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Tiro Livre
A perspectiva de frustração de recei-
tas pode levar à revisão da meta de 
superávit primário, economia para 
o pagamento de juros da dívida pú-
blica, para este ano. A afirmação é 
do ministro do Planejamento, Nel-
son Barbosa.

Brasília-DF

EXEMPLAR  DE  ASSINANTE  

CIAL 

O  jogo entre Santos e Flamengo, 
pelo Campeonato Brasileiro, dia 
18 de novembro, tem tudo para 
ser disputado no Castelão, em 
São Luís. Os contatos já teriam 
sido iniciados.

Bastidores
A carta do futuro presidente do 
Tribunal aos juízes foi iniciada 
com uma frase universal que de-
veria estar colada em letras gar-
rafais nas mesas de trabalho de 
todos os magistrados. “Não há paz 
sem Justiça.”

#PDV
A empresária Raquel Carvalho e o 
marido e sócio, Guilherme Cortez, 
participaram da Multifeiras com um 
estande de exposição da Acqualive, 
franquia de filtros que transformam 
a água ácida em água alcalina.

Giro

Segundo dados do Detran-MA, mais de 580 pessoas já se recusaram a fazer o teste do bafômetro, de 17 de janeiro a 17 de outubro deste ano. No total, foram 10.682 
pessoas abordadas e 813 autuadas por dirigirem embriagadas. A recusa da realização do teste do bafômetro implica diretamente na confissão da culpa. “Se ela se 

recusar a fazer o teste do etilômetro e apresentar notórios sinais de embriaguez, ou seja, desequilíbrio, com fala desordenada, olhos avermelhados, odor de álcool, 
exaltação... Esses sinais já caracterizam o crime, mesmo que a pessoa se recuse”, explicou o coordenador de Educação para o Trânsito, Edilson Fernando Cardoso Júnior.

URBANO 

Reintegração, na paz...

Prefeito entrega 
Unidade de 
Saúde no 
Maracanã

 O lobista Fernando Antônio Falcão 
Soares, o Fernando Baiano, afir-
mou em delação premiada que o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva participou de uma reunião 
com o pecuarista José Carlos Bumlai 
e o então presidente da Sete Bra-
sil, João Carlos Ferraz, para tratar 
de negócios sobre navios.

PÁGINA 2\POLÍTICA

Ao afirmar aos líderes que só 
decidirá sobre os pedidos de im-
peachment depois de 15 de no-
vembro, o presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha, tenta ganhar um 
prazo para si próprio.

Polícia intensifica combate 
ao tráfico de drogas  
Duas pessoas presas com 75 quilos de maconha, resultado 
de operação da Polícia Civil que monitorava quadrilha inte-
restadual de tráfico de drogas. Segundo a polícia, a maconha  
é de origem paraguaia e vinha do Pará para ser distribuída 
na capital ainda esta semana. URBANO 3 /POLÍCIA
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ENEM 
Linguagens e códigos nas provas

URBANO/PÁGINA 2

LEI SECA LEI SECA LEI SECA LEI SECA LEI SECA LEI SECA LEI SECA LEI SECA

A penúltima reportagem da série que aborda a preparação 
para os testes traz conselhos de professores sobre como se sair 

bem em um dos módulos mais extensos do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem), "Linguagens, Códigos e suas Tecnolo-
gias", que exige do estudante bastante interpretação de texto.

O prefeito Edivaldo entregou à popu-
lação, na manhã de ontem, as novas 
instalações da Unidade de Saúde da 
Família Maracanã, que passou por ser-
viços de reforma em todos os ambien-
tes da casa de saúde. URBANO \PÁGINA 2

Sem vencer...
Sampaio e Paysandu  
sem vitória há várias  
rodadas no Brasileiro

As duas equipes estão em situação 
parecida, com os paraenses sem 

vencer há cinco jogos, enquanto o 
Tricolor não sabe o que é comemo-

rar um triunfo há seis rodadas.
SUPERESPORTES 4

LAVA-JATO

Lula volta 
a ser citado 
por delatores

Cumprindo decisão da Justiça, foi realizada reintegração de posse de área na Vila Luizão, próximo ao centro de treinamento do Sampaio, em São José de Ri-
bamar. A reintegração ocorreu ontem, com a retirada de aproximadamente 30 famílias que ainda permaneciam no local. A retirada das construções se estendeu 
durante todo o dia com tranquilidade. “Conversamos com os ocupantes que estávamos ali para garantir a segurança deles e de todos os envolvidos para que a 
reintegração fosse concluída pacificamente, como vem ocorrendo”, ressaltou o comandante do 8º Batalhão, tenente-coronel Sílvio D’Eça. A ocupação da área teve 
início em agosto e, dos 300 casebres erguidos no local, apenas 10% permaneciam habitados. URBANO
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GREVE
 Procon quer   
garantia de 

atendimentos  
dos serviços 
em bancos
O Procon-MA notificou, ontem, 

os bancos em atuação no estado, 
o Sindicato dos Bancários do Ma-
ranhão (Seeb-MA) e a Federação 
Brasileira de Bancos (Febraban), 
devido a irregularidades na pres-
tação dos serviços por conta da 
paralisação, iniciada em outubro.

PÁGINA 5/GERAL
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HOMENAGEM

O 
lobista Fernando Antônio 
Falcão Soares, o Fernan-
do Baiano, afirmou em 
delação premiada que o 

ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva participou de uma reunião 
com o pecuarista José Carlos Bu-
mlai e o então presidente da Sete 
Brasil, João Carlos Ferraz, para tra-
tar de negócios sobre navios. De 
acordo com o jornal O Estado de 
S.Paulo, o operador de propinas 
condenado na Operação Lava-Jato 
relatou que o encontro, em 2011, 
tratou de negócios intermediados 
por Baiano relacionados ao grupo 
OSX, do empresário Eike Batista.

Baiano disse que pediu aju-
da a Bumlai para que a Sete Bra-
sil, fornecedora de navios-sonda 
da Petrobras, fechasse contrato 
com as empresas de Eike. Ainda 
segundo o delator, foi depois da 
reunião com o ex-presidente que 
o pecuarista, amigo de Lula, dis-
se-lhe ser preciso adiantar dinhei-
ro como comissão pelo trabalho. 
Baiano afirma ter pago R$ 2 mi-
lhões a Bumlai porque ele precisa-
va ajudar uma das noras de Lula.

Pelo menos duas reuniões en-
tre o ex-presidente da República 
e o pecuarista aconteceram no 
Instituto Lula, segundo o rela-
to do delator. Antes de um des-
ses encontros, Baiano, Ferraz e 
Bumlai acertaram os termos da 
conversa com o petista em um 
restaurante em São Paulo.

Em nota, o Instituto Lula afir-
mou que o ex-presidente “nunca 

O presidente do Congresso 
Nacional, senador Renan Ca-
lheiros (PMDB-AL), leu ontem o 
despacho no qual abre prazo de 
30 dias, prorrogáveis por mais 
15, para que o governo apre-
sente defesa na questão da re-
jeição das contas públicas no 
ano fiscal de 2014. Na quarta-
feira, o despacho já tinha sido 
lido no plenário do Senado co-
municando o recebimento do 
acórdão do Tribunal de Contas 
da União (TCU) recomendan-
do a rejeição das contas, mas a 
leitura não tratou da abertura 
de prazo de defesa. 

Ontem, a presidente da Co-
missão Mista de Orçamento 

(CMO), senadora Rose de Frei-
tas (PMDB-ES), questionou a 
abertura de prazo. Para a se-
nadora, o espaço para apre-
sentação de contraditório pelo 
governo deveria ser a CMO, 
com prazo de 15 dias, antes 
que o relator na comissão emi-
ta parecer a favor ou contra a 
rejeição das contas.

Rose de Freitas alegou que, 
com a abertura do novo prazo, a 
análise das contas poderá ficar 
para o próximo ano. “Não enten-
do, porque acho que o Brasil não 
tem tempo para esperar que, no 
ano que vem, que essas contas 
sejam apreciadas na Comissão 
Mista de Orçamento”, afirmou.

“Eu ressalto que esse direito 
que Vossa Excelência agora exerce 
como presidente do Congresso, 
ao estabelecer e abrir voluntaria-
mente um prazo ao Poder Exe-
cutivo para fazer a sua defesa, já 
estava devidamente garantido 
pela previsão que o regimento 
tem de acatar a previsão que se 
faz no Código Penal de estabele-
cer o contraditório”, disse Rose, 
dirigindo-se a Renan.

O senador alegou que seguiu 
jurisprudência já firmada pelo 
Supremo Tribunal Federal em 
outros processos. Segundo Re-
nan, já houve casos de contas 
de estados e municípios rejeita-
das no Legislativo, cujo proces-

so foi posteriormente anulado 
pelo Supremo, sob a alegação de 
que o direito ao contraditório ti-
nha sido ferido. “Eu não posso, 
por omissão, renegar o direito 
ao contraditório. Essa já é uma 
decisão pacificada no Supremo 
Tribunal Federal”, afirmou Re-
nan, em resposta à senadora.

“Se o governo entender que 
deve exercer o contraditório, que 
o faça”, disse o senador. Caso 
contrário, o processo será ime-
diatamente remetido à CMO. 
Quando chegar à comissão, o 
acórdão será fruto de análise 
e debate por 40 dias, até que o 
relator, que ainda não foi de-
signado, emita parecer. 

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), foi alvo de protes-
to, ontem, no Salão Verde. Aos 
gritos de “fora, Cunha” e “Vá para 
a Suíça”, os manifestantes, com 
máscaras de papel com a foto do 
parlamentar, pediram sua saída 
da presidência da Casa.

O protesto ocorreu pouco antes 
de Eduardo Cunha ser homenage-
ado pelo PMDB, que o incluiu na 
galeria de ex-líderes, com a parti-
cipação de parlamentares do Psol, 
PT e PR. Durante o protesto, Cunha 
ficou em silêncio. Posteriormen-
te, disse que a manifestação “faz 
parte do ambiente democrático”.

Um pouco antes, na Comis-

são de Direitos Humanos (CDH), 
o deputado já havia sido alvo de 
críticas e protesto, em razão da 
votação do Projeto de Lei (PL) 
7382/2010, que institui a figura 
da “heterofobia”, de sua autoria, 
que prevê punições para quem 
discrimina heterossexuais.

O parecer da comissão era 
pela rejeição do texto, mas um 
pedido de vista do deputado Ca-
pitão Augusto (PR-SP) adiou a de-
cisão. Alvo de dois inquéritos no 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
por crimes de corrupção passiva 
e lavagem de dinheiro, Cunha en-
frenta ainda um pedido de aber-
tura de processo de cassação de 
mandato por quebra de decoro. 

Baiano disse em sua delação que o ex-presidente Lula tratou da compra de navios em reuniões
com o pecuarista José Carlos Bumlai e o então presidente da Sete Brasil, João Carlos Ferraz

Esqueceram-se dele

Preso desde 14 de novembro do ano passado, Sérgio Men-
des, um dos donos da Mendes Júnior, só foi chamado até hoje 
para prestar um único depoimento.

Antes & depois

A prática do presidente da Câmara, Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), era reunir todos os líderes de uma única vez 
para definir que projetos levar ao plenário. Desde que foi 
flagrado com contas na Suíça, entretanto, houve mudanças 
nessa rotina: ele agora faz duas reuniões: uma com a opo-
sição, outra com os aliados ao governo.

Vai “cair”

A Medida Provisória 678, aquela que estabeleceu o Re-
gime Diferenciado de Contratação para a área de seguran-
ça pública e terminou tratando de dezenas de assuntos, 
vai perder a validade amanhã. O governo continua num 
ponto que não consegue resolver nem MP.

MMA

Líderes aliados comentaram com Cunha a guerra de de-
clarações entre ele e a presidente Dilma Rousseff nos últi-
mos dias: “Fight intercontinental, hein?” , brincou o líder 
do PTB, Jovair Arantes (GO). A risada foi geral.

Ponte aérea

O deputado Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) acredita ter 
descoberto por que Eduardo Cunha age como se nada tivesse 
acontecido: “Ele anda só de avião da FAB. Por isso, não sabe 
mais o que é pressão nem constrangimento nem aeroporto”, diz.

Na reunião de líderes ontem na Câmara com Eduardo 
Cunha, o único a “peitar” foi o deputado Chico Alencar 
(foto), do Psol. Os demais, nesse momento, ficaram todos 
teclando no celular.

A máxima de Picciani

Deputados do PMDB reclamaram ao líder Leonardo Picciani 
que ele não estava defendendo Eduardo Cunha, e, para comple-
tar, o pai, Jorge Picciani, ainda se reunira com Michel Temer e 
Moreira Franco para tratar da sucessão. Picciani disse que tudo 
era intriga da imprensa, mas, lá pelas tantas, saiu-se com esta: 
“Aprendi com meu avô que em boca fechada não entra mosca”.

Reuniões de Lula, 
segundo Baiano

Jamais autorizou que 
o senhor José Carlos 
Bumlai ou qualquer 
pessoa utilizasse seu 
nome em qualquer 
espécie de lobby. Não 
existe a dívida de 2 
milhões supostamente 
mencionada na delação

Nota do Instituto Lula

utilizasse seu nome em qualquer 
espécie de lobby. Não existe a dí-
vida de 2 milhões supostamente 
mencionada na delação.”

Nota de Bumlai

A assessoria de Bumlai afirmou 
em nota que o pecuarista “nun-
ca atuou em nome de OSX ou de 
Fernando Baiano em quaisquer 
demandas, nem pediu dinheiro 
usando o nome do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva ou seus 
familiares, para beneficiar quem 
quer que fosse”. “Mais uma vez, 
informações já contestadas por 
nós são misturadas irresponsa-
velmente, na tentativa de criar fa-
tos que, na prática, não existem.”

Baiano afirmou que depois 
que Lula conversou com Ferraz 

e Bumlai, o presidente da Sete Bra-
sil lhe relatou o teor da conversa 
com o ex-presidente. Ferraz dis-
se em delação premiada que re-
cebia propina de 1% desviada do 
esquema. O ex-dirigente da Petro-
bras e da Sete Brasil Pedro Barus-
co afirmou que uma parte desses 
subornos ia também para o PT.

O presidente do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
apontado por Baiano como be-
neficiário de uma parte de US$ 
6 milhões em propinas, afirmou 
ontem desconhecer o opera-
dor. O lobista assegurou que 
houve um acordo para a divisão 
do suborno entre os senado-
res Delcídio Amaral (PT-MS) 
e Jader Barbalho (PMDB-PA) 
e o ex-ministro Silas Ronde-
au, filiado ao PMDB.

atuou como intermediário de em-
presas em contratos, antes, duran-
te ou depois de seu governo”. “Ja-
mais autorizou que o senhor José 
Carlos Bumlai ou qualquer pessoa 

DEFESA

Renan dá 45 dias para o governo

Baiano disse que pediu ajuda a Bumlai para que a Sete Brasil fechasse contrato com as empresas de Eike

O protesto ocorreu pouco antes de Cunha ser homenageado pelo PMDB

Cunha é alvo de protesto na Câmara

As três apostas 
de Cunha

Ao afirmar aos líderes que só decidirá sobre os pedidos 
de impeachment depois de 15 de novembro, o presidente 
da Câmara, Eduardo Cunha, tenta ganhar um prazo para 
si próprio. Ele aposta que, até lá, o caso envolvendo o seu 
nome terá envelhecido, diante da capacidade do governo 
de gerar crises, e da Lava-Jato, que, a cada dia, joga luzes 
sobre um personagem diferente. Se isso vier somado à de-
cretação de sigilo das investigações sobre as contas na Su-
íça e o que mais chegar, ele acredita que terá pulado uma 
das fogueiras que se acendem sob seus pés.

Terá, assim, espaço para revogar os atos que editou com 
o intuito de regulamentar a tramitação de um processo de 
impeachment e que estão sob análise do Supremo Tribunal 
Federal. Feito isso, estará pronto para dar à oposição a co-
missão encarregada de avaliar o processo de impeachment.

Até lá, o presidente da Câmara poderá ter ainda uma ideia 
do seu futuro no Conselho de Ética da Casa, votos que ele vem 
trabalhando desde já. Com ou sem contas na Suíça, ele crê 
ser capaz de escapar da cassação e, por tabela, se vingar do 
governo com o processo de impeachment, com o seu próprio 
caso caindo no esquecimento. Nesse quesito, disse aos líderes 
ter até o momento apenas uma decisão: não irá tão depres-
sa que pareça vingança nem tão devagar que pareça medo.
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Quem não reconhece a 
natureza e a magnitude dos 
problemas, com certeza não 
se dispõe a resolvê-los
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AVANÇO

JUSTIÇA

ASSEMBLEIA

A 
Assembleia Legislati-
va do Estado do Mara-
nhão aprovou, na sessão 
de ontem, a Proposta 

de Emenda Constitucional nº 
002/2015, de autoria do depu-
tado Carlinhos Florêncio (PHS), 
que visa instituir o Fundo Es-
tadual da Pessoa com Defici-
ência, no estado do Maranhão. 
Agora, a proposta segue para 
sanção governamental.

Ao defender a PEC, Carlinhos 
Florêncio destacou que a deficiên-
cia é uma característica da condi-
ção humana como tantas outras, 
dessa forma, as pessoas com de-
ficiência têm direito à igualdade 
de condições e a equiparações 
de oportunidades, ou seja, todas 
devem ter garantidos e preser-
vados os seus direitos em bases 
iguais com os demais cidadãos.

Ele lembrou ainda que ao longo 
dos anos houve inegáveis avanços 
com relação à política da pessoa 
com deficiência, através de leis, 
decretos, normativas, terminolo-
gias, planos de ações e tecnologia 
que facilitam o acesso e partici-
pação dessas pessoas em bens, 
serviços, processo e, principal-
mente, o direito de ser cidadão. 
Mas, segundo ele, o estado do 
Maranhão precisa avançar com 
a criação de novos instrumentos.

“Não basta somente ratificar-
mos programas e convenções, é 
preciso efetivar este aparelho es-
tabelecido nas diretrizes nacional 
e internacional. O fundo soma-se 
a essas convenções e aos demais 
instrumentos legais para buscar-
mos mecanismos de financiamen-
to e medidas de acessibilidade e 
inclusão social das pessoas com 
deficiência do estado do Mara-
nhão”, acentuou o deputado.

Assembleia aprova PEC que institui o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência. A medida, que 
segue para sanção do governo, servirá para financiar programas para a geração de emprego e renda

A Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão realizou, 
na manhã da última terça-feira, 
sessão especial - convocada atra-
vés do requerimento 567/2015 
de autoria deputada Valéria Ma-
cedo (PDT), alusiva ao “Outubro 
Rosa”. A campanha, que aconte-
ce em todo o mundo em diver-
sas atividades, neste mês, tem 
como objetivo conscientizar as 
mulheres sobre a importância 
do diagnóstico precoce e o tra-
tamento do câncer de mama.

No início da sessão, após a 
execução do Hino Nacional Bra-
sileiro pelo saxofonista sargento 
PM Horiosvaldo Siqueira de Sou-
sa, foi apresentado um vídeo com 

depoimentos que falam sobre a 
campanha do Outubro Rosa. Em 
seguida, Valéria Macêdo agrade-
ceu a presença de todos e desta-
cou a importância da campanha 
que, neste ano, tem como slogan 
“A melhor luta contra o câncer 
de mama, é a prevenção”. “Preci-
samos instituir campanhas per-
manentes de orientação e pre-
venção contra o câncer de mama 
com informações claras e infor-
mações dos locais da realização 
dos exames em todo o estado”, 
ressaltou a deputada.

Valéria Macêdo também des-
tacou a necessidade da descen-
tralização nas regionais de Impe-
ratriz, Caxias, santa Inês, Balsas e 

Pinheiro, por exemplo, do exame 
de Estereotaxia digital, ou bióp-
sia mamária que hoje é realizada 
no Maranhão, apenas no Hos-
pital Aldenora Bello. “Sabemos 
que a prevenção e a realização 
dos exames precocemente sal-
va vidas, principalmente dessa 
doença que mata em torno de 10 
mil mulheres por ano no Brasil. É 
importante registrar que o diag-
nóstico precoce e o tratamento 
inicial têm 92% de chance de cura”, 
acentuou a deputada, lembrando 
que o autoexame e a mamografia 
são os meios mais eficazes de se 
diagnosticar a doença, mas, se-
gundo ela, o controle da doença 
não depende apenas da realiza-

ção da mamografia, mas, tam-
bém, do acesso ao diagnóstico 
e ao tratamento com qualidade 
no tempo oportuno.

Atualmente, o estado do Ma-
ranhão conta com mais de 80 
mamógrafos em hospitais pú-
blicos, distribuídos em 25 cida-
des. Somente no primeiro semes-
tre desta no, já foram realizados 
14.039 exames de mamografia.

Ao finalizar, Valéria Macêdo 
disse que o Maranhão precisa 
de mais estruturas para aten-
der as mulheres maranhenses 
com diagnóstico positivo, para 
encaminhá-las ao tratamento o 
mais precoce possível para as-
sim, garantir a cura da doença. 

Lotéricas (1)

 Os olhos dos donos das agências lotéricas de todo Brasil es-
tão voltados para Brasília. É que a presidente Dilma Rousseff 
prometeu assinar hoje, às 15h, no Palácio do Planalto, a lei 
que permitirá que as agências lotéricas funcionem por mais 
20 anos. Os lotéricos chegam à capital federal em caravanas 
e prometem comemorar a conquista. A nova lei beneficiará 
cerca de 6 mil lotéricos em todo o país.  

Lotéricas (2)

Mas engana-se quem pensa que a batalha estará vencida apenas 
com a sanção da nova lei. É que a Caixa Econômica dá sinais 
de que vai ignorar a alteração que a presidente Dilma Rousseff 
fará na Lei 12.869 e se manterá firme no propósito de só permi-
tir concessão de agências lotéricas por meio de licitação. Sendo 
assim, a luta que era travada pelos lotéricos apenas no Congres-
so Nacional talvez se estenda à esfera judicial. Vale aguardar!  

Os desembargadores do Tri-
bunal de Justiça do Maranhão 
(TJMA), em sessão administra-
tiva de ontem, decidiram una-
nimemente extinguir o Órgão 
Especial para retomar as ses-
sões de julgamento pelo Ple-
nário da Corte – com a totali-
dade dos desembargadores. O 
Projeto de Lei segue para apre-
ciação da Assembleia Legisla-
tiva e posterior sanção gover-
namental, período no qual as 

sessões permanecem no for-
mato do Órgão Especial.

O Órgão Especial foi cria-
do pela Lei Complementar n° 
160/2013. É composto por 15 
membros e reúne-se com a 
presença de, no mínimo, nove 
desembargadores, com o pre-
sidente e o corregedor enquan-
to membros natos. Com a mu-
dança, todas as atribuições e 
competências administrativas 
e jurisdicionais transferidas ao 

Órgão Especial serão retomadas 
pelo Plenário do TJMA.

A proposta de extinção foi 
feita por um grupo de desem-
bargadores e aclamada na ses-
são, sob os argumentos de ga-
rantir a participação de todos 
nas decisões administrativas e 
jurisdicionais de interesse da 
sociedade e do próprio Tribu-
nal de Justiça.

A presidente do TJMA, de-
sembargadora Cleonice Freire, 

defendeu a participação de to-
dos os membros da Corte nas 
discussões e decisões que defi-
nem o destino do Judiciário. “A 
experiência de todos os mem-
bros da Corte vão enriquecer as 
decisões”, frisou. O desembar-
gador José Luiz Almeida disse 
que o objetivo é atender às de-
mandas da sociedade e sugeriu 
a adoção de medidas para que 
as sessões plenárias funcionem 
com maior agilidade e fluidez.

TJMA decide extinguir Órgão Especial

Mais direitos 
para pessoas 
com deficiência

A partir da instituição desse Fundo, o Maranhão 
contará ainda mais com um movimento social 
forte e engajado para impulsionar o estado e 
aprofundar essas conquistas

Carlinhos Florêncio, deputado estadual

Promoção de direitos

De acordo com Carlinhos Florên-
cio, a medida pode ajudar nos 
subsídios, nos projetos, nas orga-
nizações e associações de pessoas 
com deficiência, para promover 
os direitos e a emancipação dessa 
população, bem como realizar 
estudos para mapear e promover 
ações para eliminar as barrei-
ras arquitetônicas, garantindo 
acesso das pessoas com defi-
ciência aos bens e serviços da 
comunidade. Também servirá 
para financiar programas para 
a geração de emprego e renda.

Além disso, o Fundo - que 

poderá equipar os conselhos - 
também poderá financiar os pro-
jetos de diversas instituições, a 
exemplos da Apae; Associação 
dos Deficientes de Bacabal; Asma; 
Asdevima; Associação Pestalo-
zzi de São Luís; Associação de 
Pessoas com Deficiência de São 
José de Ribamar; Associação dos 
Amigos Autistas do Maranhão e 
Associação de Pessoas com De-
ficiência de Caxias. 

Dados do IBGE

Segundo dados do IBGE, no Bra-
sil, há cerca de 45,6 milhões de 
pessoas com deficiência, o que 

corresponde a 24% da população 
brasileira. Sendo que o Maranhão 
possui, aproximadamente, 1,6 mi-
lhão de pessoas com algum tipo 
de deficiência, o que corresponde 
a 25% da população do estado.

A Convenção dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, da 
ONU, foi aprovada em julho de 
2008 pelo Decreto Legislativo 
nº 186 e promulgada pelo De-
creto nº 6.949, de 25 de agosto 
de 2009 - com equivalência de 
Emenda Constitucional - fazen-
do parte hoje do Artigo 5º da 
Constituição Federal. 

Ao finalizar, Carlinhos Florên-
cio agradeceu o apoio dos cole-
gas pela aprovação da matéria e 
afirmou que o Maranhão vive um 
novo momento e não recuará na 
promoção em defesa dos direitos 
das pessoas com deficiência. “A 
partir da instituição desse Fun-
do, o Maranhão contará ainda 
mais com um movimento social 
forte e engajado para impulsio-
nar o estado e aprofundar essas 
conquistas”, afirmou o deputado.

A Proposta de Emenda Constitucional nº002/2015 é de autoria do deputado Carlinhos Florêncio (PHS)

Sessão especial ao “Outubro Rosa”

COLABOROU: JAQUELINE HELUY

Amazônia

Cerca de 50 deputados de nove estados vão ocupar hoje o 
Plenário Nagib Haickel, da Assembleia Legislativa do Mara-
nhão, para a III Reunião Ampliada do Colegiado de Deputa-
dos do Parlamento Amazônico. O evento discute as princi-
pais problemáticas e propostas para o desenvolvimento dos 
estados pertencentes à área da Amazônia Legal. A reunião 
terá início às 9h e se estenderá por todo o dia.

‘Não há paz sem Justiça’
Será uma missão difícil, porém desafiadora. O importante 

é que existem características fundamentais no perfil de quem 
se propõe a protagonizar uma verdadeira quebra de paradig-
mas no Judiciário maranhense, dentre as quais destacam-se: 
compromisso com a distribuição da justiça e humildade.    

Foi esse o perfil revelado pelo desembargador Cleones Cunha 
logo após ser aclamado presidente do Tribunal de Justiça do 
Maranhão. O recado foi dado não em forma de discurso pro-
tocolar, mas sim por meio do Ofício 12/2015, encaminhado 
a todos os juízes que compõem o Poder Judiciário Estadual. 
Chamo de ofício porque seguiu os ritos burocráticos, enviado 
por email via Digidoc, mas, pela simplicidade nas palavras do 
remetente, prefiro chamar de carta.  

A carta do futuro presidente do Tribunal aos juízes foi 
iniciada com uma frase universal que deveria estar cola-
da em letras garrafais nas mesas de trabalho de todos os 
magistrados. “Não há paz sem Justiça”. Ele prosseguiu afir-
mando que a prioridade que se impõe à sua gestão é a va-
lorização da prestação jurisdicional de Primeira Instância. 
Disse, também, que não pode prescindir da participação de 
cada um dos juízes na solução das deficiências. 

Em outras palavras, o que o desembargador Cleones Cunha 
quis deixar bem claro aos destinatários de sua missiva é que a 
sua administração será focada na valorização dos juízes e que 
muito mais do que comandar, ele pretende aprender. E espera 
contar com o apoio e sugestões para continuar a elaboração de 
um plano de gestão para o Judiciário Estadual maranhense.

É grave a situação econômica do Brasil, que repercute no 
Poder Judiciário, inclusive o do Maranhão. E o futuro presiden-
te do Tribunal sabe dos entraves que terá que enfrentar para 
implementar as ações a que se propõe. Da mesma forma que é 
ciente da importância do 1º Grau de Jurisdição, grande pilar da 
Justiça e do qual resulta a própria segurança jurídica da Nação. 

Porém, para vencer os entraves que terá pela frente e con-
solidar a missão a que se propõe, o desembargador Cleones 
Cunha terá que quebrar antigos paradigmas para dar lugar 
à nova forma de gestão pública no Judiciário maranhense 
e um deles é acabar de vez com o fosso histórico que existe 
entre a 1ª e a 2ª Instâncias da Magistratura. Este será o seu 
maior desafio. É só aguardar.  

Aprovada ontem a PEC 002/2015, de autoria do deputa-
do estadual Carlinhos Florêncio (PHS), que cria o Fun-
do Estadual da Pessoa com Deficiência. Dentre as fi-
nalidades, caberá ao Fundo mapear e promover ações 
que eliminem as barreiras arquitetônicas, garantindo 
acesso das pessoas com deficiência aos bens e serviços 
da comunidade.

Segundo dados do IBGE, no Brasil, há cerca de 45,6 mi-
lhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a 
24% da população. No Maranhão, são, aproximadamen-
te, 1,6 milhão de pessoas com algum tipo de deficiên-
cia, o que corresponde a 25% da população do estado.

Vale lembrar que o governador Flávio Dino lançou um 
olhar sensível às necessidades desta parcela da popu-
lação e anunciou a criação da Secretaria-Adjunta de 
Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculada à Se-
cretaria de Direitos Humanos. São muitas as expec-
tativas. Vale a pena aguardar.

Da ex-senadora Marina Silva, durante seminário 

promovido pelo Centro Brasileiro de Relações In-

ternacionais, no Rio de Janeiro.
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Alta      05h45      5,5m
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  Marés

Vigia é preso, mas 
agora nega crime

Em casa, Sampaio 
vence o Bragantino
O técnico Vinícius Saldanha iniciou sua 
passagem pelo Sampaio Corrêa (foto) 
com o pé direito. Em sua primeira parti-
da à frente do Tricolor, o treinador viu sua 
equipe vencer o Bragantino por 3 a 0, on-
tem à noite, no Castelão. Com a vitória, o 
sonho do G4 da Série B do Campeonato 
Brasileiro ainda segue vivo. 
Pimentinha mais uma vez foi o destaque 
da equipe do Sampaio na partida, com 
dois gols marcados e belas jogadas indivi-
duais. Hiltinho completou o placar.

Ano LXXXVIII  Nº 34.059

Com prisão decretada pela Justiça após confessar à polícia que era o assassino do advogado Brunno Eduardo Matos Soares e auto das tentativas de homicídio de outras duas pes-
soas, o vigia João José Gomes do Nascimento foi preso ontem à tarde. Na última sexta-feira, no entanto, ele procurou a seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) para dizer que só assumira os crimes porque seu advogado, Adaiah Martins Rodrigues Neto, prometera regalias, como não ser levado para o Complexo Penitenciário de Pe-
drinhas e honorários reduzidos. O advogado negou, em programa de rádio AM, que tenha adotado esse procedimento. A OAB anunciou que designará outro advogado. URBANO

Nona edição 
da Mostra Sesc

  Guajajara agita 
meio artístico

C U L T U R A

 IMPAR

Três na disputa 
pela presidência
da Assembleia 

Legislativa do MA
Agora já são três (Humberto 

Coutinho, Othelino Neto e Ro-
gério Cafeteira) os deputados 
pretendentes a ocupar o co-

mando do Legislativo a partir 
de fevereiro do próximo ano. 

POLÍTICA 3

Roseana vistoria 
obras em São Luís

Aprovada isenção 
de 50% no IPVA de 

carros de idosos
Os proprietários de carros no Maranhão com 65 

ou mais anos de idade poderão ter, em breve, aba-
timento de 50% no Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA). O projeto de lei foi 
aprovado pela Assembleia e agora depende ape-
nas da sanção da governadora Roseana Sarney. 

URBANO 2

Caso Brunno Matos

Prefeito Edivaldo 
paga 1ª parcela 

do 13º salário hoje

Roberto Costa enfatiza apoio 
do PMDB a Dilma no Maranhão 

POLÍTICA 3

Partidos realizam caminhada 
por Aécio Neves hoje no Centro 

POLÍTICA 2

Astro de Ogum 
será o primeiro na

linha sucessória do 
Executivo municipal

POLÍTICA 2

Após percorrer as duas principais obras do governo do estado em andamento em São Luís, a 
governadora Roseana Sarney (foto) anunciou a inauguração da Via Expressa para o dia 28 de 
novembro e a da Avenida IV Centenário para o dia seguinte. As vias estão em fase de conclu-
são das alças de acesso às pistas principais. GERAL 5

O prefeito Edivaldo Holanda Júnior (foto) anunciou 
que a prefeitura começa a pagar a primeira parce-
la do décimo terceiro do funcionalismo. A opção 
de receber o 13o em parcelas ou integralmente foi 

oferecida aos servidores. Quem optou pelo parcela-
mento terá dinheiro hoje. Os que 

preferiram a integralidade em dezembro.

 URBANO 2

DIEGO CHAVES/OIMP/D.A PRESS

ANTÔNIO MARTINS/SECOM/DIVULGAÇÃO

A importância 
desses fatos 
reside exatamente 
no peso de 
gravidade e no 
grau de seriedade 
que se lhes possa 
atribuir

Bem, o segundo 
fato guarda 
uma certa 
conexão com 
o anterior e 
assim pode ser 
resumido



São Luís, quinta-feira,

22 de outubro de 2015
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GERAL
PATRIMÔNIO SEGURANÇA

CONSUMIDOR

ENTENDIMENTO

CONCORRÊNCIA

O 
governador Flávio Dino, 
a presidente nacional 
do Instituto do Patri-
mônio Histórico e Ar-

tístico Nacional (Iphan), Jure-
ma Machado, e o secretário de 
Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Bira do Pindaré, inau-
guram, ontem, às 16h, mais duas 
obras do Programa de Acelera-
ção das Cidades Históricas (PAC 
das Cidades Históricas), a nova 
sede da Fundação de Amparo 
à Pesquisa e Desenvolvimento 
Científico do Maranhão (Fape-
ma) e o anexo do prédio do Cur-
so de História da Universidade 
Estadual do Maranhão (Uema), 
onde funcionará a área de pós-
graduação do curso.

Os dois imóveis, localizados 
na Rua da Estrela, no Centro 
Histórico de São Luís, são tom-
bados pelos governos federal 
e estadual e integram o con-
junto urbano arquitetônico e 
paisagístico da cidade.

Inscritos no PAC, os dois imó-
veis passaram por adaptações 
espaciais, requalificação arqui-
tetônica, o restauro, serviços de 
instalações elétricas prediais de 
climatização, serviços de insta-
lações hidrossanitárias prediais; 
revisão da cobertura e drena-
gem pluvial; instalação e revi-
são do sistema de prevenção e 
combate a incêndio; adequação 
para a acessibilidade universal; 
e pinturas interna e externa.

 Enquanto o prédio da Fape-
ma irá abrigar todas as atividades 
desenvolvidas pela Fundação de 
Pesquisa, o anexo do Curso de His-
tória terá salas específicas para 
reunião; sala de documentação 
e pesquisa; editora; salas de aula; 
salas de orientação e demais es-
paços administrativos. Os dois 
imóveis, que estavam completa-
mente em ruínas, foram recupe-
rados pelo valor aprovado pelo 
PAC de R$ 4,8 milhões.

Com a entrega de mais es-

tes dois imóveis, o Maranhão 
é o Estado que mais tem avan-
çado no PAC em todo o Brasil, 
em função do modelo de gestão 
concebido desde o início. Por 
esse modelo de gestão, o Iphan 
entra com os recursos para as 
obras e com todo o processo 
gerencial, enquanto o gover-
no estadual é responsável pelo 
pagamento da empresa Geosis-
temas que está concluindo os 
projetos de todas as 44 obras 
destinadas ao Maranhão. A par-
ceria possibilitou a entrega da 
fachada do prédio onde funcio-
nava o antigo Hotel Ribamar, na 
Praça João Lisboa, a entrega da 
Praça da Alegria no centro da 
cidade e da Fábrica Santa Amé-
lia, pertencente à Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA).

 Na mesma oportunidade, 
mais três ordens de serviço se-
rão assinadas pelo Iphan para 
o início da reforma dos teatros 
Artur Azevedo e João do Vale e 

A Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (SSP), por 
intermédio da Superintendên-
cia de Polícia Civil do Interior 
(SPCI), apresentou, na manhã 
de ontem, durante entrevista 
coletiva, o casal Maria Ivonete 
Lima Pimentel Lucena e Fabiano 
Rodrigo Lucena, foragidos da 
Delegacia da cidade de Brejo.

A entrevista foi realizada nas 
dependências da Superinten-
dência de Polícia Civil do Inte-
rior (SPCI) e contou com a pre-
sença dos gestores da pasta da 
SSP, Jefferson Portela; Augusto 
Barros, delegado-geral de Po-
lícia Civil; o superintendente 
da SPCI, Dicival Gonçalves; e 
o delegado Jacqueson Ferreira 
dos Santos, titular da 3ª Regio-
nal de Chapadinha.

 Segundo o coordenador da 
ação policial, delegado Jacque-
son Ferreira, a dupla foi presa 
durante uma operação de com-
bate ao tráfico de drogas, rea-
lizada, no dia 29 de setembro, 
no município de Brejo. Na oca-
sião, Francisca Lima Pimentel 
e Ivan Lima Pimentel, mãe e 
irmão da Ivonete Lima, foram 
presos com apoio de mandados 
de busca e apreensão.

Os conduzidos foram au-
tuados pelos crimes de tráfico, 
associação para o tráfico e por 

ilegal de arma de fogo. Após 
os autos fracionais, os detidos 
aguardaram as suas transferên-
cias para a Central de Deten-
ção Provisória de Pedrinhas, 
em São Luís.  Na madrugada do 
último dia 30, os presos, com o 
consentimento do carcereiro, 
empreenderam fuga. “A partir 
desse momento, com o apoio 
da Superintendência de Polícia 
Civil do Interior, começamos 
as investigações com o intuito 
de recapturar os presos”, frisou 
Jacqueson Ferreira.

 Ao cruzar informações com 
a Polícia Rodoviária Federal 
e a Polícia Civil da Paraíba, 
a Polícia Civil do Maranhão 
descobriu que a dupla pre-
tendia fugir para outra uni-
dade federativa do país. Ivo-
nete Lima Pimentel Lucena e 
Fabiano Rodrigo Lucena fo-
ram interceptados por policiais 
civis maranhenses na cidade 
de Novo Gama (PB), onde fo-
ram presos. “É importante o 
combate forte e efetivo, tanto 
para a localização da droga e 
reprimir a sua entrada no Ma-
ranhão, quanto para capturar 
as pessoas que querem sobre-
viver de modo ilícito, imoral e 
criminoso de drogas, destruin-
do o meio social”, ressaltou o 
secretário Jefferson Portela.

O Procon-MA notificou, on-
tem, os bancos em atuação no 
estado. Entre eles, estão o Ban-
co do Brasil, Caixa Econômi-
ca, Banco da Amazônia, Nor-
deste, Bradesco, Itaú, HSBC, 
o Sindicato dos Bancários do 
Maranhão (Seeb-MA) e a Fe-
deração Brasileira de Bancos 
(Febraban), devido a irregula-
ridades na prestação dos servi-
ços por conta da paralisação, 
iniciada em outubro.

O órgão recebeu denúncias 
de consumidores prejudicados 
por falta de reabastecimento 
nos caixas eletrônicos, atraso 
em seus pagamentos e outros. A 
notificação exige que no prazo 
de 48 horas, do seu recebimento, 
sejam cessadas as práticas de 
diferenciação de atendimen-
to entre os clientes, atenden-
do a todos indistintamente na 
medida de sua disponibilidade; 
que garantam abastecimento 
de dinheiro nos caixas eletrô-
nicos espalhados em agências 
bancárias e em outros estabe-
lecimentos comerciais em todo 
o estado do Maranhão.

Outras determinações são 

que seja extinta qualquer co-
brança de multa ou juros aos 
consumidores durante o perí-
odo de greve bancária; e que 
se mantenha o efetivo de 30% 
(trinta por cento) de pessoal 
para garantir a prestação dos 
serviços essenciais como os 
serviços de compensação de 
cheques e o atendimento a con-
sumidores que não possuem 
cartão ou que não tenham como 
utilizar os canais alternativos.

De acordo com o presi-
dente do Procon-MA, Duar-
te Júnior, a greve é um direito 
constitucional garantido aos 
empregados para que possam 
reivindicar seus direitos. Po-
rém, a lei que concede esta 
prerrogativa, também impõe 
certos deveres, como a pres-
tação ininterrupta de serviços 
essenciais aos consumidores.

Caso os notificados descum-
pram as determinações, serão 
aplicadas penalidades adminis-
trativas e civis cabíveis, além 
de, em sendo o caso, respon-
sabilização penal por crime de 
desobediência, na forma do ar-
tigo 330 do Código Penal.

No segundo processo sele-
tivo simplificado realizado pela 
Empresa Maranhense de Servi-
ços Hospitalares (EMSERH), fo-
ram feitas 28.326 inscrições de 
candidatos para integrar o qua-
dro de profissionais do Labora-
tório Central (Lacem), Central de 
Hematologia e Hemoterapia do 
Maranhão (Hemomar), Unida-
de Mista do Maiobão e Hospital 
Presidente Vargas – unidades de 
saúde da Rede Estadual.

 As inscrições foram de 15 a 19 
de outubro. O cadastro formado 
por meio do seletivo tem valida-
de de 12 meses, a contar da data 
da homologação do resultado 
final, podendo ser prorrogado 
por igual ou menor período, a 
critério da EMSERH.

Entre nível fundamental, de 
nível médio e de nível superior, 

foram ofertadas 546 vagas, que 
correspondem às especialidades 
com salários que variam de R$ 
799 à R$ 1.905.

 Após a convocação os con-
correntes às vagas do Lacem, 
Hemomar, Unidade Mista do 
Maiobão e Hospital Presidente 
Vargas deverão comparecer aos 
locais de entrega, desde ontem 
até a próxima sexta-feira (23), das 
08h às 19h, para apresentação 
dos documentos, cursos, títu-
los e experiência profissional, 
dispostos no ANEXO VII do edi-
tal, juntamente com a ficha de 
inscrição. O resultado final e a 
homologação do processo sele-
tivo serão no dia 30 de outubro.

 O secretário de Estado da 
Saúde, Marcos Pacheco, ressalta 
que a EMSERH vem de fato tor-
nar público o que é público. “O 

governo está fazendo, no Mara-
nhão, uma ‘republicanização’ dos 
serviços. A ideia é que os profis-
sionais ingressem nas unidades 
estaduais por mérito, e não por 
indicação. Isso é fundamental, 
pois quando estão trabalhando 
por consequência do mérito, ten-
dem a ter um melhor desempe-
nho, pois o padrinho delas é o 
seu desempenho”, afirmou.

 Pacheco adianta que a tendên-
cia é o lançamento de outros edi-
tais nos próximos meses, inclusive 
cobrindo todas as unidades, pois 
faz parte do processo de republi-
canização a oferta de mão de obra 
para os institutos. “O que importa 
é que o principal fator de ingresso 
para trabalho de saúde no Mara-
nhão, a partir deste governo, é o 
mérito”, pontua Marcos Pacheco.

 Para o presidente da EMSERH, 

Josué Vieira Filho, é uma satisfa-
ção ver a aderência satisfatória 
ao seletivo. “Estamos extrema-
mente satisfeitos com o número 
de inscritos no seletivo para as 
quatro unidades que a EMSERH 
fará a gestão a partir de novembro. 
O que sentimos provém do fato 
das pessoas terem acreditado na 
proposta do governo em oferecer 
oportunidade de trabalho para as 
mais variadas categorias de tra-
balhadores, sem indicações ou 
privilégios. Este segundo seletivo 
nós dá a certeza de que estamos 
no caminho certo e com o entu-
siasmo necessário para a realiza-
ção do terceiro seletivo para as 
novas vagas na rede estadual de 
saúde”, considera o presidente. 
Confira o Link com os resulta-
dos: http://www.saude.ma.gov.
br/resultado.html.

O governo do estado inten-
sifica cada vez mais o diálogo 
com empresários, com o intui-
to de expandir a atividade em-
preendedora no Maranhão. Na 
segunda-feira (19), a Secretaria 
de Estado de Indústria e Co-
mércio (Seinc) se reuniu com 
o Sindicato do Comércio Ata-
cadista de Drogas e Medica-
mentos (SidMed) para ouvir as 
demandas do setor.

O mapeamento para supe-
rar as dificuldades enfrentadas 
pelo empresariado maranhen-
se tem sido uma das diretrizes 
do governo Flávio Dino. Segun-
do o secretário de Indústria e 
Comércio, Simplício Araújo, o 
diálogo com o empreendedor 
tem sido bastante trabalhado na 
Seinc. “Estamos ouvindo cada 
segmento empresarial, com a 
intenção de superar barreiras 
e buscar soluções para as di-
ficuldades existentes. E assim, 
fazemos uma gestão transpa-
rente, em prol do desenvolvi-
mento do nosso Estado”, afir-

Serão entregues os imóveis da Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento Científico 
do Maranhão e o anexo do prédio do Curso de História da Universidade Federal do Maranhão

Obras do PAC serão 
inauguradas hoje

R$ 4

é o valor da recuperação 
aprovado pelo PAC dos 

dois imóveis que estavam 
completamente em ruínas

MILHÕES

do Museu de Artes Visuais na 
presença do governador Flá-
vio Dino e dos demais presen-
tes à solenidade. As reformas 
deverão durar, em média, um 
ano e passarão pelas mesmas 
etapas dos imóveis entregues 
à sociedade hoje.

Simplício Araújo se reuniu com distribuidores de medicamentos para ouvir as principais demandas do setor

Governo dialoga com distribuidores
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mou o secretário.
 Para o presidente do SidMed, 

Marcelino Ramos Araújo, a reu-

nião representa um marco histó-
rico para o segmento empresa-
rial. “Hoje foi um dia histórico. 

Vamos fazer com que tudo que 
foi discutido hoje, avance ainda 
mais”, disse o presidente.

28.326 inscritos no seletivo da Saúde
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SSP apresenta foragidos 
recapturados na Paraíba

Foram presos Maria Ivonete Lima Lucena e Fabiano Rodrigo Lucena

Procon-MA notifica  
bancos e sindicato
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ELEIÇÕES DOM PEDRO

VATICANO

E
m pronunciamento na 
Casa Branca ao lado de 
sua mulher, Jill Jacobs, e 
de Obama, Biden afirmou 

que sua janela para concorrer às 
eleições de 2016 já “se fechou”. 
“Minha família estava pronta, 
mas não há mais tempo”, decla-
rou o vice-presidente, que fará 
73 anos em novembro.

No entanto, ele garantiu que 
não ficará “em silêncio” e que par-

O velório e enterro da estu-
dante Milena Coelho do Nasci-
mento, de 17 anos, que morreu 
após ser esfaqueada quando 
saía da escola no bairro da Di-
vineia, será na cidade de Dom 
Pedro, interior do Maranhão.

O corpo, que estava no Hos-
pital Dr. Carlos Macieira, foi leva-
do para o Instituto Médico Legal 
(IML) para passar por autópsia 
e, em seguida, será encaminha-

do à cidade natural dos pais.
Segundo informações da 

Secretaria Estadual de Saúde 
(Ses), a estudante teve mor-
te encefálica. Amigos e pa-
rentes da estudante informa-
ram a nossa reportagem que 
o velório e enterro da vítima 
serão no interior, onde a fa-
mília mora. Milena Coelho 
veio do interior morar com 
os tios em São Luís.

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) decidiu ontem que 
o registro de alienação fidu-
ciária de veículos em cartó-
rio não é obrigatório. Com a 
decisão, fica mantida a regra 
do Código Civil que obriga a 
anotação de alienação do ve-
ículo somente no certificado 
de registro do carro.

O registro de alienação é 
feito pelo Departamento de 
Trânsito (Detran) e serve para 
demonstrar que o carro está 
em nome do motorista, mas 
é propriedade do banco até o 
pagamento de todas as parcelas 
do contrato de financiamento.

A questão foi decidida em 
um recurso no qual a Associa-
ção Nacional das Instituições 
de Crédito questionou deci-
são do Tribunal de Justiça do 

Rio de Janeiro. A corte decidiu 
pela continuidade do registro 
em cartório, que era comum 
até a década de 1990, mas dei-
xou de ser obrigatório com o 
Código Civil em 2002.

A maioria dos ministros 
acompanhou voto do minis-
tro Marco Aurélio. Para o ma-
gistrado, a cobrança do regis-
tro duplo não é razoável. “A 
exigência de registro em ser-
ventia extrajudicial acarreta 
ônus e custos desnecessários 
ao consumidor, além de não 
conferir ao ato a publicida-
de adequada. Para o leigo: é 
mais fácil, intuitivo e célere 
verificar a existência de gra-
vame no próprio certificado 
do veículo, em vez de peregri-
nar por diferentes cartórios”, 
argumentou o ministro.

O papa Francisco, de 78 anos, 
estaria com um tumor benigno no 
cérebro, de acordo com uma re-
portagem publicada ontem pelo 
jornal italiano Quotidiano Nazio-
nale. Segundo o jornal, o papa foi 
diagnosticado com uma mancha 
escura no cérebro e está sendo as-
sistido pelo médico japonês es-
pecialista em tumores e aneuris-
mas Takanori Fukushima, da Duke 
University Medical Center, nos 
Estados Unidos. De acordo com 
a notícia, o médico descartou a 
necessidade de uma intervenção 
cirúrgica, dizendo que o câncer 
pode ser curado com tratamentos.

O Vaticano desmentiu a notí-
cia e a considerou “gravemente 
irresponsável”. “O papa está de-
senvolvendo, como sempre, sua 
atividade intensiva. A difusão da 
notícia é infundada e gravemente 
irresponsável. Não merece aten-
ção”, disse o porta-voz da Santa 
Sé, padre Federico Lombardi.

Mais tarde, o porta-voz des-
mentiu, pela segunda vez, a no-
tícia de que Francisco estaria 
com um tumor cerebral benig-
no. “Confirmo completamente 
a declaração que já dei. Faço isso 
depois de verificar a informação 
com fontes confiáveis, inclusi-
ve o papa”, afirmou Lombardi. 
“Nenhum médico japonês veio 
visitar o papa no Vaticano e não 
foram feitos exames”, concluiu.

Testemunhas

De acordo com apuração da Ansa, 
Fukushima esteve na Itália no 
fim de janeiro, provavelmente 

Velório de estudante 
será no interior do estado

STF
Registro de compra de 
carro não é mais obrigatório

Vice de Obama 
desiste da campanha
Joe Biden desiste 
de candidatura à 
presidência dos 
Estados Unidos. 
Segundo o atual 
vice-presidente, sua 
janela se fechou, 
mas participará 
ativamente 
das primárias 
democratas

Biden aproveitou para elogiar Obama, afirmando que o líder “guiou os Estados Unidos rumo à retomada”

ticipará ativamente das primárias 
democratas. Biden aproveitou 
para elogiar Obama, afirman-
do que o líder “guiou os Esta-
dos Unidos rumo à retomada”.

A disputa no partido deve 
ficar restrita à ex-secretária de 

Estado Hillary Clinton, franca 
favorita para conseguir a indi-
cação, ao senador Bernie San-
ders, acadêmico Lawrence Lessig 
e aos ex-governadores Lincoln 
Chafee (Rhode Island) e Martin 
O’Malley (Maryland).

De acordo com as últimas pes-
quisas em âmbito nacional, a ex-
primeira-dama aparece com cer-
ca de 50% das intenções de voto, 
contra pouco mais de 25% de San-
ders, que levanta dúvidas na legen-
da por ser considerado “radical”.

O corpo de Milena, que estava no Hospital Carlos Macieira, foi para o IML

Jornal diz que papa está com câncer

para atender o pontífice. Na oca-
sião, um helicóptero oficial da 
Santa Sé com especialistas em 
câncer teria partido da clínica 
San Rossore, perto de Pisa, com 
destino ao Vaticano.

Lombardi negou que um 
helicóptero tenha pousado no 
Vaticano com médicos e espe-
cialistas. “Posso confirmar que 
o papa goza de boa saúde”, de-
clarou o porta-voz. “Reafirmo 
que a publicação da notícia é um 
grave ato de irresponsabilidade, 
absolutamente injustificado.”

Em um editorial publicado ao 
lado da notícia principal sobre 
o suposto tumor de Francisco, 
o diretor do jornal, Andrea Can-

gini, confirmou a informação e 
explicou que o diário demorou 
para divulgar o fato para, justa-
mente, garantir sua veracidade.

“Desmentir a notícia é uma 
atitude compreensível e já era 
esperada. Demoramos para pu-
blicar a notícia para podermos 
verificar todo o caso. Não temos 
a menor dúvida. Nós nos ques-
tionamos seriamente se devería-

mos publicá-la e concluímos que 
aquilo que vale para um chefe 
de Estado ou de Governo, vale 
também para o papa. A enor-
me responsabilidade pública 
que essas personalidades car-
regam nos leva a acreditar que 
o direito à privacidade é menos 
importante que o direito da opi-
nião pública de ser informada”, 
argumentou Cangini.

O porta-voz desmentiu, pela segunda vez, a notícia de que Francisco estaria com um tumor cerebral benigno 



São Luís, quinta-feira,

22 de outubro de 2015

7 ]]
w w w . o i m p a r c i a l . c o m . b r

NEGÓCIOS
DIÁLOGO

CNI

QUALIFICAÇÃO

CONCURSOS
SÃO JOÃO BATISTA

Prefeitura da cidade abre 
concurso para professor

Formação de eletricistas 
acontece em São Luís

A Prefeitura de São João Ba-
tista, no estado de Santa Catari-
na, abriu processo seletivo regido 
pelo edital nº 26/2015, visando 
formar reserva técnica de pro-
fissionais de níveis médio e su-
perior. As retribuições ofertadas 
podem chegar até R$ 1.917,78 e 
a carga horária a ser desempe-
nhada varia entre 10, 20, 30 ou 
40 horas semanais.

Serão selecionados profissio-
nais Professor de Creche, Professor 
de Educação Infantil, Professor 
Geral Pedagogo, Professor de Ar-
tes, Professor de Inglês, Professor 
de Educação Física (Ed. Infantil e 
1º ao 9º ano), Professor de Infor-
mática (1º ao 9º ano), Professor de 
Ciências, Professor de Geografia, 
Professor de História, Professor 
de Matemática, Professor de Lín-
gua Portuguesa, Professor de Re-
ligião, Professor de Artes – Dança, 
Professor de Artes – Música, Pro-

fessor de Artes – Teatro e Instru-
tor de Fanfarra. Serão destinadas 
aos portadores de deficiência 5% 
do total de vagas existentes, des-
de que a deficiência de que são 
portadores não seja incompatível 
com as atribuições do cargo a ser 
preenchido. As inscrições serão 
aceitas até o dia 17 de novembro 
de 2015, através do endereço ele-
trônico www.iobv.org.br.

A prova escrita objetiva está 
prevista para ser aplicada no dia 
6 de dezembro de 2015, em lo-
cal e horário a serem divulga-
dos com antecedência no site de 
inscrição. O gabarito preliminar 
provavelmente será divulgado 
no dia subsequente ao da apli-
cação das provas. Os candidatos 
aprovados na prova objetiva se-
rão submetidos à análise de títu-
los, que devem ser enviados até 
o dia 18 de novembro de 2015, 
para o Instituto Barriga Verde.

Contribuir para o desenvolvi-
mento profissional da população 
e oportunizar a geração de renda 
são atitudes que fazem da Cemar 
uma empresa cada vez mais com-
prometida em promover a qua-
lidade de vida da população por 
meio da educação profissional. 

O fruto desse trabalho é mais 
uma parceria, que garantirá a ca-
pacitação profissional de jovens 
das cidades de São Luís e Baca-
bal. A Companhia Energética do 
Maranhão (Cemar) vai realizar 
gratuitamente um curso de ele-
tricista de alta e baixa tensão em 
parceria com o Senai. A grade 
curricular do curso inclui conhe-
cimentos sobre distribuição de 
baixa tensão, segurança do tra-

balho, noções de manutenção, 
eletrotécnica básica, padrão de 
ligação e muito mais.

As inscrições podem ser fei-
tas até 22 de outubro nas sedes do 
Senai de São Luís e Bacabal. Para 
se inscrever, o candidato deve ser 
maior de 18 anos e se dirigir ao lo-
cal indicado com currículo, RG, 
carteira de motorista e CPF (ori-
ginal e cópia) e comprovante de 
escolaridade (2º grau completo). 
As vagas são limitadas.

Esta ação faz parte do Programa 
Energia Profissional Cemar, que 
tem como objetivo promover ca-
pacitação profissional nas comu-
nidades, criar oportunidades no 
mercado de trabalho e aumentar 
a geração de renda das famílias.

Crédito para empresas está mais difícil 

Negociando os 
R$ 10 bilhões do 
Bolsa Família
Ministra está disposta a conversar com deputados sobre um possível corte de R$ 10 bilhões na
verba do Bolsa Família. A previsão orçamentária da União para 2016 é da ordem de R$ 28,8 bilhões

Trabalho
Confira as oportunidades disponíveis na Grande Ilha

- 

A 
ministra do Desenvolvi-
mento Social e Comba-
te à Fome, Tereza Cam-
pello, disse na última 

terça-feira (20) que está dispos-
ta a mostrar para os deputados 
os dados e as informações so-
bre o Bolsa Família para que os 
recursos previstos na proposta 
de Lei Orçamentária da União 
para 2016, da ordem de R$ 28,8 
bilhões, sejam mantidos. A de-
claração da ministra foi em de-
corrência da afirmação do rela-
tor do Orçamento do ano que 
vem, deputado Ricardo Barros 
(PP-PR), de que está analisando 
um possível corte de R$ 10 bi-
lhões na verba do Bolsa Família.

“Nós estamos à disposição 
para mostrar para os nossos de-
putados, para ir lá mostrar to-
das as informações e garantir 
que esse recurso continue no 
Orçamento porque as famílias 
precisam, e nós queremos que 
elas continuem recebendo”, dis-
se. “Eu acredito que a gente pre-
cisa conversar muito porque te-
mos muita convicção de que os 
recursos do Bolsa Família estão 
estimados corretamente para o 
ano que vem”, acrescentou. A mi-
nistra conversou com os jorna-
listas após participar do progra-
ma Cenas do Brasil da TV NBR.

Durante o programa, Tereza 
Campello fez um balanço do Bol-
sa Família que hoje mantém 17 
milhões de crianças nas escolas 
e possibilita o acompanhamen-

to médico a 9 milhões de famí-
lias. Segundo a ministra, hoje o 
programa gasta cerca de 0,5% 
do Produto Interno Bruto para 
atender a cerca de 14 milhões 
de famílias. “Cinquenta milhões 
de pessoas. Metade tem menos 
de 18 anos de idade”, afirmou.

Ela falou também sobre o im-
pacto do programa na população, 
destacando um estudo que mostra 
a importância do Bolsa Família no 
combate à tuberculose e à hanse-
níase. “O Brasil tem conseguido, 
no público do Bolsa Família, de-
tectar, curar e prevenir a hansení-
ase e a tuberculose, que são duas 
doenças com difícil tratamento. A 
gente nunca imaginou, quando foi 
montar o Bolsa Família, que a gen-
te ia ter impacto em hanseníase e 
tuberculose. E hoje temos como 
comprovar isso”.

Comunicação 

A presidenta da Caixa Econômica 
Federal, Miriam Belchior, também 
participou do programa e disse que 
o grande desafio do Bolsa Família 
é a comunicação com os benefi-
ciários e, nesse sentido, ela infor-
mou que o banco está lançando 
um aplicativo que vai melhorar 
essa comunicação. Com o pro-
grama, segundo ela, será possí-
vel mandar mensagens para os 
beneficiários. A ferramenta ajuda 
também a dar informações dimi-
nuindo as dúvidas que chegam às 
centrais de atendimento.

As dificuldades de acesso ao 
crédito bancário, por pessoas 
jurídicas, estão maiores do que 
no auge da crise financeira de 
2008 e 2009, revela a Sondagem 
Industrial divulgada ontem pela 
Confederação Nacional da In-
dústria (CNI). Pesquisa da en-
tidade industrial, feita na pri-
meira metade de outubro com 
2.468 empresas, revela que o in-
dicador de facilidade de aces-
so ao crédito caiu pelo sétimo 
mês consecutivo e está em 29,9 
pontos, em uma escala de zero 
a 100. Quanto menor o índice, 
maior a dificuldade.

A sondagem da CNI revela 
também que os empresários es-
tavam insatisfeitos com o lucro e 
a situação financeira no terceiro 
trimestre (julho a setembro). O 
indicador de margem de lucro 
operacional ficou em 32,7 pon-
tos, e o de satisfação financeira 
em 38,9 pontos.

Expectativas

De acordo com os dados, os 
preços das matérias-primas 
também subiram no trimes-
tre passado. Apesar disso e das 
incertezas econômicas, a CNI 

aponta sinais positivos no ho-
rizonte, como a redução do ex-
cesso de estoques, que caiu de 
53 para 51,6 pontos.

Análise técnica da pesquisa 
ressalta que quanto mais próxi-
mo da linha divisória de 50 pon-
tos, mais ajustados os estoques. 
De acordo com o gerente execu-
tivo de Política Econômica da 
CNI, Flávio Castelo Branco, “o 
início de um processo de ajuste 
dos estoques é muito positivo, 
porque, se consolidado, abre ca-
minho para o aumento futuro 
da produção”.

Outro ponto positivo é o au-

mento do otimismo dos empre-
sários em relação às vendas ex-
ternas. O índice de expectativas 
nos próximos seis meses passou 
de 50,2 pontos, em setembro, 
para 52,5 pontos. A disposição 
de investimento também me-
lhorou um pouco, com elevação 
de 39,2 para 40,7 pontos, depois 
de nove quedas sucessivas.

Mas nem todas as perspec-
tivas são positivas. A forte osci-
lação do dólar no ano fez com 
que a taxa de câmbio subisse 
do oitavo para o quarto lugar 
no ranking das principais pre-
ocupações do empresariado. 

Nós estamos à disposição para mostrar para os 
nossos deputados, para ir lá mostrar todas as 
informações e garantir que esse recurso continue 
no Orçamento porque as famílias precisam, e nós 
queremos que elas continuem recebendo

Tereza Campello , ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

Tereza Campello fez um balanço do programa Bolsa Família, que faz 12 anos

 Empresa: Confidencial
- Salário: a combinar Média salarial 
para Representante Comercial 
- Cidade e Estado: São José de Riba-
mar / MA 

- Descrição da vaga
Ensino médio completo, desejável 
curso superior;
experiência com prospecção e/ou 
vendas externas;
experiência de atuação em campo ;
desejável conhecimento em prospec-
ção de obras;
experiência na interface com área 
comercial;
carteira de habilitação b;
comissão: ganhos de R$ 2 mil à R$ 
10 mil;
segunda a sexta-feira das 8h às 18h.
Www.creadigital.com.br/pr/jefferson 

Empresa: Natura
- Telefone: (98) 987741427
- Salário: a combinar Média salarial 
para Consultor de Vendas 
- Cidade e Estado: São José de Riba-
mar / MA 
- Vaga para Deficientes
Surdez Bilateral Parcial, Surdez 
Bilateral Total, Amputação, Cadeiran-
te, Membros Inferiores, Um membro 

Inferior, Membros Superiores, Um 
membro Superior, Baixa Visão, 
Cegueira

- Descrição da vaga
Precisa-se de pessoal empreendedor, 
desenrolado, pró-ativo, independente, 
com visão. 
  
Empresa: (Confidencial)
- Telefone: (98) 991858016
- Salário: R$ 5 mil - média salarial para 
chefe de Cozinha 
- Cidade e Estado: São Luís 
- Descrição da vaga
Remuneração:
R$ 5 mil mensal ou
R$ 250,00 por diária
Dar aulas de cozinha para publico 
seleto (max de 12 pessoas)
(mini cursos de 2 a 3 dias por turma)
Atividades:
Criação de cardápios personalizados 
para cada curso
Elaboração de lista de suprimentos

Obrigações:
Ser bem extrovertido, saber se comu-
nicar bem, ter português fluente,
Assinar contrato de confidencialidade
Ter boas habilidades de cozinha
Ser criativo
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G I RO
            Meu governo não está  
envolvido em escândalo
de corrupção

Dilma Rousseff, 
presidente da República

Feira do Empreendedor
Com expectativa de capacitar mais 

de 10 mil pessoas durante quatro dias, 
o Sebrae Maranhão realiza, de 18 a 21 
de novembro, a Feira do Empreende-
dor. O evento reúne em um único local 
informações sobre abertura de empre-
sas, gestão, alternativas de negócios, 
novos empreendimentos, inovações 
tecnológicas, acesso a mercados, opor-
tunidades e crédito aos empreende-
dores, além de palestras, oficinas de 
capacitação, informações sobre opor-
tunidades de negócio e atendimento 
individual com Orientadores de Ne-
gócios do Sebrae.

Bacia do Parnaíba 1
Será hoje, em Balsas (MA), a primeira 

das três Audiências Públicas para discu-
tir a criação do Comitê de Bacia Hidro-
gráfica do Rio Parnaíba. O encontro vai 
reunir representantes do poder públi-
co (das esferas municipal e estadual), 
sociedade civil (ONGs, universidades, 
associações) e usuários de água, além 
de prefeitos municipais da região inte-
grantes da bacia, deputados e servido-
res do estado.

Bacia do Parnaíba 2
A Bacia Hidrográfica Interestadual do 

Rio Parnaíba é considerada a segunda 
mais importante do Nordeste brasileiro e 
se estende por uma área de 331.441km², 
abrangendo os estados do Maranhão, 
Piauí e Ceará, cuja gestão das águas fica 
sob a responsabilidade da Agência Na-
cional de Águas (ANA). No Maranhão, a 
Bacia Hidrográfica do Rio Parnaíba tem 
aproximadamente 19,5% de sua área, 
abrangendo 39 municípios, onde 11 es-
tão totalmente inseridos em sua área 
de influência.

Outro superávit
A perspectiva de frustração 

de receitas pode levar à revisão 
da meta de superávit primário, 
economia para o pagamento de 
juros da dívida pública, para este 
ano. A afirmação é do ministro 
do Planejamento, Nelson Bar-
bosa. Inicialmente, a meta de 
esforço fiscal para União, esta-
dos, municípios e estatais cor-
respondia a R$ 66,3 bilhões (1,1% 
do PIB) para este ano. Em julho, 
por causa da queda na arreca-
dação federal, a equipe econô-
mica diminuiu a meta para R$ 
8,747 bilhões – 0,15% do Produ-
to Interno Bruto (PIB, soma das 
riquezas produzidas no país).

Horário de verão
O horário de verão poderá começar 

só em novembro nos anos de eleições 
presidenciais. É o que propõe o senador 
maranhense Roberto Rocha (PSB), au-
tor de projeto que determina a mudan-
ça nos relógios apenas depois do segun-
do turno de votações. O objetivo é evitar 
a repetição do que aconteceu em 2014, 
quando a população só teve acesso aos 
números da apuração dos votos às 20h, 
horário de Brasília. O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) teve que esperar três horas 
para divulgar o primeiro boletim parcial 
porque essa é a diferença de fuso entre 
Brasília e Acre durante o horário de verão.

Notificação
Bancos e Sindicato foram notificados 

pelo Procon-MA e devem garantir a pres-
tação dos serviços essenciais. A decisão 
do órgão de defesa do consumidor foi 
para os bancos em atuação no estado, 
entre eles, o Banco do Brasil, Caixa Eco-
nômica, Banco da Amazônia, Nordeste, 
Bradesco, Itaú, HSBC, o Sindicato dos 
Bancários do Maranhão (Seeb-MA) e a 
Federação Brasileira de Bancos (Febra-
ban), devido a irregularidades na pres-
tação dos serviços por conta da parali-
sação, iniciada em outubro. 

Crédito difícil
As dificuldades de acesso ao crédi-

to bancário, por pessoas jurídicas, estão 
maiores do que no auge da crise finan-
ceira de 2008 e 2009, revela a Sondagem 
Industrial divulgada ontem pela Confe-
deração Nacional da Indústria (CNI). O 
levantamento da CNI revela também que 
os empresários estavam insatisfeitos com 
o lucro e a situação financeira no tercei-
ro trimestre (julho a setembro). O indi-
cador de margem de lucro operacional 
ficou em 32,7 pontos, e o de satisfação 
financeira em 38,9 pontos.

Maranhão no Canadá
A correspondente Stephanie Nolen, 

do jornal canadense The Globe and Mail, 
conheceu de perto a realidade do Ma-
ranhão e escreveu a reportagem “O que 
há por detrás de um nome famoso? A 
resposta está em uma longínqua cidade 
brasileira”, a matéria relata resquícios do 
patrimonialismo político e o momento 
de mudança social no Maranhão. Citou 
Sarney e as mudanças em curso na atu-
al gestão. Segmentos do atual Governo 
comemoraram a publicação.
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URBANO
UNIDADE DE SÁUDE   

O prefeito Edivaldo entregou à população, 
na manhã de ontem, as novas instalações da 
Unidade de Saúde da Família Maracanã, que 
passou por serviços de reforma em todos os 

ambientes da casa de saúde.
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LEI SECA

O "medo" 
do bafômetro
Operação Lei Seca, realizada para coibir o uso de álcool por condutores de veículos no estado, revelou 
que muitos deles se recusam a fazer o teste do bafômetro para não provocarem prova contra si 

GLAUCIONE PEDROZO

M
ais de 580 pessoas já 
se recusaram a fazer 
o teste do bafômetro, 
de 17 de janeiro a 17 

de outubro deste ano. No total, 
foram 10.682 pessoas aborda-
das e 813 autuadas por dirigi-
rem embriagadas. Os números 
são dados oficiais computados 
pelo Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-MA). No total, 
o Departamento, em conjunto 
com outros órgãos, já realizou 
100 blitze da Operação Lei Seca, 
que verifica o consumo de álco-
ol dos condutores.

Em termos de infração ad-
ministrativa, um total de 200 
maranhenses foram autuados 
em flagrante e 33 casos foram 
autuados como crime. As inci-
dências lavradas pelos Autos de 
Infrações de Trânsito (AIT’s) re-
gistram casos de infrações admi-
nistrativas e crimes, que se dife-
rem pela quantidade de álcool 
ingerida pelo condutor.

As administrativas são carac-
terizadas pelo consumo igual ou 
superior a 0,05 miligramas de ál-
cool por litro de ar expelido pelos 
pulmões. Já a infração criminal 
é caracterizada pelo consumo 
igual ou superior a 0,34 miligra-
mas de álcool. Notórios sinais de 
alteração da capacidade psico-
motora (olhos vermelhos, odor 
de álcool no hálito, sonolência, 
exaltação, dificuldade de equi-
líbrio, etc) também são levados 
em consideração nas avaliações.

OPERAÇÕES

Em 100 operações realizadas 
neste ano, 20.417 veículos e pes-
soas foram abordados durante 
a Operação Lei Seca. Destas, fo-
ram 4.781 abordagens em carros, 
4.954 em motocicletas e 10.682 
em pessoas. De acordo com in-
formações do Detran-MA, o es-
tado possui 78 etilômetros em 
funcionamento.

O coordenador de Educação 
para o Trânsito, Edilson Fernan-
do Cardoso Júnior, explicou que, 
dependendo das condições em 

O que pode ser 
detectado pelo 
etilômetro?

n Qualquer bebida de teor 

alcoólico;

n Bombom de licor. De acordo 

com a Polícia, depois de 15 mi-

nutos, o efeito do bombom já não 

é mais detectado pelo aparelho.

n Enxaguante bucal, em um 

tempo de espera de 20 minutos.

Multa para quem for pego embriagado

Além de multa, no valor de R$ 1.915,40, quem for pego dirigindo 
embriagado pode perder o direito de dirigir. “Depois da lavratura 
do auto da infração, ele responderá o processo administrativo, 
sendo lhe dado o direito de defesa e, ao inal, se for considerado 
culpado, ele será penalizado com a suspensão do direito de 
dirigir por 12 meses, mais a pontuação necessária”, declarou.
A recusa da realização do teste do bafômetro implica diretamente 
na conissão da culpa. “Se ela se recusar a fazer o teste do 
etilômetro e apresentar notórios sinais de embriaguez, ou seja, 
desequilíbrio, com fala desordenada, olhos avermelhados, odor 
de álcool, exaltação. Esses sinais já caracterizam o crime, mesmo 
que a pessoa se recuse”, explicou o coordenador.
Em São Luís foram realizadas 34 blitze da Lei Seca. São José 
de Ribamar foi o segundo município no qual foi mais realizada 
blitze, com 6 em até o mês de outubro. Morros, Imperatriz e 
Presidente Dutra realizaram quatro blitze.
O diretor do Detran-MA, Antônio Nunes, declarou que a meta 
é a de duplicar o número de iscalizações em 2016. “Em 2016 
queremos dobrar o número de operações de iscalização da 
Lei Seca, em São Luís, e ampliar as ações educativas e de 
iscalização nos municípios do interior, onde se concentra 
atualmente o maior volume de acidentes, principalmente nos 
ins de semana”, disse.

A LIMINAR

A liminar para reintegração 
do Centro de Treinamento do 
Sampaio Corrêa foi concedido 
pela justiça. O processo foi 
assinado e protocolado pela 
juíza Ticiany Gedeon Maciel 
Palácio. Na decisão, a juíza a 
cita problemas causados, que 
o Sampaio tem vivido devido 
à invasão. A juíza se refere à 
parte atrás ao CT e, coloca 
com prioridade reintegração 
das proximidades a sede do 
clube, pelos treinamentos 
do Sampaio, que estão 
sendo ameaçadas. No inicio, 
a liminar era a favor dos 
ocupantes, mas acabou sendo 
revogada. Na nova decisão, 
Ticiany Gedeon relata os 
motivos para a revogação da 
liminar anterior.

Curiosidades

Quanto tempo, em média, o 
álcool leva para desaparecer 
do organismo?
- Um copo de cerveja (350 
ml) : 1h
- Uma dose de vinho (150 
ml): 1h25
- Uma dose de uísque, tequila 
ou pinga (50 ml): 1h15

OPERAÇÃO LEI SECA EM NÚMEROS 
100 – número de operações realizadas neste ano

20.417  - veículos e pessoas foram abordados durante a Operação Lei Seca. 

4.781 foram abordagens em carros

4954 foram abordagens em motocicletas 

10.682 foram abordagens em pessoas. 

78 etilômetros possui o estado em funcionamento.

580 pessoas já se recusaram a fazer a fazer o teste do bafômetro

SAMPAIO CORRÊA

Ação de reintegração de 
posse é cumprida no Turu

Cerca de 350 homens da Po-
licia Militar, tropa de choque 
e bombeiros fizeram parte da 
operação de reintegração de 
posse na sede do Sampaio, na 
manhã de ontem (21).

Na última terça-feira (20), 
os moradores da Vila Luizão fi-
zeram um protesto contra a li-
minar que foi concedida pela 
Justiça para reintegrar a posse 
do terreno do Sampaio. A cau-
sa da invasão é a disputa pela 
terra, a qual os moradores as-
seguram ter direito.

A ocupação tinha em torno 
de mais 300 casebres, mas só 
cerca de 10% estavam ocupa-
dos por moradores. Segundo 
o coronel Deça Mendes, do 8º 
Batalhão de Polícia Militar do 
Maranhão, “o planejamento de 
segurança foi feito para que não 
houvesse nenhum tipo de resis-
tência por parte da população. 
Cerca de 350 policiais militares 
de todas as unidades, choque, 
esquadrão de polícia monta-
da e bombeiros encontram-se 
aqui, com o intuito de evitar o 
mínimo de conflito possível. 
Por enquanto, não houve ne-
nhum tumulto”.

O secretário de Segurança 
Pública do Maranhão, Jeffer-
son Portela, esclarece de que 
forma a Secretaria de Seguran-
ça atuou em relação ao assun-
to: “Em primeiro lugar, é uma 
ação judicial, mas a secretaria 
de direitos humanos conversou 
com a comissão de moradores 
da região, não desta área, mas 
sim de áreas próximas que estão 
tentando conseguir de alguma 
forma um terreno, que a inva-
são não foi aceita pelo Poder Ju-
diciário, e deferiu uma liminar 
de reintegração de posse, mas, 
mesmo pra esse cumprimen-
to, o governo do estado teve o 
cuidado de antes da entrada 
da execução da medida cum-
prir todo o regramento para 
harmonizar o cumprimento 
da decisão judicial. E isso foi 
feito”, afirma.

Ainda segundo o secretário 

Ao todo, 78 etilômetros estão sendo usados durante as operações 

“Foi feita a retirada das madei-
ras de marcação dos terrenos, 
mas com toda normalidade. 
Na área da reintegração, não 
há problema de insistência da 
população. A polícia esta dan-
do garantia à promotora e aos 
oficiais de justiça que acompa-
nham a desocupação e segue 
normalmente o cumprimen-
to da lei e da decisão judicial”.

Uma das moradoras e tam-
bém presidente da associação 
de moradores da Vila Luizão, 
Maria Conceição de Jesus, afir-
ma: “Não ficaremos parados, 
iremos correr arás do que quere-
mos. Nós não temos onde mo-
rar, nossas coisas ficarão na rua 
sem ter onde colocá-las. Gosta-
ríamos que a prefeitura e o go-
verno se sensibilizassem com 
a nossa situação, temos filhos, 
não temos dinheiro para pa-
gar aluguel, nossas coisas estão 
todas lá e todos nós estamos 
desamparados e sem saber o 
que fazer”.

Durante a ação, não houve 
nenhum tumulto, apenas uma 
prisão por uso de drogas no lo-
cal, e o indivíduo foi conduzi-
do para uma unidade policial.

Batalhão de Choque da Polícia Militar garantiu a segurança no local

que as pessoas são autuadas, elas 
podem ser encaminhadas para a 
delegacia. “Aquelas que se sub-
meterem ao teste do etilômetro 
e o resultado for superior à mar-
gem considerada por infração 
de trânsito, elas são conduzidas 
para delegacia e autuadas pelo 
crime de trânsito”, informou.

Edilson Cardoso destacou que 
as pessoas flagradas cometen-
do infrações administrativas so-
frem um processo administrati-
vo que pode durar em média 70 
dias. “Aquelas que só configuram 
infração são autuadas normal-
mente, recolhido documento de 
habilitação, o veículo, se estiver 
em situação regular, permane-
ce retido até que aquele condu-
tor apresente um outro condu-
tor habilitado que também se 
submeterá ao teste. Se não for 
apresentado um condutor com 
condições de conduzir o veícu-
lo, o automóvel será conduzido 
para o pátio do Detran”, disse.
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A linguagem aplicada no dia a dia

MARACANÃ

Prefeito entrega 
Unidade de Saúde
Com reforma realizada pela Prefeitura de São Luís, unidade reforça atendimento na zona rural, 
que realiza uma média de 6 mil atendimentos por mês, beneficiando mais de três mil famílias

SEMENTE DIGITAL 

CAPACITAÇÃO 

Mostra interativa será hoje 
aberta na Galeria Trapiche

Mototaxistas iniciam curso 
de formação  profissional

O 
prefeito Edivaldo entregou 
à população, na manhã de 
ontem, as novas instala-
ções da Unidade de Saúde 

da Família Maracanã, que passou 
por serviços de reforma em todos 
os ambientes da casa de saúde. A 
reforma da unidade faz parte do 
Programa de Fortalecimento da 
Atenção Básica, desenvolvido pela 
gestão em toda a rede de saúde do 
município, visando dobrar a capa-
cidade de atendimento e garantir 
que a população tenha acesso a 
serviços essenciais de saúde em 
suas comunidades.

“Entregamos aqui mais uma 
unidade básica de saúde, para 
atender essa comunidade im-
portante da zona rural. É mais 
um serviço prestado dentro da 
nossa proposta de fortalecer a 
atenção básica na capital, para 
que a comunidade tenha pró-
ximo de casa um posto de saú-
de bem estruturado, equipado e 
com profissionais aptos a aten-
der a população com qualidade 
e humanização”, disse Edivaldo.

Após o ato de descerramento 
da placa de entrega do espaço 
requalificado, o prefeito Edival-
do, acompanhado da primeira-
dama, Camila Holanda, e de seus 
colaboradores, realizou visita às 
instalações reformadas da Uni-
dade de Saúde da Família Mara-
canã. A unidade fica localizada 
na região do Distrito Industrial.

Edivaldo destacou o trabalho 
que a gestão municipal vem re-
alizando na área da saúde, tan-
to em relação à atenção básica 
como também no atendimento 
de média e alta complexidade. 
Ele citou também a construção 
da UPA Municipal da Zona Rural, 
prevista para ser inaugurada no 
final deste ano, como outra im-
portante ação na área da saúde 
para a população daquela região 
da cidade.

A UPA Municipal da Zona Ru-
ral, que é fruto de parceria cele-
brada entre a Prefeitura de São 
Luís e a Alumar, vai prestar aten-
dimento de urgência e emergên-
cia clínica de média complexi-
dade, além de realizar serviços 
médicos ambulatoriais, propor-
cionando um reforço a mais ao 
atendimento de emergência à 
população da zona rural.

Atendimento

A USF Maracanã realiza uma 
média de 6 mil atendimentos 
por mês, beneficiando mais 
de três mil famílias com ser-
viços básicos voltados à saúde 
da mulher, da criança, adoles-
cente e idoso. As instalações da 
unidade incluem três consul-
tórios médicos, salas de vaci-
na, curativo, nebulização; uma 
sala de enfermagem, consultó-
rio odontológico, consultório 
ginecológico, copa e cozinha, 
lavanderia e os banheiros são 
adaptados para pessoas com 
deficiência, além de Same e 
Farmácia Básica.

A unidade desenvolve um 

acompanhamento de pacien-
tes do programa de hipertensão, 
diabetes, tuberculose e hanse-
níase. Às gestantes, a USF rea-
liza assistência desde o pré-na-
tal até o nascimento. Pacientes 
como a dona de casa Anuncia-
ção Lopes Barata, 39 anos, que 
passa por tratamento odonto-
lógico na unidade. “Fiz minha 
primeira consulta hoje e gostei 
muito do atendimento. Além do 
mais, fica próximo de casa e não 
preciso pegar ônibus para fazer 
o tratamento em outro lugar”, 
disse ela.

A secretária municipal de Saú-
de, Helena Duailibe, informou 
que, no ano passado, a Prefeitu-
ra de São Luís reformou 14 uni-

dades de saúde. Este ano, mais 
11 unidades tiveram os serviços 
concluídos e outras 9 unidades 
estão em reforma. A Rede Básica 
de Saúde contará com 34 unida-
des totalmente reestruturadas e 
aptas para atender a população. 
“São unidades de atendimento 
básico muito importantes para 
realizarem os serviços primários 
de prevenção de doenças. Ser-
vem como a primeira porta de 
entrada para o atendimento de 
pessoas que necessitam realizar 
suas consultas de rotina, fazer o 
acompanhamento da sua pressão 
arterial, exames ginecológicos, 
entre outros serviços preventivo 
primordiais à saúde”, pontuou 
Helena Duailibe.

Entregamos aqui mais uma unidade básica 
de saúde, para atender essa comunidade 
importante da zona rural. É mais um serviço 
prestado dentro da nossa proposta de 
fortalecer a atenção básica na capital, para 
que a comunidade tenha próximo de casa um 
posto de saúde bem estruturado, equipado 
e com profissionais aptos a atender a 
população com qualidade e humanização

Edivaldo Holanda Júnior, 
prefeito de São Luís 

Reforma da unidade faz parte do Programa de Fortalecimento da Atenção Básica para população do Maracanã

Projeto é desenvolvido pelo Laboratório de Convergência de Mídias

Curso ministrado pelo Detran-MA é presencial e atraiu categoria 

14
unidades de saúde 
foram reformadas 
pela Prefeitura de 

São Luís

A Galeria Trapiche Santo 
Ângelo, equipamento cultu-
ral da Prefeitura de São Luís, 
abre, hoje, às 9h, a 7ª Mos-
tra Interativa Semente Digi-
tal, em parceria com a equipe 
de pesquisadores do projeto 
Semente Digital, financiado 
pelo Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação e Con-
selho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecno-
lógico (CNPq).

Na abertura da exposição, 
será oferecido um café da ma-
nhã para a imprensa e convi-
dados, com apresentação do 
projeto pela equipe do Labo-
ratório de Convergência de 
Mídias (Labcom), coordena-
do pelo professor da Univer-
sidade Federal do Maranhão, 
Márcio Carneiro dos Santos. 

Após a abertura, a exposi-
ção ficará aberta à visitação 
nos dias 22 e 23 de outubro, 
das 9h às 12h e das 14h às 17h, 
no salão principal da Galeria 
Trapiche, no Centro Histórico, 
como parte das atividades da 
Semana Nacional de Ciência 
e Tecnologia 2015, que acon-
tecem na Praça Maria Aragão 
até o dia 25 de outubro, com 
o tema “Luz, Ciência e Vida”. 
Para melhor atendimento ao 
público, a equipe do projeto 
Semente Digital vai disponibi-
lizar transporte gratuito, atra-
vés de van, da praça à Galeria 
Trapiche.

“A Galeria Trapiche está 
sempre aberta a propostas 
desta natureza. Seguindo 
orientação da gestão muni-

Sobre o projeto

Criado em 2011, o Semente 
Digital utiliza técnicas de 
imagem e produção de 
conteúdo audiovisual para 
incentivar a preservação 
do conjunto arquitetônico 
histórico de São Luís, por 
meio de projetos interativos. 
O projeto é desenvolvido e 
aprimorado por uma equipe 
de alunos e pesquisadores do 
Laboratório de Convergência 
de Mídias (Labcom). “A 
ideia é transformar a visão 
que as pessoas têm de 
paisagens inseridas no dia 
a dia. A comunidade deixou 
de se importar, pondo em 
risco uma das maiores 
riquezas de São Luís, que é 
considerada, pela Unesco, 
Patrimônio Cultural da 
Humanidade”, explicou o 
coordenador do projeto, 
Márcio Carneiro. Entre as 
ferramentas utilizadas pelo 
projeto Semente Digital são 
apresentadas o Photosynth, 
Kinect, QR Code e o 
Cardboard. Agendamentos 
para grupos são feitos por 
telefone (98) 3272-8407. 
Mais informações em www.
projetosementedigital.com.br.

cipal, as parcerias entre a Pre-
feitura e o governo do Estado 
devem ser efetivadas; é o que 
acontece como esta iniciati-
va”, explica Paulo Melo Sousa, 
diretor da Galeria Trapiche.

O Serviço Social do Trans-
porte (Sest) e o Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Transpor-
te (Senat) deram início, nesta 
semana, à primeira turma do 
curso de formação profissional 
voltado para mototaxistas ma-
ranhenses. O curso, obrigató-
rio por lei para quem exerce a 
profissão, está sendo subsidia-
do pelo governo do estado, por 
meio do Departamento Esta-
dual de Trânsito (Detran-MA).  

O governo vai oferecer mil 
vagas gratuitas, em aulas pre-
senciais do curso “Transporte 
remunerado de passageiros e 
mercadorias em motocicletas”, 
sendo 300 para São Luís e 700 
para os municípios de Chapa-
dinha, Caxias, Grajaú, Balsas, 
Presidente Dutra, Santa Inês e 
Pinheiro.  As aulas da primeira 
turma, composta por 25 moto-

taxistas de São Luís, começa-
ram na última terça-feira (20). 
A partir de 2016, as aulas teóri-
cas, gravadas em vídeo, serão 
disponibilizadas via internet, 
pela Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema) para todo 
o estado.

 O curso é uma exigência 
da Lei Federal 12.009/2009 e 
das Resoluções 410 e 414, do 
Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), que estabelecem o 
curso como critério obrigató-
rio para o exercício das duas 
profissões.

Para o diretor-geral do De-
tran-MA, Antonio Nunes, ao 
subsidiar o curso, o governo 
do estado investe na segurança 
viária, em razão do grande nú-
mero de profissionais que, atu-
almente, utilizam moto como 
instrumento de trabalho.

Um dos módulos mais exten-
sos do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem), linguagens, 
códigos e suas tecnologias exige 
do estudante bastante interpre-
tação de texto. Motivo de preo-
cupação para os candidatos que 
têm dificuldade em compreender 
os enunciados das questões, a 
prova engloba língua portugue-
sa, gramática, interpretação de 
texto e literatura, entre outros 
assuntos. A dica dos professo-
res é unânime: ficar atento aos 
comandos de maneira mais cui-
dadosa do que o usual. É o que 
mostra a penúltima reportagem 
da série que traz conselhos de 
professores para se sair bem nas 
provas do Enem — a serem re-
alizadas neste fim de semana.

Para o estudante Roberto Bi-
gonha, de 17 anos, esse é o mó-
dulo mais complexo. “No ano 
passado, perdi a data das ins-
crições, então fiquei sem fazer 
o exame. Não tenho experiên-
cia ainda, mas acho difícil a in-
terpretação. Tenho dificuldade”, 
afirmou. Segundo ele, após seis 

meses de estudos, incluindo sá-
bados e domingos, isso pode 
atrapalhar. “Estudei dobrado. 
Quero cursar engenharia me-
cânica, então, as exatas não são 
um problema. Português, litera-
tura e gramática, sim”, contou.

O jovem costuma se reunir com 
amigos para responder, semanal-
mente, a um simulado. Nos dias 
de folga, vai ao colégio estudar 
um pouco mais. “Eu me dediquei 
bastante, porque acho que essa é 
uma oportunidade mais abran-

gente. Pode-se ingressar em qual-
quer faculdade do país”, justifica. 
Ainda assim, todos os esforços 
estão focados em uma vaga na 
Universidade de Brasília. “Meus 
pais e meus dois irmãos se dedi-
caram aos livros e conseguiram 
estudar lá. É a minha meta.”

Embora seja uma boa aluna 
de língua portuguesa e tenha feito 
aulas de inglês e espanhol duran-
te toda a vida, Marcela Barreto, 
de 17 anos, está insegura com as 
interdisciplinas. “Costumo viajar 

para o exterior e faço força para 
me comunicar nesses lugares. 
Porém, é muito diferente: você 
pedir um café para um america-
no não faz ninguém conseguir 
passar nessa prova”, observou. 
Por isso, ela pediu aos pais que 
contratassem aulas de reforço.

A gramática sempre foi uma 
paixão, motivo que impulsionou 
a vontade dela em cursar letras. 
“Não sei se tenho conhecimen-
tos suficientes para repassar isso. 
Acho que me garanto nas avalia-
ções, mas, quando me pediram 
ajuda, não consegui.” A dificul-
dade pode refletir na profissão 
futura, e se sair bem na prova 
pode ser o termômetro neces-
sário para testar a vocação. “Se 
eu souber fazer tudo certo, vou 
ficar orgulhosa. Estudei muito.”

O professor de espanhol Paulo 
Perez acredita que a insegurança é 
normal. Para ele, a prova do Enem 
extrapola os conteúdos e avalia mais 
habilidades que conhecimentos. 
“Deve-se ter uma boa leitura, sa-
ber usar a linguagem e aplicar isso 
tudo no dia a dia”, comentou.

O que vai cair

» Vanguardas europeias
» Arte contemporânea
» Modernismo (autores como Oswald de  Andrade, Manuel Bandeira e Carlos Drum-
mond de Andrade)
» Referenciais linguísticos  (especialmente pronomes relativos)
» Variação linguística  
(norma culta x oralidade)
» Funções da linguagem
» Ariano Suassuna
» Atualidades
» Cidadania
» Interpretação de texto (pressupostos e subentendidos)
» Funções da linguagem
» Gêneros textuais (sobretudo os gêneros da internet)
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POLÍCIA[ [
TRÁFICO DE DROGAS INSEGURANÇA

SÁ VIANA

Mortes no Bairro de Fátima 
levam pânico  à população

Dupla é presa acusada por 
homicídios em maio de 2015

Casal é preso com 

78 quilos de maconha

SANDRA VIANA

D
uas pessoas presas e com 
elas 75 quilos de maco-
nha apreendidos pela Po-
lícia Civil, resultado de 

operação que monitorava qua-
drilha interestadual de tráfico de 
drogas. O homem detido integra 
a quadrilha de assalto a banco do 
John Lennon - conhecido e pe-
rigoso assaltante que foi morto 
mês passado, em confronto com 
a polícia, e responsável por co-
mandar vários roubos em agência 
do interior do estado. Segundo a 
polícia, a maconha apreendida é 
de origem paraguaia e vinha do 
Pará para ser distribuída na capi-
tal ainda esta semana. “Toda essa 
droga era decorrente do assalto 
a banco e é mais cara que a co-
mum, valendo três vezes mais. 
Se fosse distribuída no merca-
do, daria um lucro de 100% aos 
traficantes”, disse o titular da Su-
perintendência Estadual de Re-
pressão ao Narcotráfico (Senarc), 
Tiago Bardal.  

Denúncia feita à polícia in-
formou que um casal vinha de 
Parauapebas para São Luís de 
trem, na noite da terça, 20. Poli-
ciais montaram campana e, assim 
que o trem chegou ao terminal 
do Anjo da Guarda, por volta das 
20h30, de imediato deram voz de 
prisão a Marcelo Naftali Coelho 
Rodrigues, de 28 anos, que é de 
Vargem Grande; e à mulher dele, 
Aracy Silva Bayma, de 39 anos. A 
droga estava escondida em duas 
malas grandes de viagem. Marcelo 
estava foragido da Justiça devido 
a vários mandados por roubo a 
banco. A dupla foi autuada em 
flagrante por tráfico de drogas e 
associação para o tráfico. “Com 
essa prisão, já somam por agen-
tes da Superintendência Estadu-
al de Repressão ao Narcotráfico 
(Senarc).

A maconha apreendida é mo-
dificada e custava R$ 3 mil o qui-
lo, o triplo da mais comum. No 
mercado, esse valor dobraria, su-
bindo para R$ 6 mil. Com a prisão 
de Marcelo, somam cinco mor-
tos em confrontos com a polícia 
e seis os detidos que integram o 
bando do John Lennon. A polícia 
procura ainda por outros dois in-
tegrantes - Ilton Carlos Martins 
e Adeildo Alves Nunes – consi-
derados foragidos. 

Polícia Civil apreendeu a droga com os acusados que teriam ligação com a quadrilha de John 
Lennon. Maconha seria de origem paraguaia e vinha do Pará para ser distribuída na capital

A droga chamou atenção por estar exalando o cheiro forte, incomodando os passageiros do terminal

“Jubão” e Celso Augusto mataram duas pessoas no bairro Sá Viana

“Já temos informação do 
paradeiro e logo efetuaremos 
a prisão, desarticulando assim 
essa quadrilha perigosa”, ressalta 
Bardal. O grupo de John Lennon 
já havia praticado assaltos em 
Curianópolis (Pará); Banco do 
Brasil em Parnarama (4 de feve-
reiro e 5 de junho), São Domin-
gos (18 de março), Brejo (22 de 
abril), Tutoia (10 de abril), Buriti 
(24 de junho), no Maranhão; e 
no Piauí, agências do Banco do 
Brasil e Caixa Econômica Fede-
ral na cidade de José de Freitas, 
ambos dia 29 de abril.

A quadrilha de John Lennon 
agia nos estados do Pará, Piauí 
e São Paulo. Quando foi morto, 
ele e seu grupo estavam prestes 
a assaltar agência bancária no 
município de Grajaú, quando 
foi surpreendido pelos policiais. 
Segundo a polícia, são mais de 
12 assaltos a bancos - em dois 
destes conseguiram a quantia de 
R$ 1,5 milhão. O dinheiro teria 
sido para resgate de John Len-
non da prisão, em 5 de abril.  A 
marca registrada da ação dos in-
tegrantes da quadrilha era o uso 
de violência e de armamento de 
alto calibre - geralmente fuzis AK-
47 - uma das mais potentes e só 
utilizadas pelo Exército. Outra 
característica da quadrilha eram 
os assaltos de ‘cara limpa’, não se 
importando em serem filmados 
durante os crimes.

Tráfico na capital

Mais uma investigação da 
Polícia Civil conseguiu desar-
ticular outro grupo de tráfi-
co de drogas no bairro Itapi-
racó. Após denúncia de que 
pessoas manipulavam drogas 
em uma residência no local, 
foram detidas três pessoas 
e, com o grupo, armas e dro-
gas apreendidas. “Já estáva-
mos monitorando este grupo 
e conseguimos detê-los e fa-
zer estas apreensões”, ressal-
ta o titular da Senarc, Tiago 
Bardal. As prisões ocorreram 
na tarde da terça, 20. Estão 
detidos Wallace Lopes Silva, 
conhecido como Índio, de 
34 anos; Mauro Henrique de 
Melo Ferreira de Faria, de 32, 
que estava foragido da Justiça 
- ambos possuem condena-
ção por tráfico de drogas; e a 
mulher de Wallace, Carlene 
da Silva Frazão, de 34 anos. 

A polícia apreendeu com 
o trio porções de maconha, 
cocaína e cinco armas de fogo 
– três revólveres calibre 38, 
uma pistola 380 e uma pis-
tola ponto 45 (de uso restrito 
do Exército), além de facas e 
munição. O grupo e as apre-
ensões foram apresentados 
na sede da Superintendência 
Estadual de Investigação Cri-
minal (Seic).

Tráfico no interior

No interior do 
estado, ação da 
Superintendência de 
Polícia Civil do Interior 
(SPCI) conseguiu 
prender dois integrantes 
de uma quadrilha 
de traficantes que 
abastecia a região do 
Baixo Parnaíba. As 
prisões foram na terça 
e os detidos Fabiano 
Rodrigues Lucena, de 
38 anos, e a mulher 
dele, Maria Ivonete Lima 
Pimentel Lucena, de 31 
anos, ambos estavam 
foragidos da Justiça. 
A dupla havia sido 
resgatada da delegacia 
do município de Brejo, 
dia 9 deste mês. Há sete 
dias, a equipe de polícia 
estava na busca para 
recapturá-los. Segundo 
o delegado da Regional 
de Chapadinha, Jackson 
Ferreira, que coordenou 
a ação, a dupla estava 
em Goiás e foram para 
a cidade de Patos, na 
Paraíba, onde ocorreu 
a prisão. “Com estas 
prisões, desarticulamos 
a ação de tráfico naquele 
trecho”, ressaltou o 
delegado.

A população do Bairro de Fá-
tima clama por paz após dois cri-
mes de homicídio, na última ter-
ça-feira (20). Durante o último, 
que aconteceu por volta das 20h, 
um jovem de 23 anos foi assassi-
nado cruelmente com 14 tiros na 
frente de várias pessoas, inclusi-
ve crianças.

Nos últimos meses, os assassi-
natos no bairro se tornaram rotina 
por conta da briga pelo comando 
do tráfico de drogas no local. Os 
moradores estão com medo de 
ficar até na porta de suas casas.

O primeiro caso da terça acon-
teceu ainda pela madrugada. A 
vítima foi identificada como Lis-
sandro Maciel Silva, de 33 anos, 
morto a tiros.

Já o segundo foi Gabriel Fer-

reira Nascimento, de 23 anos. A 
morte do jovem foi cometida por 
homens que estavam em um veí-
culo, com marca, modelo e placas 
não anotadas pelas testemunhas.

De acordo com informações, 
o rapaz estava na Rua 10, e, sem 
nenhuma discussão, o atirador 
desceu de um carro que parou 
na via já com arma nas mãos. 
Sem piedade, o assassino atirou 
contra Gabriel, que caiu no solo. 
Depois descarregou a pistola na 
vítima. Cerca de 14 tiros atingiram 
o jovem, que morreu no local. 
A morte chocou os moradores, 
pois muitas pessoas e crianças 
estavam nas portas de suas re-
sidências. A polícia investiga o 
caso e os suspeitos responsáveis 
pelo crime já foram identificados.

A Polícia Civil, por meio do 
Departamento de Combate 
ao Crime Organizado (DCCO/
Seic), efetuou ontem, às 6h, a 
prisão de Alisson Ferreira Mar-
tins, o “Jubão”, de 21 anos, e Bru-
no Ferreira da Silva, de 19 anos, 
em cumprimento a mandado de 
prisão preventiva expedido em 
decorrência de um duplo homi-

cídio em maio.
As vítimas foram identificadas 

como Luís Bruno Pereira Andra-
de e Celso Augusto Pereira. Os 
assassinatos ocorreram no bair-
ro Saviana, em maio deste ano.

Os presos são integrantes de 
facção criminosa e já foram au-
tuados por roubo e tráfico de 
drogas.
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           Em casa

Por boa parte da Série B, 
o Sampaio foi o melhor 
mandante da competição 
aproveitando-se da atmosfera 
criada no Estádio Castelão, 
mas após dois empates 
consecutivos, o desempenho 
do time caiu e hoje está na 6ª 
posição entre os mandantes.
O Tricolor tem 75% de 
aproveitamento em São Luís, 
onde somou 34 pontos em 
15 jogos. O ataque do time 
balançou as redes 26 vezes (1,7 
por partida) e sofreu 11 gols 
(0,7). Apesar de conquistar 33% 
dos pontos longe de Belém, o 
Paysandu é um visitante que 
pode ser considerado difícil 
já que ocupa o 8º lugar entre 
os 20 times da competição, 
conquistando quatro vitórias 
fora de casa. O time paraense 
marcou 13 vezes (0,8 por jogo) e 
sofreu 20 vezes (1,3).

PRECISA VENCER EM CASA

Para seguir sonhando com o acesso, o Sampaio Corrêa precisa 
voltar a ser dominante dentro do seu estádio. Contra os times 
que estão acima dele na tabela, atualmente, o Tricolor venceu 
no Castelão apenas Luverdense e Vitória e ficou no empate 
em quatro oportunidades (Náutico, Bahia, Santa Cruz e 
Botafogo), além de ser derrotado pelo América-MG.

7

Em 12 jogos, Tricolor não 
venceu nem perdeu

EMPATES

Duelo equilibrado
Sampaio e Paysandu 
vivem situação 
parecida na Série 
B do Campeonato 
Brasileiro. Paraenses 
não vencem há 
cinco jogos. Tricolor 
não sabe o que é 
comemorar um 
triunfo há seis 
rodadas

GEORGE RAPOSO

 

E
m momento difícil den-
tro da competição, Sam-
paio Corrêa e Paysandu 
se preparam para o con-

fronto que pode ser decisivo para 
as pretensões de ambos na Sé-
rie B do Campeonato Brasileiro.

Entre os times que ainda bri-
gam pelo acesso à Série A, as duas 
equipes são as que vivem a pior 
situação, com os paraenses sem 
vencer há cinco jogos, enquan-
to o Tricolor não sabe o que é 
comemorar um triunfo há seis 
rodadas.

O Papão da Curuzu somou 
apenas dois pontos nas últimas 
cinco rodadas, conquistando dois 
empates e três derrotas. O Sam-
paio, por sua vez, tem quatro em-
pates e uma derrota, para o Lu-
verdense, no mesmo período.

O acúmulo de empates é o 
grande problema do Sampaio 
nesse segundo turno. Em 12 
jogos, foram sete que termina-
ram com o placar igual para os 
dois lados, além de três vitórias 
e duas derrotas. Apenas o Oeste 
(8) empatou mais vezes na se-
gunda metade do campeonato.

O Tricolor tem 16 pontos nes-
ses 12 jogos  e o Paysandu somou 
19. Enquanto o time do Pará man-
teve um aproveitamento pare-
cido com o 1º turno, em torno 

de 52%, o desempenho mara-
nhense caiu de 54% para 44%.

Na classificação atual, dois pon-
tos separam as duas equipes, com 
o Paysandu ocupando o 5º lugar, 
com 49 pontos, enquanto o Sam-
paio está na nona posição, com 47. 
Entre eles, ainda há Náutico (49), 
Santa Cruz (48) e Luverdense (48). 
Com a vitória do Bahia diante do 
Criciúma na terça-feira, o 4º lugar 
agora pertence ao América-MG, 
com 51 pontos. América-MG foi o único time a impor derrota ao Sampaio no Castelão
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CORRIDA

Duas partidas movimentaram 
a segunda rodada da terceira eli-
minatória do Campeonato Ma-
ranhense de Seleções de Beach 
Soccer, competição promovida 
pela Federação Maranhense de 
Beach Soccer (FMBS) com o apoio 
da Secretaria de Estado do Esporte 
e Lazer (Sedel), na noite da últi-
ma terça-feira (20), na cidade de 
Tutoia. Em quadra, as seleções de 
Santana do Maranhão e de Pau-
lino Neves levaram a melhor e 
embolaram a disputa da seleti-
va, que classificará duas equipes 
para a fase final do Estadual 2015.

No primeiro jogo da noite, a 
equipe de Santana do Maranhão 
se recuperou em grande estilo no 
torneio. Após ter estreado com 
derrota por 4 a 2 diante de Tu-
toia, o selecionado santanense 
conseguiu uma importante vi-
tória por 3 a 1 sobre Araioses.

O resultado colocou a equipe 
de Santana do Maranhão na lide-
rança do torneio com 3 pontos, 
mesma pontuação de Tutoia. No 

entanto, o selecionado tutoiense 
poderia estar folgado na ponta da 
tabela e próximo da classificação 
para a fase final do Campeona-
to Maranhense de Seleções de 
Beach Soccer. Porém, a equipe 
foi surpreendida na segunda ro-
dada e acabou sendo derrotada 
por Paulino Neves por 3 a 2 nos 
pênaltis após empate por 3 a 3 
no tempo normal.

Assim, Tutoia e Santana do 
Maranhão somam 3 pontos cada 
uma. Paulino Neves vem na se-
quência com 2 pontos. Já Araio-
ses ainda não pontuou.

A terceira eliminatória do 
Campeonato Maranhense de Se-
leções de Beach Soccer prosse-
gue até sexta-feira (23). As duas 
equipes que somarem a maior 
quantidade de pontos se classi-
ficam para a fase final do Esta-
dual. Após a realização de duas 
eliminatórias, quatro seleções já 
se garantiram na fase final: Ra-
posa, Paço do Lumiar, Morros e 
Humberto de Campos.

Valorização
do esporte
III Corrida Defensoria para Todos terá grandes inovações. Interessados têm até dia 15 de 
novembro para fazer inscrição pela internet. O evento terá lugar na Avenida Litorânea

Atletas vão marcar presença na Corrida Defensoria para Todos, marcada para o próximo dia 22 de novembro  

BEACH SOCCER

Vencedores na terceira 
eliminatória no interior

Estranho 
Amigos, as coisas mais esquisitas acontecem no futebol do 
Maranhão. Nos últimos anos, o campeão, nesse aspecto, 
tem sido o Sampaio Corrêa.
Depois de uma série de medidas polêmicas, entre as quais 
se destaca a venda da maior parte do terreno da sede, que 
a torcida só tomou conhecimento oficial por meio da pu-
blicação de uma decisão judicial (reintegração de posse), 
o clube agora quer transferir para a imprensa a respon-
sabilidade pela campanha que o time faz neste segundo 
turno da Série B do Brasileiro.
Pelo menos foi o que ficou entendido pelos repórteres que 
fazem a cobertura diária do clube, quando estes tomaram 
conhecimento, logo no início da semana, de que estavam 
impedidos de ver os treinos e até de fazer entrevistas após 
o encerramento das atividades. Ou seja, a “Lei da Mordaça” 
passou a ser a grande chave do sucesso para uma reabili-
tação da equipe dos últimos resultados negativos.    
Que o Sampaio realize treinos secretos, tudo bem. Agora, 
determinar que sejam proibidas informações à impren-
sa esportiva exatamente na semana em que o clube mais 
precisa de divulgação do confronto com o Paysandu foi 
uma grande infelicidade de quem teve esta ridícula ideia.

Arrependidos

A reação dos repórteres não poderia ter sido outra. Bota-
ram a “boca no trombone”. Alguns, que vinham demons-
trando apoio praticamente incondicional, manifestaram  
sua indignação. Analisando a mancada que havia dado, 
a diretoria resolveu “liberar” determinados jogadores e o 
técnico no fim da tarde de ontem.

Agora vai

Se o problema do Sampaio era a presença da imprensa 
nos treinos, não há dúvida de que o time pode até ganhar 
facilmente do Paysandu. É isso o que todos desejam, mas 
alguns paranoicos não entendem. Vivem o tempo todo  
desconfiados que grande parte da imprensa não quer ver 
o Tricolor subir para a Série A do Brasileiro. Caramba!

Nos vestiários

Ao que tudo indica, a escalação do Sampaio Corrêa só será 
conhecida oficialmente momentos antes da partida de sá-
bado. Normal, assim como ocorre com o Paysandu. Agora, 
é difícil acreditar que tem setorista tricolor passando in-
formações para os adversários. Só cabe mesmo na cabeça 
de quem está procurando uma desculpa para justificar os 
maus resultados da equipe.

Deficiências

Na realidade, e todo mundo está vendo, o Sampaio tem 
uma série de deficiências que os adversários vêm obser-
vando ao longo desta competição. Começa com um golei-
ro péssimo na bola rasteira, afobado nas saídas da meta; 
laterais fracos no apoio e na marcação; meio de campo 
com pouca criatividade; e um ataque que não consegue 
se firmar porque finaliza mal.

E mais:

O Sampaio não tem cobrador de falta; não tem cobrador 
de pênalti; não chuta de fora da área; abusa dos chuveiri-
nhos (bola aérea); abusa das ligações diretas (lançamen-
to longo) desnecessárias; e tenta controlar a posse de bola 
com toques excessivos e sem nenhuma objetividade. Esses 
problemas são culpa da imprensa? Paciência!     

Investigado 

Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF, está sendo investi-
gado pela Fifa. A informação é do Comitê de Ética da enti-
dade. Se for condenado, ele pode ser obrigado até a deixar 
todas as suas relações com o futebol. Como ex-membro 
da Comitê Executivo da Fifa, é suspeito de ter vendido seu 
voto para o Catar sediar a Copa de 2022. A lista dos nomes 
de cartolas sob investigação foi revelada ontem, depois 
que a entidade aprovou mudanças em seus estatutos para 
permitir que sejam divulgados casos sob suspeita e que 
estejam sendo examinados. 

Mais gente 

Além de Teixeira, são investigados Franz Beckenbauer e 
o espanhol Angel Maria Villar, o atual vice-presidente da 
Uefa, por suspeita de compra de votos para a escolha da 
Copa de 2022. Há indícios de que o jogo entre Brasil e Ar-
gentina, disputado no Catar, poderia ter servido como for-
ma de compensar tanto Teixeira, quanto o argentino Ju-
lio Grondona, pelo voto que dariam aos árabes. A partida 
aconteceu dias antes da eleição na Fifa, em 2010, e que 
definiu a sede.

Fla no Castelão?

Segundo noticiou ontem o Lancenet, o jogo entre Santos e 
Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, dia 18 de novem-
bro, tem tudo para ser disputado no Castelão, em São Luís. 
Os contatos já teriam sido iniciados. O mando de campo 
é do Peixe, que teria todas as despesas pagas e mais 60%  
da bilheteria. O Flamengo não pagaria despesa com a via-
gem e hospedagem da delegação.

C
omo expressão de valo-
rização do esporte pela 
sociedade maranhense, a 
Associação dos Defenso-

res Públicos do Estado do Mara-
nhão (Adpema) realiza a III Cor-
rida Defensoria para Todos com 
grandes inovações neste ano de 
2015. Para os interessados em 
participar do evento, as inscri-
ções podem ser realizadas até o 
dia 15 de novembro através do 
site: www.chiptimming.com.br. 
A Corrida acontecerá dia 22 de 
novembro, às 7h, na Avenida Li-
torânea, e terá o número máxi-
mo de 500 participantes.

Pela primeira vez haverá pa-
trocínio integral do evento por 
meio da Lei de Incentivo ao Es-
porte, além de contar com ou-
tros apoiadores que farão sorteio 
de vários brindes. Uma delas é 
a academia Bodytech, que ofe-
recerá aulas de alongamento e 
zumba no dia da corrida, além 
de distribuir vouchers de passe 
livre aos corredores para utiliza-
rem na sua unidade de São Luís.

Como premiação, a corrida 
terá uma nova categoria a ser 
premiada, específica para os ser-
vidores da Defensoria Pública 
do Estado do Maranhão.Assim, 
além da categoria geral e pesso-
as com deficiência, cadeirante e 
caminhante, haverá premiação 
também para as categorias de 
defensores públicos e servido-
res da Defensoria. 

Os primeiros lugares de todas 
essas categorias ganharão, além 
do troféu, um voucher de um par 
de tênis da marca esportiva Ske-
chers, outra empresa parceira 
na realização da III Corrida De-
fensoria para Todos. Além des-

gulamento da corrida disponí-
vel no site de inscrição.

De acordo com a Presidente 
da Adpema, Clarice Binda, “o en-
volvimento dos empreendedores 
maranhenses na realização da III 
Corrida Defensoria para Todos, 
demonstra o quanto este evento 
é valorizado pela sociedade ma-
ranhense, pois une a valorização 
do esporte, como expressão de 
bem estar e qualidade de vida, 
e uma causa social de prestação 
de assistência jurídica aos mais 
pobres, que é o papel desempe-
nhado pela Defensoria Pública. 
Nada mais democrático dentro 
do esporte do que uma corrida 
de rua que contempla toda a so-
ciedade, independente de clas-
se social.”

Da mesma forma que os ou-

tros anos, os corredores que de-
monstrarem hipossuficiência de 
recursos para custear o valor da 
inscrição, terão isenção, bastan-
do entrar em contato com a As-
sociação dos Defensores Públi-
cos para tanto.

A Lei de Incentivo ao Esporte 
foi sancionada em dezembro de 
2006 e é um importante instru-
mento para o setor. Ela estimula 
pessoas e empresas a patrocinar 
e fazer doações para projetos es-
portivos e paradesportivos em 
troca de incentivos fiscais, sendo 
um grande fomentador de boas 
práticas no esporte.

Em caso de dúvida, acesse o 
site da Adpema (www.adpema.
com.br), ou ligue para (98) 3199-
6194, ou envie email para secre-
taria@adpema.com.br.

sas categorias, serão premiados 
com medalhões os três primeiros 
lugares das categorias por faixa 
etária, conforme consta no re-

Nada mais democrático 
dentro do esporte do 
que uma corrida de rua 
que contempla toda a 
sociedade, independente 
de classe social

Clarice Binda, presidente 

da Adpema

Santana do Maranhão se recuperou em grande estilo na competição
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PAULA TOLLER EM SÃO LUÍS
 

A cantora Paula Toller 
apresentará o show “Transborda”, 

dia 24 de outubro, na Casa das 
Dunas, às 22h. No repertório, 

sucessos que marcaram
 a sua trajetória . 
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CIÊNCIA &PIPOCA        

  Cinema para  todos os gostos
PATRICIA CUNHA 

O
s filmes A Lei da Água (MA), Ai, 
Que Vida! (MA), Diógenes (SP), 
No Interior de Minha Mãe (MA), 
Chroma Aqui (PR), Simulacro (RJ) 

são algumas das produções que serão exi-
bidas hoje, a partir das 9h , na Praça Maria 
Aragão, pelo Cinema na Praça (PraCine), 
dentro da programação da Semana Na-
cional de Ciência e Tecnologia, que ocorre 
até o dia 25 de outubro, com a temática 
Luz, Ciência e Vida.

Além de uma programação voltada 
para a ciência e as tecnologias, o público 
irá conferir filmes, música e teatro. As ses-
sões de hoje começam com o maranhen-
se A Lei da Água e encerra com os filmes 
do cineasta Murilo Santos, seguida de um 
bate-papo com ele. 

O PraCine é um projeto que visa a am-
pla democratização da sétima arte atra-
vés da exibição gratuita de filmes mara-
nhenses em espaços públicos. A mostra 
exibe ainda produções de outros estados.  

 As sessões que ocorrem durante todo 
o evento, a partir das 9h, foram idealizadas 
em diálogo com os membros da Associação 

de produtores de cineasta do Maranhão 
(Aprocima), Josh Baconi e Nat Maciel. A 
ideia surgiu do crescimento de peças cine-
matográficas no Estado e da necessidade 
de ter um espaço para apresentação des-
tas ao público. De acordo com os mem-
bros da Aprocima, a intenção é expandir 
o projeto e tempo de exibição, e levar o 
“Cinema na Praça” para outras localida-
des já no próximo ano.

Ao todo, 54 filmes serão exibidos en-
tre longas, curtas, documentários, ficção, 
animações, cinema experimental, video-
arte e videodança. “Essa é nossa 1ª edição 
e queremos levar o projeto para praças da 
cidade e povoados do estado. Vamos tentar 
fechar parceria com o governo do estado e 
acreditamos no sucesso do projeto!”, afir-
ma Nat Maciel, que também é cineasta.

Valorização - A Semana de Ciência e 
Tecnologia visa valorizar os pesquisadores e 
aproximar a sociedade do que é produzido 
no meio estudantil e acadêmico. Em São 
Luís, o evento é coordenado pela Secre-
taria de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Inovação e terá sede na Praça Maria Ara-
gão. Com o apoio de entidades estaduais 
e federais, a Semana se estende para todo 

o interior do Estado. Palestras, Oficinas, 
Minicursos, Exposições de Trabalhos, Ex-
posições de Pôsteres, Visitas e Mesas de 
diálogo fazem parte de uma programação 
diversificada e gratuita.

Mostra da Diversidade 

O PraCine também está em parceria 
com o Curta a Diversidade, realizado pelo 
antropólogo e especialista em Gênero e 
Diversidade na Escola, Alderico Segundo. 
O objetivo do projeto é fazer com que a 
sociedade, de forma geral, se sensibilize 
com as dificuldades e entraves bem como 
às diversas formas de violência sofridas 
pela população LGBT no Brasil e, conse-
quentemente, no Maranhão. Para isso, a 
linguagem da sétima arte será usada como 
meio para incentivar as discussões tanto 
sobre gênero, raça, deficiência e demais 
discussões que envolvam o preconceito 
e a discriminalização. A intenção inicial 
do projeto Curta a Diversidade é trabalhar 
com curta-metragens, documentários ou 
filmes relacionados com a temática LGBT. 

E no Cine Praia Grande a  II Mostra 
de Cinema Trans começa a ser apresen-

tada de hoje (22) até o dia 25, em conjunto 
com o Fórum Maranhense de Mulheres. 
Serão exibidas produções cinematográfi-
cas que abordam a vida, as dores, alegrias, 
dificuldades, lutas e superações de pes-
soas transgênero (travestis, transexuais, 
intersexuais).

A mostra de cinema casa com o mês 
da Campanha Internacional pela Despa-
tologização das Pessoas Trans, para que 
elas deixem de ser  vistas como doentes 
pelos saberes médicos e psi (psicologia, 
psicanálise). 

Exibições de filmes de arte, documen-
tário, debate, performance artística e ses-
são exclusiva para escolas públicas com-
porão a mostra confirmando a tradição do 
cinema como espaço de desconstrução 
e renovação dos olhares que, segundo os 
organizadores, será um passo importante 
na construção de um mundo que respeite 
as pessoas transgênero.

Na programação desta quinta-feira serão 
exibidos, às 19h, o documentário Teste da 
Vida Real; performance de Andrezza Ma-
ranhão; debate com Hailey Kaas, ativista 
e teórica transfeminista Andressa Sheron, 
ativista trans. Os ingressos custam 5 reais. 

Cinéfilos e amantes da sétima arte poderão assistir 54 filmes que serão exibidos na programação da Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia entre longas, curtas, documentários, ficção, animações, cinema experimental, videoarte e videodança

Programação PraCine 
22/10 – Praça Maria Aragão
9h - A lei da água 78’ (MA)

10h30 - Ai, que vida! 110’ (MA)

14h - Diógenes 30’ (SP)

No interior de minha mãe 17’ (MA)

Chroma Aqui 14’ (PR)

Simulacro 9’ (RJ)

15h30 - Palhaços Anônimos 15’ (PR)

Broders 15’ (MA)

Electro 2’ (SP)

No Rastro da Espoleta 20’ (PB)

Massa Estanque 10’ (MA)

Corpo Verde 1’ (RJ)

17h - Acalanto 23’ (MA)

Menino do dente de ouro 13’ (RN)

Retirantes 13’23” (RS)

A Bordo 22’ (SP)

19h –Sessão Murilo Santos

Bandeiras Verdes 30’ (MA)

Fronteiras de Imagens 18’ (MA)

Palco Principal

17h - Saga do Casimiro Coco

20h – Grupo Feijoada Completa

22h - Nivaldo Santos 

22/10 – Cine Praia Grande
19h - Exibição do documentário Teste da Vida Real

Performance de Andrezza Maranhão;

Debate com: Hailey Kaas, ativista e teórica transfeminista 
Andressa Sheron, ativista trans

23/10
9h - Minha Vida em Cor De Rosa: exibição para alunos da escola pública

14h - Minha Vida em Cor De Rosa

18h30 - XXY, de Lucia Puenzo

20h - Hedwig - Rock, Amor e Traição, de John Cameron Mitchell

24/10
18h30 - Meninos Não Choram, de Kimberly Peirce

20h - Para Wong Foo, Obrigada Por Tudo! Julie Newmar, de Beeban Kidron

Público assistirá filmes como Acalanto,  Eu não quero voltar sozinho e Al Danuzio, por meio do PraCine, projeto que visa a ampla democratização da sétima arte através da exibição gratuita 
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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

n
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#A "Guerra dos Mosseis"

No tempo e na história

n      Em 22 de outubro de 1962, americanos 
e soviéticos por pouco não iniciaram o que 
seria a Terceira Guerra Mundial. O presidente 
americano John Kennedy anuncia ter provas 
da existência dos mísseis soviéticos e monta 
um bloqueio aeronaval contra Cuba. A União 
Soviética cede seis dias mais tarde.

Click !
Registro da empresária Raquel Carvalho, durante a Multifeiras, 

realizada na última semana, no Multicenter Sebrae. Ela e o marido 
e sócio, Guilherme Cortez, participaram do evento com um estan-
de de exposição da Acqualive, franquia de filtros que transformam 
a água ácida em água alcalina, e da Ilha Verde, loja de produtos na-
turais e orgânicos.

• • •

Música//Começa hoje a venda dos ingressos para o show
God save the Queen na segunda edição do evento Brasília On

The Rocks, que será em 26 de novembro, às 21h30, no Net Live
Brasília (SHTN, Tc. 2). As entradas estarão disponíveis a partir

da 0h pelo site Ingresso Rápido e a partir das 10h na Central de
Ingressos do Brasília Shopping. Informações:

www.netlivebrasilia.com.br.

• • •

Adeus
A atriz Yoná Magalhães foi cremada ontem, por volta das

13h30, no Rio de Janeiro, em cerimônia reservada apenas para
a família. Antes, no início do dia, o corpo da artista foi velado.
Yoná morreu na terça-feira, aos 80 anos, devido a problemas
de insuficiência respiratória. Ela estava internada desde 18 de
setembro na Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul.

Turnê no
Brasil

Mitch
Winehouse (foto),
pai da cantora Amy
Winehouse, se
apresentará no
Brasil de 15 a 20 de
dezembro. O show
faz parte de uma
campanha de
arrecadação de
fundos para a ONG
Amy Winehouse
Foundation, criada
em 2011 após a
morte da artista. As
apresentações
passarão por Porto
Alegre, São Paulo,
Rio de Janeiro
e Natal.

US$ 8
milhões

Valor que a Sony Pictures pagará
de indenização aos funcionários

após ciberataque

Jason Merritt/AFP-12/2/12

Não pretendo me
casar, nem
engravidar agora”

Fiorella Matheis (foto),
namorada do jogador
Alexandre Pato, sobre o futuro J.
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• • •

Agora (parece) que vai!
Adele está mostrando que o novo disco finalmente vai

sair. A expectativa é de que seja lançado ainda neste ano.
Depois de divulgar o trecho de uma música na televisão
britânica, a artista voltou ao Twitter e, em seu primeiro post
desde agosto, deu algumas dicas sobre o álbum. “Meu
último disco foi sobre um rompimento e, se eu tivesse que
classificar este, diria que é um álbum que fala de reatar
relacionamentos. Estou fazendo as pazes comigo mesma.
Compensando pelo tempo perdido. Compensando por tudo
o que fiz ou pelo que nunca fiz”, escreveu.

• • •

Com tudo
Selena Gomez (foto) é a

nova queridinha dos
Estados Unidos. A artista
pop conseguiu ocupar a
primeira posição da parada
norte-americana da
Billboard 200 após o
lançamento do álbum
Revival. O disco já vendeu
mais de 85 mil cópias e teve
18,5 milhões de execuções
em streaming.

Rapidinhas
» A reunião do grupo Blur em 2008 após cinco anos de hiato

se tornará tema de documentário, que será lançado em 2 de
dezembro no Reino Unido (ainda sem previsão no Brasil). O
filme de Sam Wrench mostrará três acontecimentos
relacionados à banda.

» A série Jessica Jones, nova aposta da Netflix entre super-
heróis, terá o trailer oficial divulgado na sexta-feira. A
trama da heroína com superforça chega a plataforma
em 20 de novembro.
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• • •

Novidade
Integrantes do grupo Blink-182 planejam lançar

novas músicas após a saída do vocalista Tom
DeLonge. Mark Hoppus e Travis Barker revelaram ao
site NME que gravaram cinco faixas inéditas ao lado
de Matt Skiba. “O objetivo é fazer um álbum e
apenas compor”, contou Barker.
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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. 

COHATRAC IV- vende casa 
no cohatraC IV c/1 gara-
gem p/1 carro, sala de es-
tar, jantar, 1 suite, 2 qtos, 1 
wc social, dce, lavanderia, 
3227-58-65 / 98880-1014.

CHÁCARA BRASIL

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

Casa com sala, copa, cozi-
nha, 3 quartos sendo 1 suite, 
garagem, WC social, 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.

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.

São Luís-MA, quinta-feira, 22 de outubro de 2015

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 CEN-
TRO Aluga-se casa no 
Centro, próx.a praça Deo-
doro, c/2 qtos, sala, copa, 
coz., wc, lavanderia, quin-
tal 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

CENTRO- aluga casa na 
rua da inveja, c/ sala, 1 
quarto, coz., wc social e 
área de serviço. R$ 500,00 
- 3268.3390 - 99976.7018

COHAMA

CA00194 - COHAMA - Alu-
go exc.casa c/ 2 qtos(s/1s-
te), wc social, sala, coz., 
dec completa, lavande-
ria 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 

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.

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

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 
autom., sala de estar / 
jantar, jd de inverno,3 qtos 
(s/2 stes), wc social, copa/
coz., á.serviço, lavande-
ria, DCE. Obs: cisterna. 
área de lazer 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 restaurante Chei-
ro Verde, com 5 suítes, ga-
ragem, Wc social, cozinha, 
sala, copa, ETC. R$ 2.800,00.  
Tr: 32356477 / 32356687 / 
999712399 / 982252627, 
www.ayrtonejulioimoveis.
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.

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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ALEMANHA 

ALEMANHA – cod [445] 
Vende-se um apto c/ga-
ragem, sala, coz., 2 qtos, 
wc social, varanda ou sa-
cada, 2º andar. Valor: R$ 
110.000,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

CALHAU

Vde Ap. Ed. Amsterdam 
c/217 m2, 4 suites , 3 va-
gas. Oportunidade 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 projeta-
dos 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. Valor 
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, RESI-
DENCIAL NOVO ANIL - Ap-
tos c/ 02 qtos sdo 01 suite 
e elevador. Venha conferir. 
3227-3099/9973-4073. www.
bmendes imoveis.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.

FORTALEZA

Vnd  flat na praia do Meire-
les/For. Prot. p/ morar no 
4º andar, c/1 qto, c/arm. 
emb. cama, de casal 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/sófa cama, rack 
c/tv a cabo, mesa de centro 
e cor. Lav. Coz. c/fogão  e 
gel. e arm. tudo isto/ um 
preço q/vc  Ñ vai acred. 
Acei. Fian. Bacário. Venha  
conferir. 3227-3099/99973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br 

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 comple-
ta, c/4 piscinas 110 Mil / 
700 mil fone: 98159-9890 
VIVO / 98705-1021 OI / 
3233-4801.

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 mobil., 
sla 2 amb, wc social, 3 qtos 
s/ 1 ste, 2 vagas, mesa re-
donda, fino acabamento 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

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

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.

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@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 so-
cial, sla em 2 amb, varn-
da, coz c/ armário, DCE, 
02 garagens, lazer c/ fit-
ness, piscina, playground, 
qdra e espaço goumert. 
Venha conferir.   3227-
3099 / 9973-4073 /www.
bmendesimoveis.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

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

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



6 São Luís-MA, quinta-feira, 22 de outubro de 2015

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

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

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

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

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

RESERVE O APTO DO TAM-
NHO DOS SEUS  SONHOS 
! c/ vista p/ o mar e lagoa 
. próx. Ao rest. Cabana 
do Sol , ED. DELLAMARE 
– Aptos  c/ 109 ,38 m² , 
sdo 3 stes e área  de lazer 

comp. FACILITADO  em  
até 80 meses direto c/ a 
construtora.  Venha con-
ferir .   3227-3099/9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br

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

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

AP00148 - PONTA DO FA-
ROL- Vende-se ou alua-se 
exc. apto c/ sala, saca-
da, 3 qtos (s/1ste), wc so-
cial, copa/coz.projetada, 
área de serviço, lavande-
ria, DCE. Cond.c/guarita 
24 hrs, salão de festas e 
campo de futebol vista 
para o mar. Valor Locação 
R$ 3.000,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

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, lavabo, 
02 qtos c/armários, 01 ste c/ 
closet, wc social, coz.c/ar-
mários, 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.,área de serviço,  pisci-
na,2 vagas 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 sui-
te, 2 qtos, sla “L”, wc social, 
var. coz. DCE, área ser. 1 gar.  
Imóvel todo c/ arm. proj. La-
zer c/ salão festas, churr. 
Ótima loc. no miolinho do 
Renascença, próx. Lagoa, 
a 2 quadras Shp. Tropical, 
Monumental, escolas, etc. 
Aceita fin. R$ 450.000,00. 
CRJ 238 F: 98112-0322/3227-
1777  (COD. 0110) 

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

AP00149 - RENASCENÇA 
II -Vende-se exc.apto, an-
dar alto, vista pra lagoa, 
c/130m² de área privativa, 
2 varandas, toda no grani-
to, totalmente mobiliado e 
c/móveis proj., decorado. 
c/sala em 2 amb.,3 qtos 
(s/1 ste e 2 semi-ste), copa/
coz., área de serviço, lav., 
DCE, 2 vags de gar.Valor 
R$ 750.000,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

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.
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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.

BEQUIMÃO

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

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

CALHAU 

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

Alugo apto com ótima 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.

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

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

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.

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

TURU - Vende apto no 
cond. Vista del mar, com 
varanda, sala, 2 qtos, 01 
suíte c/armários, wc social, 
coz., c/ armários, dce, área 
de serviço e garagem. R$ 
230.000,00 - 3268.3390 - 
99976.7018

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.

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

COHAFUMA

COHAFUMA - Aluga apt. 
Cond. Brisas 2 e  qts  
c/e sem mobília 3227-
5865/98176-1300.

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

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). 

COHAFUMA- aluga apto no 
cond. Residencial vinhais, 
c/ varanda, sala, 2 qtos, 
wc social, coz., dce, área 
de serviço e garagem. R$ 
900,00 (aluguel e cond.) 
- 3268.3390 - 9976.7018 

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 - 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.

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 america-
na, wc e área de serviço, R$ 
500,00 Tratar: 8886-4566 
/ 8124-4221 / 8851-8066.

ESTRADA DE RIBAMAR

AP00122 - ESTRADA DE RI-
BAMAR Aluga-se aptos no-
vos c/2 qtos, WC reversível 
, sala, coz. americana, sa-
cada, área de lazer com-
pleta 650,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 9 8705-1021 
OI / 3233-4801.

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

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.  
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OLHO D’ÁGUA
Cond. Village das palmeiras  
III , Av. Mário Andreza  prox. 
D. de la  Touche   , Apto c/ 3 
qtos  1 ste  68m²  1 vaga  na 
gar. Área  de  lazer  com-
pleta (cond. Inclu.) TR: (98)  
99823-9101/ 3236-4199.

PLANALTO ANIL II
Aluga-se um apto  refor-
mado c/ 2 qtos, 2 wc, coz. 
am., sala, var, sacada, vaga 
na garg, fica atrás do Col. 
Raio de Sol, Bloco B-5 R$ 
780,00 c/ cond. Incluso fa-
lar c/ Dr. Guimarães 8141-
3501 / 8125-0410.

PONTA D’AREIA
IMPERDÍVEL!  Aluga-se 
apto no Flat Number One, 
bairro Ponta d’Areia, total-
mente mobiliado. Serviço 
de quarto, academia, TV a 
cabo, Internet. Condomí-
nio incluído. R$ 2.200. TEL: 
9114-1423. (PF).

 
(LC/102)De frente p/mar, sla 
em 2amb, lavabo, coz proj, 
2 sts projetadas, 1 qrt, desp. 
Fones: 3238-3491/4731.

Ponta D’Areia - Alugo flat 
todo mobíliado.R$ 2.100,00 
com cond. Tr: 32356477 / 
32356687 / 999712399 / 
988168000. www.ayrtone-
julioimoveis.com.br.

Alugo apto de frente p/mar, 
sla em 2amb,lavabo, coz 
proj, 2 sts projetadas,1 qrt 
,desp. Fones: 3238-3491.

Aluga ótimo apto no Ed. 
Liberty Home, nascente, 
duplex, c/ 80 m², c/ 02 
qtos sendo 01 suíte mas-
ter c/ banheira de hidro e 
01 semi-suíte,  sala p/ 02 
ambientes, sacada, coz,  
área de serviço, área de 
lazer e gar., por apenas 
R$ 2.000,00 incluso con-
domínio... Não perca esta 
oportunidade.   3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

Aluga exc. e lindo loft (apto), 
semi-mobiliado, de frente 
para mar, vista plena, esp. 
grandes, c/ armários proj. 

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

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, vis-
ta plena, esp. enormes, todo 
c/ arm. proj.  1 suite máster 
c/closet e hidrom., 1 suite 
c/hidrom., 2 suites, sala es-
tar, sla/jantar/sala/intima/ 
home theater, lavabo, 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.

TURU- alugo apto no 
cond. Lago verde, c/ va-
randa, sala, 2 quartos, wc 
social, coz., área de serviço 
e garagem. R$ 750,00 (alu-
guel e cond.) - 3268.3390 
- 99976.7018

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] 
Vende-se um conj.de 
08 Kits nets, sendo que 
cada uma possui sala, 1 
quarto, WC social e la-
vanderia coletiva. 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 se-
guintes bairros Anil , Ivar 
Saldanha , João Paulo , 
Cohatrac  e Monte Cas-
telo .  TR: 98 3258-5629 
/3083-0799 /9 8731-2428 
/ 99129-6797. Email: qua-
tro.i@ig.com.br

PONTA D´AREIA
Alugo Flat c/54m²,qts c/
cama csal, qto c/2 cmas 
solt.,sla de estar/jantar. 
TR: 98170-0253.

ALU-
GAR

ARAÇAGY 
Estrada da Maioba, ven-
do 4 lotes medindo 10x40 
cada. R$ 15.000,00 cada. 
Tr: 8889-5993.

Vende-se área com 3016m² 
na avenida principal – óti-
mo para construtora. R$ 
2.000.000,00. Falar c/ Hé-
lio. Tr: 3235-8312/ 3235-
8115/ 8802-6168/ 8181-
1942. Creci J-184.

Vendo 4 lotes de 10x40 
cada. R$ 15.000,00 cada. 
Tr: 8889-5993.

 Vde 4 lotes juntos c/1800 
m2, lado praia, próximo ao 
mirante R$ 320 Mil ou dois 
juntos R$ 160 Mil    Fone: 
98 3235-8115/ 3235-8312/9 
8181-1942/9 8802-6168/9 
8118-3146.

ARAÇAGY- Vende terreno 
no araçagi com 900 m², 
todo documentado  3227-
5865 /98176-1300.

ALTO DO TURU

Vde 2 lotes juntos ou se-
parado sendo R$ 30 Mil 
cada.  Fone: 98 3235-8115/ 
3235-8312/ 9 8181-1942/9 
8802-6168/ 9 8118-3146.

BARREIRINHAS

BARREIRINHAS - TE00025 
- Vendo exc.terreno no cen-
tro da cidade de Barreiri-
nhas, c/área de 34.325 m², 
à margem do Rio Preguiças. 
Ótimo para resorts, hotéis 
e pousadas. Valor do m²: 
R$ 30 Reais.fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.
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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,mura-
da, c/ benfeitorias, 3 casas 
de morada, galpão, escritó-
rio, plantações c/ docum.. 
regular  2.000.000,00 
fone:  9 8159-9890 VIVO 
/ 9 8705-1021 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

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.

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 Terre-
no na Rua Turiaçu, de es-
quina, Quinta do Calhau, 
lado Praia, 879 m2, R$ 720 
Mil. Contatos: 8703-1547/ 
3227-0438. 

Vende 4 lotes com exce-
lente localização no bairro 
residencial mais valoriza-
do da ilha, Quintas do Ca-
lhau c/ 800m² cada, todo 
documentado, do lado da 
praia, a partir de 550 Mil. 
Venha conferir não perca 
tempo. 3227-3099 / 9973-
4073  www.bmendesimo-
veis.com.br

RAPOSA
Atenção Investidores: 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 me-
tropolitana slz, c/area total 
de 20 ha, ideal p/ grandes 
investimentos e constru-
toras. Doc. Regularizada. 
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 are-
as c/30000m2 e 40000m2 
em avenida bom p/ga-
ragem, gapão e minha 
casa minha vida Fone: 98 
3235-8115 / 3235-8312 
/ 98181-1942 / 98802-
6168 / 98118-3146

SANtA RItA-MA
Vende se uma proprieda-
de em Santa Rita, no Cen-
tro 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 
quadrados). Próx.à Ave-
nida dos Holandeses 
12.000,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

RENASCENÇA

Alugo área próximo ao 
Shopping Tropical com 
área de 3.000m² Tr: 
3235-6477 / 3235-6687/ 
9971-2399/ 8225-2627 
www.ayrtonejulioimo-
veis.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/ grande 
área livre , piscina , qdra 
, e campo de futebol  , Anil 
, no  Coquilho , Santa Bar-
bara .  TR: 98 3258-5629 
/3083-0799 /9 8731-2428 
/ 99129-6797. Email: qua-
tro.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, 
churrasqueira,  arvo-
res frutíferas,  etc.  R$ 
2.000,00. TR: 32356477 
/ 32356687 / 999712399 
/ 988168000. www.
ayr tonejul io imoveis .
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.

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

CALHAU

Vde salas juntas ou se-
paradas Ed. Vinicius de 
Moraes c/50m2 cada R$ 
300 mil (cada) 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

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CARTÓRIO DA 3ª ZONA-JOÃO PAULO

EDITAL DE PROCLAMAS

MATRICULA: 030015

Edital de Proclamas nº. 1887/2015

          Oicial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: Clarindo Franci Pereira Viana e Er-
ica Vanessa Santos Silva. Ele brasileiro, solteiro, Proissão: Técnico 
Segurança do Trabalho. Filho de Clarindo Viana Correa e Francinete 
Pereira Correa. Ela brasileira, solteira, Proissão: Estudante, Filha de 
José Carlos Serra Viera e Ana Cleide Siqueira Santos. 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) 21 de Outubro de 2015.
Idalla Alves do Nascimento Abraão

Registradora

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CARTÓRIO DA 3ª ZONA-JOÃO PAULO

EDITAL DE PROCLAMAS

MATRICULA: 030015

Edital de Proclamas nº. 1886/2015

          Oicial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: Neile Neves Gomes e Francilene 
Araújo Martins. Ele brasileiro, solteiro, Proissão: Metalúrgico. Filho 
de Luís Azevedo Gomes e Julia Neves Gomes. Ela brasileira, soltei-
ra, Proissão: Estudante, Filha de Raimundo Benedito Trinta Martins 
e Darcy Araújo Martins. 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) 21 de Outubro de 2015.

Idalla Alves do Nascimento Abraão
Registradora

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CARTÓRIO DA 3ª ZONA-JOÃO PAULO

EDITAL DE PROCLAMAS

MATRICULA: 030015

Edital de Proclamas nº. 1885/2015

          Oicial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, faz 
saber a quem interessar que: Carlos Henrique Pereira Pinto e Marinal-
da da Silva Sousa. Ele brasileiro, solteiro, Proissão: Trabalhador Rural. 
Filho de Antônio de Sousa Pinto e Raimunda Nonata Pereira Pinto. 
Ela brasileira, solteira, do lar. Filha de Raimundo Nonato Rodrigues 
Sousa e Maria Nonata da Silva Sousa. 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 apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 21 de Outubro de 2015.

Idalla Alves do Nascimento Abraão
Registradora

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CARTÓRIO DA 3ª ZONA-JOÃO PAULO

EDITAL DE PROCLAMAS

MATRICULA: 030015

Edital de Proclamas nº. 1884/2015

          Oicial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, faz 
saber a quem interessar que: Evaristo Baldez da Cunha Neto e Mirian 
Pinheiro Silva. Ele brasileiro, divorciado, Proissão: Bacharel em direito. 
Filho de Juracy Baldez da Cunha e Magaly Baldez da Cunha. Ela bra-

sileira, solteira, Proissão: Publicitária. Filha de Lourenço Lisboa Silva e 
Maria da Conceição Silva. 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) 21 de Outubro de 2015.

Idalla Alves do Nascimento Abraão
Registradora

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

CARTÓRIO DA 3ª ZONA-JOÃO PAULO

EDITAL DE PROCLAMAS

MATRICULA: 030015

Edital de Proclamas nº. 1883/2015

          Oicial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, faz 
saber a quem interessar que: Marcio Bezerra Rocha Santiago e Andrea 
Jordânia Coelho da Silva. Ele brasileiro, solteiro, Proissão: Operador 
de serviços gerais. Filho de Marcio Abreu Santiago e Camila Jocastha 
Bezerra Rocha. Ela brasileira, divorciada, Proissão: Assistente admin-

istrativa. Filha de Antônio Pedro da Silva e Francisca Coelho da Silva. 
Ambos residentes nesta cidade Requereram habilitação para casa-

mento, 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) 21 de Outubro de 2015.
Idalla Alves do Nascimento Abraão

Registradora



São Luís-MA, quinta-feira, 22 de outubro de 2015

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.

SA00012 - RENASCENÇA 
II -Aluga-se 3 salas no Ed. 
Michelangelo, uma c/52 
m² de área privativa por 
R$ 2.600,00 e 2 conjuga-
das c/30,00 m² cada uma 
no valor de R$ 1.600,00 
cada uma. Uma vaga de 
gar.por unidade. Locali-
zação privilegiada 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 odontológi-
co completo, c/todos os 
equipamentos no Ed. Co-
mercial Castelo Branco. R$ 
2.000,00 c/ cond. incluído. 
Tr: 32356477 / 3236687 / 
999712399 / 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.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 escri-
tório, copa/ cozinha, re-
feitório, 4 banheiros e es-
tacionamento. 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.
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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

Ótima oportunidade de 
negocio passa-se restau-
rante todo completo em 
pleno funcionamento com 
boa freguesia. Localizado 
no Centro, prox. A praça 
da alegria. Aceito carro 
de menor valor. Contato: 
98912-4575. (A.03.11.15).

NEGÓCIOS
Salão - Alugo ou entro em 
sociedade de um Salão de 
Beleza montado no Pla-
nalto Anil II, próx. ao Chi-
nelo de Dedo. Inf.: 98858-
2492/98805-7422.

Faça acontecer. Adquira 
um Consórcio Saga e re-
alize seus sonhos. Infor-
mações: (98) 3133-1803.

Promoção! A partir de 500 
salgados (pedidos) ganhe 
100 + 25 picolés de brinde. 
Informações: 3223-4324 / 
98722-6535.

Promoção! A partir de 500 
salgados (pedidos) ganhe 
100 ou entregamos no do-
micílio. Informações: 3275-
4939 / 99612-3681.

SERVIÇOS
Reforço escolar 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.

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.

Não despreze hoje, pois ama-
nhã poderá precisar. Traba-
lha com cartas cigana, tarô, 
leitura de mão, urnas e mapa 
astral e outras especialida-
des. Consulte-me: Rua 7 de 
Setembro, 871 - Centro (próx. 
ao Mercado Central), (98) 
99935-9836 / 98268-4848.

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

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

Temos corretores de 
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, soldagem. 
Serviços  de serralheria em 
geral. Fone: 9 9905-2402.

C&D Concita. Preços aces-
síveis. Fardo de Cerveja em 
Lata: Skol, Brahma ou An-
tarctica, apenas R$ 35,00 
(quente). Fone: 9 8149-1461.

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


