro. 

EASY-CARE

Com o conceito de tecido inteligente “easy-care”, de fácil 
lavagem, rápida secagem e que não precisa passar, as 

peças da linha fitness da Thelure em parceria com a We Fit, 
conquistaram as clientes da grife. É o que afirma Andreia 

Ramada, fraqueada da Thelure. Para a empresária, o diferencial 
é que as peças, além de garantirem conforto durante a prática 

de atividade física, também são estilosas, já que trazem as 
principais estampas da coleção verão 2016 da marca.

• • •

Lá vem ela...
> O público já pode ficar de olho na nova faceta

musical de Joelma (foto). Nesta semana, ela
divulgou as primeiras imagens gravando como
cantora solo em Recife. Mas ainda não se trata de
um trabalho exclusivo da paraense. Foi apenas uma
participação em uma música de Priscila Senna,
vocalista da Banda Musa. Joelma também participa
da gravação do DVD da banda, no próximo dia 28. E
bem longe do Calypso, que tem rendido dor de
cabeça à cantora.

> Falando em Calypso... A assessoria de Joelma
afirmou que o último show do grupo com a cantora
ocorrerá em 31 de dezembro, na Arena Meio do
Mundo, em Macapá, mas não está confirmado se
Chimbinha também tocará no show de despedida.

Ed Alves/CB/D.A Press-12/10/15

• • •

Galã aos 40// Fábio Assunção comentou, durante
divulgação da novela Totalmente demais, sobre o papel de

galã aos 44 anos. “Não sei qual é o segredo”, disse o ator.
No folhetim, ele fará par romântico com Marina Ruy

Barbosa, de 20 anos — dois a menos que a atriz Carol
Macedo, atual namorada de Fábio. Uma prova de que a vida

imita a arte, e vice-versa.

• • •

Tal mãe, tal filha
A série dos anos 1990 Gilmore girls (Tal mãe, tal filha,

como ficou conhecida no Brasil) terá mais quatro episódios,
que serão produzidos pela Netflix. Encerrada em 2007,
depois de sete temporadas, a série não teve um desfecho
claro e essa é a chance de encerrar a história. A ideia é que
sejam capítulos de 90 minutos, cada com a provável
participação do elenco original.

• • •

Papo interessante
Katy Perry e a sexóloga Mariela Castro, filha do presidente

Raul Castro, foram juntas a um bar em Havana. Segundo o
gerente do Sarao’s Bar, as duas, que são defensoras dos direitos
das comunidades LGBT, se reuniram, tiraram fotos e
conversaram por mais de uma hora.

Empatadas no pop
Taylor Swift (foto), queridinha do

pop, igualou recorde com Katy Perry
na parada pop adulta da Billboard.
Ninguém, além de Katy, tinha
conseguido colocar cinco músicas de
um só álbum no topo da parada Adult
pop songs da Billboard, com as faixas
Shake it off, Blank space, Style, Bad
blood, Wildest dreams e 1989, Swift
alcançou a musa.

Christopher Polk/Getty Images/AFP-30/8/15

• • •

Luiza Dantas / Carta Z Notícias-7/10/15

Ele solta muito
pum (durante o
sexo), mas já me
acostumei”

Gracyanne Barbosa
(foto), sobre o marido, o
cantor Belo

• • •

Quer ser mãe...
Carolina Kasting (foto)

disse, em entrevista ao
portal Ego, que os 40 anos
têm se mostrado uma idade
melhor que os 30. Além de
feliz com o corpo, a carreira
e a família, ela pretende ter
outro filho quando
acabarem as gravações de
Além da vida. Casada há 16
anos com Maurício Grecco,
o casal tem uma menina,
Cora, de 10 anos, e agora
quer um menino.
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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.

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.

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. 

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.

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.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@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 porcelana-
to, acab.de primeira, 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.

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.

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.

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.
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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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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 ambientes 
c/ jardim de inverno, escri-
tório, 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.bmende-
simoveis.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 Ven-
de-se mansão duplex, edi-
ficada em 3 lotes de 600m² 
cada, c/ jdins, terraços, gars, 
sala de star/jantar, bar, jd 
de inverno,4 stes(s/1 c/ clo-
set 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/ closet). Acab.
em inox, porcelanato, 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).

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

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/ gara-
gem p/ 2 carros, sala, copa, 
coz., 2 qtos, 1 WC social, qn-
tal grande. Obs: possui 1 qto 
em construção no segundo 
piso. Valor: R$ 90.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

 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.

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

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.

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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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.

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

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

VINHAIS – cod [368] Vende-
se uma luxuosa casa, com 
garagem individual para 
2 carros, sala, cozinha, 3 
quartos, sendo uma suíte, 
WC social, cozinha de apoio, 
dependência de emprega-
da, área de serviço cober-
ta, quintal grande, próxi-
mo ao farol da educação.  
Aceitamos carta de credito 
caixa. Valor R$ 350.000,00  
TR: 3238-3583 / 9 99739137.

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.

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.

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.

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.

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

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.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/clinicas, 
escritório, academia, sa-
lão blz, dança, c/vár. Amb. 
3wc’s, var.  1gar. Localiza-
ção 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. gour-
met, 2 gar,. 1 recep. quin-
tal. Exc.  p/clinicas, escri. 
academias, salões de blz, 
de dança. Localização  ex-
celente,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.

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.

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).

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

VINHAIS

VINHAIS – cod [429] - 
Vende-se uma casa no 
cond. Santurine, c/ ter-
reno de 13x20 , terraço, 
sala, coz., copa, 3 qtos 
sendo 2 stes e WC social, 
varanda coberta, gara-
gem p/ 3 carros lateral 
da casa c/ varias arvo-
res frutíferas. Valor:  R$ 
460.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137. 

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

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 
serviço, 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 constr., 
2 stes, máster c/closet, 
1qto (escritório), WC so-
cial, 2 slas, pergolado, 
var. co. DCE, depósito, 2 
gars. Armá. proj. Cisterna 
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. 

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.
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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.

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

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

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.

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

LITORÂNEA

Vendo lindo apto de fren-
te p/ o mar c/área de 
212m² c/4 stes, escri-
tório, lavabo, dep., sala 
ampla, c/armários em-
butidos. 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 
escritório, 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, quita-
do, nascente, c/ vista lagoa, 
2 qtos s/ 1 suite, sala p/ 2 
ambientes c/ painel de TV, 
sacada, lavabo c/ armario, 
cozinha c/ armario, garagem 
area de lazer completa, ex-
celente 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

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 parce-
las mensais direto com a 
Construtora ou SFH. Rea-
lize seu sonho agora e faça 
uma visita ao nosso STAND 
DE VENDAS, prox. ao Res-
taurante CABANA DO SOL.  
Venha conferir.   3227-3099 
/ 9973-4073        www.
bmendesimoveis.com.br

Vendo apto todo mobilha-
do no Ed. Caribean Resi-
dence com área de 115m² 
com 1 ste, 2 qrtos e as de-
mais dependências R$ 600 
mil Tr.: 3235-6687/ 3235-
6477/ 9971-2399/ 8816-
8000 www.ayrtonejulioi-
moveis.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, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
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 Pallazo 
Verona, andar alto c/ vista 
mar, nasc total, c/ 3 stes 
amplas, sala p/ 2 ambien-
tes, varandão, lavabo, co-
zampla c/ despensa e DCE,  
2 gars, área de lazer com-
pleta. Venha conferir não 
perca tempo  3227-3099/ 
/9973-4073  www.bmen-
des 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 porcelana-
to, 3 qtos, sdo 1 ste, sla c/ 
varan, wc soc, coz clara, 
área de serv c/ wc, 2 ele-
vados, 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

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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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. Michelange-
lo 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 projetados, 
sala, 03 qts(1ste),cop/cozi-
nha, elevador 550 Mil fone: 
98159-9890 / 99983-2772  
/ 3233-4801   / 3233-4801.

Vnde apto 53m², todo refor. 
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 .

Apto. - Vendo apto (cond. 
Vitré), todo projetado, mo-
biliado, c/ uma ste, 1 qtos 
social, 1 wc social, coz ame-
ricana  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 du-
plex,  no renascença II, 3 
stes, 1 qto, sala em 2 amb., 
area de lazer completa, 3 
vagas, com 253 m2. 3227-
5865 /98176-1300.

Vende – aptº renascença II, 1 
ste, 2 qtos, escritório, coz.,á-
rea de serviço,  piscina,2 va-
gas de garagem, 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 suite, 
2 qtos, sla “L”, wc social, 
var. coz. DCE, área ser. 1 
gar.  Imóvel todo c/ arm. 
proj. Lazer c/ salão fes-
tas, churr. Ótima loc. no 
miolinho do Renascença, 
próx. Lagoa, a 2 quadras 
Shp. Tropical, Monumen-
tal, 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. shoppin-
gs, 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. Facilitado 
em até 93 meses direto com 
a construtora. Venha confe-
rir. 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

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. Caro-
lina – Turu, térreo, 2 qtos, 
1wc, coz. americana, sla  
estar/jantar, área de serv/ 
lazer c/piscina, 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.

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, saca-
da 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.

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 varan-
da, sala, 02 quartos, wc so-
cial, cozinha, área de ser-
viço e garagem. R$ 900,00 
(aluguel e condominio) - 
3268.3390 - 98844-9025 
- 99976.7018.
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CALHAU – COD [A05] 
Aluga-se um APTO no 
Cond.Brisas, 14º an-
dar c/sacada, sala, 
coz., 2 qtos sendo 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

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

CO H A F U M A  -  A lu g a 
a p t .  Co n d .  B r i s a s  2 
e   qts   c/e  sem mobí-
l ia 3227-5865/98176-
1 3 0 0 .

Aluga apt. No jardins de 
2 e 3 c/ armários- 3327-
5865/8801008.

Aluga ótimo apto, novo, 
77m²,  5º. Andar, Condomi-
nio Jardins, 1 suite, 2 quar-
tos, wc social, sala 2 am-
bientes, varanda, cozinha, 
área serviço, 1 garagem. 
Armários na suíte,  cozinha 
e wc’s. Lazer completo. CRJ 
238 F: 98112-0322/3227-
1777  (COD. 300).  

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.

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 li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@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.

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 loca-
lização no Ed. Tom Jobim 4 
stes sendo 1 ste master com 
closet, todos as suítes com 
ar condicionado, varanda 
ampla, sala de tv, de estar 
e jantar com armários, cozi-
nha americana, área de ser-
viço completa com suíte e 
armários para funcionários, 
com moveis e decorações. R$ 
5.000,00 com condomínio. 
TR: 32356477/ 32356687/ 
999712399/ 982252627. www.
ayrtonejulioimoveis.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.

ESTRADA DE RIBAMAR

AP00122 - ESTRADA DE RI-
BAMAR Aluga-se aptos no-
vos c/2 qtos, WC reversível , 
sala, coz. americana, sacada, 
área de lazer completa 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] 
Aluga-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.

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/ ar-
mários proj. 1 suite  más-
ter c/ hidrom., 1 semi-sui-
te, sala estar e jantar, wc 
reversível, copa/coz. área 
ser. 1 vaga gar. CRJ 238 
F: 98112-0322/3227-1777  
(COD.150).
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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

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 social, 
var. coz. área ser. wc  1 
gar. Ótima loc. no melhor 
“point” de São Luis, na 
Lagoa da Jansen, a 500m 
da praia. R$ 1.800,00, in-
cluso cond. CRJ 238 F: 
98112-0322/3227-1777  
(COD.180)

PONTA DO FAROL - Alu-
ga apt. No farol da ilha de 
3qts com armários vista 
mar 3327-5865/8801008.

RENASCENÇA

Aluga apto no ed. Mariana, 
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.

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.

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 miran-
te 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 centro 
da cidade de Barreirinhas, 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.

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.
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Vde lote c/1000 m2 mu-
rado, lado praia, exe. 
Localização 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 Aveni-
da 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 Terreno 
na Rua Turiaçu, de esquina, 
Quinta do Calhau, lado Praia, 
879 m2, R$ 720 Mil. Conta-
tos: 8703-1547/ 3227-0438. 

Vende 4 lotes com excelente 
localização no bairro resi-
dencial mais valorizado da 
ilha, Quintas do Calhau c/ 
800m² cada, todo documen-
tado, do lado da praia, a par-
tir de 550 Mil. Venha conferir 
não perca tempo. 3227-3099 
/ 9973-4073  www.bmende-
simoveis.com.br

RAPOSA
Atenção Investidores: Ótimo 
para hotel / resort – chá-
cara c/ 10.000m2 murada, 
c/ acesso ao mar, casa c/ 
3 qtos, wc, sala, coz., poço 
artesiano, fruteiras diver-
sas, preço de ocasião R$ 
400.000,00, bairro Juçara, 
Raposa-MA (98) 98806-9810 
/ 4107-1030 / 99138-9496.

SÃO CRISTOVÃO

Vende área com 4080m² à 
150m da Av. Guajajaras, mu-
rado, poço. R$ 600 MIL. Tra-
tar: 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.

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

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

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

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

 

ALTOS DO CALHAU

Altos do Calhau - 
SA00009 ALTOS DO CA-

LHAU - Vende-se / Alu-
ga-se sala comercial com 
40,00 m² de área priva-
tiva, 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.
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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.

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, banheiro inter-
no e porta de rolo. R$ 900,00 
- 3268.3390 - 9976.7018.

Alugo sala Ed. Atrium Plaza 
c/ vaga , 29m2 c/ banheiro 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.

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 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. Louren-
ço Vieira da Silva, prox. ter-
minal de integ., bom p/ es-
colas, lojas, clínicas. aluga 
piso individual. Fone: 3235-
8115/ 8181-1942. Creci J-184.

Anuncie. É só ligar: (98) 3212-
2087  ou nos envie e-mail 
para: temclassificados@oim-
parcial.com.br

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.

CENTRO

Vende prédio na beira mar ao 
lado do Ibceu, com 02 pavim., 
recepção, 06 salas c/ wc in-
terno 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. Aceita 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 Cen-
ter na praça de alimenta-
ção. 3235-8115 / 3235-8312 
/ 8181-1942 / 8802-6168 / 
8118-3146. Creci J-184.

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.

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. Co-
mercial Castelo Bran-
co com área de 50m² e 
mezanino.  R$ 120 mil  Tr: 
3235-6687/ 3235-6477/ 
99971-2399/ 99606-4732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

SÃO FRANCISCO- Vende 
prédio comercial são fran-
cisco c/ 870m ², 12 salas 
c/ banheiro, salão amplo 
3227-5865/98880-1014.

AREINHA

Aluga ótima sala, nova, 
30m², nascente, com ba-
nheiro interno, piso em 
porcelanato, instalação 
para splite, 1 vaga gara-
gem. Localização excelente, 
com corredor de transpor-
te, próxima ao Banco do 
Brasil. CRJ-238  F: 98112-
0322/3227-1777 (COD.210)

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.

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

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.

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CARTÓRIO DA 3ª ZONA-JOÃO PAULO

EDITAL DE PROCLAMAS

MATRICULA: 030015

Edital de Proclamas nº. 1878/2015

     Oicial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, faz 
saber a quem interessar que: LUIZ ABREU DE ALBUQUERQUE e IZ-

ABEL CABRAL DIAS. Ele brasileiro, solteiro, Proissão: Aposentado. 
Filho de Francisco Rafael de Abreu e Margarida Moreira Abreu. Ela bra-

sileira, solteira, Proissão: Aposentada. Filha de Anezio Dias e Izaunita 
Cabral Dias. Ambos residentes nesta cidade Requereram habilitação 
para casamento, quem tiver conhecimento de algum impedimento e/
ou causa suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá apre-

sentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 20 de Outubro de 2015.

Margarida Jesus Pinheiro
Registradora

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CARTÓRIO DA 3ª ZONA-JOÃO PAULO

EDITAL DE PROCLAMAS

MATRICULA: 030015

Edital de Proclamas nº. 1879/2015

          Oicial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: FÁBIO SERGIO RIBEIRO DE ARAU-

JO e DANIELA DA SILVA TORRES. Ele brasileiro, solteiro, Proissão: 
Operador de escavadeira. Filho de José Raimundo Ramos de Araújo e 
Maria Mirtes Frazão Ribeiro. Ela brasileira, solteira, Proissão: Técnica 
em meio ambiente. Filha de Daniel Oliveira Torres e  Maria da Con-

ceição da Silva Araújo. Ambos residentes nesta cidade Requereram 
habilitação para casamento, quem tiver conhecimento de algum imped-

imento e/ou causa suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), 
poderá apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 20 de Outubro de 2015.
Margarida Jesus Pinheiro

Registradora

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CARTÓRIO DA 3ª ZONA-JOÃO PAULO

EDITAL DE PROCLAMAS

MATRICULA: 030015

Edital de Proclamas nº. 1882/2015

          Oicial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: LAISON DE CARVALHO DA SILVA e 
JOSILÊDIA SILVA SIQUEIRA DA SILVA. Ele brasileiro, solteiro, Prois-

são: Autônomo. Filho de Raimundo Nonato da Silva e Marcia Maria de 
Carvalho da Silva. Ela brasileira, solteira, Proissão: Comerciária. Filha 
de José da Silva Siqueira e Maria Odete Silva Siqueira. Ambos resi-
dentes nesta cidade Requereram habilitação para casamento, quem 
tiver conhecimento de algum impedimento e/ou causa suspensiva, 
(Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá apresentá-lo por escrito 
perante este Cartório.

São Luís, (MA) 20 de Outubro de 2015.
Margarida Jesus Pinheiro

Registradora



São Luís-MA, quarta-feira, 21 de outubro de 2015



São Luís-MA, quarta-feira, 21 de outubro de 2015

Oportunidades
& Veículos

1 .1
VAGAS

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 Transbra-
siliana, mais qualidade e 
segurança nas suas via-
gens. Ligue e compre sua 
passagem. Preços iguais 
aos da Rodoviária com 
entrega gratuita somen-
te para a cidade de São 
Luís das 8 às 18h. Ligue: 
0800 726 7001.

Trabalhamos com Car-
radas de Areia, Brita, 
Terra  Preta para jardi-
nagem, 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, manu-
al , ano 2013/2013   Vlr 
: R$ 20.000,00   TR: (98) 
3249-2010 /988524815.

LINEA ESSEN DUAL , cor 
prata , completo , DU-
ALOGIC , 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 pra-
ta, completo, automá-
tico, 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 .

KIA 
OPTIMA, cor branco, 
completo, automático, 
ano 2012/ 2013, Vlr : R$ 
75.000,00   TR: (98) 3249-
2010 /9 8852-4815 . 

CARROS
CHEVROLET
CELTA - Vendo  um Celta, azul 
escuro, 2003. Valor a com-
binar. 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.

VOLKSWAGEN
Carro pra vender Volkswa-
gen Amarok 4 x 4, ano 2014, 
a diesel. R$ 100 mil. Tr: 
99971-2399 / 98816-8000.

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.

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 .

Anuncie. É só ligar: (98) 3212-
2087  ou nos envie e-mail 
para: temclassificados@oim-
parcial.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.

Anuncie. É só ligar: (98) 3212-
2087  ou nos envie e-mail 
para: temclassificados@oim-
parcial.com.br

RENAULT
FLUENCE DYN2.0M, cor  
preto, completo, manu-
al, ano 2011/2011  Vlr: 
R$ 38.000,00    TR: (98) 
3249-2010 /988524815.

LOGAN AUTENTIC 1.0, 
cor cinza ,  completo , 
manual , 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 . 

Para anunciar é só ligar: 
(98) 3212-2087  ou nos en-
vie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

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.

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

Empresa no Cohafu-
ma  seleciona secretá-
ria executiva bilingue e 
profissionais com amplo 
conhecimento em infor-
mática. Enviar curriculo 
para o email: orizonsl@
orizonsl.com.br

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 em domi-
cilio do 1º ao 8º ano. Con-
tatos: (98) 99609-4985 / 
98145-3501. (A. 25.10.15)

Toque no Coração de 
quem ama tanto. Men-
sagens ao vivo, buquês 
de flores e cestas para 
todas as ocasiões. Pelú-
cias.  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 especialidades. 
Consulte-me: Rua 7 de Se-
tembro, 871 - Centro (próx. ao 
Mercado Central), (98) 99935-
9836 / 98268-4848.

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.

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.

Você em algo para trocar? 
Que tal anunciar gratuita-
mente na seção Troca-tro-
ca do Tem? Ligue e ofereça 
seu produto, 3212-2087.

Você em algo para tro-
car? Que tal anunciar 
gratuitamente na seção 
Troca-troca do Tem? Li-
gue e ofereça seu pro-
duto, 3212-2087.

Faço Grades de ferro, Por-
tões, Lembrancinhas de 
aniversário, soldagem. 
Serviços  de serralhe-
ria. Fone: 9 9905-2402.

Temos corretores de 
imóveis com experiência 
pronto 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, solda-
gem. Serviços  de ser-
ralheria em geral. Fone: 
9 9905-2402.

C&D Concita. Preços 
acessíveis. Fardo de 
Cerveja em Lata: Skol, 
Brahma ou Antarctica, 
apenas R$ 35,00 (quen-
te). Fone: 9 8149-1461.

FISIOTERAPIA - No con-
forto e privacidade de 
seu lar. Respiratório, 
neurológica, geriátri-
ca, traumato-ortopédi-
ca. Tr: (98) 9 8828 9981 
/ 9 8277 7429.

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos en-
vie e-mail para: tem-
classificados@oimpar-
cial.com.br


