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Negócios
O Partido Novo, legenda criada por 
empresários e profissionais liberais, 
ganha corpo no país. E atrai pelos 
diferenciais e regras que impõe aos 
seus filiados. Por exemplo: todos de-
vem ser ficha-limpa.

Brasília-DF

EXEMPLAR  DE  ASSINANTE  

Jo

CIAL ESPE

Orçamento de programa de estí-
mulo a empresas sofre corte de 
R$ 30,5 bilhões. O Conselho Mo-
netário Nacional (CMN) aprovou 
a redução do limite de crédito 
para R$ 19,5 bilhões.

Bastidores
 A ameaça chegou em forma de fogo 
e já consumiu mais de 30km de flo-
restas da Reserva Arariboia, situa-
da entre os municípios de Arame, 
Grajaú, Santa Luzia, Bom Jesus, 
Amarante e Buriticupu, no sudo-
este do Maranhão.

#PDV
Empresas genuinamente mara-

nhenses estarão com estandes na fei-
ra de exposição da Expo Indústria 
Maranhão no Multicenter Sebrae. 
Os visitantes terão acesso aos mais 
diversos produtos fabricados pelas 
indústrias no estado.

 

Giro
 Eduardo Cunha acaba de dar um 
empurrãozinho ao grupo que vem 
a Brasília pedir o impeachment 
de Dilma. Ele autorizou o Movi-
mento Brasil Livre a acampar em 
frente ao Congresso.

ENEM ENEM ENEM ENEM ENEM ENEM ENEM ENEM 
SÁBADO, 24 DE OUTUBRO DE 2015

 Sampaio e 
Paysandu

fazem clássico 
regional hoje 

pelo Brasileirão

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão na expectativa da aprovação para ingresso no ensino superior. Buscando a preparação para o concorrido exame, candi-
datos participaram do projeto ‘Aulões do Enem’. Lançado em agosto, o projeto do governo do Maranhão possibilitou aulas preparatórias gratuitas a mais de 10 mil candidatos de 16 municípios 

maranhenses. Os candidatos puderam ter acesso a informações atualizadas do cronograma de disciplinas do exame em aulas com estilo de megarrevisões.
URBANO

Neuropsiquiatra 
Ruy Palhano 

lança livro hoje   

Dia do Enem: e agora?

Preparados...
Milhares de candidatos frequentam aulões no Maranhão

Mais de 7 milhões de candidatos inscritos participam do seletivo. No maranhão, são 270 mil

Justiça tira  
mandato 

do prefeito  
Gil Cutrim 

SUPERESPORTES 4

Confira dicas de professores para leitura antes da prova 

Saiba o que levar e o que usar na sala durante o teste   

  
Conheça  alguns motivos que podem eliminá-lo do Enem 

4 horas de prova: veja o que comer durante o teste  

A -
B -
C -
D -

SEGURANÇA     PM combate crimes contra estudantes

 O prefeito foi condenado à perda 
do mandato e à suspensão dos di-

reitos políticos. A decisão foi toma-
da pelo juiz Jamil Aguiar da Silva, 

titular da Vara Cível. 
PÁGINA 3\POLÍTICA

URBANO\PÁGINA 3\POLÍCIA

O Livro Consumo de Drogas e 
Outros Comportamentos Relacio-
nados: 240 Perguntas e Respostas, de 
autoria do médico neuropsiquiatra 
Ruy Palhano, será lançado hoje, às 
19h, no Auditório Inovação, duran-
te a Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia, que está acontecendo 
na Praça Maria Aragão. IMPAR
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POLÍTICA] ]
JUSTIÇA

CURTIDAS

DIÁRIO OFICIAL

Pra lá de irritado
Numa semana em que Eduardo Cunha se preparava para 

respirar um pouco mais, o Supremo veio com o sequestro dos 
recursos depositados na Suíça. Sinal de que as provas de que 
os recursos são oriundos de propina devem ser contunden-
tes. Resultado: vem mais pressão para que ele deixe o cargo.

TCU de olho no MEC
A ministra Ana Arraes, do Tribunal de Contas da União, 

mandou suspender a seleção das mantenedoras de ensino 
superior para implantação de cursos de medicina em 39 mu-
nicípios. O resultado deveria ser publicado hoje, mas diante 
dos indícios de favorecimento a determinadas instituições, 
o TCU vai averiguar melhor o processo de escolha.

E vem mais
Há um mês, a coluna divulgou que a primeira leva de autori-

zadas deveria ter saído em junho, mas uma ordem judicial sus-
pendeu a divulgação. Nova data foi marcada para agosto. Nova 
suspensão. Agora, foi a vez do TCU. O Ministério Público também 
está analisando o caso, ou seja, vem por aí mais investigação.

“Sete fundos”
Assim os integrantes da CPI dos Fundos de Pensão estão cha-

mando a empresa Sete Brasil, de João Carlos Ferraz, aquele que 
fez uma reunião com Lula e com o empresário José Carlos Bumlai 
para tratar da negociação de navios-sonda. É que os fundos Pe-
tros, Funcef e Previ investiram R$ 3 bilhões na Sete Brasil, quan-
do a empresa tinha apenas um mês de vida. Negócio da China...

Sete vidas
Eike Batista tem depoimento marcado na CPI dos Fundos 

de Pensão para a próxima quinta-feira. Se tiver problemas de 
agenda, o presidente da CPI, Efraim Filho, já avisou aos amigos 
de Eike que não se importará. Assim, vai aproveitar o tempo 
para ver se emplaca a convocação de Bumlai, aquela que o 
governo conseguiu evitar na sessão de ontem.

Depois dos lotéricos…
A intenção dos estrategistas do Planalto é lotar a casa sem-

pre que a presidente for sancionar leis que beneficiem a po-
pulação, levando representantes de todas as categorias en-
volvidas. O objetivo é ir quebrando a presença desse pessoal 
em manifestações contra a presidente Dilma.

O 
ministro Teori Zavascki, 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF), decretou 
ontem segredo de Jus-

tiça no aditamento da denúncia 
apresentada contra o presidente 
da Câmara dos Deputados, Edu-
ardo Cunha (PMDB-RJ).

A decisão do ministro foi mo-
tivada pelo encaminhamento, 
na semana passada, de novas 
acusações ao Supremo pelo 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot. No inquérito 
no qual o segredo foi decreta-
do, Cunha é acusado de receber 
US$ 5 milhões em um contrato 
de navios-sonda da Petrobras. 

Na decisão, o ministro citou 
a Lei 12.850/2013, que regula-
mentou os acordos de delação 
premiada. A norma prevê que 
o processo deve correr em sigi-
lo, devido aos depoimentos de 
delação nos quais os acusados 
são citados. “Diante da docu-
mentação juntada, observe-se, 
até nova decisão, a restriçãode 
publicidade decorrente da jun-
tada, no aditamento à denúncia 
ora formulada, de depoimen-
tos que seguem sob sigilo legal”, 
decidiu o ministro.

Ontem, em decisão opos-
ta, Zavascki negou pedido da 
defesa de Eduardo Cunha para 
decretar segredo em outro in-
quérito a que o parlamentar 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, decretou ontem segredo de Justiça em 
inquérito sobre os contas na Suíça do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha

Inquérito contra 
Cunha agora 
é em segredo

O ex-diretor de Marketing 
do Banco do Brasil, Henrique 
Pizzolato, único condenado no 
processo do mensalão que ain-
da não havia cumprido pena em 
solo brasileiro, já está encarcera-
do. Ele chegou ao Brasil pouco 
antes das 7h de ontem, vindo da 
Itália, para onde fugiu em 2013 
antes do fim do julgamento que o 
condenou a 12 anos e sete meses 
de prisão por corrupção passiva, 
peculato e lavagem de dinheiro.

No Complexo Penitenciá-
rio da Papuda, Pizzolato ficará 
recluso em uma cela do Bloco 
5 do Centro de Detenção Pro-
visória. Ele cumprirá a pena 
em uma cela com cerca de 20 
metros quadrados junto com 
outros dois encarcerados: José 
Carlos Alves dos Santos, ex-fun-
cionário do Senado que matou 
a esposa, e Elton Antônio dos 
Santos, idoso, condenado por 
estupro e violência doméstica. 

A presidente Dilma Rousseff 
decidiu vetar integralmente a lei 
que estendia a todos os servidores 
públicos a aposentadoria com-
pulsória aos 75 anos, e não aos 
70. A lei complementar, aprova-
da no fim de setembro pelo Se-
nado, regulamentava para todo 

o funcionalismo público a Pro-
posta de Emenda à Constituição 
(PEC) 88/2015, a chamada PEC 
da Bengala, que aumentou de 
70 para 75 anos o limite de apo-
sentadoria compulsória para os 
ministros do Supremo Tribunal 
Federal (STF), dos tribunais su-

periores e do Tribunal de Contas 
da União (TCU).

O veto está na edição de on-
tem do Diário Oficial e, na justi-
ficativa, Dilma argumenta que o 
tema é prerrogativa da Presidên-
cia da República e não do Con-
gresso, por isso a lei contraria a 

Constituição Federal.
“Por tratar da aposentadoria 

de servidores públicos da União, 
tema de iniciativa privativa do 
presidente da República, o pro-
jeto contraria o disposto no Art. 
61, § 1º, inciso II, da Constitui-
ção”, diz a mensagem de veto.

Dilma veta lei da PEC da Bengala 

EXTRADIÇÃO

Em decisão oposta, Zavascki negou o pedido de outro inquérito da defesa do deputado Eduardo Cunha

responde no Supremo, sobre 
contas atribuídas a ele na Suíça. 
Na decisão, o ministro enten-
deu que a publicidade dos atos 
processuais é um pressuposto 
constitucional e que a situação 
de Cunha não se enquadra nas 
exceções previstas por lei, en-
tre elas, a defesa da intimidade 
ou o interesse social.

Diante da documentação juntada, observe-se, até 
nova decisão, a restrição de publicidade decorrente 
da juntada, no aditamento à denúncia ora formulada, 
de depoimentos que seguem sob sigilo legal

Teori Zavascki, ministro do Supremo Tribunal Federal

Pizzolato já está preso na Papuda

A família de um deles já for-
neceu o único aparelho de TV 
permitido para o espaço.

Assim como os demais pre-
sos, o condenado vai receber as 
vacinas contra tétano e hepatite 
e terá a rotina dos demais deten-
tos, podendo sair para o banho 
de sol por duas horas diárias. A 

realização de atividades labo-
rais poderá ser feita, conforme 
as “aptidões e capacidade” de Pi-
zzolato, informou a subsecreta-
ria do Sistema Penitenciário do 
Distrito Federal (Sesipe).

A partir da semana que vem, 
o ex-diretor do Banco do Brasil 
terá direito a receber visitas nas 

sextas-feiras, podendo cadastrar 
nove familiares e um amigo, além 
do seu advogado. A cada visita, 
porém, ele pode receber somente 
quatro pessoas, das 9h às 15h. A 
alimentação será oferecida quatro 
vezes ao dia, havendo a possibili-
dade de receber R$ 125 por sema-
na dos familiares para comprar 
itens que não estão na cantina, 
como cigarro, refrigerante e pizza.

Pizzolato chegou à Papuda 
pouco antes das 10h30 e antes 
disso, já em Brasília, permane-
ceu por 30 minutos no Instituto 
Médico-Legal, onde fui subme-
tido a exame de corpo de delito.

O desembarque em São Pau-
lo, em um voo comercial vin-
do de Milão, põe fim à história 
de fuga de um dos condenados 
no processo da Ação Penal 470, 
que envolveu também vários 
recursos judiciais e tentativas 
do governo brasileiro de trazê-
lo de volta ao Brasil.

Pizzolato ficará recluso em uma cela junto com outros dois encarcerados

CUNHA EM CAMPO
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acaba de dar 

um empurrãozinho ao grupo que vem a Brasília pedir o im-
peachment da presidente Dilma Rousseff. Ele autorizou os 
integrantes do Movimento Brasil Livre a acamparem no gra-
mado em frente ao Congresso Nacional. Renan Calheiros, pre-
sidente do Senado, foi na onda, depois de ouvir um pedido do 
deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS). Há tempos, esse tipo 
de acampamento era colocado apenas no gramado acima, de 
forma a deixar a área em frente ao Congresso mais livre. Há 
quem diga que o acampamento é para dar a ideia de gramado 
cheio. Ainda que seja de barracas, e não apenas de pessoas.

...É para quem pode/ O detalhe é que existem projetos nas 
duas Casas que tratam dos vistos e estão em tramitação há 
mais de sete anos e ninguém conseguia levar a voto. Agora, 
os empresários do setor atribuem a rápida aprovação à força 
política do ministro Henrique Eduardo Alves (foto), um ex-
deputado que não perdeu os contatos no parlamento. Pelo 
projeto, os norte-americanos ficam isentos do visto até se-
tembro de 2016, no fim da Paralimpíada. São os que mais 
gastam no turismo brasileiro.

Tudo pelo poder/ O ex-vice-governador Tadeu Filippelli agora 
é oficialmente funcionário da vice-Presidência da República, 
com um DAS-3, algo em torno de R$ 3 mil. Ele não precisa 
desse dinheiro. Ali, o que vale é o poder.

Por falar em Temer.../ As salas do vice voltaram a ser bastante 
frequentadas. É que todas as vezes em que há uma lufada de que 
pode haver impeachment, o cacife político de Michel aumenta.

Em tempo recorde.../ O Ministério do Turismo conseguiu apro-
var em menos de um mês a isenção da obrigatoriedade do visto 
no ano olímpico na Câmara dos Deputados e nas Comissões 
de Turismo e Relações Exteriores do Senado. Já tem acordo 
para o projeto entrar na pauta assim que for desbloqueada.
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BASTIDORES
Raimundo Borges
borges@pacotilha.com.br

É um erro jurídico, político e de 
fundo democrático. Demonstra 
que a oposição não se conforma 
com o resultado das urnas. Isso 
é conspiração
Do líder do PMDB na Câmara, deputado Leonardo Picciani (RJ), 
sobre o pedido de impeachment da presidente Dilma Roussef

A reserva queima
Desta vez não foi malária ou balas de espingarda de ne-

nhum jagunço. A ameaça chegou em forma de fogo e já consu-
miu mais de 30km de florestas da Reserva Arariboia, situada 
entre os municípios de Arame, Grajaú, Santa Luzia, Bom Jesus, 
Amarante e Buriticupu, no sudoeste do Maranhão. Quase um 
terço das terras indígenas já foram transformadas em cinzas.

Cerca de 180 brigadistas dos estados do Maranhão, To-
cantins, Rio de Janeiro, São Paulo e do Distrito Federal estão 
na área tentando apagar o fogo. A extensão devastada cor-
responde a 11 mil campos de futebol.

Cerca de 7.300 índios habitam a Reserva Arariboia, dis-
tribuídos em 140 aldeias, muitas delas encravadas em áreas 
de difícil acesso ao longo de 338 mil quilômetros de extensão 
em matas selvagens.

E, na luta para apagar o incêndio devastador que já dura 
mais de 40 dias, buscam-se, também, os culpados. Como ex-
plicar que, de repente, o fogo apareça e saia consumindo tudo 
pela frente? Os índios dizem que o incêndio é criminoso e 
acusam os madeireiros da região. Não se sabe o motivo, mas 
o momento é de grande tensão. Também não é hora de bus-
car culpados, mas, sim, de agir.

É inegável que os povos indígenas da pré-Amazônia ma-
ranhense vêm sofrendo ao longo de décadas um processo de 
extermínio lento e silencioso. Além dos Guajajaras e dos Ga-
viões, que são os donos da Reserva Arariboia, a ameaça, seja 
em forma de fogo, de balas de espingardas ou de doenças 
tropicais, atingem, também, a nação Awá-Guajá, uma das 
últimas tribos nômades da Amazônia brasileira e que ainda 
não teve contato com a civilização branca.

Não são meras suspeitas, os fatos são concretos e confir-
mam que realmente há em curso um processo de eliminação 
dos povos indígenas no Maranhão. E continuar de braços cru-
zados não é apenas crime de omissão, como, também, um ato 
de extrema covardia.  

Diante deste cenário, é louvável a iniciativa da juíza Se-
lecina Henrique Locatelli, da Comarca de Arame, que em um 
ato de coragem decidiu deixar por algumas horas os proces-
sos no seu gabinete e adentrar, sozinha e sem qualquer tipo 
de segurança pessoal, as matas da Reserva Arariboia para se 
reunir com os índios da aldeia Zutiwa. O fato aconteceu no 
dia 9 deste mês, marcando, na história do Poder Judiciário 
do Maranhão, a primeira audiência pública dentro de uma 
aldeia indígena com a presença de um magistrado.

O gesto da juíza merece reconhecimento não apenas pela 
sua bravura, mas, principalmente, por ter servido para com-
provar que, ao contrário do que é noticiado, os povos indíge-
nas não querem guerra, precisam apenas sobreviver.    

AFASTAMENTO

Gil Cutrim 
perde mandato
Justiça condena prefeito de São José de Ribamar, Gil Cutrim, por improbidade administrativa. 
Cutrim teve ainda perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos

O 
prefeito de São José de 
Ribamar, Gil Cutrim 
(PDT), foi condenado 
à perda do mandato e 

à suspensão dos direitos políti-
cos pelo prazo de cinco anos por 
improbidade administrativa. A 
decisão foi tomada pelo juiz Ja-
mil Aguiar da Silva, juiz titular 
da Vara Cível, tendo, como base, 
pedido feito pelo Ministério Pú-
blico do Maranhão.

De acordo com Ação Civil Pú-
blica impetrada pela promotora 
de Justiça Elisabeth Albuquerque 
de Sousa Mendonça, titular da 
1ª Promotoria de Justiça Cível 
da Comarca de São José de Ri-
bamar, a Prefeitura de São José 
de Ribamar promoveu concur-
so público para preenchimento 
de vagas, para substituição de 
servidores temporários. A ho-
mologação do concurso data de 
28 de novembro de 2011. Mas, 
segundo o MPE, no mesmo 
período, foram criados cargos 
comissionados através da Lei 
Municipal nº 962/12 e nenhum 
deles possui atribuições de di-
reção, chefia ou assessoramen-
to. Também foram preenchidos 
diversos cargos por servidores 
contratados sem respaldo legal. 
A irregularidade levou o Minis-
tério Público a firmar Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) 
com o município, onde a fina-
lidade seria convocar e nome-
ar os candidatos aprovados e 
classificados no concurso. Eles 
assumiriam os lugares ocupa-
dos pelos servidores contrata-
dos temporariamente.

Apesar do TAC firmado, os 
classificados nunca foram con-
vocados para assumir os cargos 
no município. No dia 4 de se-
tembro de 2012, a Promotoria 
de São José de Ribamar realizou 
uma reunião com representan-
tes da prefeitura e, nela, ficou 
acertado que, em seis meses, os 
acordos firmados anteriormente 
seriam cumpridos. No entanto, 
a prefeitura continuou com inú-
meros servidores temporários 
e não tinha como comprovar a 
manutenção destes comissio- ÍNTEGRA DA NOTA DE ESCLARECIMENTO

Sobre notícia divulgada nesta sexta-feira (23) pelo Minis-
tério Público Estadual, cujo título é “Prefeito é condenado à 
perda do cargo”, o prefeito de São José de Ribamar, Gil Cutrim, 
presta os seguintes esclarecimentos necessários:

O prefeito ainda não foi notificado oficialmente sobre a re-
ferida decisão do juiz Jamil Aguiar da Silva. Assim que o for, 
tomará as medidas judiciais necessárias e cabíveis visando 
restabelecer a verdade.

Causou estranheza tal decisão, uma vez que a mesma con-
traria o que reza a Lei nº 8.429/92, no seu Artigo 20, que deter-
mina que a perda da função pública e a suspensão dos direitos 
políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença 
condenatória.

No início deste mês, o Tribunal de Justiça do Maranhão, 
através da sua 1ª Câmara Criminal, rejeitou denúncia, tam-
bém formulada pelo MPE, que versava sobre os mesmos obje-
tos expostos contra o prefeito na ação acatada pelo juiz Jamil 
Aguiar da Silva.

O prefeito provou que não houve descumprimento do Ter-
mo de Ajustamento de Conduta (todas as nomeações estão res-
paldadas na Lei n. 962/2012, devidamente analisada e apro-
vada pelo Poder Legislativo Municipal, inexistindo qualquer 
questionamento judicial sobre a mesma), mostrando que a 
administração municipal já nomeou 378 aprovados no úl-
timo concurso público, faltando apenas menos de 10% para 
serem chamados.

O referido concurso, é importante salientar, está em plena 
vigência de prazo.

 “A conduta do gestor não se enquadra na descrição da de-
núncia ofertada e se entende pelo não recebimento da mesma”, 
afirmou, na ocasião, o desembargador Bayma Araújo, cujo voto, 
foi acompanhado pela maioria dos membros da 1ª Câmara.

Desta forma, percebesse claramente que a decisão do juiz 
Jamil Aguiar só terá seus efeitos concretizados caso seja con-
firmada pelas instâncias superiores, que em processo análo-
go julgou improcedentes os fatos narrados pelo magistrado.

PREFEITOS NA MIRA DA JUSTIÇA

PREFEITOS ENROLADOS COM A JUSTIÇA

Nos últimos meses, prefeitos maranhenses têm figurado nas 
manchetes por irregularidades supostas ou concretas à frente de 
suas gestões. O destaque da lista é a ex-prefeita de Bom Jardim, 
Lidiane Leite, a “Prefeita Ostentação”, condenada com o afas-
tamento da prefeitura e que ficou 39 dias foragida da Justiça. 
Lidiane é acusada de desvios de recursos públicos da educação.

Outro que se viu envolvido com a polícia foi o prefeito de 
Anajatuba, Helder Lopes Aragão. Ele também é acusado de par-
ticipar de um esquema de desvio de verbas federais do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Já Irlan Serra, prefeito de Pedro do Rosário, e Jorge Eduar-
do Gonçalves de Melo, prefeito de Lagoa Grande, foram pre-
sos pela Polícia Rodoviária Federal por porte ilegal de armas. 
Ambos foram conduzidos para a delegacia mais próxima, mas 
foram liberados pouco tempo depois.

GIL CUTRIM (SÃO JOSÉ DE RIBAMAR)
condenado a perda de mandato

LIDIANE LEITE (BOM JARDIM) 
afastada por desvios de recursos públicos da educação

HELDER LOPES ARAGÃO (ANAJATUBA) 
preso por desvio de verbas federais

IRLAN SERRA (PEDRO DO ROSÁRIO) 
preso por porte ilegal de arma

JORGE EDUARDO GONÇALVES DE MELO (LAGOA GRANDE) 
preso por porte ilegal de arma

nados no quadro do município. 
Isso é possível em casos de ex-
cepcional interesse público, pre-
visto na Constituição Federal, o 
que não era o caso de São José 
de Ribamar, no entendimento 
da promotora.

“Os elementos colhidos nos 
autos não deixam dúvidas acerca 
do elemento doloso na conduta 
de Gil Cutrim, sobretudo consi-
derando que o mesmo era cien-
te das irregularidades encontra-
das na administração, inclusive 
tendo assumido pessoalmente o 
compromisso de reduzir o quan-
titativo de cargos comissionados 
e efetuar a nomeação dos apro-
vados no concurso, porém, foi 
constatada a continuidade das 
contratações irregulares”.

Uma vez que a mesma contraria o que reza 
a Lei nº 8.429/92, no seu Artigo 20, que 
determina que a perda da função pública 
e a suspensão dos direitos políticos só se 
efetivam com o trânsito em julgado da 
sentença condenatória

Gil Cutrim, prefeito de São José de Ribamar, em nota

Como o acordo nunca fora 
cumprido, o MPE pediu a con-
denação de Gil Cutrim, o a qual 
foi acolhida e proferida no dia 
16 deste mês. Além da perda de 
mandato e da suspensão dos di-
reitos políticos, Gil Cutrim tam-
bém foi condenado ao pagamen-
to de multa no valor de 50 vezes 
a última remuneração recebida 
no cargo, além de não poder con-
tratar com o Poder Público ou 
receber incentivos fiscais ou cre-
ditícios, direta ou indiretamente, 
pelo prazo de três anos. Todas 
as sanções são previstas na Lei 
nº 8.429/92 (Lei de Improbida-
de Administrativa).

Defesa de gil

O prefeito Gil Cutrim, ao tomar 
conhecimento da decisão judi-
cial, emitiu nota sobre o assun-
to. No documento, o prefeito diz 
que ainda não foi notificado da 
decisão da Justiça e que a mesma 
causou estranheza, “uma vez que 
a mesma contraria o que reza a 
Lei nº 8.429/92, no seu Artigo 20, 
que determina que a perda da 
função pública e a suspensão 
dos direitos políticos só se efe-
tivam com o trânsito em julga-
do da sentença condenatória”.

Gil diz que tomará as medidas 
judiciais necessárias e cabíveis e 
informa que o referido concurso 
está em plena vigência de prazo, 
o que teria sido reconhecido pelo 
Tribunal de Justiça do Maranhão, 
através da sua 1ª Câmara Crimi-
nal, quando rejeitou denúncia, 
também formulada pelo MPE.

A nota ainda diz que não houve 
descumprimento do Termo de Ajus-
tamento de Conduta, mostrando 
que 378 aprovados no último con-
curso público já foram nomeados 
pela administração municipal, o 
que reduziria para menos de 10% 
os que ainda não foram chamados.

 Troca de B? (1)
O deputado Fábio Braga (PTdoB) parece estar cada vez mais 
próximo de também virar comunista. Até pela sigla de seu par-
tido há aproximação gráfica do PTdoB com o PCdoB, coman-
dado no Maranhão pelo secretário da Articulação Política do 
governo Flávio Dino, Márcio Jerry. Braga, quem diria, começa 
até a ler a cartilha dos comunistas.

Troca de B? (2)
Não foi sem razão que Fábio Braga foi prestigiar a conferência 
do PCdoB nos municípios de Duque Bacelar e Coelho Neto, na 
Região dos Cocais. O mais importante é que a conferência teve 
como objetivo ampliar o menu de filiados e lançar pré-can-
didatos às próximas eleições. Fábio e Jerry posaram para fo-
tos, como quem avalia uma eventual transposição partidária.

“Se merecem”
O ambiente no PMDB maranhense, que já foi de total hosti-
lidade ao ex-secretário de Saúde do governo Roseana, Ricar-
do Murad, já começa a fase de descontração. Como o partido 
não tem outro nome eleitoralmente competitivo para dispu-
tar a eleição de São Luís, pode aceitar Murad, na boa. Murad 
também não tem opção viável para trocar de partido e, por 
sobrevivência, o caminho é, pois, a contemporização mútua.

Janela vermelha (1)
Como a eleição de 2016 será diferenciada por vários fatores, in-
clusive o financeiro, em razão da proibição do financiamento 
empresarial das campanhas, o PCdoB de Flávio Dino pode se 
tornar o partido mais atraente do Maranhão. É por essa “ja-
nela de oportunidade” que Márcio Jerry mostrará a sua força.  

Janela vermelha (2)
Depois de eleger o primeiro governador de sua história, o PCdoB 
pode eleger o maior número de prefeito em 2016. Não é à toa 
que Jerry é depositário de robusto prestígio no governo, o que 
açula a ira dos oposicionistas. Indiferente, ele vai com tudo na 
reestruturação do partido e tingindo de vermelho a coloração 
ideológica da política estadual.

Acórdão
Livro de Acórdãos da Câmara de São Luís 1645 a 1649 e Reper-
tório de Documentos para a História da Escravidão do Mara-
nhão. Duas obras literárias de autoria do historiador Ananias 
Martins, lançadas nesta quinta-feira, cujos registros constituem 
os primeiros escritos de gente da terra sobre o Maranhão colo-
nial, com crônicas e descrições de padres, colonizadores e via-
jantes. Uma riqueza histórica que vale a pena ler.
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Rodrigo Ramos
atinge a marca

de 350 jogos 
pelo Sampaio

Prefeitura entrega doações
ao Hospital Adenora Bello

Ano LXXXVIII  Nº 34.061

 Aécio garante o
Bolsa  Família    

Quina concurso 3621 
13            19            55           57           63

Timemania concurso 643
02 20 38 43 64 66 70
Time do coração: IPATINGA/MG

Ao enfrentar o Vila Nova-GO, 
amanhã, vestindo a camisa do 
Sampaio, o goleiro Rodrigo Ra-
mos (foto) completará 350 jogos 
pelo Tricolor. Quer festa sem ser 
vazado pelo adversário. 

SUPERESPORTES 5

Pai que engravidou a filha 7 vezes é condenado JUSTIÇA

Após a circulação de informações nas redes sociais e boletins eletrônicos de que acabariam com programas sociais, como o Bolsa Família, o candidato tucano Aécio Neves disse que está assegu-
rada a manutenção destes, em eventual governo do PSDB. Ele classificou como boatos as postagens e prometeu ampliar o programa. Ele também disse que vai fortalecer os bancos públicos.

POLÍTICA 2

Petistas e tucanos entram em confronto em SP
O Centro de São Paulo foi transformado em palco do confronto entre 200 militantes do PSDB e 50 do PT. Bandeiras de Aécio (PSDB) e de Dilma (PT) foram 

usadas como armas em frente ao Teatro Municipal (foto). A briga foi separada pela Guarda Municipal. Ninguém foi preso. POLÍTICA 2

Mesmo que São Luís não tenha 
ciclovias, trabalhadores de di-
versas categorias utilizam a bi-
cicleta como meio de transpor-
te (foto). A maioria diz que elas 
são práticas e ajudam a econo-
mizar o salário no fim do mês.

 URBANO

Ex-advogado de 
vigia apresenta
sua versão no 
Caso Brunno

Zizi Possi 
apresenta 
repertório
de novo CD

Pelé completa
74 anos, mas
CBF ignora o

aniversariante
 SUPERESPORTES 2

POLÍCIA 3

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

SHOW
Celso Viáfora faz 

única apresentação 
no Malagueta, hoje

  DIVIRTA-SE 6

CINEMA
Apocalipse leva 
para as telonas o 
arrebatamento

  DIVIRTA-SE 7

Após dois 
anos, Banda 
Biquíni Cava-
dão (foto) vol-
ta a São Luís 
com músicas 
das baladas 
dos anos 1980
 DIVIRTA-SE 5 

Pesquisas do Ibope e Datafolha
mostram Dilma à frente de Aécio

POLÍTICA 2

Mulheres realizam ato pró-Aécio
diante da Biblioteca Benedito Leite

POLÍTICA 2

A cantora Zizi Possi (foto) 
faz show em São Luís, hoje, 
recheado de canções de 
grandes nomes da MPB 
e que estará em novo CD. 
DIVIRTA-SE 5 

URBANO

GILSON TEIXEIRA/OIMP/D.A PRESS

Trabalhadores
têm na bicicleta  
uma opção para 

economizar
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GERAL
DESENVOLVIMENTO

DETRAN-MA

PRONATEC

CORREDOR METROPOLITANO

F
oram abertas 2.112 novas 
empresas no Maranhão, 
entre janeiro e setembro 
desse ano, um aumento de 

11%, em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. A maior 
parte desses novos negócios são 
micro e pequenos empresas na 
área de serviços, segundo dados 
do Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados (Caged), 
divulgados pela Junta Comer-
cial do Maranhão (Jucema). “A 
aposta do mercado local repre-
senta um dado positivo se con-
siderarmos a crise econômica 
de proporções internacionais. 
Paralelamente, o governo Flávio 
Dino está oferecendo um cenário 
mais favorável com medidas de 
diminuição da burocracia para 
abrir um negócio e de estímulo 
ao investidor”, ressaltou o presi-
dente da Jucema, Sérgio Sombra.

 A maior parte destas novas 
empresas está no ramo de res-
taurantes, padaria, salões de be-
leza, lanchonetes, comércios de 
miudezas e os chamados secos 
e molhados. “O Maranhão é um 
dos poucos do país em que os 
índices de emprego tiveram cres-
cimento e estes novos negócios 
têm influência direta neste cená-
rio, assim como as ações e polí-
ticas de governo do estado para 
estimular os investidores”, disse 
Sombra. Ele atribuiu o aumento 
do número de empresas às me-
didas editadas pelo governo do 
estado no intuito de facilitar o 
registro com foco na diminui-
ção dos trâmites burocráticos e 
no estímulo aos investimentos.

 A instalação e a simplificação 
do registro de empresas, a insti-
tuição da Tabela do Simples e a 
criação de um conselho empre-
sarial são algumas destas medi-
das. Um dos mais relevantes é a 
agregação do Simples Nacional, 

 O governo do estado está 
acelerando o ritmo de traba-
lho na obra de duplicação da 
MA-203, a Estrada do Araçagi, 
no trecho de três quilômetros 
entre a rotatória do Araçagi e a 
ligação com a MA-204 (Estrada 
da Maioba). Os serviços no lo-
cal foram retomados em julho 
após readequação do projeto e 
a expectativa é que sejam con-
cluídos até janeiro. Posterior-
mente, será feita a redução do 
canteiro central em alguns tre-
chos da rodovia e a remoção 
de postes de energia elétrica.

 Por integrar o projeto do 
Corredor Metropolitano, que 
prevê a interligação de aveni-
das dos municípios da Ilha, a 
duplicação da rodovia é uma 
obra prioritária no governo. “A 
duplicação da MA-203 vai re-
presentar um grande avanço 
na mobilidade urbana para a 
população de diversos bairros 
na região, agilizando o trânsi-
to, que vai também ficar mais 
seguro, e por isso ela é uma 
das prioridades do governa-
dor Flávio Dino”, esclarece o 
secretário Estado de Infraes-
trutura, Clayton Noleto.

 Com a duplicação nos dois 
sentidos da rodovia, a Sinfra vai 
realizar intervenções, também, 
nas calçadas e meios-fios. Nas 

ruas transversais, que dão aces-
so aos bairros, serão asfaltados 
100 metros em cada uma, be-
neficiando o local com serviços 
de terraplanagem e drenagem, 
além da pavimentação. Na ro-
dovia, serão corrigidos proble-
mas que já se formaram depois 
do início da obra, na gestão an-
terior, como erosão e deforma-
ções no asfalto. A calçada terá 
além do passeio para pedestres, 
uma ciclovia do lado direito, no 
sentido Raposa/São Luís.

Viaduto

Uma das medidas previstas 
no projeto de duplicação da 
MA-203 é a construção de um 
viaduto na bifurcação com a 
MA-204, a Estrada da Maio-
ba. O trecho era considerado 
muito perigoso, porque vários 
acidentes já aconteceram no 
local. Com o viaduto, o acesso 
para quem vai mudar de di-
reção ficará mais seguro, pois 
será feito sem passar por ou-
tros carros em sentido contrá-
rio. Neste trecho está sendo 
feita a revisão do projeto do 
túnel, mas equipes já traba-
lham no acesso à parte supe-
rior do viaduto, que está em 
fase de acabamento para re-
ceber a pavimentação.

 O Departamento Estadual 
de Trânsito do Maranhão pro-
moveu ontem, na sede do órgão, 
em São Luís, audiência pública 
sobre a implantação do serviço 
de vistoria eletrônica veicular. 
A audiência teve o objetivo de 
esclarecer o mercado sobre a li-
citação para a aquisição do sis-
tema, a ser implantado ano que 
vem na sede do Detran-MA e nas 
15 Circunscrições Regionais de 
Trânsito(Ciretrans) do estado.

 Com o sistema de vistoria 
eletrônica, o processo rotineiro 
de inspeção de veículos ganha 
mais segurança e confiabilida-
de. Os números do chassi, do 
motor e dados das placas são 
capturados através de câme-
ras e transmitidos instantane-
amente para um computador 
conectado ao banco de dados 
do Detran estadual, gerando um 
relatório imediato, com registro 
de hora, data e local. As ima-
gens serão validadas por um 
vistoriador do próprio órgão.

 “Todos os dados do veículo 
vistoriado são armazenados 
e criptografados automatica-
mente, diminuindo a possi-
bilidade de fraude”, explica o 
diretor geral do Detran-MA, 

Antonio Nunes.
 Ainda de acordo com o 

diretor geral do Detran-MA, 
além de aumentar a segurança 
no processo, a vistoria eletrô-
nica vai proporcionar maior 
comodidade ao cidadão que 
busca o serviço. “Quando o 
novo sistema estiver implan-
tado, a vistoria de veículos no 
Maranhão poderá ser agen-
dada inclusive pela internet, 
evitando que o usuário enfren-
te filas, como precisa passar 
atualmente”, explica Nunes.

 Segundo a Comissão Seto-
rial de Licitação do Detran-MA, 
o edital da licitação deve ser 
publicado até a primeira quin-
zena de novembro. A vistoria, 
procedimento exigido quando 
do primeiro emplacamento, na 
transferência de propriedade 
ou emissão de uma segunda via 
de Certificado de Registro de 
Veículos (CRV) continuará a 
ser feita diretamente por servi-
dores públicos do Detran-MA. 
Apenas o serviço de pré-visto-
ria eletrônica (atividade meio) 
será feito por empresa contra-
tada. Atualmente, o Detran-MA 
realiza, aproximadamente, 23 
mil vistorias por mês.

Uma sala climatizada da 
Unidade Integrada Benedito 
Rebelo dos Reis, ficou lotada, 
na quinta-feira (22), na cida-
de de Barreirinhas, portão de 
entrada para os Lençóis Mara-
nhenses. O grupo formado por 
profissionais das áreas de hos-
pedagem, restaurantes, guias, 
condutores de veículos traça-
dos e comunidade em geral 
participaram da aula inaugu-
ral dos cursos de inglês e espa-
nhol básicos, oferecidos pelo 
Programa Nacional de Acesso 
ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec), ofertados pelo Go-
verno do Estado, com apoio 
da Prefeitura de Barreirinhas e 
do Serviço Nacional de Apren-
dizagem Comercial (Senac).

A secretária-adjunta de Rela-
ções Institucionais da Secreta-
ria de Estado de Turismo, Glória 
Pinto, participou da aula inau-
gural e reforçou o compromisso 
do governo estadual em incen-
tivar que todos os envolvidos 
na atividade turística da cidade 

Micro e pequenas 
crescem 11% 
no Maranhão

A aposta do mercado 
local representa 
um dado positivo 
se considerarmos 
a crise econômica 
de proporções 
internacionais. 
Paralelamente, o 
governo Flávio Dino 
está oferecendo 
um cenário mais 
favorável com medidas 
de diminuição da 
burocracia para abrir 
um negócio e de 
estímulo ao investidor

Sérgio Sombra, 

presidente da JucemaSérgio Sombra destaca o aumento das micro e pequenas empresas

Mudança de 
mentalidade

 A mente do futuro investi-
dor mudou e há uma melhor 
preparação para estabelecer 
a atividade, acentuou Som-
bra. Uma mudança que pode 

que reúne em um só os vários 
impostos, diminuindo a carga 
de tributos e a burocracia para 
as empresas. Dessa forma, os in-
vestidores pagam menos impos-
tos e têm maiores chances de se 
manter no mercado. “Esses em-
preendimentos representam um 
estímulo para a economia e im-
pulso no setor empresarial para 
a maior geração de emprego e 
renda aos municípios”, avaliou.

 Sombra afirmou, ainda, que 
o empresário está mais conscien-
te sobre o mercado e mais in-
formado sobre o negócio que 
pretende empreender. “Há um 
perfil bastante diversificado de 
investidores e, de maneira ge-
ral, quem aposta em um negócio 
hoje faz não só por necessida-
de, mas também por vocação. 
Sabem que precisam conhecer 
a área onde vão atuar para que 
tenham sucesso e solidez”, ana-

Levantamento feito pela Junta Comercial do Maranhão revelou que a maioria das empresas 
de constituição familiar no ramo de alimentação é a maior parte dos novos negócios

lisou Sombra.
As empresas de constitui-

ção familiar são a maior parte 
dos novos negócios. Para Som-
bra, um dado também positivo. 
Segundo ele, estes empresários 
estão se qualificando e exigindo 
também de seus integrantes mais 
conhecimento e capacitação no 
ramo do negócio. Ano passado, 
eram 19.157 os empreendimen-
tos em atividade no estado; este 
ano, aumentaram para 21.269.

fazer a diferença para que a em-
presa tenha vida longa, conside-
rando os índices de fechamento 
que chegam a 30% no primeiro 
ano de vida; 24,4% em até dois 
anos; e em cinco anos esse ín-
dice sobe para 86%, segundo os 
Indicadores de Micro e Peque-
nas Empresas na Economia, do 
Sebrae, divulgado ano passado.

 O presidente da Jucema 
orienta que o investidor siga 
algumas regras que podem so-
mar para garantir o crescimento 
e sobrevivência do negócio. En-
tre elas, planejar o negócio, co-
nhecer o mercado, controlar as 
finanças, qualificar a equipe, se 
dedicar ao negócio e estar sem-
pre se atualizando na área. “A 
experiência de fechamento de 
um negócio fez com que o em-
presário se preparasse melhor 
para um novo investimento”, sa-
lientou Sérgio Sombra.

Capacitação começa em Barreirinhas

Secretária-adjunta Glória Pinto com representantes do Senac e da Prefeitura de Barreirinhas

lutem por mais conhecimento 
e incrementem o atendimento 
ao turista que visita o Maranhão. 
“Os cursos são destinados para 
os profissionais ligados ao turis-
mo. São guias, agentes de via-
gens, recepcionistas, conduto-
res, camareiras e muitos outros 
que participam ativamente do 
contato com os turistas que vi-
sitam nosso estado. Com isso, 
teremos a garantia, em médio 

prazo, da qualificação dos agen-
tes do setor, que ao final do cur-
so, passam a oferecer atendi-
mento bilíngue, o que reflete 
diretamente na prestação de 
serviço”, explica.

Durante a aula inaugural, fo-
ram anunciados, pelo professor 
do Senac, instituição responsá-
vel pela facilitação do conteúdo, 
Rauricio Barbosa, a metodolo-
gia, carga horária e conteúdo 

programático do curso que tem 
duração de 160 horas e equivale 
a quatro níveis de um curso de 
línguas regular. “Nosso mate-
rial didático segue as mesmas 
normas e medidas de materiais 
utilizados pelas melhores es-
colas de línguas do mundo. O 
aluno do Pronatec também re-
cebe as noções e aulas práticas 
e teóricas voltadas para o aten-
dimento ao turista”.

Duplicação da Estrada do
Araçagi em ritmo acelerado

Serviços na MA-203  e MA-204 foram retomados em julho deste ano

Audiência para implantar 
vistoria eletrônica veicular
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EXECUÇÃO FENÔMENO

RECEITA

ELEIÇÕES

Somente a partir de 1º de no-
vembro, os patrões poderão ter 
acesso à guia única para reco-
lhimento dos novos benefícios 
para empregados domésticos. A 
Receita Federal adiou a libera-
ção do documento, que estaria 
disponível a partir da próxima 
segunda-feira no site do eSocial. 

De acordo com o Fisco, a mu-
dança foi necessária para evitar 
que o empregador recolha a con-
tribuição do mês inteiro sem sa-
ber se o empregado trabalhará de 

fato até o fim do período. A Re-
ceita esclareceu ainda que ape-
nas a data de liberação da guia 
foi adiada. Os patrões continua-
rão a ser obrigados a fazer o pa-
gamento até 6 de novembro caso 
não queiram ser multados.

Para gerar a nova guia, é ne-
cessário que o empregador re-
gistre seus dados e do trabalha-
dor doméstico no site do eSocial. 
Para funcionários contratados 
até setembro deste ano, os for-
mulários eletrônicos devem ser 

preenchidos até o próximo dia 
31. Os empregados contratados 
a partir de outubro devem ser 
cadastrados até um dia antes de 
começarem a trabalhar.

Por meio da nova guia, o patrão 
recolhe, num documento único, a 
contribuição previdenciária, que 
varia de 8% a 11% da remunera-
ção do trabalhador e pague 8% de 
contribuição patronal para a Pre-
vidência. A guia também inclui 8% 
de Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), 0,8% de segu-

ro contra acidentes de trabalho, 
3,2% de indenização compensa-
tória (multa do FGTS) e Imposto 
de Renda para quem recebe acima 
da faixa de isenção (R$ 1.903,98).

Para fazer o cadastro, o empre-
gador precisa dos números de re-
cibo das duas últimas declarações 
de Imposto de Renda. O dado deve 
ser digitado sem os dois últimos 
dígitos. O patrão deve inserir ain-
da o Cadastro Pessoa Física (CPF) 
e o Número de Integração Social 
(NIS) do trabalhador doméstico.

Policiais da Delegacia de De-
fraudações no Rio de Janeiro 
desarticularam, na quinta-feira 
(22), uma organização crimi-
nosa que falsificava documen-
tação para obtenção de visto 
americano. Pelo menos quatro 
pessoas foram presas acusa-
das de formação de quadrilha 
e uso de documento falso. É a 
segunda prisão de uma qua-
drilha que cometia este tipo 
crime nesta semana.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, três suspeitos foram deti-
dos no Consulado dos Estados 
Unidos, centro da capital flu-
minense, enquanto eram en-
trevistados. Os acusados são de 

Ipatinga, Minas Gerais.
Eles captavam clientes que 

não conseguiam o visto legal-
mente. O valor cobrado pelo 
visto ilegal era US$ 7.500, pagos 
após o recebimento do passa-
porte. Duas pessoas, também 
de Ipatinga, ainda estão fora-
gidas. Ainda segundo a unida-
de, o governo americano dará 
prosseguimento às investiga-
ções nos EUA, visando à prisão 
dos membros já identificados 
no país. Na última quarta-fei-
ra, policiais da Delegacia de 
Defraudações prenderam qua-
tro suspeitos de fraudar o pro-
cesso para concessão do visto 
norte-americano.

O presidente da Rússia, Vladi-
mir Putin, disse ontem que tanto 
a expansão e o avanço da Orga-
nização do Tratado do Atlântico 
Norte (Otan) em direção às fron-
teiras russas, quanto as ações dos 
Estados Unidos com relação a 
seus sistemas de escudos anti-
mísseis, provocam preocupações 
legítimas por parte dos russos.

Ao discursar no Clube Valdai 
de Discussões Internacionais, em 
Sochi, ele afirmou que a Rússia não 
está preocupada com o avanço da 
"democracia" em direção às suas 
fronteiras, mas com a aproxima-
ção da infraestrutura da Otan.

"Será mesmo que somos con-
tra o avanço da democracia em 
direção às nossas fronteiras? O 
que vocês entendem por demo-

Amanhã, os colombianos es-
colherão novos governadores, 
prefeitos e vereadores, nas pri-
meiras eleições após a assinatura 
de um acordo que resultará no 
fim do conflito armado inicia-
do em meados dos anos 1960.

Os colombianos elegerão os 
responsáveis pelo novo desenho 
do país após as negociações de 
paz com o grupo guerrilheiro 
Forças Armadas Revolucioná-
rias da Colômbia (Farc).A elei-
ção é avaliada como uma pré-
via para o pleito geral de 2018, 
quando será eleito o sucessor do 
presidente Juan Manuel Santos.

Em Bogotá, onde a prefei-
tura é considerada o segundo 
cargo político mais importante 
do país, os principais candida-
tos são o ex-prefeito conserva-
dor Enrique Peñalosa e a pro-
gressista Clara López.

De acordo com análises da im-
prensa local, uma vitória do gover-
nista Peñalosa, que já concorreu 
à Presidência em 2010, poderia 
abrir caminho para que ele nova-

mente dispute o cargo na próxima 
eleição.No domingo, os colom-
bianos elegem 32 governadores, 
prefeitos de mais de mil cidades, 
entre outros representantes locais.

Negociações de paz

Em 23 de setembro, o gover-
no de Bogotá e as Farc anuncia-
ram um acordo sobre as conse-
quências judiciais do conflito, o 
que abriu caminho para colocar 
um fim definitivo a mais de 50 
anos de luta armada.

O modelo de justiça que será 
aplicado para garantir os direitos 
das vítimas do conflito era um dos 
principais entraves das negocia-
ções de paz entre os dois lados, 
que ocorreram em Havana, capi-
tal de Cuba, desde o final de 2012.

O acordo foi anunciado em 
uma cerimônia na presença do 
presidente da Colômbia e do lí-
der das Farc, Rodrigo LondoñoE-
cheverri, o "Timochenko". Tam-
bém estava presente o presidente 
cubano, Raúl Castro.

Em uma operação militar ousada, forças dos EUA e Iraque libertam 70 prisioneiros em risco 
de execução pelo EI. Apenas um militar norte-americano morreu, após ferimentos que sofreu

EUA e Iraque 
libertam 70 
prisioneiros

F
orças norte-americanas e 
curdas entraram, na últi-
ma quinta-feira, em uma 
prisão do grupo Estado Is-

lâmico (EI) no Norte do Iraque e 
libertaram cerca de 70 prisionei-
ros em risco iminente de execu-
ção, revelou o Pentágono.

Um militar norte-america-
no morreu, após ferimentos que 
sofreu durante a operação, sen-
do a primeira baixa entre as for-
ças norte-americanas, desde que 
começou a campanha liderada 
pelos Estados Unidos contra o 
EI no Iraque, em junho de 2014.

Por outro lado, cinco homens 
do EI foram capturados e vários 
outros mortos no ataque, que 
teve como alvo um complexo 
perto de Hawijah, disse o as-
sessor de imprensa do Pentágo-
no, Peter Cook. “Esta operação 
foi deliberadamente planejada 
e lançada depois de recebermos 
informação de que os reféns es-
tavam em risco iminente de uma 
execução em massa”, afirmou 
Cook, em comunicado.

Este ataque a Hawijah pa-
rece quebrar com o modo de 
atuação dos norte-americanos 
no Iraque, que estão no país 
para apoiar as forças do Gover-
no mas não se envolvem dire-
tamente em combates ou ata-
ques, de acordo com a política 
de Barack Obama de não enviar 
tropas para atividades em terra.

No entanto, Cook descartou a 

Cinco homens do EI foram capturados e vários outros mortos no ataque, que teve como alvo um complexo

ampliação do papel dos Estados 
Unidos no Iraque. “Esta é uma 
situação única”, disse, acrescen-
tando que a missão recebeu luz 
verde do secretário da Defesa, 
Ashton Carter, e que a Casa Bran-
ca foi notificada.  Segundo Cook, 
a intervenção ocorreu porque 
o Governo curdo pediu “assis-
tência”, no entanto, “os Estados 
Unidos não estão em missão de 
combate ativo no Iraque”.

Esta operação foi deliberadamente planejada 
e lançada depois de recebermos informação 
de que os reféns estavam em risco iminente 
de uma execução em massa

Peter Cook, assessor de imprensa do 
Pentágono

Guia do Simples Doméstico é adiada

RÚSSIA

Preocupação com o avanço da Otan

cracia: o avanço da Otan sobre 
nossas fronteiras? Isso é demo-
cracia? A Otan é um bloco mi-
litar. O que nos preocupa não é 
o avanço da democracia sobre 

nossas fronteiras,  mas o avanço 
da infraestrutura militar da Otan 
sobre nossas fronteiras", acres-
centou Putin, durante a sessão 
plenária do evento.

"Tudo isso provoca uma legí-
tima preocupação de nossa parte 
e, sem dúvida, precisa ser avalia-
do e trabalhado. Apesar de todas 
as dificuldades, estamos dispos-
tos a isso pelo mesmo problema 
antigo, o do sistema de defesa 
antimísseis", destacou Putin.

O Clube Valdai tem por ob-
jetivo promover o diálogo entre 
a Rússia e a elite intelectual in-
ternacional, além de sediar aná-
lises científicas independentes 
e isentas de eventos sociais, po-
líticos e econômicos na Rússia 
e no resto do mundo.O fórum 
deste ano, o 12º encontro anual 
do Clube, tem como tema "So-
ciedades entre guerra e paz: su-
perando a lógica de conflito no 
mundo do amanhã".

Os sistemas antimísseis dos EUA também preocupam Vladimir Putin

Quadrilha que falsificava 
vistos é desarticulada no Rio

FRAUDE

Colombianos escolhem 
amanhã seus governantes

O furacão Patrícia, o mais 
poderoso já registrado tanto no 
nordeste do Oceano Pacífico, 
quanto no Oceano Atlântico, 
segundo a Organização Mete-
orológica Mundial, atingiu a 
costa oeste do México ontem. 
O fenômeno chegou ao estado 
de Jalisco por volta das 21h10 
(horário de Brasília). Ele avan-
çou pelo Pacífico ao sudoeste 
do Porto de Manzanillo.

O presidente Henrique Peña 
Nieto afirmou pela rede social 
Twitter: “O Furacão Patrícia já 
está na costa do México. Não 
saiam. Protejam-se e sigam as 
indicações da Proteção Civil”. 
Com ventos constantes de 325 
km/h e máximos de 400 km/h, 
o furacão Patrícia tornou-se o 
“mais poderoso que já surgiu no 
planeta em toda a história”, disse 
mais cedo o diretor da Comis-
são Nacional de Água do México 
(Conagua), Roberto Ramírez.

“Não há um furacão em todo 
o planeta, em toda a história, 
que tenha chegado à velocidade 
de 325 km/h em seus ventos”, 
disse Ramírez. Em um boletim 
divulgado às 13h de Brasília, o 
Centro Nacional de Furacões 
dos Estados Unidos (NHC) in-
formou que o Patrícia havia al-
cançado a categoria 5, a má-
xima na escala Saffir Simpson 
– que mede a intensidade dos 

ventos desse tipo de fenômeno. 
Ontem, Peña Nieto decla-

rou que o país “enfrenta uma 
ameaça de grande escala” pelo 
Patrícia, e destacou que a prio-
ridade é “proteger e salvar a vida 
dos mexicanos”. O presidente 
disse no Twitter que o gover-
no “está tomando todas as me-
didas preventivas necessárias 
para enfrentar esta emergên-
cia extraordinária”.

Na última quinta-feira, a Se-
cretaria de Governo (Interior) 
do México ativou o comitê de 
emergências para coordenar 
as ações diante da chegada do 
furacão Patrícia. Na região, há 
“1.782 abrigos com capacidade 
para 259 mil pessoas, que serão 
ativados, se for necessário”, in-
formou o coordenador nacio-
nal de Defesa Civil, Luis Felipe 
Puente, em entrevista coletiva.

“Continuamos patrulhando 
as comunidades aqui na costa, 
tanto na área de Puerto Vallarta, 
como em Melaque e La Huer-
ta, alertando a população mais 
vulnerável para colocá-la em 
segurança”, disse o diretor da 
proteção civil, em Jalisco, José 
Trinidad López Rivas. “Os abri-
gos estão abertos desde muito 
cedo para receber as pessoas, e 
quem não sair das áreas peri-
gosas está correndo um grande 
risco”, disse López Rivas.

Furacão Patrícia atinge 
a costa oeste do México

Patrícia alcançou a categoria 5, a máxima na escala Saffir Simpson
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NEGÓCIOS
BNDES

EDITAL

A Prefeitura de Itabaiana, 
em Sergipe, publicou o edital 
nº 01/2015, para a realização de 
concurso público 01/2015, cuja 
finalidade é o preenchimento 
de 177 vagas em ocupações de 
níveis fundamental, médio e 
superior.

Agente de execução de obras, 
agente de coleta de lixo, agen-
te de limpeza, agente de ser-
viços de alvenaria, agente de 
serviços funerários, agente de 
manutenção, agente de copa 
e cozinha, agente de combate 
a endemias, agente de recep-
ção, agente técnico em edifi-
cações, agente administrativo, 
agente técnico de fiscalização 
ambiental, agente cadastrador 
de programas sociais, guarda 
municipal, médico (várias es-
pecialidades), enfermeiro, far-
macêutico, fisioterapeuta, edu-
cador físico em saúde, perito 
avaliador, procurador ambien-
tal, procurador, engenheiro am-
biental, psicólogo, Assistente 
social, professor nível II e pro-
fessor (diversas disciplinas).

Vai de um salário mínimo 
atual (R$ 788) a até R$ 8.352,06. 
A empresa responsável pelo cer-
tame é a Seprod e as inscrições 
podem ser feitas pela internet 
do dia 26 de outubro a 26 de no-
vembro de 2015, através do site 
www.seprod.com.br.  Os valo-
res da taxa de inscrição são de 
R$ 40 para nível fundamental, 

Menos estímulo
às empresas 
Orçamento de programa de estímulo a empresas sofre corte de R$ 30,5 bilhões. O Conselho 
Monetário Nacional (CMN) aprovou a redução do limite de crédito para R$ 19,5 bilhões

A medida para o Ministério da Fazenda foi necessária para ajudar no reequilíbrio fiscal e para adaptar o orçamento do PSI

Oportunidades em Sergipe

CONCURSOS

8.352,06 

É maior valor do salário 
oferecido pela Prefeitura 

de Itabaiana P
rincipal programa do 
Banco Nacional de De-
senvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) 

para estimular os investimentos 
das empresas, o Programa de Sus-
tentação do Investimento (PSI) 
sofreu corte de R$ 30,5 bilhões no 
Orçamento deste ano. O Conse-
lho Monetário Nacional (CMN) 
aprovou a redução do limite de 
crédito para o programa de R$ 
50 bilhões para R$ 19,5 bilhões.

O CMN também determinou 
que os interessados em obter fi-
nanciamento deverão protoco-
lar os pedidos no BNDES ou na 
Financiadora de Estudos e Pro-
jetos (Finep) até 30 de outubro. 
Os pedidos serão analisados e os 
empréstimos podem ser contra-
tados até 31 de dezembro.

De acordo com o Ministério 
da Fazenda, a medida foi neces-
sária para ajudar no reequilíbrio 
fiscal e para adaptar o orçamento 
do PSI ao ritmo de contratação, 

que estava abaixo do previsto 
por causa do aumento dos ju-
ros. A medida gerará economia 
de R$ 900 milhões em equaliza-
ções – dinheiro que o Tesouro 
Nacional repassa para cobrir as 

diferenças entre os juros sub-
sidiados e as taxas de mercado 
– ao longo dos próximos anos.

O corte dos limites dentro 
de cada tipo de linha de cré-
dito foi decidido pelo BNDES. 

Criado em 2009 para estimu-
lar a economia, o PSI financia 
a aquisição de bens de capital 
(máquinas e equipamentos), 
investimentos em inovação e 
exportações.

R$ 60,00 para nível médio e R$ 
80 para nível superior.

A  seleção   compreenderá  
exame  para  aferir  conhecimen-
tos  e  habilidades,  mediante  
aplicação  de  prova  objetiva,  
que deverá ocorrer em 17 de 
janeiro de 2016, tendo  caráter  
classificatório  e  eliminatório,  
para  todos  os  cargos. Além do 
exame escrito, haverá prova  de  
títulos,  de  caráter classifica-
tório,  apenas para os cargos 
de nível superior. O  gabarito  
preliminar  será  divulgado  até  
dois  dias após  a  aplicação da  
prova  objetiva.

A validade deste concurso, 
que tem resultado final previsto 
para 5 de março de 2016, é de 
inicialmente dois anos, passí-
vel de prorrogação.
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G I RO
                      Quando começa a 
tocar (a canção) 'jingle bells' 
a emoção aflora e as pessoas 
compram

José Galló, presidente da Renner

Solução criativa
Para quem gosta de traba-

lhar em casa vale conhecer o Oi 
Smart Office, uma solução que 
une telecomunicações e TI para 
atender as necessidades de em-
presas que querem implemen-
tar a gestão do trabalho remoto 
de seus colaboradores. Oferece 
controle de jornada e produtivi-
dade do colaborador em trabalho 
remoto, com uso de biometria, 
atendendo plenamente o esta-
belecido na CLT (Consolidação 
das Leis do Trabalho).

Emprego
O Brasil fechou 95.602 vagas 

com carteira assinada em setem-
bro, segundo o Cadastro Geral de 
Empregados e Desempregado, 
divulgado ontem. É o sexto mês 
seguido de queda no número de 
postos de trabalho. O resultado 
também é o pior para o mês de 
setembro desde 1992, quando co-
meçou a série histórica. No acu-
mulado do ano, o Brasil perdeu 
657.761 vagas de trabalho com 
carteira. Nos doze meses até se-
tembro, são 1.238.628 a menos.

Arrecadação
O governo federal arrecadou 

R$ 95,239 bilhões em setembro, 
o que representa uma queda de 
4,12% na comparação com o mes-
mo mês de 2014, descontando a 
inflação. Essa foi a menor arre-
cadação para o mês desde 2010. 
Se não for considerado o efeito 
da inflação, a arrecadação re-
gistra alta de 4,98%. Os dados 
são da Receita Federal.

Partido Novo
O Partido Novo, legenda cria-

da por empresários e profissionais 
liberais, ganha corpo no país. E 
atrai pelos diferenciais e regras 
que impõe aos seus filiados. Por 
exemplo: todos devem ser ficha-
limpa, se algum filiado eleger-se 
a cargo no legislativo, não po-
derá concorrer à reeleição e a 
gestão partidária não pode ser 
feita por candidato ou por ocu-
pante de cargo eletivo. Ou seja, 
tudo que os políticos atuais es-
tão acostumados.

Bengala
A presidente Dilma Rousse-

ff decidiu vetar integralmente a 
lei que estendia a todos os ser-
vidores públicos a aposentado-
ria compulsória aos 75 anos, e 
não aos 70. A lei complementar, 
aprovada no fim de setembro 
pelo Senado, regulamentava para 
todo o funcionalismo público a 
chamada PEC da Bengala, que 
aumentou de 70 para 75 anos o 
limite de aposentadoria compul-
sória para os ministros do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), dos 
tribunais superiores e do Tribu-
nal de Contas da União (TCU).

Só em 2017?
O Brasil só deverá voltar a 

crescer em 2017, disse o econo-
mista Marcello Estevão, chefe 
do grupo de análises regionais 
do Fundo Monetário Internacio-
nal. Segundo ele, a previsão da 
entidade é que a economia do 
país encolha este ano em 3% e, 
em 2016, tenha retração de 1%.

Doando ações
O presidente do Twitter, 

Jack Dorsey, anunciou que do-
ará um terço das suas ações 
na companhia para seus fun-
cionários. Dorsey, como sem-
pre, fez o anúncio por meio 
de um tuíte. O percentual do-
ado corresponde exatamen-
te a 1% das ações da compa-
nhia. “Eu prefiro ter uma fatia 
menor de algo grande do que 
ter uma fatia grande de algo 
pequeno. Eu estou confian-
te de que nós podemos fazer 
do Twitter algo grande!”, tui-
tou Dorsey após o anúncio.

Dólares 1
Com o dólar mais caro, os gastos de brasileiros em via-

gens internacionais caíram quase pela metade (46,99%), 
em setembro deste ano, na comparação com igual período 
do ano passado. De acordo com o Banco Central (BC), no 
mês passado, essas despesas somaram US$ 1,260 bilhão. 

Dólares 2
As receitas de estrangeiros em viagem ao Brasil fica-

ram estáveis em setembro deste ano (US$ 486 milhões), 
na comparação com o mesmo mês de 2014. De janeiro a 
setembro, eles gastaram no país US$ 4,333 bilhões, com 
queda de 18,99% na comparação com igual período do 
ano passado (US$ 5,349 bilhões).

Complicou
Não bastasse os ín-

dices baixíssimos de po-
pularidade, o prefeito Gil 
Cutrim (Ribamar) terá 
de enfrentar um proble-
mão que renderá nume-
rosos capítulos nos tri-
bunais. Ontem, a Justiça 
o condenou à perda de 
mandato por improbi-
dade administrativa. Em 
nota, o prefeito afirma 
que irá recorrer (quan-
do notificado) e ainda 
diz que a decisão do 
juiz Jamil Aguiar "cau-
sa estranheza". "Perda 
da função pública e a 
suspensão dos direitos 
políticos só se efetivam 
com o trânsito em jul-
gado da sentença con-
denatória", diz. 

Mercado
Após chegar a subir mais de 2% logo na primeira hora 

de negociação, o Ibovespa, principal índice da Bolsa bra-
sileira, inverteu o movimento no final da sessão e fechou 
ontem em queda de 0,37%, a 47.596,59 pontos. A Bovespa, 
no entanto, encerra a semana com valorização de 0,76%. No 
mês, acumula ganhos de 5,63% e, no ano, queda de 4,82%. 

O otimista
O ministro da Fazenda, Jo-

aquim Levy, disse ontem que 
a capacidade de recuperação 
da economia brasileira é mui-
to grande e que há chances sig-
nificativas de retomada do cres-
cimento no ano que vem. Levy 
defendeu adoção de ações para 
simplificar o recolhimento de 
tributos. “Acho que a palavra-
chave para o Brasil é produtivi-
dade. E a gente conseguir dimi-
nuir o custo das obrigações com 
impostos é muito importante. 
A governança fiscal será cada 
vez mais importante”.

Economia a tanto
O Banco do Brasil conseguiu 

evitar que R$ 43 milhões fossem 
perdidos em fraudes eletrôni-
cas com o envio de SMS para os 
clientes da instituição. No pri-
meiro semestre de 2015, o BB 
enviou 96 milhões de mensa-
gens de alerta via celular como 
forma de prevenção. Desse vo-
lume, 83 mil SMS foram res-
pondidas. Neste ano, o BB co-
meçou a enviar SMS para os 
clientes para confirmar toda 
transação do cartão de crédi-
to acima de R$ 30 ou qualquer 
operação suspeita.
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URBANO
DOAÇÃO DE LIVROS  

A Prefeitura de São Luís recebeu 
mais de 800 exemplares de livros 

arrecadados durante a Feira do Livro 
do Shopping da Ilha, realizada de 3 a 

27 de setembro.  
URBANO 2 
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Começa hoje o Enem 2015
Mais de 7 milhões de candidatos inscritos participam do seletivo. O momento é de tentar relaxar e evitar a ansiedade, mas sem perder o foco

O 
Enem 2015 chegou. Hoje 
e amanhã, os mais de 
7 milhões de inscritos 
se submeterão a uma 

maratona de provas. No Mara-
nhão 270,6 mil estão concor-
rendo. Agora, é hora de driblar 
o cansaço, a tensão, a ansiedade 
e tentar manter o foco apenas 
no exame. Para não ter nenhum 
contratempo, o estudante preci-
sa ficar atento às regras do jogo. 
Saber, por exemplo, o que é e o 
que não é permitido durante a 
avaliação. Algumas dicas podem 
ajudar o candidato a sair mais 
bem  preparado de casa.

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (Inep), respon-
sável pela aplicação do Exame 
Nacional do Ensino Médio, re-
comenda que os participantes 
cheguem antecipadamente, já 
que a entrada é proibida após o 
fechamento dos portões. 

O local da prova está dispo-
nível no cartão de confirma-
ção, no site do órgão. Este ano, 
os cartões estão apenas na ver-
são on-line e não é obrigatório 
imprimir para levá-lo no dia do 
exame. Entretanto, é indispen-
sável a apresentação de docu-
mento original com foto.

Os candidatos devem ficar 
atentos e lembrar que o concurso 
segue o relógio de Brasília, que 

está no horário de verão. Portan-
to, aqui no Maranhão, os portões 
de acesso serão abertos às 11h 
e fechados às 12h; e as provas 
terão início às 12h30. Após o fe-
chamento dos portões, os par-
ticipantes deverão aguardar na 
sala de provas até que seja au-
torizado o início do concurso, 
depois dos procedimentos de 
verificação de segurança.

O exame é composto por 
quatro provas objetivas, sendo 
45 questões de múltipla escolha 
cada, e uma redação. Hoje, pri-
meiro dia de exame, os candi-
datos farão provas de Ciências 
Humanas e suas Tecnologias e 
Ciências da Natureza e suas Tec-

Para se dar bem nas provas

Confira algumas dicas por disciplina

Linguagens e códigos
 “A prova de códigos não trata apenas de uma 
linguagem, ela envolve vários gêneros textuais. 
Antes de tudo, é preciso identificar o gênero, se 
é um conto, uma crônica, uma charge, um ar-
tigo de opinião, etc. Esse procedimento ajuda a 
compreender a estrutura e o objetivo do autor. 
Depois, vai ficar fácil interpretar o texto e resol-
ver as questões.”
Professor João Filho

Redação
 “A redação, antes de ser uma prova de escrita, 
é uma prova de leitura. É importante prestar 
atenção no comando da questão e estar atento 
aos textos motivadores. O aluno não deve mo-
dificar ou fugir do tema. Leia com muita aten-
ção a proposta e siga os comandos.”
Professor Vandemberg Saraiva

Ciências da natureza
 “A prova é de ciências naturais, mas o aluno deve 
pensar as questões de uma maneira crítica. Um 
dos assuntos mais recorrentes é o desequilíbrio 
ambiental e o papel do homem no meio am-

biente, tanto como agente poluidor, quanto no 
projeto de preservação da natureza.”
Professor Gurgel Filho

Matemática
 “A prova de matemática tem uma aplicação 
prática e cotidiana. O aluno precisa estar atento 
aos fatos ao seu redor. Uma questão com cálculo 
de área ou volume vai exigir que ele tenha uma 
ideia espacial do objeto, mais do que o domí-
nio da fórmula.”
Professor Carlos Fernando Paschoal

Ciências humanas
 “O eixo dessa prova é o tripé sociedade, cultura 
e poder. O aluno deve dar ênfase para a história 
e a cultura africana e indígena. Outro destaque 
são os movimentos sociais, seja no Brasil Impé-
rio, seja na República ou no momento atual. Em 
história mundial, é importante estar atento aos 
impactos da Segunda Guerra Mundial sobre a 
questão humanitária e o desenvolvimento de 
novas tecnologias.”
Professor Carlos David

nologias, com duração de quatro 
horas e meia. Amanhã, as discipli-
nas serão Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias, Redação e Ma-
temática e suas Tecnologias, com 
cinco horas e meia de duração.

Como a prova é extensa, tam-
bém é fundamental levar lanches 
e água. Mas é preciso ficar atento 
às regras do exame. Não é permiti-
do rótulo nos alimentos. Por isso, 
se o estudante for levar barras de 

cereal, chocolate ou biscoitos, é 
preciso tirar o alimento e colocar 
em um saco transparente; caso 
contrário, terá que jogar fora. O 
mesmo se aplica à garrafa de água, 
que não entra com o rótulo.

Os candidatos  do Exame Na-
cional do Ensino Médio (Enem) 
estão na expectativa da aprova-
ção para ingresso no ensino supe-
rior. Buscando a preparação para 
o concorrido exame, candidatos 
participaram do projeto ‘Aulões 
do Enem’. Lançado em agosto, o 
projeto do governo do Maranhão 
possibilitou aulas preparatórias 
gratuitas a mais de 10 mil candida-
tos de 16 municípios maranhenses. 
A iniciativa integra o programa do 
governo estadual, Pré-Universitá-
rio (PreUNI). “É uma experiência 
exitosa que vai ser aperfeiçoada 
e ampliada e que, em 2016, virá 
com força total como uma ação 
importante do governo do Mara-
nhão”, ressaltou o titular da Secre-
taria de Estado da Ciência, Tecno-
logia e Inovação, Bira do Pindaré.

 Durante o projeto, foram ofe-

Mais de 10 mil participaram dos "aulões"

Frota de 
ônibus 
reforçada
na capital

recidas aulas presenciais distribu-
ídas entre os meses de setembro 
e outubro, nos horários da ma-
nhã e tarde. As disciplinas foram 
agrupadas e oferecidas em con-
junto. Já a redação, etapa do exa-
me que dispensa mais atenção 
dos candidatos, teve um dia ex-

clusivo de aulas. Os milhares de 
participantes do projeto lotaram 
as salas durante o período de re-
alização das aulas. Os candidatos 
puderam ter acesso a informa-
ções atualizadas do cronograma 
de disciplinas do exame em aulas 
estilo de megarrevisões.

Veja a seguir alguns pontos que receberão 
apoio de trânsito durante o Enem na capital

O QUE LEVAR NO DIA Motivos que podem eliminá-lo do Enem:

O QUE COMER DURANTE A PROVA

1- Avenida Jerônimo de Albuquerque: Elevado da Cohama, 
Atacadão Nordeste, Entrada do Bequimão, Angelim (semá-
foro), Rotatória da Cohab (Avenida São Luís Rei de França, 
Avenida São Sebastião);

2- Rotatória da Forquilha com Planalto Pingão;

3- Cruzamento do Parque Vitória (Posto Natureza);

4- Interseção Avenida São Sebastião com a Avenida San-
tos Dumont;

5- Rotatória da Polícia Militar (Calhau);

6- Rotatória Avenida dos Holandeses com a Avenida Da-
niel de La Touche;

7- Faculdade Pitágoras/Fama (São Luís Rei de França);

8- Acesso à Ufma (Rotatória e Avenida dos Portugueses);

9- Ceuma Anil, UNDB, Canto da Fabril, Cabeceira da Pon-
te do São Francisco, Cest (Anil), Cintra, pontos estratégicos 
no Centro.

10- Locais não citados nesta lista podem ser inseridos de 
acordo com a necessidade 

- Realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se com outros 
participantes durante o período das provas.

- Portar lápis, caneta de material não transparente, lapiseira, borra-
chas, livros, manuais, impressos, anotações e quaisquer dispositivos 
eletrônicos, tais como: máquinas calculadoras, agendas eletrônicas 
ou similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, pen 
drives, mp3 ou similar, gravadores, relógios, alarmes de qualquer es-
pécie ou qualquer transmissor, gravador ou receptor de dados, ima-
gens, vídeos e mensagens.

- Utilizar óculos escuros e artigos de chapelaria, tais como: boné, cha-
péu, viseira, gorro ou similares.

- Portar armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização 
para o respectivo porte.

- Ausentar-se em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 
(duas) horas do início da aplicação do exame.

- Receber quaisquer informações referentes ao conteúdo das provas 
de qualquer membro da equipe de aplicação do exame ou de outro 
participante.

n Para aguentar as 4 horas e meia (do primeiro) e as 5 horas e meia 
(do segundo dia) de Enem, é recomendável que o candidato leve lan-
chinhos e água.
n Segundo o Inep, até potes plásticos são aceitos, desde que trans-
parentes. Para não esquecer o bom senso, as nutricionistas Fernanda 
Gabriel e Tânia Rodrigues sugerem alguns itens:
n Castanhas, nozes e amêndoas: em quantidade adequada e de 
preferência nas versões sem adição de sal;
n Barras de cereal: de preferência as que são feitas com cereal inte-
gral e castanhas, sem a presença de açúcar, chocolate e flocos de arroz;
n Biscoitos integrais: doces ou salgados, de acordo com a porção 
da embalagem;
n Frutas: as que podem ser consumidas com casca ou já picadas;
n Sanduíches: de preferência com pães integrais e recheios leves – 
como por exemplo queijos brancos e legumes;
As nutricionistas lembram que se manter bem hidratado é essen-
cial para manter a cognição ativa, porém, o excesso de água deve 
ser evitado para evitar a frequência de idas ao banheiro. “É bom evi-
tar também bebidas açucaradas ou gaseificadas, que podem levar 
a sensação de mal-estar.”

Cada participante deve ter em 
mãos caneta esferográfica de 
tinta preta, fabricada em ma-
terial transparente, obrigatória 
para o exame. O uso de caneta 
com outra cor de tinta poderá 
comprometer a leitura ótica do 
cartão-resposta.

É obrigatória a apresentação 
de documento de identificação 
original com foto válido (con-
forme especificado no edital).

O cartão de confirmação da 
inscrição não é documento 
obrigatório para a realização 
do exame, porém, é recomen-
dável que o participante o te-
nha em mãos, para verificar as 
informações do local de provas.

A Prefeitura de São Luís, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal de Trânsito e Transportes 
(SMTT), realizará uma ação 
de disciplinamento e ordena-
mento de trânsito em vários 
pontos estratégicos da capi-
tal hoje (24) e amanhã (25). A 
ação da SMTT, que será reali-
zada em conjunto com a Po-
lícia Militar e outras institui-
ções, contará com 150 agentes 
e terá início a partir da 9h. Jun-
tamente com a ação no trânsi-
to, a SMTT também autorizou 
a circulação integral da frota 
de ônibus urbano da capital.

Milhares de candidatos participaram de aulas e revisões presenciais 

QUAL A 
MELHOR 
HORÁ 
PARA O 
CHOCOLATE?

Sobre chocolates 
e refrigerantes, a 
recomendação é para 
evitar o excesso.
“A cafeína presente nas 
bebidas à base de cola 
e a teobromina nos 
chocolates produzem o 
efeito “despertar”, mas 
em excesso causam 
enjoos e dores de cabeça. 
Então, vale levar um 
chocolate pequeno para 
comer no meio da prova, 
não no começo.”
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INSS

Greve dos peritos 
prejudica população
Quem precisa se submeter a algum tipo de exame, avaliação ou entrevista, realizar o processo 
para dar entrada no pagamento de benefícios, vai ter que aguardar fim da greve da categoria

SANDRA VIANA

H
oje completam-se 50 dias 
de greve dos peritos do 
Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS) e ain-

da não há previsão de término. 
Enquanto isso, agências lotadas 
com usuários em busca de infor-
mações. Os mais prejudicados são 
os que precisam se submeter a 
algum tipo de exame, avaliação 
ou entrevista. Quem procura este 
serviço tem recebido protocolos 
com reagendamentos que devem 
ser guardados para apresentação 
posterior. E os que têm proces-
sos em aberto poderão retomá-los 
com o fim da greve sem precisar 
refazer todo o trâmite. Segundo 
a gerência da Agência Central do 
INSS, em São Luís, estes serviços 
só estarão disponíveis após o en-
cerramento do movimento gre-
vista. O órgão mantém 30 postos 
de atendimento em todo o estado, 
sendo quatro na capital.

Podem ser feitas até duas re-
marcações. Porém, os usuários que 
já fizeram a readmissão perma-
necem recebendo o pagamento; 
já aqueles que estão em início de 
processo e fizeram a solicitação 
pela primeira vez terão que aguar-
dar o fim da greve. A maior parte 
dos casos que chegam às agên-
cias tem relação com as perícias. 
São pessoas que precisam reali-
zar o processo para dar entrada 
no pagamento de benefícios; ou 
para retomar as atividades. Antô-
nio Marconi Ferreira da Silva, de 
58 anos, trabalha como auxiliar 
administrativo há oito anos e há 
aproximadamente sete meses se 
afastou do trabalho por problemas 
de saúde. Desde então, ele vinha 
recebendo o auxílio do INSS, mas, 
agora, precisa se submeter a outra 
perícia para continuar recebendo.

“Estou há mais de duas se-
manas tentando e não conse-
gui ainda. Sem esse pagamento 
não terei como me manter e com-
prar meus remédios. Uma situa-
ção difícil para mim, que não es-
tou podendo trabalhar”, disse ele. 
A atendente de clínica Maria da 
Anunciação Pereira, de 28 anos, 
busca a uma semana marcar pe-
rícia para comprovar que não tem 
como retornar ao trabalho. Ela so-
freu uma queda em casa e diz sen-
tir muitas dores quando caminha 
por muito tempo. “Eu não posso 
ficar muito tempo sentada, nem 
em pé direto. Não tenho condi-
ções de reassumir meu posto e 
estou encontrando dificuldades 
com esta greve”, disse. Segundo 
ela, esta é a segunda vez que tenta 
marcar o exame. A perícia de Ma-
ria da Anunciação estava marca-
da para esta sexta e foi transferida 
para a próxima semana. “Já estou 
vendo que não conseguirei fazer 
este exame”.

Na agência central, até a sema-
na passada, uma médica da equi-

INSS orienta 
usuários

Sobre o movimento de 
paralisação dos servidores 
peritos médicos, o INSS 
informou que os segurados 
que agendaram perícia médica 
devem ligar para a central 
telefônica 135 e consultar 
previamente a situação do 
atendimento na unidade. 
Quem não for atendido em 
razão da greve terá a data 
remarcada e a nova data deve 
ser confirmada também por 
meio da central. O órgão diz 
ainda que vai considerar a 
primeira datado agendamento 
para evitar qualquer prejuízo 
financeiro nos benefícios dos 
segurados. Esta primeira data 
será considerada como data 
de entrada do requerimento. 
A instituição informa ainda 
que as negociações relativas 
à pauta de reivindicações 
apresentada pela categoria 
vêm sendo conduzidas pelo 
Ministério do Planejamento.

Personagem da notícia

Adiamentos consecutivos
O vigilante José Roberto Araújo Santos, de 45 anos, teve o 

processo de perícia adiado três vezes, desde o início da greve 
dos médicos peritos. Ele pretende realizar avaliação para retor-
no ao trabalho e não consegue. “Eu dependo desse laudo para 
voltar ao serviço e eles não dão nenhuma alternativa. Toda vez 
é adiado meu exame”, reitera. A preocupação de José Santos é 
maior, pois, sem o laudo do INSS, ele não tem como provar que 
está apto para o retorno ao trabalho e também tem suspenso o 
pagamento de salário. “Eu já quero é voltar. É com esse traba-
lho que sustento minha família. Já estou pensando em quanto 
essa greve vai durar”, disse ele.

Sem previsão de acabar segurados estão  a espera de atendimento

Estou há mais de 
duas semanas 
tentando e não 
consegui ainda. Sem 
esse pagamento, 
não terei como me 
manter e comprar 
meus remédios. 
Uma situação difícil 
para mim, que não 
estou podendo 
trabalhar

Maria da Anunciação 
Pereira, atendente de 
clínica 

pe, que não havia aderido ao mo-
vimento, permanecia atendendo. 
Porém, por questões de saúde se 
afastou. A gerência ressaltou que ‘a 
categoria está em greve e o caso da 
médica foi uma exceção’. No pos-
to são seis médicos, sendo um co-
ordenador de equipe; quatro que 
atendem casos de solicitação de 
benefícios previdenciários – aque-
les que têm obrigação de contri-
buir com a Previdência; e um para 
benefícios assistenciais, que rece-
bem, mas não contribuem. O posto 
atende uma média de 500 pesso-
as por dia, entre serviços agenda-
dos e não agendados, destas, cerca 
de 100 são solicitações de perícia.

Remarcações

O sindicato da categoria orienta 
que é importante que o trabalha-
dor solicite a remarcação da perí-

cia, pois só assim terá o direito de 
receber o benefício. A entidade se 
apoia em ação civil pública que ga-
rante a todo o segurado emprega-
do que solicitar a PP - prorrogação 
da perícia - e a todos que já fize-
ram a primeira perícia, que não te-
nham seu benefício indeferido até 
que o exame seja realizado. Quem 
está com atendimento agendado 
pode ainda ligar para o 135 e fazer 
a remarcação. Os grevistas reivin-
dicam a redução da carga horária 

de 40 para 30 horas semanais; a 
incorporação da Gratificação de 
Desempenho Ambiental (GDAM) 
aos salários; a redução de 16 para 
10 categorias na carreira; o fim do 
curso para chegar à última catego-
ria; e reposição salarial de 27,5%.  
No estado, o sindicato afirma que 
mais de 90% da categoria aderiu 
ao movimento, mas que mantém 
o contingente determinado por lei 
- de 30% nos postos de atendimen-
to na capital e interiores.

O prefeito Edivaldo reuniu-
se, na manhã de ontem, em 
Matinha-Maracanã, com agri-
cultores familiares de toda a 
zona rural de São Luís, oportu-
nidade na qual fez um balanço 
das ações realizadas pela ges-
tão nas áreas da agricultura e 
da segurança alimentar, pon-
tuando os principais avanços 
conquistados nos setores. Na 
reunião, ocorrida na Associa-
ção de Moradores e Produtores 
Rurais da localidade, Edivaldo 
anunciou ainda a execução de 
novos projetos, como a im-
plantação do primeiro Banco 
de Alimentos da capital, pre-
visto para ser inaugurado já no 
primeiro semestre do próxi-
mo ano. “Esse encontro com 
os agricultores rurais é uma 
oportunidade para reafirmar-
mos nosso compromisso com 
o desenvolvimento da zona 
rural, de prestarmos contas 
da nossa gestão com esse seg-
mento muito importante da 
sociedade e, também, ouvir 
seus anseios para que possa-
mos articular e planejar jun-
tos os melhores caminhos a 
seguir, visando ao desenvolvi-
mento do setor no município 
e para a melhoria da qualida-
de de vida no campo”, disse o 
prefeito Edivaldo.

O prefeito Edivaldo infor-
mou que a prefeitura tem dado 
atenção especial à zona rural, 
levando serviços públicos a co-
munidades historicamente es-
quecidas. Edivaldo citou alguns 
projetos que estão contribuin-
do para alavancar a economia 
no campo e reduzir os índices 
de insegurança alimentar no 
município.

INVESTIMENTO

Ao fazer o balanço das 
ações, o prefeito Edivaldo afir-
mou no encontro que a Pre-
feitura de São Luís já investiu 
cerca de R$ 3 milhões com a 
implementação de iniciativas 
como o Programa de Aquisi-
ção de Alimentos (PAA), que 
permite a compra pelo Muni-
cípio de alimentos oriundos 
da agricultura familiar, para 
distribuição na rede socioas-
sistencial atendida pela Pre-
feitura e, também, garantir o 
acesso à população em situa-
ção de insegurança alimentar 
aos alimentos na quantidade e 
qualidade adequadas, contri-
buindo para redução da fome.

SEGURANÇA ALIMENTAR

Incentivo à agricultura
familiar avança na capital

Prefeito anunciou a implantação do primeiro banco alimentar

CAMPANHA

“Todos por São Luís” recebe livros 
A Prefeitura de São Luís re-

cebeu mais de 800 exemplares 
de livros arrecadados durante a 
Feira do Livro do Shopping da 
Ilha, realizada de 3 a 27 de se-
tembro. Na manhã de ontem, a 
primeira-dama do município, 
Camila Holanda, coordenado-
ra do programa “Todos por São 
Luís”, recebeu as obras doadas.

Os livros arrecadados irão 
compor os acervo dos Cantinhos 

da Leitura, espaços criados nos 
bairros onde acontecem as edi-
ções do “Todos por São Luís”. O 
programa é organizado pela Se-
cretaria Municipal de Comuni-
cação (Secom) e foi criado com 
o objetivo de levar ações de saú-
de, educação, esporte, lazer e ci-
dadania às comunidades con-
templadas.

A primeira-dama, Camila Ho-
landa, ressaltou que essa foi a 

maior doação de livros já rece-
bida pelo “Todos por São Luís”. 
Ela destacou a importância da 
parceria com o Shopping da Ilha 
e se disse muito satisfeita com 
o resultado da campanha. “Só 
tenho a agradecer ao Shopping 
da Ilha pela campanha realiza-
da durante a Feira do Livro e di-
zer o quanto essa doação deixa 
bastante feliz a gestão munici-
pal. Com estes livros, vamos po-

der incentivar o hábito da leitu-
ra para muito mais crianças da 
nossa capital”, declarou Camila.

Segundo a gerente de Marke-
ting do Shopping da Ilha, Elirdes 
Costa, durante a realização da 
Feira do Livro, uma loja foi pre-
parada para receber as doações. 
Para envolver o público, um pro-
motor percorria a praça de even-
tos durante a feira para incen-
tivar o ato de doação de livros. 

Esse encontro com 
os agricultores 
rurais é uma 
oportunidade para 
reafirmarmos nosso 
compromisso com 
o desenvolvimento 
da zona rural, de 
prestarmos contas 
da nossa gestão 
com esse segmento 
muito importante 
da sociedade

Edivaldo Holanda 
Junior, prefeito de 
São Luís

Também com o propósito 
de promover o fortalecimento 
da agricultura familiar, o pre-
feito Edivaldo destacou a exe-
cução do Programa Nacional 
de Alimentação Escolar (Pnae), 
ação que visa à melhoria da nu-
trição dos alunos da rede pú-
blica. Assim como PAA, o Pnae 
também adquire das hortas do 
pequeno agricultor parte dos 
alimentos utilizados na elabo-
ração da merenda escolar.

Presente à reunião, o secre-
tário municipal de Agricultura, 
Pesca e Abastecimento, Aldo 
Rogério, destacou os avanços 
alcançados na área e também 
citou outros projetos em plena 
execução para contribuir com 
o crescimento da agricultura 
familiar na capital, entre eles, a 
distribuição de kits de sistema 
de irrigação. Segundo ele, ao 
todo serão entregues 22 siste-
mas que beneficiarão a cerca 
de 200 famílias de agricultores 
familiares em 24 comunidades 
da zona rural da capital. Os kits 
já foram entregues nos polos 
agrícolas de Matinha, Anaja-
tíua e Calembe.

“Além disso, estamos rea-
lizando efetivamente o traba-
lho de assistência técnica nos 
polos agrícolas, fornecendo a 
orientação necessária ao agri-
cultor familiar para o desen-
volvimento da sua produção, 
e realizando parcerias com o 
Sistema Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar), para 
promover a capacitação dos 
pequenos agricultores”, disse 
Aldo Rogério.

A secretária municipal 
de Segurança Alimentar, Fá-
tima Ribeiro, cuja pasta articu-
la ações conjuntas com a de 
Agricultura, discorreu em sua 
explanação sobre os avanços 
na área com a reestruturação 
do sistema e da logística para 
produção, comercialização e 
distribuição de alimentos às 
famílias em situação de inse-
gurança alimentar.

BANCO DE
ALIMENTOS

Com relação à criação 
do Banco de Alimentos, 
Fátima Ribeiro ressaltou 
que estudos e pesquisas 
de campo já estão 
sendo concluídos para 
consubstanciar a criação 
da primeira unidade da 
capital. “Por meio de 
parcerias com o comércio 
local, distribuidores e 
outros estabelecimentos, o 
Banco de Alimentos fará a 
coleta e o processamento 
de sobras de produtos em 
perfeito estado de consumo, 
para serem distribuídos 
às famílias em situação de 
insegurança alimentar” 
explicou a titular da Semsa, 
Fátima Ribeiro.
No encontro, o presidente 
da Associação de Moradores 
e Produtores Rurais de 
Matinha-Maracanã, 
Edson de Sousa Almeida, 
comentou o trabalho 
executado pela Prefeitura de 
São Luís no polo agrícola da 
localidade. 

ALIMENTO ESCOLAR
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Nesta semana, um crime de 
homicídio chocou a população 
da região metropolitana de São 
Luís, mas não pela forma que 
foi cometido, e, sim, como foi 
divulgado: pelo Whatsapp.

Todos sabem que a Grande 
Ilha de São Luís está em meio a 
uma guerra entre facções cri-
minosas rivais: Bonde dos 40 
e Primeiro Comando do Ma-
ranhão (PCM).

A violência usada para “eli-
minar” os rivais sempre foi mar-
cante na batalha pelo controle 
do tráfico de drogas, mas desta 
vez ultrapassou qualquer ou-
tro limite imposto pelos cri-
minosos.

Um vídeo foi divulgado por 
supostos integrantes do PCM 
onde executam um suposto in-
tegrante do Bonde dos 40. O 
crime teria ocorrido no bairro 
do Sá Viana, e a vítima seria um 
rapaz de apenas 20 anos, na noi-
te da última quarta-feira (21).

Um jovem de pouco menos 
de 20 anos é o protagonista do 
vídeo, onde ele aponta um re-
vólver para a vítima e, sem ne-
nhum medo ou respeito pela 
vida, atira no rapaz que está no 
chão. “Acabamos de matar mais 
um ‘alemão’. É o crime, tá ligado! 
Alemão passa é mal, tá ligado!”.

Após falar como é difícil a 
vida no crime, o rapaz dispara 
mais uma vez. Outro compar-
sa do assassino puxa a arma da 

O auxiliar penitenciário Ri-
cardo Costa Farias, de 24 anos, 
foi preso ao tentar passar ma-
conha para presos da Unidade 
Prisional de Ressocialização 
de Davinópolis (UPRD), onde 
trabalhava. 

A polícia informou que Ri-
cardo Farias estava com uma 
porção de maconha escondida 
na cueca. A droga seria passa-
da para dois detentos, um de-
les identificado apenas como 
“Márcio”.

O auxiliar foi admitido re-
centemente após ser aprovado 
em um seletivo e estava lota-
do no presídio de Davinópolis. 
Antes de fazer concurso para 
o seletivo, ele prestava servi-

ços na Unidade Prisional de 
Ressocialização de Impera-
triz (UPRI), ainda como ter-
ceirizado. 

O suspeito é acadêmico de 
Letras na Universidade Esta-
dual do Maranhão (Uema) em 
Imperatriz. Segundo o dele-
gado Carlos César Andrade, 
ele já tem processo por furto.

Ricardo foi apresentado à 
Delegacia Regional de Impe-
ratriz, onde foi autuado por 
tráfico de droga e associação 
ao tráfico e, em seguida, en-
caminhado para a Unidade 
Prisional de Ressocialização 
de Davinópolis (UPRD), onde 
se encontra à disposição da 
Justiça.

Willana Nava Madeira Silva, 
de 22 anos, foi presa pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) com 
cabelos provenientes de um 
assalto em um salão de beleza, 
com especialidade em mega 
hair, localizado no bairro Ba-
curi, em Imperatriz.

De acordo com informa-
ções de uma funcionária do 
salão, a suspeita entrou no local 
acompanhada de dois adoles-
centes, rendeu os funcionários 
com uma arma de fogo e levou 
aproximadamente R$ 80 mil 
em cabelo. “Ela já tinha vindo 
umas três vezes no salão fa-
zer manutenção do mega hair 
dela. No dia do assalto, fez a 
unha, tirou fotos dos cabelos 
e, quando saiu, retornou com 
dois elementos armados, ren-
deu todos, pegou celulares, no-
tebook, dinheiro e os cabelos, 
que têm um custo bem alto”, 
acrescenta Liciomar Saraiva, 
funcionária do salão.

O delegado regional Edu-
ardo Galvão explica que a po-
lícia já tinha conhecimento do 

crime e estava em busca dos 
suspeitos. “O assalto se deu no 
fim de semana passado, já sa-
bíamos quem eram os elemen-
tos. Willana foi presa com os 
apliques e dinheiro pela PRF. 
Ela estava na companhia de 
um menor, namorado dela, 
que executou diretamente o 
assalto. Estamos em busca de 
outro adolescente cúmplice 
da ação”, afirma.

Apenas 10% dos cabelos 
roubados foram recupera-
dos pela polícia e entregue à 
proprietária do salão.

Três adolescentes foram 
apreendidos pela Polícia Ro-
doviária Federal, com 40 apli-
ques de cabelo, dois celulares, 
sendo um iPhone e um Mo-
torola, e R$ 1 mil em espécie.

Segundo a PRF, todo o mate-
rial pertencia ao salão de bele-
za localizado no bairro Bacuri. 
O proprietário reconheceu os 
adolescentes na delegacia. Os 
três foram apresentados por 
uma equipe da PRF no Plantão 
Central de Imperatriz.

PREVENÇÃO

PM combate crimes 

contra estudantes
Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência  já desenvolveu ações de segurança em 
132 municípios e formou, desde sua implantação, 341.694 estudantes do 5º ano do ensino fundamental

As estratégias do programa têm um caráter 
essencialmente preventivo, proporcionando 
à comunidade condições de modificar os 
fatores ambientais e comportamentais que 
contribuem ao abuso de drogas e à violência. 
A proposta implica numa mudança de 
paradigma no modo de ser e estar no convívio 
da comunidade por parte dos profissionais de 
segurança pública e, consequentemente, numa 
mudança de sua postura perante o cidadão

Capitão Wellington Rodrigues, secretário estadual do Proerd

mão dele e dispara mais duas 
vezes contra a vítima, que já 
está sem vida no chão. “Qua-
renta passa é mal, aqui quarenta 
passa é mal. Olha aí, quaren-
ta, nós passa é por cima”(sic).

A vítima foi morta com 
quatro tiros na cabeça. O ví-
deo ainda mostra os assassi-
nos roubando o rapaz morto. 
“Pega o relógio dele”. Um ou-
tro responde. “Ainda não saiu, 
caral...”.

Apenas duas pessoas apa-
recem no vídeo, mas outras vo-
zes aparecem e constata-se que 
três ou quatro pessoas parti-
ciparam da execução.

A polícia já tem conheci-
mento do vídeo e imagens de 
dois que atiram contra o jo-
vem. As investigações já foram 
iniciadas.

BRUTALIDADE

Homicídio combinado pelo  
whatsapp choca população

Jovem foi morto com quatro tiros

IMPARATRIZ

BELEZA ROUBADA

Auxiliar penitenciário é 
preso e fica no presídio

Jovem é presa por roubar 
R$ 80 mil em mega hair

U
m policial militar 
no lugar do profes-
sor e ensinando, de 
forma clara, os ma-

lefícios do envolvimento com o 
submundo das drogas e da vio-
lência. Este é o principal ensina-
mento de policiais militares que 
se tornam, de segunda a quinta-
feira, instrutores do Programa 
Educacional de Resistência às 
Drogas e a Violência (Proerd).

 A Polícia Militar, cumprindo 
seu papel constitucional, utiliza 
homens e mulheres da corpora-
ção a fim de impedir que crian-
ças e adolescentes sejam atraí-
dos para o mundo das drogas e 
resistam às pressões e às influ-
ências diárias que contribuem 
para uso de drogas e à prática de 
violência, seja ela física ou psi-
cológica. Além da presença do 
policial militar fardado em sala 
de aula, a presença da PMMA 
também é vista nas portas das 
escolas com equipes do Ron-
da Escolar.

 O Proerd já formou, desde 
sua implantação, 341.694 estu-
dantes do 5º ano do ensino fun-
damental, na faixa etária dos 9 
aos 12 anos. O Programa já de-
senvolveu ações em 132 muni-
cípios. Este ano, o Proerd está 
sendo ampliado para 38 muni-
cípios. “Esta é a forma de se fa-
zer Segurança Pública, na qual 
se tem o envolvimento de várias 
instituições, entre elas, a escola 
e a família. Este programa mos-
tra às crianças que se envolver 
com as drogas e com a violên-
cia não é um caminho seguro. 
Além disso, estamos reforçando 
todas as ações no entorno das 
escolas, garantindo que profes-
sores e alunos transitem e não 
sejam vítimas de delitos”, pon-
tuou o comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Marco 
Antônio Alves.

 No último dia 14, cerca de 
mil trezentos e oitenta e uma 
crianças concluíram mais uma 
etapa do programa. No Estádio 
Castelinho, em São Luís, eufó-
ricos, os alunos de 20 escolas 
da rede municipal de ensino da 
zona rural participaram de mais 
um momento de festa durante 
a formatura de 2015.

 Além de São Luís, o Proerd 
é realizado nas cidades de Ca-
xias, Pinheiro, Imperatriz, Bal-
sas, Rosário, Santa Inês, Codó, 
Presidente Dutra, São João dos 
Patos, Itapecuru-Mirim, entre 
outras. O Programa possui como 
material didático, o Livro do Estu-

dante, auxiliando os respectivos 
alunos e policiais do Proerd no 
desenvolvimento das 10 lições 
contidas no material.

 A filosofia do Programa pre-
vê, ainda, o direcionamento de 
ações aos pais e responsáveis le-
gais, promovendo dessa forma a 
reflexão sobre a importância da 
família como ambiente primeiro 
da prevenção. Baseado nisso, o re-
conhecimento da importância do 
projeto é exemplificado por Mar-
co Ribeiro, pai de uma estudante 
que participa do Proerd, no bair-
ro do São Raimundo. “A questão 
da violência é geral. Temos todos 
os dias que alertar nossos filhos 
sobre os riscos da violência. Nis-
so, quando temos um importante 
aliado que é esse projeto, ficamos 
mais fortes para impedir que nos-
sos filhos sejam chamados para 
o mundo das drogas”, afirmou.

 Para ser instrutor do progra-
ma, além de ser policial militar 
com pelo menos dois anos de efe-
tivo serviço, o PM passa por uma 
seleção em que são observados 
caracteres pessoais, tais como: 
ser voluntário, ter habilidade para 
falar em público, não ser usuário 

de drogas lícitas ou ilícitas, não 
estar respondendo a processo 
civil ou criminal, ter bom com-
portamento profissional. Poste-
riormente, o policial passa pelo 
curso de formação de Instruto-
res Proerd, com a duração de 80 
horas/aula, onde lhe será apre-
sentada a filosofia do programa, 
sendo-lhe repassado o conheci-
mento técnico-pedagógico para 
habilitá-lo a aplicar o programa.

 “As estratégias do programa 
têm um caráter essencialmente 
preventivo, proporcionando à co-
munidade condições de modifi-
car os fatores ambientais e com-
portamentais que contribuem ao 
abuso de drogas e à violência. A 
proposta implica numa mudança 
de paradigma no modo de ser e 
estar no convívio da comunida-
de por parte dos profissionais de 
segurança pública e, consequen-
temente, numa mudança de sua 
postura perante o cidadão”, disse 
o secretário estadual do Proerd, 
capitão Wellington Rodrigues.

Engajamento da família

Reforço

 Para as ações de repressão à 
criminalidade, com atenção 
também as áreas próximas 
às escolas, o Governo do 
Estado, em dezembro deste 
ano, vai aumentar o efetivo 
da Polícia Militar. A ação 
faz parte das medidas de 
recompor o efetivo do Sistema 
de Segurança Pública e trazer 
tranquilidade e segurança 
ao cidadão maranhense. Os 
novos soldados estão em fase 
de formação no Centro de 
Formação e Aperfeiçoamento 
de Praças da Polícia Militar 
(CFAP). Além da recomposição 
do efetivo, o Governo do 
Estado, no mês de março, 
entregou cinco novas viaturas 
para o Ronda Escolar e para 
o Proerd. Há, ainda, projetos 
de compra de novas viaturas 
que irão ser destinadas para 
as cidades do interior e da 
região metropolitana, bem 
como atender outros projetos 
desenvolvidos pela Polícia 
Militar.

municípios receberam 
ações do Proerd em 2015
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Ronda Escolar beneficia mais de 160 escolas na capital
 Aliado ao trabalho preven-

tivo do Proerd, a Polícia Militar 
atua ainda com ações do Ronda 
Escolar. As atividades são opera-
cionalizadas por meio de rondas 
ostensivas e atendimento de ocor-
rências nas escolas e em áreas 
no entorno. Atualmente, a ron-
da escolar beneficia mais de 160 
escolas de 12 polos atendidos na 
região metropolitana de São Luís.

 De acordo com o tenente-
coronel Jorge Araújo, comandan-
te do Ronda Escolar, a medida 
é para garantir a segurança no 
ambiente escolar. “Trabalhamos 

em conjunto com a Secretaria de 
Educação. Nosso planejamento 
é embasado com as direções das 
escolas, uma vez que nos reuni-
mos de forma periódica com os 
professores e escutamos todas as 
demandas”, lembrou o comandan-
te do Ronda Escolar. Ele lembrou, 
ainda, que a atuação do Ronda 
Escolar não se restringe às áreas 
no entorno das unidades esco-
lares. “Estamos atuando não só 
no perímetro próximo à escola, 
mas patrulhamos, também, até as 
paradas de ônibus”, completou.

 Além da presença constante 

de uma viatura do Ronda Escolar 
nas portas das escolas, principal-
mente nos horários de entrada e 
saída dos alunos, equipes dos Ba-
talhões da área, como por exem-
plo, nos colégios do São Cristó-
vão e Cidade Operária, viaturas 
do 6º BPM realizam ponto-ba-
se nas portas das escolas. Já na 
área do Anil, o 9º BPM, também, 
reforçou as ações em conjunto 
com o Ronda Escolar nas pro-
ximidades das escolas Saragana 
II, Barcelar Portela, entre outras.

 Paralelo às ações do Ronda 
Escolar, os Comandos de Poli-

ciamento de Área Metropolita-
no I, II e III (CPAM) têm defla-
grado outras ações em pontos 
estratégicos que resultarão na 
redução das incidências crimi-
nais em áreas próximas às esco-
las. O mesmo planejamento vem 
sendo executado nas escolas do 
eixo Itaqui- Bacanga. “Intensifi-
camos as ações de repressão aos 
assaltos, furtos e para prender 
homicidas. Isso ajuda a impedir 
que estes criminosos cheguem às 
áreas próximas às escolas”, pon-
tuou o coronel Egídio Amaral, 
comandante do CPAM III.

 Alunos de 20 escolas da rede municipal de ensino da zona rural de São Luís estão sendo apoiados pelo programa 
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ARBITRAGEM

 A partida MAC x Imperatriz, final da Série B do Maranhense, 
amanhã, terá arbitragem de Jorge Luís Viana da Silva, com as 
assistências de Sérgio Henrique Campelo Gomes e Djavan Costa 
da Silva. O árbitro reserva será Maykon Matos Nunes. 

JOGOS DE HOJE BRASILEIRÃO - SÉRIE A

SÉRIE B

16h30

Sampaio-MA x   Paysandu-PA

Náutico-PE x Botafogo-RJ

Atlético-GO x  Santa Cruz-PE

CRB-AL xVitória-BA

21h

Bragantino-SP x   Luverdense-MT

Paraná-PR x ABC-RN

Ceará-CE x Boa Esporte-MG

HOJE- 24/10 - (horário de Brasília)
 17h
Fluminense-RJ    x              Atlético-PR

18h30
Internacional-RS    x          Joinville-SC

Figueirense-SC    x             Santos-SP

21h
Palmeiras-SP   x   Sport-PE

AMANHÃ -25/10
17h 
Corinthians-SP   x               Flamengo-RJ

Vasco da Gama-RJ    x       Grêmio-RS

Coritiba-PR   x  São Paulo-SP

Chapecoense-SC    x         Avaí-SC

 

18h
Goiás-GO   x         Cruzeiro-MG

19h30
Atlético-MG   x    Ponte Preta-SP

Foi uma semana 
proveitosa. 
Tivemos o retorno 
de quase todos os 
atletas. Era algo 
que tínhamos 
que administrar, 
mas agora temos 
todos os atletas 
disponíveis e 
conseguimos 
trabalhar bem o 
aspecto tático e 
técnico

Léo Condé, 
técnico do Sampaio

Sampaio enfrenta o Paysandu tentando se manter vivo na busca pelo acesso à Série A do 
Campeonato Brasileiro. Equipes fazem jogo de confronto direto, nesta tarde, no Castelão  

Clima 
FICHA TÉCNICA

SAMPAIO

PAYSANDU

Rodrigo, Daniel Damião, Luiz Otávio, Plínio 
e Raí; Léo Salino, Diones, Nádson, Válber e 
Edgar; Jheimy. Técnico: Léo Condé.

Sampaio Corrêa x Paysandu
Local: Castelão, São Luís (MA)
Data: 24 de outubro de 2015 (sábado)
Horário: 16h30
Árbitro: José Cláudio Rocha Filho (SP)
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis 
(SP) e Fábio Rogério Baesteiro (SP)

Emerson, Yago Pikachu, Thiago Martins, Gual-
berto e João Lucas;  Fahel, Gilson, Jhon-
natan e Roni; Léo Melo e Aylon. Técnico: 
Dado Cavalcanti.

NA ARENA

Náutico desafia liderança do 
Botafogo em Pernambuco

Sem mistério, o Náutico foi 
escalado pelo técnico Gilmar Dal 
Pozzo com uma novidade para 
desafiar o líder Botafogo, hoje, 
na Arena Pernambuco, pela 32ª 
rodada da Série B do Campeo-
nato Brasileiro. A principal mu-
dança é a entrada de Guilherme 
Biteco na vaga de Bérgson, sus-
penso, no meio-campo.

Ao contrário do que faz ha-
bitualmente, Dal Pozzo divul-
gou a escalação com Biteco, que 
já defendeu as cores do rival 
Santa Cruz, apesar de indicar 
que repetiria o ritual das vés-
peras de toda rodada, já que 
fechou os últimos dois treinos.

"Procuro fazer o meu tra-
balho no dia a dia, e tenho um 

compromisso muito grande 
com o Náutico e comigo mes-
mo. Não é nada contra vocês 
(jornalistas). Passei a escalação 
porque vocês têm fontes e sa-
bem até mesmo antes de mim. 
Mas vocês precisam entender 
que o futebol de hoje é muito 
analisado e muito estudado. 
Por isso, às vezes, é necessário", 
respondeu, bem humorado.

Do resto, o Timbu, que pode 
entrar para a zona de acesso 
à elite do futebol nacional se 
vencer o Glorioso, caso  Améri-
ca-MG e Paysandu tropecem, 
deve ser o mesmo que derro-
tou o Santa Cruz no Clássico 
das Emoções no último fim de 
semana.

Plínio (centro) e Edgar (à direita),  segurança na defesa e mais velocidade no ataque do Sampaio Corrêa, hoje, contra o Paysandu -PA 

GEORGE RAPOSO
 
 

C
om o elenco pratica-
mente completo (sem 
problemas), o Sampaio 
Corrêa precisa vencer o 

confronto direto com o Paysandu, 
hoje, às 16h30, no Estádio Cas-
telão, pela 32ª rodada da Série B 
do Campeonato Brasileiro, para 
continuar falando em acesso.

O Tricolor ocupa o 9º lugar, 
com 47 pontos ganhos, enquanto 
o time paraense tem 49 e está no 
quinto lugar. Os dois times pre-
cisam somar pontos para segui-
rem próximos do G-4, que hoje 
tem Botafogo, Vitória, Bahia e 
América-MG.

Para subir na tabela, além de 
vencer, os maranhenses preci-
sam torcer contra o Náutico, que 
recebe o líder Botafogo na Arena 
Pernambuco, às 16h30; o Santa 
Cruz, que visita o Atlético-GO no 
mesmo horário; e o Luverdense, 
que duela contra o Bragantino, 
fora de casa, às 20h.

A grande preocupação do 
Sampaio é com a defesa, que 
sofreu seis gols nos últimos três 
jogos, uma média de dois gols 
por partida, superior à da pior 
defesa do campeonato, que é do 
Mogi Mirim, que sofre em mé-
dia 1,7 por jogo.

Completo

Durante a semana de preparação, 
o Sampaio teve os retornos dos 
atacantes Edgar, Pimentinha e 
Henrique, que se recuperaram 
de lesões, bem como o lateral-
esquerdo Raí e o meia Válber. 
Com isso, o técnico Léo Condé 

pode levar a campo o que tem de 
melhor para vencer o Paysandu. 

A opção da diretoria (e comis-
são técnica) por treinos fechados 
foi reforçada com a política do 
treinador de não revelar a equipe 
antes da hora, mas a tendência 
é que Condé mantenha o time-
base do Tricolor.

“Foi uma semana proveito-
sa. Tivemos o retorno de quase 
todos os atletas. Era algo que tí-
nhamos que administrar, mas 
agora temos todos os atletas dis-
poníveis e conseguimos traba-
lhar bem o aspecto tático e téc-
nico”, afirmou Condé.

Edgar deve ser o atacante de 
lado de campo, atuando na es-
querda para combater os avan-
ços do lateral-direito adversário 
Yago Pikachu. Enquanto Válber 
deverá ser deslocado para a di-
reita mantendo Nádson no cen-
tro do meio-campo.

Na defesa, Raí pode ser a no-
vidade ganhando a batalha com 
William Simões pela lateral-es-
querda. A expectativa de Condé 
é combater a ofensividade do 
Paysandu pela direita com uma 
formação mais ofensiva por parte 
do Sampaio na esquerda.

Histórico

Ao todo, em partidas do Cam-
peonato Brasileiro, Sampaio e 
Paysandu se enfrentaram 20 ve-
zes, sendo 12 vitórias paraenses 
e oito empates. O Tricolor nunca 
conseguiu superar o adversário 
em partidas do nacional.

O primeiro jogo ocorreu pela 
Taça Brasil de 1962, no Estádio 
de Souza, em Belém, e terminou 
com vitória dos paraenses por 
3 a 2, mesmo placar do jogo de 
volta no Nhozinho Santos. Com 
o nome de Brasileiro, o primei-
ro encontro ocorreu em 1974 e 
terminou com nova vitória bi-
color por 1 a 0. 

O último confronto foi pelo 
primeiro turno da Série B deste 
ano, no Estádio Mangueirão, e 
terminou com um empate por 
1 a 1. Gualberto abriu o placar 
para o time azul e Plínio empatou 
para o Tricolor. O gol, na verda-
de, foi marcado por Edgar, mas 
a arbitragem não viu o toque do 
atacante do Sampaio e decretou 
Plínio como autor. 

de decisão

 SURPRESA

Bahia adianta 13º e aumenta 
motivação para o acesso

A vitória por 1 a 0 do Bahia 
contra o Criciúma na última 
terça-feira rendeu mais do que 
apenas três pontos na tabe-
la da Série B do Campeonato 
Brasileiro. Isso porque, logo 
após o confronto de abertura 
desta 32ª rodada, o presidente 
Marcelo Sant’Ana surpreen-
deu o elenco nos vestiários e 
adiantou o pagamento do 13º 
salário, pensando em motivar 
ainda mais o elenco.

Rebaixado na última tem-
porada, o principal objetivo 
do tricolor é voltar para a elite 
do futebol brasileiro. Isso por-
que, se continuar na segunda 
divisão, o clube perderia pelo 

menos metade da sua cota de 
televisão, estimada em R$ 30 
milhões, além de se manter 
distante de objetivos maiores 
e perder posições no Ranking 
de Clubes da CBF (Confede-
ração Brasileira de Futebol).

E não para por aí. É a pri-
meira vez na história da equi-
pe que o pagamento do 13º é 
feito com essa antecedência, 
já que na ultima temporada, 
por exemplo, os valores não 
foram quitados por uma crise 
financeira que afetou o clube. 
Atualmente, o Bahia é o tercei-
ro colocado, com 54 pontos, 
logo atrás de Vitória e Botafogo, 
mas com uma rodada a mais.

BRASILEIRÃO

Alan Patrick cobra marcação 
'intensa' no Timão, amanhã 

Preocupado com a sequ-
ência negativa do Flamengo, 
o meia Alan Patrick cobrou 
ontem marcação "intensa" 
da equipe carioca na parti-
da contra o líder Corinthians, 
amanhã, no Itaquerão. O time 
paulista é dono do melhor ata-
que do Brasileirão, enquanto 
o Flamengo tem a quarta pior 
defesa do campeonato.

 Somente nos últimos dois 
jogos, o time carioca levou qua-
tro gols, nas derrotas para o Fi-
gueirense (3 a 0) e Internacional 
(1 a 0). Por essa razão, Alan Pa-
trick quer ver sua equipe mais 
atenta no fim de semana.

"Independentemente de 
onde estiver nossa equipe, atrás 

ou na frente (em campo), a mar-
cação tem que ser intensa, nos 
90 minutos e acréscimos. Desta 
forma, poderemos dificultar a 
criação das jogadas da equipe 
do Corinthians e nossa equipe 
tem qualidade para criar nossas 
oportunidades com a bola nos 
pés", declarou o meia.

Mesmo com melhor mar-
cação, Alan Patrick admite que 
o Flamengo terá trabalho para 
conter o Corinthians jogando 
diante de sua torcida. "É um time 
que joga há muito tempo junto, 
confiante, que joga em casa, de 
qualidade. Vai ser mais um jogo 
difícil no campeonato. Mas va-
mos focados no que temos que 
fazer em campo", afirmou.
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COPA INTERESTADUAL

Com apoio do governo do estado, Imperatriz 
sedia 1ª Copa Interestadual de Basquete em 
Cadeiras de Rodas, reunindo representantes 
do Maranhão, Ceará, Goiás e Pará

AMANHÃ

JIMMY WHITE

Caminhada contra a dor
crônica em São Luís

Britânico no Campeonato 
Brasileiro de Sinuca

O movimento, que des-
de 2009 reúne especialistas 
no combate à dor, ocorre em 
várias cidades do Brasil e, na 
capital maranhense, terá mais 
uma edição, amanhã, a partir 
das 8h, ao lado da Concha Acús-
tica da Lagoa da Jansen. Com 
o lema “A dor para a vida das 
pessoas – Pare a dor”, as cami-
nhadas reúnem profissionais 
da saúde e população com um 
objetivo em comum: comba-
ter a dor. 

 No início e no final do cir-
cuito, está programada uma 
série com alongamentos. Para 
participar é só comparecer ao 
local, preencher uma ficha e 
retirar a camiseta da campanha 
para usar durante o percurso. 
A fisioterapia, a prática regular 
de exercícios/preparo físico, 
métodos para alívio de estres-
se (como massagem e técnicas 
de relaxamento) são, também, 
indispensáveis no combate às 
doenças.

Estima-se que cerca de 60 
milhões de pessoas sofram com 
problemas de dor crônica (mal 
que persiste ou recorre por mais 
de três meses) no País.  E os es-
pecialistas afirmam que sentir 
dor não é normal, mas tem tra-

Atração inédita e especial do 
XXVIII Campeonato Brasileiro 
de Sinuca (CBSK 2015), o cam-
peão internacional de sinuca 
e um dos melhores atletas no 
ranking mundial, o britânico 
“Sir” James Warren White, ou 
Jimmy White, como é conheci-
do, fará uma única apresenta-
ção hoje, às 19h, no Shopping 
da Ilha. A exibição é aberta ao 
público. Pela primeira vez no 
Maranhão, White é um dos mais 
famosos jogadores de snooker 
de todos os tempos e um dos 
maiores jogadores do mundo 
nos últimos. 

            Os jogos da fase elimi-
natória (mata-mata) do XXVIII 
Campeonato Brasileiro de Si-

nuca (CBSK 2015) continuam 
hoje (24), às 10h, e seguirão até 
às 22h, na Praça de Eventos do 
Shopping da Ilha (av Daniel de 
La Touche - Maranhão Novo), 
em São Luís (MA). Nesta fase 
eliminatória, apenas 76 atletas 
seguem na disputa. A grande 
decisão acontecerá neste do-
mingo (25), às 15h, seguida da 
solenidade oficial de premiação.

Patrocinado pelo Grupo Ma-
teus (Lei de Incentivo ao Espor-
te do Governo do Maranhão 
- Sedel/Sefaz), o CBSK é uma 
realização da Confederação 
Brasileira de Bilhar e Sinuca 
(CBBS), Federação Maranhen-
se de Bilhar e Sinuca (FMBS) 
e Sinucas Jocari. 

Cadeirantes de  quatro estados estão participando da Copa Interestadual de Basquetebol, em Imperatriz

O governo do Maranhão se faz presente
em eventos como este, porque trabalha
com uma política de interiorização das ações 
e de inclusão por meio do esporte e lazer

Márcio Jardim,
secretário de Esporte e Lazer

3 a 0

Placar do jogo em favor 
da Seleção de Tutoia
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Basquete
em duas
rodas

BEACH SOCCER

Tutoia e Santana estão na fase final
Chegou ao fim a 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 Espor-
te e Lazer (Sedel). Realizada na 
cidade de Tutoia ao longo dessa 
semana, o torneio seletivo con-
sagrou as seleções de Tutoia e de 
Santana do Maranhão. As duas 
equipes conquistaram as vagas 
para a fase final do torneio es-
tadual, que ocorrerá no fim do 
mês de novembro em São Luís.

Eliminatória mais equilibra-
da até o momento, a seletiva na 
cidade de Tutoia foi decidida so-
mente na última rodada, quando 
todas as quatro equipes partici-

pantes possuíam chances para 
avançar no torneio. No entanto, 
Santana do Maranhão e Tutoia 
brilharam na rodada decisiva, 
venceram seus respectivos com-
promissos e estão vivas rumo ao 
título estadual.

 No primeiro jogo da rodada 
final, Santana do Maranhão en-
frentou Paulino Neves. A parti-
da foi bastante equilibrada, po-
rém o selecionado santanense 
foi mais decisivo nos momentos 
cruciais do jogo. A vitória por 3 
a 1 garantiu Santana do Mara-
nhão na fase final do Campe-
onato Maranhense. Já Paulino 
Neves foi eliminado.

No jogo  principal, o apoio 
da torcida contagiou a Seleção 
de Tutoia. Jogando diante de um 

grande público, Tutoia mostrou 
toda a sua força dentro de qua-
dra, bateu Araioses por 3 a 0 e 
confirmou seu favoritismo no 
torneio. Com a vitória, os tu-
toienses conquistaram o títu-
lo da eliminatória e avançam à 
próxima fase do Estadual

Tutoia e Santana do Maranhão 
terminaram a terceira eliminató-
ria do Campeonato Maranhense 
de Seleções de Beach Soccer com 
6 pontos ganhos. No entanto, o 
selecionado tutoiense leva a me-
lhor no confronto direto.

Com as seleções de Tutoia e 
Santana do Maranhão, a fase final 
do Estadual de Beach Soccer des-
te ano já conta com seis equipes 
classificadas. As outras seleções 
que já estão garantidas na próxima 

E
stá sendo realizada em 
Imperatriz a 1ª Copa 
Interestadual de Bas-
quetebol em Cadeiras 

de Rodas. O tema do Circuito 
Imperatrizense 2015 é "Supe-
ração sem limites". A competi-
ção tem o apoio do governo do 
Maranhão, que foi representa-
do  pelo secretário de Esporte 
e Lazer, Márcio Jardim, na ce-
rimônia de abertura, realizada 
no Ginásio Esportivo do Colégio 
Dom Bosco.

"O governo do Maranhão se 
faz presente em eventos como 
este, porque trabalha com uma 
política de interiorização das 
ações e de inclusão por meio 

Confira a tabela 
de jogos:

1º jogo - 9h

2º jogo - 10h30

3º jogo - 15h00

Final –    16h30

do esporte e lazer. Desde o iní-
cio da nossa gestão, buscamos 
incorporar atletas paralímpicos 
em diversas competições que 
acontecem em todo o estado", 

afirmou o secretário.
A Copa está sendo disputada 

por oito equipes dos estados do 
Ceará, Goiás, Maranhão e Pará. 
Os jogos da 1ª Copa Interestadu-

al de Basquetebol em Cadeiras 
de Rodas terminam hoje, quan-
do haverá cerimônia de encer-
ramento com a entrega de me-
dalhas aos vencedores, às 18h.

fase são Raposa, Paço do Lumiar, 
Morros e Humberto de Campos. 
A próxima eliminatória do Esta-
dual está prevista para ocorrer na 
cidade de Santa Helena. 

tamento. Existem muitas ma-
neiras de atenuar seus efeitos 
e uma delas é a prática de al-
gum tipo de exercício físico, 
como a caminhada.

O anestesista João Batista 
Santos Garcia, responsável pela 
caminhada na cidade, afirma: 
“a atividade física auxilia a me-
lhora da dor, do humor e da 
qualidade de vida”. O profis-
sional reforça, no entanto, que 
“é importante que esses exer-
cícios sejam orientados por um 
profissional qualificado. Pro-
curar o médico o quanto antes 
pode ser decisivo para definir e 
cuidar do quadro clínico”, diz, 
reforçando que médicos e pa-
cientes devem trabalhar jun-
tos no combate à dor. 

A atividade física 
auxilia a melhora da 
dor, do humor e da 
qualidade de vida

João Batista,
anestesista

Jimmy White é a grande atração de hoje no Shopping da Ilha

ADULTO

Abertas inscrições para o futsal
Continuam abertas as ins-

crições para a edição de 2015 do 
Campeonato Estadual de Futsal 
Adulto Masculino, competição 
promovida pela Federação de 
Futsal do Maranhão (Fefusma) e 
que movimentará a capital ma-
ranhense no mês de novembro. 
O torneio é destinado somente 
às equipes filiadas na entidade e 
vale uma vaga para a Taça Brasil 
Adulto de 2016.

 De acordo com o informati-
vo da Fefusma, as equipes inte-
ressadas em disputar o torneio 
estadual devem confirmar par-
ticipação até a próxima terça-
feira (27). As inscrições podem 
ser feitas na sede da Fefusma, 
localizada no Ginásio Guiober-
to Alves, no Bairro de Fátima.

O congresso técnico para de-
finir a fórmula de disputa do Es-
tadual Adulto Masculino será re-
alizado no dia 28 às 18h30, na 
sede da Fefusma. Outras infor-
mações podem ser obtidas pe-
los telefones (98) 3222-7286, (98) 
98846-5175 ou (98) 99142-9644. O futsal promete bons espetáculos a partir de novembro, quando será iniciado o campeonato adulto
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Neuropsiquiatra Ruy Palhano lança hoje mais uma obra sobre o consumo de drogas e outros 
comportamentos relacionados ao tema com o intuito de chamar a atenção da sociedade para a problemática 

Editor: Samartony Martins Email: samartonymartins@gmail.com

LITERATURA

As drogas e seus efeitos 

U
m alerta para a família e 
para a sociedade. Assim 
pode ser considerada a  
2ª edição do Livro Con-

sumo de Drogas e Outros Com-
portamentos Relacionados: 240 
Perguntas e Respostas, de autoria 
do médico neuropsiquiatra Ruy 
Palhano, que será lançado hoje, 
às 19h, no Auditório Inovação, 
durante a Semana Nacional de 
Ciência e Tecnologia, que está 
acontecendo na Praça Maria 
Aragão, no Centro de São Luís.  

Na publicação, Ruy Palhano 
revela logo na apresentação que o 
Brasil é o primeiro país do mun-
do a consumir crack e o segun-
do de cocaína. “Estima-se que 
haja no país mais de 2 milhões 
e oitocento mil usuários de cra-
ck. Quanto ao uso de coca, au-
mentou nos últimos cinco anos, 
contrariamente ao que houve 
com a maioria dos outros pa-
íses latino-americanos, o que 
demonstra, claramente, entre 
outras coisas, o fracasso das 
políticas públicas destinadas 
ao controle desta situação. Sa-
ímos da condição internacional 
deplorável de corredor do tráfico, 
para o país exportador e consu-
midor de drogas ilícitas. O que 
nos preocupa mais ainda e nos 
desonra”, afirma Ruy Palhano. 

Em entrevista a O Imparcial, 
o médico ressaltou sobre a im-
portância de informar e ajudar 
as pessoas a compreenderem 
como lidar com esses  proble-
mas psicossociais. ’’Dependência 
química ainda é um tabu, que 
distorce a visão dos conceitos e 
da realidade. Falar de droga faz 
parte de um conjunto de medi-
das com vistas às estratégicas de 
prevenção”, disse Ruy Palhano. 
Na primeira edição deste livro, 
foram 1.000 cópias vendidas 
em um mês. Em um cuidado-
so trabalho, o médico uniu-se 
ao uma bibliotecária para sele-
cionar um total de 3.500 pergun-
tas e respostas direcionadas a 

Sobre 
Ruy Palhano 

O médico Ruy Palhano 
atua na área da saúde 
Mental e Psiquiátrica na 
qual é Especialista pela 
Associação Brasileira de 
Psiquiatria- ABP, também 
é o fundador do Instituto 
que leva seu nome. O 
Instituto Ruy Palhano 
dispõe de um hospital 
fundado há 20 anos (1994) 
pelo neuropsiquiatra 
com o objetivo de prestar 
assistência médica 
especializada psicossocial 
e ocupacional. Desde 1980, 
ele desenvolve estudos 
e trabalhos na área de 
Dependência Química.

Serviço

O quê? Lançamento da  2ª edi-
ção do Livro Consumo de Dro-
gas e Outros Comportamentos 
Relacionados: 240 Perguntas e 
Respostas 
Quando? Hoje (24), a partir 
das 19h, no Auditório Inovação
Onde? Durante a Semana Na-
cional de Ciência e Tecnologia, 
Praça Maria Aragão
Quanto? Valor não revelado 

ele durante sua extensa carreira 
de 30 anos, estas foram separa-
das e relacionadas por natureza, 
sujeito usuário, droga e família. 
Uma série de dúvidas que abor-
dam questões psicossociais após 
a categorização dessas pergun-
tas e respostas, houve uma fil-
tragem por categoria e, logo em 
seguida, uma atualização para 
os dias atuais, o que resultou em 
um total de duzentos e quaren-
ta,  tanto na primeira, quanto na 
segunda edição do livro. 

A diferença na edição atual 
do livro Consumo de Drogas e 
Outros Comportamentos Rela-

cionados: 240 Perguntas e Res-
postas é que Ruy Palhano, des-
ta vez, também contou com a 
colaboração de seus filhos Bru-
no Palhano e Ludmila Palhano 
(ambos psiquiatras) novamente 
para uma  filtragem do material e 
também para dar maior objetivi-
dade nas respostas e argumentos 
encontrados. Lembrando que  a 
obra foi  financiada pelo Institu-
to Ruy Palhano e que o mesmo 
pretende dar continuidade nesse  
trabalho futuramente em uma 
terceira edição da obra. 

Prefaciado pelo professor Ro-
naldo Laranjeira, diretor da Uni-

dade de Álcool e outras Drogas 
e Titular de Psiquiatria da Uni-
versidade Federal de São Paulo 
(Unifesp), o médico afirma em 
sua explanação que a atual po-
lítica brasileira elaborada pelo 
Ministério da Saúde precisa ser 
reformulada em alguma de suas 
propostas, estrutural e metodo-
lógicas, pois atualmente já há 
fortes indícios do que funciona 
e do que não funciona através 
das ferramentas em saúde men-
tal que foram colocadas à dis-
posição da população. Diz ele:  
“O consumo de álcool e de ou-
tras drogas na sociedade atual 

pode ser considerado uma ques-
tão de Saúde Pública pelos inú-
meros agravos que provoca em 
nossa população. Alguns fatos 
são relevantes para caracterizar 
essa condição, especialmente, a 
baixa idade de iniciação ao uso 
de drogas, a variedade de dro-
gas à disposição, a facilidade de 
acesso a elas, além dos danos 
psicológicos, psiquiátricos, psi-
cossociais e na saúde geral oca-
sionados pelo consumo. Consi-
derando a imensa complexidade 
de que essa situação se reveste, 
uma questão também relevante 
é levar sempre em consideração 

Por meio do livro, Ruy Palhano, que há três décadas se dedica a estudos sobre o assunto, tira do leitor as principais dúvidas que cercam o tema 

BALADA 

A delicadeza musical do Trio Akácia na Queen Dance
Com um repertório que tem 

como base o rock e vertentes da 
Música Popular Brasileira, O Trio 
Akácia, grupo formado há seis anos, 
e que tem como integrantes Dia-
na Stilla (voz), Geíse Viveiros (Vio-
lão) e  Paula Trindade (bateria), 
será a grande atração de hoje da 
boate Queen Dance SLZ. A noi-
te conta ainda com apresentação 
do DJ Marconni Cutrim e da bela 
Camille Castellan.  

O Trio Akácia é um projeto da 
violonista Geíse Viveiros e da ba-
terista Paula Trindade que nasceu. 
A parceria antiga das duas musi-
cistas que nunca desistiram da 
busca de formar um grupo mu-
sical feminino com um repertó-
rio bastante eclético e que caísse 
no gosto popular. “O nosso forte é 
MPB, rock pop, bossa e Interna-
cionais, incluindo alguns reggaes 
roots. Nomes como Lulu Santos, 
Pitty, Adriana Calcanhoto, Marisa 
Monte estão elencados nas nacio-
nais. Somam-se a elas, algumas 
nomes e bandas internacionais: 
The Cranberries,  Magic, Madon-
na, Cindy Lauper dentre outros”, 

Serviço

O quê?  Trio Akácia na Que-
en Dance
Quando? Hoje (24), a partir 
das 22h
Onde? Na Queen Dance SLZ, 
na Av. Jeronimo Albuquerque, 
no. 200, Retorno da Forquilha. 
Quanto? R$ 10 (até meia noite) 
INFORMAÇÕES: 
Queen Dance SLZ – (98) 3303 
-4487
queendanceslz@gmail.com
Facebook.com/queendanceslz

Essas pessoas que nos acompanham nas 
redes sociais são a razão de nossa música. 
Nossa arte reflete o que o nosso público 
nos diz. Usamos muito as redes sociais, 
atendemos pedidos, aceitamos sugestões. 
Enfim, acreditamos que, quanto maior a 
divulgação, mas rápido nosso trabalho chega 
aos diversos públicos e lugares

Geíse Viveiros, violonista

dos, aceitamos sugestões. Enfim, 
acreditamos que, quanto maior 
a divulgação, mas rápido nosso 
trabalho chega aos diversos pú-
blicos e lugares”, explica. 

Outra novidade do grupo desde 
a sua formação, é que tenta sempre 
alinhar os looks de acordo com a 
festa proposta. “Isso vem se desen-
volvendo muito. Já conseguimos 
alguns parceiros e estamos sem-
pre em busca de outros”, diz ela.  
Geíse Viveiros acrescentou ainda 

que o público que for na Queen 
Dance pode esperar  apresentação 
bem dançante e animada. “Cheia 
de alegria, boas energias e colo-
rido!”, adiante ela. Dentre as mú-
sicas do repertório para esta noi-
te, Geíse Viveiros revela que  tem 
uma especial que marcou muito 
essa nossa formação que foi Rude 
da banda Magic. “Não dá para fi-
car de fora do repertório também 
porque foi a mais acessada. Fo-
ram mais de 1.000 acessos em três 

menos de três dias. Ocorre que às 
vezes até deixamos passar, mas 
o público sempre pede. A banda 
The Cranberrieis também está 
entre as mais pedidas”, adianta 
a artista, explicando que, entre os 
planos do Trio Akácia para 2016, 
o grupo pretende  continuar to-
cando, fazendo novos parceiros, 
e trabalhar em composições para 
reforçar o tom autoral em suas 
apresentações. 

as melhores evidências cientí-
ficas existentes a fim de formu-
lar estratégias específicas para 
o enfrentamento do problema”.  

Para o professor Ronaldo La-
ranjeira, o estudo apresentado 
por Ruy Palhano visa contribuir 
para o desenvolvimento de po-
líticas públicas de saúde desta 
parcela da sociedade que precisa 
de um olhar com mais atenção. 

Trio Akácia está há seis anos na cena musical maranhense

explica Geíse Viveiros
 O nome “Akácia” vem de uma 

planta e por ser um projeto rea-
lizado por mulheres, com muita 
sensibilidade,  ambas aprovaram 
o nome. No decorrer desses anos, 
algumas vozes passaram pelo Trio. 
Porém conta hoje com a sua for-
mação atual.  Sobre como tem sido 
a receptividade do público tanto 

nas apresentações como nas redes 
sociais, a violonista Geíse Viveiros, 
ressalta que o Trio Akácia se ins-
pira em todos os fãs, admiradores 
trabalho do grupo. “Essas pessoas 
que nos acompanham nas redes 
sociais são a razão de nossa músi-
ca. Nossa arte reflete o que o nos-
so público nos diz. Usamos muito 
as redes sociais, atendemos pedi-



IMPARIMPAR

ÁRIES 21/03 a 20/04

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

TOURO 21/04 a 20/05
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     pdv
pontodevista@oimparcial.com.br

#A Revolução de 1930

No tempo e na história

n      Em 24 de outubro de 1930, reconhecendo o 
avanço da guerra civil, os militares do Rio de 
Janeiro depuseram o presidente Washington 
Luís, semanas antes do fim de seu mandato. 
O poder foi entregue a Getúlio Vargas, chefe 
político da Revolução de 1930. Iniciava o 
período getulista ou a Era Vargas.

EXPO INDÚSTRIA

Empresas genuinamente maranhenses estarão com estandes na 
feira de exposição da Expo Indústria Maranhão, que ocorre de 28 a 
31 de outubro, no Multicenter Sebrae. Os visitantes terão acesso aos 
mais diversos produtos fabricados pelas indústrias no estado. Além 
disso, maquinários estarão expostos, demonstrando as etapas do 
processo produtivo de empresas como a Suzano Papel e Celulose. 
Já a indústria de bebidas Psiu exibirá as novidades de produtos para 
2016, e a FC Oliveira, instalada em Codó, levará seu portfólio de pro-
dutos e distribuirá brindes aos visitantes. 

• • •

... e não tanto assim
Vin Diesel comentou as

críticas que recebeu pela
barriguinha fora dos padrões
a qual o público estava
acostumado, em recente
aparição na varanda de um
hotel em Miami. Em
entrevista à revista Complex,
ele retrucou os “haters”, os
comentários negativos: “O
que quero dizer: a) eu não
precisei ficar em frente às
câmeras por meses b) Eu sou
realmente um pai”, afirmou.
“Essa invasão de privacidade me parece estranha. Não é certo.
Como eu me sinto com as pessoas focadas no meu corpo? Fico
ok porque por décadas eu tive o melhor corpo de Nova York”,
completou o astro da saga Velozes e furiosos.

Sarada...
Aos 37 anos,

Carolina Dieckmann
impressionou os
seguidores do
Instagram com uma
imagem em que
aparece mostrando a
barriga negativa, como
é chamada a barriga
côncava, voltada para
dentro. A foto da atriz
com seu abdômen dos sonhos veio acompanhada da letra da
música O que se quer, de Marisa Monte. A publicação da
imagem comemora a volta de Carolina às telinhas: na quinta-
feira, ela estreou em A regra do jogo.

Reprodução/Internet

  

Reprodução/Internet 

• • •

Quem vem
A atriz Evangeline Lilly (conhecida por interpretar a

personagem Kate Austen na série Lost) vem ao Brasil em
dezembro para o evento geek Comic Con Experience 2015,
em São Paulo. Ao contrário do que muita gente imagina, ela
não vem digulgar o longa Homem-formiga, do qual foi uma
das protagonistas. Evangeline desembarca na capital paulista
para promover o livro Os molambolengos, a primeira obra
infantil escrita por ela. Ela também participará de painéis
sobre sua carreira.

• • •

Chega de fiu-fiu!
Capa da revista TPM de outubro, Miá

Mello desabafou contra o assédio
sexual que mulheres recebem nas
ruas, quando recebem o tradicional
“fiu-fiu”. “Nossa, me deixa louca, já
voltei várias vezes para tirar
satisfação. Só que você pede para
repetir e eles abaixam o olhar.
Covardes. Gente, as mulheres odeiam
isso, não é óbvio? Isso não é paquera, é
agressão. Parem”, pediu a atriz, fazendo
coro a campanhas da web como a
Chega de fiu-fiu, que pedem o fim
desse comportamento machista.

Contra a violência
O diretor Quentin Tarantino foi visto ao lado de ativistas na

Times Square, em Nova York, durante um protesto contra a
violência policial que afeta, principalmente, as comunidades
afro-americanas e latinas nos Estados Unidos. O cineasta
subiu ao palco com escritores, intelectuais e atores para ler os
nomes de 250 homens, mulheres e crianças mortos pela
polícia americana nos últimos 20 anos.
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• • •

Souumgayque saiu do armário aos
10 anos de idade e nãohánada de
que eu tenhamais orgulho”

SamSmith, em entrevista à revista britânicaNME

• • •

Marketing pessoal
Mal foi publicada e a

biografia não-autorizada
de Beyoncé já está dando
o que falar. Em tornando-
se Beyoncé: A história não
contada, em tradução
literal), o escritor J Randy
Taraborrelli fez uma
declaração bombástica:
segundo o jornalista,
Rihanna e Jay-z tiveram
um caso em 2005, quando
a barbadiana tinha apenas
17 anos. A obra diz que o romance entre os dois foi uma
jogada de marketing para impulsionar a carreira de
Rihanna. De acordo com informações de bastidores, a
traição teria sido descoberta por Solange Knowles, irmã
de Beyoncé, o que teria motivado o famoso ataque de
fúria contra Jay-z em maio do ano passado.

Mike Blake/Reuters-1/2/10
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ARAÇAGY

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

Araçagy - CA00178 ARA-
ÇAGY Vende-se exc.casa 
c/450m² de área cons-
truída, c/móveis plan.,-
sala p/TV,copa, coz.,4q-
tos,4 wc s/3 stes, DCE , 
qntal amplo, 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 quartos , sen-
do 2 suítes  , sala p/ 
2 amb., lavabo, cozi-
nha ampla, DCE , var. 
pisc. c/ churras. Coz 
.de apoio , garagem  p/ 
3 carros , portão de 
alum. Aut. Não perca 
essa oportunidade.  
3227-3099/9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

Vende ótima e linda 
casa dup., 275m², terr. 
453,20m², no Cond. Al-
phaville, c/ 1 ste c/clo-
set, 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 jane-
las em vidro blindex, 
armá. proj. CRJ 238 F: 
98112-0322/3227-1777  
(COD. 010).

Araçagy – Vde cs nova 
c/162 m2 lote c/30m2, 
3 qtos s/1stee 2 semi,wc 
empregada R$ 360 
Mil sendo sinal R$ 30 
Mil e Financiamento. 
32358115/ 988026168/ 
981811942 

Araçagy – Vde cs alto 
padrão c/783m2 privati-
vo, 4 stes grandes, 2 coz, 
área lazer completa, 
lote de 1.200m2 – chave 
R$1.500.000,00 Prest. 
R$25000,00 32358115/ 
988026168/ 981811942 

Araçagy – Vde cs no 
Cond. Alfhavile Du-
plex c/380m2 5 stes, 
DCE , nascente, lote de 
457m2 R$ 1.240.000,00, 
32358115/ 988026168/ 
981811942.

ALEMANHA

ALEMANHA – cod [448] 
Vende-se um casa c/ 
sala, copa, coz., 3 qrtos, 
1 wc social 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, qn-
tal grande todo no piso 
de lajota, área de ser-
viço coberta, 1 deposi-
to, área livre dos lados, 
forro de madeira. Va-
lor R$ 280.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

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

ALEMANHA – COD [499] 
Vde-se casa c/ sala, 2 
qtos, cozinha e WC soc. 
Vlr R$ 60.000,00. Tratar: 
3238-3583 / 999739137.

ALTO TURU

ALTO DO TURU I – cod 
[399] Vde-se   casa 
com gar. p/ 4 carros, 
sala, coz. americana, 
2 qtos, área de serv. 
coberta, forro de ges-
so, piso lajota, murada 
e gradeada. Valor R$ 
100.000,00. Tr: 3238-
3583 / 999739137.

ALTO DO TURU II – COD 
[484] Vende-se casas 
novas c/portão de alu-
mínio, garagem para 3 
carros, sala, copa, co-
zinha americana, 2 
qtos, 1 wc social, 1 ste 
e 1 semi - ste, jdim de 
inverno, caixa d’agua, 
poço artesiano. Terre-
no 7,5 x 30 m². Valor R$ 
145.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.
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ALTO DO TURU II – COD 
[485] Vende-se casas 
novas c/portão de alu-
mínio, gar. p/ 3 carros, 
sala, copa, coz. ameri-
cana, 3 qtos, 1 wc so-
cial, 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. 
Vende-se excelente 
casa, com garagem,sa-
la de estar/jantar, hall, 
01 suíte, 01 semi-suíte, 
01 quarto, dependência 
de empregada com wc 
e área de serviço. 155 
Mil fone: 98159-9890 
VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

ANIL

Casa nova no Loteamen-
to, com 2 qrtos, 1 suíte, 
sla 2 amb, wc social, 
coz, área serv., porce-
lanato, 2 vagas gara-
gem, 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, por-
celanato, 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 so-
ciais, área de serviço, 
garagem para 4 carros, 
varanda, jardim de in-
verno. R$ 280 mil. TR: 
3235-6477/ 3235-6687/ 
99971-2399/ 99606-
4732. www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br

Vende-se casa no Con-
junto Jaguarema c/ 3 
suítes , copa c/ Wc , coz. 
Sala , em L , c/ armários 
projetados , des. de em-
prega  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: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br

ANJO DA GUARDA

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

BARREIRINHAS

Vendo por R$ 
550,000,00 casa toda 
mobiliada em Barrei-
rinhas, bairro ladeira, 
com 3/4, sendo 2 suí-
tes, a margem do rio 
preguiça, casa nova, 
lote 10 x 50 com 200 
m² de área construí-
da, com pear pra atra-
car lancha. nascente  
fone:996091547

BAIRROS DIVERSOS

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

BOM JARDIM

Bom Jardim Turu - 
CA00090 BOM JAR-
DIM TURU Vende-se 
ótima casa no Bom Jar-
dim 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.

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

CALHAU

Ayrton & Julio Imoveis 
- Vende casa com dois 
pavimentos no condomí-
nio fechado The Prime, 
com 4 stes, 6 banheiros, 
sala de estar e jantar.  
Área construída 350m² 
e area total de 800m². 
R$ 2.700,000,00. Tr: 
3235-6687/ 3235-6477/ 
9971-2399/ 8816-8000. 
www.ayrtonejulioimo-
veis.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 completa, toda 
no porcelanato, 3227-
5865 /98176-1300.

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

Vende-se casa em con-
domínio fechado no Ca-
lhau,  alto padrão pró-
ximo a litoranea, com 
4 suítes, 1 quarto, va-
randa ampla, sala em 2 
ambintes, cozinha am-
pla,  com 374 m2. Tratar:  
3227-5865 /98176-1300.

CENTRO

Vendo casa com 3 qrtos 
sendo 1 ste, 2 salas am-
plas, cozinha america-
na, jardim de inverno, 
quintal, WC social, ga-
ragem, área de serviço. 
Área total de 203 m² R$ 
230 mil TR: 32356477/ 
32356687/ 99712399/ 
996064732 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

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

Vende-se casa e  ponto  
comercial próprio para 
restaurante em frente 
a praça da bíblia no 
canto da fabril . TR: 98 
3258-5629 /3083-0799 
/9 8731-2428 / 99129-
6797. Email: quatro.i@
ig.com.br

CIDADE OPERÁRIA

cod [421] – Vende-se 
uma casa em 2 pav., 1º 
piso – c/gar. p/ 2 car-
ros, sala, copa coz, 2 
qtos, 1 wc social, qn-
tal grande. 2º - piso 4 
qtos, 1 suíte, WC social, 
2 escadas 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 alu-
mínio, garagem, sala, 
copa, coz., 4 qtos, sendo 
1 suíte, WC social, area 
livre  dos 2 lados, quin-
tal grande, área de ser-
viço coberta. Valor: R$ 
220.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

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

CIDADE OPERARIA – 
cod [394] Vende-se uma 
casa c/ portão de alumí-
nio, garagem para 2 car-
ros, sala, copa, cozinha, 
4 quartos, sendo 2 suí-
tes, WC social, quintal 
com lavanderia coberta, 
piso lajota 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 ter-
raço, 2 qtos s/ 1 suíte. 
Valor R$ 150.000,00 TR: 
3238-3583 / 99973-9137.

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

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

CIDADE OPERÁRIA 
- Vende 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: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br

CIDADE OPERÁRIA – 
cod [470] Vende-se 
uma casa em 2 pav., 
c/gar.p/2 carros, sl, 
2 qtos, 1 WC social, 
copa, coz., área de 
serviço. Sendo que 
o segundo piso está 
sem acab, próx. a es-
cola 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 so-
cial e área de serviço. 
Valor R$ 140.000,00. 
TR: 3238-3583 / 
999739137.

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

CIDADE  OLÍMPICA

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

COHAB

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

cod [456] Vende-se uma 
casa c/garagem p/2 car-
ros, sala, copa, coz., WC 
social, quintal, terreno 
10 x 25m ². Localiza-
ção em frente a Cae-
ma, na av. que dá acesso 
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] 
Vende-se uma casa com 
garagem p/ 3 carros, 
sala, copa, cozinha, 3 
quartos sendo 1 suíte, 1 
wc social e quintal. Ter-
reno de 10 x 25m². Va-
lor 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., 
lavanderia, gar.,230 
Mil fone: 98159-9890 
VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

COHAB ANIL I – COD 
[495] Vende-se uma 
casa c/ portão de fer-
ro, gar.p/1 carro, ter-
raço grande, sala, 3 
qtos, copa, coz., wc so-
cial, quintal. Valor: R$ 
380.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

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 
COHAMA Vende-se exc.
casa em cond. fechado 
duplex, c/200m² de 
área total c/sala, va-
randa, 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 
COHAMA - Vende-se 
exc. casa c/móveis proj., 
2 qtos, 2 wcs, sala,co-
pa/coz., gar.p/4 carros, 
coz.,de apoio, DCE 300 
Mil fone: 98159-9890 
VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

Cohama- CA00189 
COHAMA -  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 serviço, qntal, 2 
vagas de gar., porc.na 
sala 700 Mil fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

COHAJAP

COHAJAP – cod [431] 
Vende-se uma casa 
com portão de alumí-
nio, garagem p/ 4 car-
ros, sala, copa, cozinha, 
4 qtos, sendo 3 stes, WC 
social, dep. de empre-
gada, salão de estudo, 
sacada, piscina e chur-
rasqueira. 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 completa, 
exc localização. Opor-
tunidade única. 3227-
3099 / 9973-4073. www.
bmendesimoveis.com.br

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

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

[452] Vende-se uma 
casa com terraço, ga-
ragem para 2 carros co-
berta, sala, copa cozi-
nha, 3 quartos sendo 2 
suítes, WC social, toda 
casa com moveis pro-
jetados, uma varanda 
gourmet completa com 
churrasqueira e wc so-
cial, quarto de empre-
gada 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, jar-
dim de inverno, varan-
dão, WC social, cozinha, 
DCE, possui mais 1 qto 
independente da casa, 
garagem p/ 3 carros. 
Venha conferir. 3227-
3099 / 9973-4073  www.
bmendesimoveis.com.br
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Cohaserma- CA00188 
COHASERMA  Vende-
se casa c/3 qtos(s/1 
ste), sala de star/jan-
tar, coz., área de servi-
ço, lavanderia, DCE 450 
Mil fone: 98159-9890 
VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

COHATRAC

COHATRAC IV – cod 
[439] Vende-se uma 
casa c/ garagem p/ 2 
carros, sala em 2 am-
bientes, coz., 3 qtos, 
sendo 1ste c/closet, 
qntal cimentado c/
área de serviço co-
berta, cisterna c/4mil 
litros + caixa d’água, 
c/1 mil litros, c/ótimo 
acabamento. Em fren-
te ao shopping 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 encim., toda gra-
deada e arejada. Piso 
todo no porc., de primei-
ra qualidade. Portas e 
janelas no pau D’arco. 
Valor R$250.000,00 F: 
3235-8115 / 98802-6168 
/ 99181-1942

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

COHATRAC I – cod [409] 
– Vende-se uma casa 
com portão de fer-
ro, com dois acessos, 
toda gradeada, com 
área lateral coberta, 
toda na laje, sala em 
“L”, cozinha, 3 quar-
tos sendo 1 uma suí-
te, 1 WC social, quintal, 
área de serviço cober-
ta, e área p/ cozinha de 
apoio, toda estrutura 
elétrica atualizada. Va-
lor R$ 280.000,00 TR: 
3238-3583 / 999739137.

COHATRAC II – cod [405] 
Vende-se uma casa, com 
portão de alumínio, ga-
ragem para 2 carros, 
sala de estar mobilia-
da com moveis plane-
jados, copa, cozinha, 4 
quartos, sendo 2 suítes, 
quintal, área de servi-
ço, toda na laje, 2 WC 
social, portas e jane-
las de vidro e cozinha 
com armário. 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 
cozinha e cozinha de 
apoio, com 3 quar-
tos, sendo uma suíte, 
1 WC social, piso lajota 
e forro de laje, quintal, 
área de serviço cober-
to. A Frente de casa p/ 
o nascente. 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.coberto, quin-
tal, deposito, área livre, 
2 caixa de água no for-
ro, a casa fica próx.ao 
supermercado Maciel. 
Valor R$ 250 mil. TR: 
3238-3583 / 99937-9137

NOVO COHATRAC – cod 
[383] – Vende-se uma 
casa com portão de alu-
mínio, garagem para 2 
carros, sala copa cozi-
nha, 3 quartos, sendo 
uma suíte, 2 wc social 
e área livre dos lados 
e cozinha de apoio.Va-
lor: 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.ayrtonejulioimo-
veis.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, ter-
raço, copa/coz., área de 
serviço, 3 qtos s/1 suíte 
e 1 semi - suíte, cerca 
elétrica,  forro de laje, 
poço artesiano. Valor R$ 
200.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

Vdo  csa  nova , novo 
cohatrac , com 2 qtos 
,  wc  reversível , sla , 
coz , garagem e quintal  
. Valor : 90 mil . Con-
tatos: (98) 9 9961-1297 
/98133-3729.

COHATRAC IV – COD 
[481] Vende-se uma 
casa c/portão de alu-
mínio,  gar.p/ 3 carros, 
sala de estar, sala de 
jantar, 3 qtos sendo 1 
ste ampla e jdim de in-
verno,  1 wc social, coz., 
coz.de apoio, lavande-
ria 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, ter-
raço e garagem, a par-
tir de R$ 195.000,00, ca-
sas c/68m², 3227-5865 
/98176-1300.

Vende-se  casa com por-
tão de ferro, com dois 
acessos, toda gradea-
da, com área lateral 
coberta, toda na laje, 
sala em “L”, cozinha, 3 
quartos sendo 1 uma 
suíte, 1 WC social, quin-
tal, área de serviço co-
berta, e área p/ cozinha 
de apoio, toda estrutu-
ra elétrica atualizada. 
Tratar: 3238-3583.

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

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

JARDIM ALVORADA – 
COHATRAC – COD [496] 
Vende-se uma casa c/ 
terraço, gar.p/ 4 veícu-
los, sala de estar, copa, 
3 qtos, WC social, coz. e 
área de serviço c/ wc so-
cial e quintal. Valor R$ 
230.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137. 

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

Cohabiano - Vendo por 
R$ 130.000,00 casa no 
cohabiano N° 10, com 
2/4, sala em 2 ambien-
tes, avarandada, poço 
artesiano, lote 13 x 39 
fone: 996091547.

CHÁCARA BRASIL

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

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

Vende-se linda mansão 
no começo da Chácara 
Brasil com 4 suítes sen-
do uma máster, 4 salas, 
piscina, churrasqueira 
etc. Ideal para residên-
cia, clinicas, restauran-
tes e outros.  Valor: R$ 
1.200,000, 00. Tratar: 
(98) 98766-7475/ 98180-
2560. (A.24.10.15)

Vendo casa duplex  na 
chácara brasil com 5/4, 
sendo 4 suítes e 3 de-
las com close te, sala 
estar, jantar , intima, 
vídeo, escritório, copa, 
cozinha, garagem pra 8 
carros, nascente. valor 
R$ 650.000,00, lote 15 
x 30 fone: 988763976.

ESTR. DE RIBAMAR

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

FORQUILHA

Vendo casa no Res. 
Filadélfia, 2 quartos, 
1 suíte, WC, sala, coz. 
amer., frente e lateral 
cobertas, área externa 
encimentada, garagem 
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 so-
cial, 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/jan-
tar , coz. Área de ser. La-
vado , área de lazer c/ 
pisc. Desk , WC e gar.co-
ber. p/ 2 carros , pav.  Su-
perior  c/3 stes , sdo 1 
master c/ var. Não perca 
essa oportunidade.  3227-
3099/9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

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

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

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

Casa em cond. Fecha-
do .  dup. c/ 137,68 m² 
de área priv.  toda no 
por. c/ 3 suítes , s/ 2 
sem i- suítes , sla es-
tar , sla íntima , lava-
do, coz .ampla , c/ pisc. 
Churrs. E qdra de fut. De 
areia . Venha conferir .   
3227-3099/9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

JD DAS MARGARIDAS

JARDIM DAS MARGARI-
DAS – COD [500] Vende-
se uma casa c/gar. p/2 
carros, terraço, meza-
nino, sala, copa, coz., 3 
qtos s/1 ste, WC social, 
1 lavabo, jd de inverno 
e área de serviço. Va-
lor R$ 400.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137. 

JD. TROPICAL II

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

MARACANA

MARACANÃ – cod [474] 
Vende-se uma casa 
construída de 220 m², 
frente c/varanda em 
forma de L, sla, copa, 

coz.3 qtos sendo 1ste, e 
um closet,  1 wc social, 
poço artesiano, c/as ja-
nelas 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/
Aceita-se troca, uma 
casa com terraço, sala, 
copa, cozinha, 2 quar-
tos, WC social, área de 
serviço e dependência 
de empregada. Valor: R$ 
70.000,00. Fone: 3238-
3583/999739137.

cod [376] Vende-se  uma 
belíssima casa c/2  pav., 
1piso, portão de alum., 
gar.p/3 carros, sala, 
coz., 3 qtos s/1 ste, 1 
WC social, piso lajo-
ta, forro PVC área li-
vre, dep.de empregada, 
área de serv.coberta. 2 
piso, salão grande co-
berto 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 madeira, terraço, 
garagem, sala, copa, 
cozinha, 3 quartos, 
sendo 1 suíte não fina-
lizada, WC social, quin-
tal grande, toda mu-
rada e gradeada com 
área livre ao lado. Va-
lor R$ 145.000,00 TR: 
3238-3583 / 999739137.
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PARQUE VITÓRIA

Vende-se uma casa 
no Parque 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 comer-
cias  no Bairro Pira-
pora 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 carros, sala de estar/
jantar, 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 por-
tão de alumínio, ga-
ragem para 2 carros, 
sala, copa, cozinha, 3 
quartos sendo uma suí-
te , jardim de inverno, 
WC social, forro PVC, 
lavanderia coberta. 
Sendo porta e jane-
la de Pau D’arco. Va-
lor: 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 carros, área de ser-
viço, qntal no piso, va-
randão de apoio no qn-
tal 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 VI-
NHAIS I Vende-se casa 
c/3 qtos(s/1ste),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 mas-
sagem excel localiz c/ 
vista p/ o mar, Aprovei-
te. 3227-3099 / 9973-
4073       www.bmendes 
imoveis.com.br

Vendem-se casas no-
vas em Cond. Fechado, 
próx à praia, c/ 260 m² 
privativos, em terrenos 
de 340 m², duplex c/ 4 
stes, 2 salas amplas, jd. 
de inverno, WC social, 
cozinha c/ área de ser-
viço, gar. p/ 3 carros, 
LOC. PRIVILEGIADA. 
Venha conferir. 3227-
3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

Vende casa ideal p/ clíni-
ca, escritórios ou restau-
rante, c/ vista p/ o mar, 
c/ área total de 800 m². 
Aproveite a oportunida-
de. 3227-3099  / 9973-
4073.    www.bmendes 
imoveis.com.br

QUINTAS DO CALHAU- 
Vende casa quintas do 
calhau, av. Pres. Jus-
celino, 4 sts, piscina, 
2 vagas coberta, poço 
arteziano, 450 m² de 
área construida, 3227-
5865/98176-1300.

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

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

REC. VINHAIS

Vende-se casa no recan-
to dos vinhais, 3 qtos s/1 
ste e 1 c/closet, área de 
serviço, coz., wc, jd de 
inverno, gar. p/4 carros, 
cerca elétrica, murada 
3227-5865 / 98176-1200.

Vende ótima casa, 250m², 
tot. nas. Esp. amplos, 
gradeda, 1 suite c/clo-
set, 2 qtos, 2 slas, per-
golado, wc social, coz. 
DCE, var. 3 gars. Acei-
ta fin. R$ 360.000,00 a 
negociar. CRJ 238 - F: 
98112-0322/3227-1777   
(COD. 040).

RENASCENÇA                           

Vende casa com 3 qtos, 
sendo 1 suite, sala para 
2 ambientes, WC social, 
cozinha com área de 
serviço, DCE, garagem 
para 3 carros. Excelente 
localização, próximo da 
Lagoa. Venha conferir. 
Por apenas R$ 550 MIL. 
Fones 3227-3099 / 9973-
4073, www.bmendesi-
moveis.com.br

SANTA  CRUZ 

Vende-se c/ 10 com-
partimentos 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/ garagem p/ 2 
carros, sala, copa, coz., 
2 qtos, 1 WC social, qn-
tal grande. Obs: pos-
sui 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.

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

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

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 sa-
las, 5 quartos, 4 banhei-
ros, copa, 2 cozinhas, 
dce, área de serviço e 
garagem para vários 
carros, ideal para cli-
nicas e empresas. R$ 
350.000,00 (SÓ A VISTA) 
- 3268.3390 - 9976.7018.

Vde exc casa c/terre-
no de 500m², c/3 qts 
sdo 1 ste c/arm, terra-
ço, 2 salas, wc soc, coz, 
depósito, DCE, galpão 
no fundo da casa, am-
pla área livre, gar p/5 
carros c/ portão de 
alumínio automati-
zado. Venha conferir. 
3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.
com.br

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

MAIOBÃO – cod [460] 
Vende-se uma casa c/
garagem p/2 carros, 
sala copa coz., 3 qtos, 
sendo 1 ste, WC so-
cial, qtal c/lavande-
ria coberta, forro de 
PVC, piso de lajota. 
Valor R$ 170.000,00. 
TR: 3238-3583 / 
999739137.

MAIOBÃO – COD 
[487] Vende-se uma 
casa duplex de alto 
padrão em Cond.fe-
chado c/segurança 
24 horas, gar.p/2 car-
ros, sala, copa, coz., 3 
qtos s/1 ste e 2 semi 
– ste, varanda gour-
met 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] 
Vende-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 
quitada, c/ 2 qtos sen-
do 1 suite, 2 salas, WC 
social, cozinha ampla, 
terraço, garagem p/ 2 
carros. Venha conferir. 
3227-3099 / 9973-4073.

MARANHÃO NOVO

Vdo csa nasc. c/ área de 
300m² c/3 qrtos  send 
1 ste, grg. sala de es-
tar e jantar, coz., área 
de serviço completa, 2 
dependências de em-
pregada com wc, jardim 
de inverno. R$ 420 mil. 
Tr: 3235-6687 / 3235-
6477 / 9 9971-2399 / 9 
9606-4732, www.ayrto-
nejulioimoveis.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 
Theater ,coz. c/ armá-
rio , DCE e des. área de 
lazer  comp. c/ pisc. 
Adulto e infantil , aca-
demia , qdra , polies-
portiva , pista de coo-
per . Venha conferir .   
3227-3099/9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

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

PAÇO DO LUMIAR

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

Vde casa em Cond. Fec. 
c/ apenas 11 csas, no 
Cond. Ville Lumiar, 
c/ 84,41 m² privati-
vos, c/ 02 qtos  do 01 
suíte, Sla p/ 02 amb. 
WC social, varandão, 
coz. c/ área de serv.  
área de lazer c/ pisci-
na, churras.  e jardins, 
gar, c. elétrica e por-
tão de alumínio.. Não 
perca esta oportunida-
de.   3227-3099 / 9973-
4073    www.bmende-
simoveis.com.br

PARANÃ

PARANÃ 3 – cod [404] 
Vende-se uma casa com 
garagem, sala, copa, co-
zinha, 3 quartos, sendo 
1 suíte, WC social, la-
vanderia coberta, piso 
de lajota, forro de PVC, 
quintal de área livre ao 
redor da casa. Valor R$ 
110.000,00 TR: 3238-
3583 / 999739137.

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

cod [426] Vende-se 
uma casa com sala, 
copa, cozinha ameri-
cana, 2 quartos, sendo 
suíte, WC social, área 
de serviço, quintal. Va-
lor: R$ 90.000,00, ou 
passe-se a chave por 
R$ 50.000,00 e pres-
tações de R$ 400,00. 
Saldo Devedor: R$ 
39.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

PARQUE AMAZONAS

PARQUE AMAZONAS- 
Vende-se casa no pq 
amazonas c/, 1 ste, 2 
qtos, 2 vagas de ga-
ragem, bem localiza-
da,  126m², 3227-5865/ 
98176-1200.

PARQUE ATENAS

Casa nova c/ 223 m² pri-
vativos, duplex, em ter-
reno de 412 m², toda 
no porcel, c/ 3 stes s/ 1 
master c/ varanda, sla 
p/ 2 ambientes c/ jar-
dim 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 per-
ca tempo. 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 

Parque Atenas - 
CA00190 PARQUE ATE-
NAS Vendo casa du-
plex, 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 carros, sala, 
copa, cozinha, 3 quar-
tos s/1 suite, 1 wc so-
cial. 2º piso – 2 quartos, 
1 wc social. Valor R$ 
200.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

PARQUE TOPÁZIO

Parque Topázio 
-CA00176 PARQUE TO-
PÁZIO Vende-se casa re-
formada, c/gar.portão 
automático, sala de es-
tar/jantar, jd de inver-
no,3 qtos(s/2stes),copa/
coz.,DCE. Área de lazer 
c/piscina e churr.450 
Mil fone: 98159-9890 
VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.
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Vde linda casa, toda 
ref. Nas. 180m² área 
constr., 2 stes, más-
ter c/closet, 1qto (es-
critório), WC social, 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/varan-
da, 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/, gara-
gem para 4 qtos, 
sala, copa, coz., 3 qtos 
sendo 1 suíte, terre-
no 10x20. Valor: R$ 
120.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

SÁ VIANA

Vendo uma casa no 
Sá Viana com Sl/Gar., 
2 qtos,  cozinha e quin-
tal grande. Informações: 
98780-4025.

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

TURU

TURÚ- Vende casa alto 
padrão  em  cond. Fe-
chado na mário andre-
za, c/4 stes, sala em 2 
amb., piscina priva-
tiva, 425 m2.3227-
5865/98880-1014.

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

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

Turu -CA00167 - Ven-
de-se casa duplex, c/5 
qtos ( s/4 stes), 6 wcs, 
lavabo, sala de star/jan-
tar, coz.,área de serviço, 
despensa, piscina par-
ticular, 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 servi-
ço, garagem, área de la-
zer c/ piscina, salão de 
festas e churrasqueira, 
pagamento facilitado. 
3227-3099 / 9973-4073/ 
www.bmendesimoveis.
com.br

Vendo casa no habita-
cional turu, com 4/4, 
sendo 2 suítes, sa-
la,copa,cozinha,dec, 
área de serviço, gara-
gem pra 2 carros por 
R$ 200.000,00 Fone: 9 
8876-3976.

VASSORAL

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

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 so-
cial, varanda coberta, 
garagem p/ 3 carros la-
teral da casa c/ varias 
arvores frutíferas. Va-
lor:  R$ 460.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137. 

VINHAIS – cod [368] 
Vende-se uma luxuo-
sa casa, com garagem 
individual para 2 carros, 
sala, cozinha, 3 quartos, 
sendo uma suíte, WC so-
cial, cozinha de apoio, 
dependência de empre-
gada, área de serviço 
coberta, quintal gran-
de, próximo ao farol da 
educação.  Aceitamos 
carta de credito caixa. 
Valor R$ 350.000,00  TR: 
3238-3583 / 9 99739137.

Vde cs c/ 4 suites, Du-
plex, 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 am-
pla, cozinha, 3 quartos 
sendo 2 suítes, jardim, 
cerca elétrica, portão de 
alumínio 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.ayrtonejulioimo-
veis.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 Fátima, c/5 
qtos, 2 wc, coz., sala 
800,00  fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

CALHAU

Calhau - CA00040 CA-
LHAU Aluga-se man-
são duplex c/áreas li-
vres, área de lazer c/ 
piscina,bar, churr., va-
randa em L, sala em 2 
amb.,pé direito eleva-
do, lavabo, 5 stes(s/1 
c/ closet), copa/coz.,dis-
pensa e qntal 5.600,00 
fone: 98159-9890 VIVO 
/ 98705-1021 OI / 3233-
4801.

CENTRO

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

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

CENTRO- aluga casa na 
rua da inveja, c/ sala, 
1 quarto, coz., wc so-
cial 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.fecha-
do na cohama de 3 
qts c/ armários 3327-
5865/8801008

COHATRAC 

Aluga casa no parque 
aurora, c/varanda, sala, 
2 qtos, 1 ste, wc social, 
copa, coz., área de ser-
viço, 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 ser-
viço. Localiza-se na Rua 
do Socorrinho. Valor R$ 
1.300,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

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

JARDIM ELDORADO

Jardim Eldorado 
-CA00144 JARDIM 
ELDORADO Aluga-
se exc.casa em cond.
fechado c/móveis 
planejados,  3  qtos 
s / 1 s t e , 3 w c , s a l a , -
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, lavande-
ria , 4 quartos, gar. 
e bastante área livre 
João de Deus .  TR: 98 
3258-5629 /3083-0799 
/9 8731-2428 / 99129-
6797. Email: quatro.i@
ig.com.br

OLHO D’AGUA

Casa duplex c/ 260 m² 
privativ, terreno de 800 
m², tda no porcelto, c/ 
03 sítes sdo 01 master 
c/ closet e banheira hi-
dro, 02 slas amplas, 
escritório, lavabo, sla 
íntima, copa, coz c/ ar-
mários, DCE, depósito, 
ampla área verde, gar 
p/ 04 carros, portão 
de alumínio automatiz, 
exc localiz. Não per-
ca esta oportunidade.   
3227-3099 / 9973-4073      
www.bmendesimoveis.
com.br

Alugo casa no condô-
mino residencial Ava-
lon com área de 112 m² 
com 3 qrtos sendo 1 ste, 
sala em L, jardim de in-
verno, wc social, área 
de lazer completa, de-
posito, área de serviço, 
garagem para 2 carros. 

R$ 2.500,00 com con-
domínio incluído. Tr: 
3235 6477/ 3235 6687/ 9 
9971 2399/ 9 8225 2627.  
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

Aluga casa de 2 pav.,  c/ 
varandas, 2 salas am-
plas, 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.

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

PARQUE SHALON

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

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

PARQUE TOPÁZIO 

CA00176 - Parque To-
pázio Alugo  casa, re-
formada, 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.



São Luís-MA, 24 e 25 de outubro de 2015

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/ ilu-
minação, churrasqueira, 
hidro massagem exce-
lente localização c/ vis-
ta p/ o mar,  Aproveite. 
3227-3099 / 9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

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

Quer vender, alugar, 
passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
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 am-
plo. 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, co-
zinha, quintal e gara-
gem. 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/armarios, area 
de serv, dep.empre-
gada c/wc, qntal, gar. 
p/2 carros e cisterna. 
R$ 2 mil Tr: 3235-6687/ 
3235-6477/ 999712399/ 
99606-4732. www.ayr-
tonejulioimoveis.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 res-
taurante Cheiro Ver-
de, com 5 suítes, ga-
ragem, Wc social, 
cozinha, sala, copa, 
ETC. R$ 2.800,00.  Tr: 
32356477 / 32356687 / 
999712399 / 982252627, 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br COD: 8193

VINHAIS

Aluga ótima csa p/cli-
nicas, escritório, aca-
demia, salão blz, dan-
ça, c/vár. Amb. 3wc’s, 
var.  1gar. Localiza-
ção excelente,fren-
te p/avenida J.Albu-
querque.. CRJ 238-F: 
98112-0322/3227-1777 
(COD. 080).

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

VINHAIS – Alu-
ga casa no vinhais  
3 qts  sendo 1 suite 
32275865/88801008.

Alugo casa no recanto 
vinhais duplex, com 3/4, 
sendo 1 suíte, copa, co-
zinha, dec, sala em L, 
garagem pra 4 carros 
área de serviço ,nas-
cente por R$ 1.200,00 
Fone: 988763976

ARAÇAGY

Passo chave por R$ 
70.000,00 prestação 
R$ 2.300,00 no Araça-
gi , com 3/4, sendo 1 
suite, cozinha ameri-
cana, nascente. Fone: 
996091547 

ALU-
GAR

ALTOS DO CALHAU

ALTOS DO CALHAU- 
Vende aptº no cond. 
Brisas, alto do calhau,1 
ste , 1, qto, sala de es-
tar 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 localiza-
do, c/42m² 110 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: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br 

ALEMANHA 

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

CALHAU

Vde Ap. Ed. Amster-
dam c/217 m2, 4 sui-
tes , 3 vagas. Oportuni-
dade R$ 760.000,00. F: 
3235-8115 / 3235-8312 / 
8181-1942 / 8802-6168 
/ 8118-3146 Creci J-184.

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

CALHAU – cod [471] 
Vende-se um apto no 
Cond.Brisas, 6º andar, 
58 m², mobiliado, c/ sl, 
2 qtos sendo 1 ste, coz. 
Americana, 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., lavanderia, 2 vagas 
de gar. 260 Mil fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

Calhau – Vde ap. Ed. Mi-
rante das Dunas, 153m2, 
3 stes, slac/varanda, coz 
c/arm,DCE, 3 vagas R$ 
900 Mil32358115/9880
26168/981811942 

COHAB

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

NÃO PERCA TEMPO! 
COMPRE JÁ!  Prox. ao 
Fecurão e Shopping 
Rio Anil, RESIDENCIAL 
NOVO ANIL - Aptos c/ 
02 qtos sdo 01 suite e 
elevador. Venha con-
ferir. 3227-3099/9973-
4073. www.bmendesi-
moveis.com.br

APROVEITE A OCASIÃO! 
COMPRE JÁ! Prox. ao 
Fecurão e Shopping 
Rio Anil, RESIDENCIAL 
NOVO ANIL - Aptos c/ 
02 qtos sdo 01 suite e 
elevador. Venha con-
ferir. 3227-3099/9973-
4073.       www. bmende-
simoveis.com.br

SAIA DO ALUGUEL!  
COMPRE JÁ! Prox. ao 
Fecurão e Shopping 
Rio Anil, RESIDENCIAL 
NOVO ANIL - Aptos c/ 
02 qtos sdo 01 suite e 
elevador. Venha con-
ferir. 3227-3099/9973-
4073.     www.bmendes 
imoveis.com.br

OPORTUNIDADE ÚNI-
CA! COMPRE JÁ! Prox. 
ao Fecurão e Shopping 
Rio Anil, RESIDENCIAL 
NOVO ANIL - Aptos c/ 
02 qtos sdo 01 suite e 
elevador. Venha con-
ferir. 3227-3099/9973-
4073.       www. bmende-
simoveis.com.br

VENHA CORRENDO! 
COMPRE JÁ! Prox. ao 
Fecurão e Shopping 
Rio Anil, RESIDENCIAL 
NOVO ANIL - Aptos c/ 
02 qtos sdo 01 suite e 
elevador. Venha con-
ferir. 3227-3099/9973-
4073. www.bmendes 
imoveis.com.br

COHAJAP

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

Cohajap - AP00098 
COHAJAP Vende-se 
ou aluga-se exc. apto 
c/móveis plan., 2 ar 
cond.,3 qtos c/armá-
rios, 2 wc, sala, copa, 
coz.c/armários,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 po-
liesp, gar.Venha confe-
rir.  3227-3099 / 9973-
4073  www.bmendes 
imoveis.com.br

Cohama - AP00036 
COHAMA Vendo exc.
apto c/2 qtos,2 wc, c/
área de lazer comple-
ta. 230 Mil fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

Cohama - AP00041 
COHAMA. 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. re-
sidencial Vinhais, com 
varanda, sala, 2 quar-
tos, wc social, cozinha, 
dce, área de serviço e 
garagem. R$ 160.000,00 
- 3268.3390 - 9976.7018.

FORTALEZA

Vnd  flat na praia do Mei-
reles/For. Prot. p/ morar 
no 4º andar, c/1 qto, c/
arm. emb. cama, de ca-
sal box, cômoda c/5 gav. 
Cortina, ar cond. e ca-
bide, WC c/box, sla de 
jantar  c/mesa em inox 
e vidro c/ cad. Sla de es-
tar c/sófa cama, rack c/
tv a cabo, mesa de cen-
tro e cor. Lav. Coz. c/fo-
gão  e gel. e arm. tudo 
isto/ um preço q/vc  Ñ 
vai acred. Acei. Fian. Ba-
cário. Venha  conferir. 
3227-3099/99973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br 

FORQUILHA

 

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

Forquilha - AP00017 
FORQUILHA  Vende 
ou Aluga-se um exc.
apto no cond. Vitoria 
São Luis,c/2 qts,1 wc,1 
vaga de gar.área total 
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.

JARDIM RENASCENÇA

Vende-se Apt 186 m², 
4 suítes. Oportunidade 
R$ 750.000,00. Conta-
tos: (98) 99112-6150 / 
3227-4757. (A.25.10.15)

LITORÂNEA

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

MAIOBÃO

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

OLHO D’AGUA

Vende apto c/61,85 m², 
andar alto, nasc, c/2 qts 
sdo 1 st, sl, sacada, WC 
soc, coz c/área  de serv, 
área lazer completa, 
gar, excelente locali-
zação.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: temclas-
sificados@oimparcial.
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 Lagune c/área de 
217m² c/ 4 stes, etc. R$ 
1.200.000,00 Tr: 3235 
6687 / 3235 6477 / 
99971 2399/ 98816 
8000. www.ayrtone-
julioimoveis.com.br.

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

Apto. - Vende apto novo 
ED. LAKE SIDE c/ 82 m², 
quitado, nascente, c/ vis-
ta lagoa, 2 qtos s/ 1 sui-
te, sala p/ 2 ambientes 
c/ painel de TV, sacada, 
lavabo c/ armario, cozi-
nha c/ armario, garagem 
area de lazer comple-
ta, excelente localizacao. 
3227-3099 / 9973-4073.

Vde excelente apto, 
nasc, sala ampla, 04 
suítes c/ armários, 
sdo uma opcional, 02 
banheiras hidro, clo-
set, coz c/ armários, 
dispensa c/ armários, 
DCE, lavabo, varanda, 
elevador privativo, pis-
cina, playground, chur-
rasqueira, toda moni-
torada c/sistema de tv, 
portão eletrônico, gar 
p/3 carros. Venha con-
ferir. 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesi-
moveis.com
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Vde excelente apto NOVO, 
sala em L, c/ 04 suítes , 
coz, dispensa, DCE, lavabo, 
varanda,  piscina, play-
ground, churrasqueira, 
portão eletrônico e gar 
p/3 carros. Venha con-
ferir. 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: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br 

Vende excelente co-
bertura na Peninsu-
la, c/305m², nasc to-
tal, vista mar, c/4 sts, 
3 sls, lavabo,cozinha c/
dispensa, DCE, área de 
lazer completa, 4 gars, 
localização previlegia-
da.  3227-3099 / 9973-
4073. www.bmendesi-
moveis.com.br

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

Vende- aptº  na pon-
ta d´áreia, 2 stes, la-
vabo, sala de estar jan-
tar, home, coz., c/87 m2, 
3227-5865 /98176-1300.

Península Ponta da Areia 
- AP00131 PENÍNSULA 
PONTA DA AREIA Ven-
de-se exc. apto c/ sala 
em L, 4 stes c/armários 
proj., lavabo, Dce, armá-
rio no corredor, 4 vagas 
de gar., coz., c/armário, 
área de serviço, escri-
tório, sacada gourmet.  
1.700.000,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

Ponta D’Areia – Vde Ap. 
Flat Number one 2 qtos 
com mobília, frente ave-
nida – R$ 250 Mil323
58115/988026168/98
1811942 

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 
parcelas mensais dire-
to com a Construtora ou 
SFH. Realize seu sonho 
agora e faça uma visita 
ao nosso STAND DE VEN-
DAS, prox. ao Restauran-
te CABANA DO SOL.  Ve-
nha conferir.   3227-3099 
/ 9973-4073        www.
bmendesimoveis.com.br

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

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

RESERVE O APARTA-
MENTO DO TAMANHO 
DOS SEUS SONHOS! 
Com vista para o mar e 
Lagoa. Próx. ao Restau-
rante Cabana do Sol, ED. 
DELLAMARE - Aptos c/ 
109,38m², sdo 3 suítes e 
área de lazer  completa. 
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, an-
dar alto c/ vista mar, 
nasc total, c/ 3 stes am-
plas, sala p/ 2 ambien-
tes, varandão, lavabo, 
cozampla c/ despensa 
e DCE,  2 gars, área de 
lazer completa. Venha 
conferir não perca tem-
po  3227-3099/ /9973-
4073  www.bmendes 
imoveis.com.br

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

Apto.  novo, sem uso, 
nasc, piso em porcela-
nato, 3 qtos, sdo 1 ste, 
sla c/ varan, 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, 
lavabo, 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, an-
dar alto, área de lazer 
completa, 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 fogão, lavande-
ria, wc c/armários, 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 
TAMNHO 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 cons-
trutora.  Venha conferir 
.   3227-3099/9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

LANÇAMENTO ,na  me-
lhor 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/ sacada , 
sla de estar/jantar , var. 
gourmet  , WC social , 
home office ,coz. DCE 
, 2 vgs de gar. Área de 
lazer comp. Pagam. Fa-
cilitado em ate 96 meses 
. 3227-3099/9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

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

Vende exc. apto, todo 
no porc., c/ 144 m², vis-
ta total do mar, nasc., 
c/ 03 suítes, sala p/ 03 
amb. c/ varanda, la-
vabo, coz. c/ área de 
ser. e dispensa, DCE, 
área de lazer c/ pis-
cina, salão de festas, 
churr. playgroud e 
academia, gar. p/ 03 
carros, localização pri-
vilegiada... Não per-
ca esta oportunidade.   
3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.
com.br

AP00148 - PONTA DO 
FAROL- Vende-se ou 
alua-se exc. apto c/ 
sala, sacada, 3 qtos 
(s/1ste), wc social, 
c o p a /c oz . p ro j e t a -
da, área de serviço, 
lavanderia, DCE. 
Cond.c/guarita 24 
hrs, salão de festas e 
campo de futebol vis-
ta 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, nas-
cente c/ sala, sacada,2 
qtos (s/1ste), wc social, 
coz.,á.serviço, lavan-
deria, armários proj.
na coz.,e na ste 170 
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: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br 

RENASCENÇA

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

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

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

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

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

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

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

Vnde apto 53m², todo 
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 – Vde ap. 
Ed casa Blanca c/3 qtos, 
s/1ste, DCE,2 vagas R$ 
410 Mil32358115/9880
26168/981811942 

Renascença – Vde ap. Ed. 
Demoseli c/3 qtos,s/1ste, 
DCE,2vagas R$ 330 MIL
32358115/988026168/9
81811942 

RENASCENÇA II

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

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

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

RENASCENÇA II- Ven-
de aptº no renascença 
II , 4 stes ,3 vagas mais 
depósito,  área de la-
zer completa, todo no 
armário, exc. localiza-
ção e 218m²,  3227-5865 
/98176-1300.

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

Vende – aptº renascença 
II, 1 ste, 2 qtos, escri-
tório, coz.,área de ser-
viço,  piscina,2 vagas 
de garagem, c/117 m², 
3227-5865/ 98176-1200.

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

Vende apto no renas-
cença II, sala  ampla, 
4 sts, sendo 1 master 
closet e banheira de hi-
dromassagem,varanda, 
coz. ampla,  dce,  2 va-
gas, 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 condiciona-
dos, blindex nos wcs.
vaga descoberta,1 an-
dar 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 
ambientes c/ varan-
dão e cortina de vi-
dro, lavabo, cozinha 
c/ armários e dis-
pensa, área de ser-
viço 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° an-
dar,nasc.,c/armários 
proj.,sala ampla(star 
/jantar),3 qts(s/1s-
te),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°an-
dar, c/sala em 2 amb., 
lavabo, ampla saca-
da, 4 qtos (s/2 stes e 
2 semi-stes), c/armá-
rios proj. copa/coz., 
plan., dispensa, área 
de serviço, lav., Dce,2 
vagas de gar.cobertas 
630 Mil  fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

Vde esp. apto. 87m², 1 
suite, 2 qtos, sla “L”, 
wc social, var. coz. 
DCE, área ser. 1 gar.  
Imóvel todo c/ arm. 
proj. Lazer c/ salão 
festas, churr. Ótima 
loc. no miolinho do 
Renascença, próx. 
Lagoa, a 2 quadras 
Shp. Tropical, Mo-
numental, 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/clo-
set, 1 qrto, sla “L”, wc 
social, 2 var.  copa 
coz. área ser. DCE, 2 
gar. Pisc. qdra, play-
ground, fitness, sa-
lão 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).
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AP00149 - RENASCENÇA 
II -Vende-se exc.apto, 
andar alto, vista pra la-
goa, c/130m² de área 
privativa, 2 varandas, 
toda no granito, total-
mente mobiliado e c/
móveis proj., decora-
do. 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.

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

Vende-se ou aluga-se 
apto na Rua Juritis Edi-
fício Juliana com 92 m², 
3 qtos (2 suítes sendo 
1 c/ clouset), dispen-
sa e 2 vagas na gara-
gem. Valores: Venda: R$ 
490 Mil – Aluguel: R$ 
1.800,00 + Cond. Tra-
tar: (98) 98766-7475 
/ 98770-1212/ 98208-
2264. (A.24.10.15).

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, cozi-
nha, sacada com vidro, 
3 quartos, sendo 1 suíte, 
WC social, dependência  
de empregada completo, 
área de serviço os ar-
mários embutido e  ar 
condicionados, 1 eleva-
dor na área de serviço 
e preço do condomínio 
– valor 400,00 e uma 
vaga na garagem. Va-
lor: R$ 350.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

Vendo apto duplex com 
area de 100m² com 1 
qrto, 1 ste, e 1 ste re-
versível, sala em L, wc 
social, área de serviço, 
área de lazer com qua-
dra de esporte e par-
quinho. R$ 230 mil Tr: 
3235-6687/ 3235-6477/ 
99712-399/ 9606-4732.
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br. CÓD. 5596.

Vde apto. 133m², tot. 
nasc. 1 suite, 2 qtos, 
sla, var. wc social, la-
vabo, coz. grande c/
arm. proj. DCE, área 
ser. 1 gar. Salão fes-
tas. 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 Carva-
lho c/ 2 qtos, sala, wc 
social, coz., e área de 
serviço. R$ 80 mil Tr: 
32356687 / 32356477 / 
999712399 / 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

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

ÚLTIMAS UNIDADES! 
VENHA E RESERVE 
LOGO O SEU! Av. São 
Luis Rei de França, 
próx. ao Restaurante 
Cheiro Verde, COND. 
ÎLE DE FRANCE - Ap-
tos c/ 83 m², 3 qtos 
sdo 1 suíte e área de 
lazer. FACILITADO EM 
ATÉ 80 MESES DIRETO 
COM A CONSTRUTORA. 
Venha conferir. 3227-
3099 / 9973-4073  www.
bmendesimoveis.com.br

Próx. ao Restauran-
te Cheiro Verde, ÎLE 
DE FRANCE - Aptos c/ 
83m², 3 qtos sdo 1 suíte 
e elevador. Facilitado 
em até 93 meses dire-
to com a construtora. 
Venha conferir. 3227-
3099 / 973-4073.

Vende na Av. São Luis 
Rei de França, apto  novo 
pronto para morar em 80 
parcelas mensais, com 
78m², nascente total, 3 
qtos s/ 1 suite, sala em 
L c/ sacada, WC social, 
coz. c/ área de serviço 
e DCE, 2 vagas de gar., 
área de lazer comple-
ta com pista de cooper, 
salão de festas e quadra 
poliesportiva por apenas 
R$ 270MIL. 3227-3099 / 
9973-4073, www.bmen-
desimoveis. 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. Belize c/ 
2 qtos, sacada, vl. 135mil. 
Tratar: 9973-1807 vivo 
/8131-9693. creci 1225.

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

Vende  apto no Cond. 
Carolina – Turu, térreo, 
2 qtos, 1wc, coz. ameri-
cana, sla  estar/jantar, 
área de serv/ lazer c/
piscina, salão de fes-
ta 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. So-
lemar c/2 qrtos, 1 wc, 
sala de  estar/ jantar, 
3227-5865 / 98176-1200.

Turu - AP00064 - TURU 
- Vende-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.

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

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

Restam apenas 2 uni. 
Aptos , novos ,pron-
tos 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 
social , coz. Dispensa c/ 
WC de ser. Área de la-
zer comp. Gar. Coberta  
p/2  carros  fin. Direto 
c/ a construtora em 80 
meses e bancário . Não 
perca essa oportunida-
de.  3227-3099/9973-
4073 www.bmendesi-
moveis.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/ saca-
da ,WC social , coz. c/ área  

de ser. E DCE , 2 vagas de 
gar. Área de lazer comp. 
c/ pista de coorper , sa-
lão de festa e qdr , polies-
portiva p/ apenas  R$ 270 
MIL .   3227-3099/9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.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 festa e quadra 
poliesportiva. Valor R$ 
100.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

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

Vendo apartamento no 
Condomínio Ville com 
2 banheiros, sacada 
com janelão de vidro, 
cozinha americana, 1° 
andar nascente Fone: 
988763976

VICENTE FIALHO

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

ALU-
GAR

ANIL

Aluga apto no cond. 
Eco park, com varan-
da, sala, 01 suíte, 01 
quarto, wc social, co-
zinha, área de serviço 
e garagem. R$ 900,00 
(aluguel + condo-
minio) - 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 com-
pleta. Próx. à aveni-
da litorânea 1.700,00 
fone: 98159-9890 VIVO 
/ 98705-1021 OI / 3233-
4801.
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BAIRROS DIVERSOS

Alugo apartamento todo 
mobiliado no condo-
mínio São José de Ri-
bamar II, 3° andar, nas-
cente com área de lazer 
completa por R$ 950,00 
fone: 98876-3976.

Alugo apartamento no 
Condomínio Novo tempo 
II, com 2 2q, sendo 1 suí-
te, sacada, 3° andar nas-
cente por R$ 1.000,00 
C/condomínio Incluso.  
Fone: 988763976.

BEQUIMÃO

Bequimão - AP00138 
BEQUIMÃO Alugo apto 
térreo c/2 qtos, wc so-
cial, 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, co-
zinha, área de serviço 
e garagem. R$ 900,00 
(aluguel e condominio) 
- 3268.3390 - 98844-
9025 - 99976.7018.

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

CALHAU 

ALUGA APTO NO COND. 
VIVENDAS DO RENAS-
CENÇA, COM 140M2, 
VARANDA, SALA AM-
PLA, LAVABO, 02 STES, 
SENDO 1 MASTER, 02  
SEMI-STES, COZ., 
DCE, ÁREA DE SER-
VIÇO E GARAGEM. R$ 
2.800,00 - 98844.9025 
E 99976.7018.

Alugo apto com ótima 
localização no Ed. Tom 
Jobim 4 stes sendo 1 
ste master com closet, 
todos as suítes com ar 
condicionado, varanda 
ampla, sala de tv, de es-
tar e jantar com armá-
rios, cozinha americana, 
área de serviço comple-
ta com suíte e armários 
para funcionários, com 
moveis e decorações. 
R$ 5.000,00 com con-
domínio. TR: 32356477/ 
32356687/ 999712399/ 
982252627. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

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

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

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 
móveis projetados. 
Valor R$ 1.800,00. 
TR: 3238-3583 / 
999739137.

Calhau - AP00067 CA-
LHAU 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 
varandas do gran park. 
3327-5865/98176-1300

CENTRO

Alugam se Aptos no Ed. 
Berilo Centro (Parque 
do Bom Menino) 1 qto, 
sla, coz, wc e Varanda. 
Tr: (98) 99993-3982  
-vivo 99904-2008 -oi.

COHAFUMA

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

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

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

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

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

COHAFUMA- aluga 
apto no cond. Resi-
dencial vinhais, c/ va-
randa, 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] 
Aluga-se um PONTO 
COMERCIAL na Rua 
do Aririzal, c/área de 
8.5 x 12m². Valor R$ 
2.500,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

Cohama - AP00127 
COHAMA Alugo exc. 
aptos c/sala ampla, 
sacada, 3 qtos (s/1 
ste), copa/coz., área 
de serviço, lavande-
ria, Dce, Ed.c/guarita 
24 horas,2 elevadores 
1.600,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

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

Aluga apto, ótima loc. 
no Cond. D’Italy, 1 se-
mi-suite, 1 quarto, c/ ar 
cond. sala 2 amb. wc re-
versível c/blindex, var. 
coz. c/armário área ser-
viço, 1 gar. CRJ 238 F: 
98112-0322/3227-1777  
(COD. 0140). 

Aluga-se  apto na Coha-
ma c/ 1 qto , sala , coz. 
Sacada  e bem  ventilada  
( cond. Isabela )  TR: 98 
3258-5629 /3083-0799 
/9 8731-2428 / 99129-
6797. Email: quatro.i@
ig.com.br

COHATRAC

Alugo aptos novos com 
2 quartos, cozinha ame-
ricana, wc e área de ser-
viço, R$ 500,00 Tratar: 
8886-4566 / 8124-4221 
/ 8851-8066.

ESTRADA DE RIBAMAR

AP00122 - ESTRADA 
DE RIBAMAR Aluga-
se aptos novos c/2 
qtos, WC reversível , 
sala, coz. americana, 
sacada, área de lazer 
completa 650,00 fone: 
98159-9890 VIVO / 9 
8705-1021 OI / 3233-
4801.

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

JARDIM ELDORADO

Alugo apto no Cond. Del 
Fiore, 10º andar, nas-
cente, com 3 qrtos sen-
do 1 ste,  coz. amer., 2 
vag. de garagem, área 
de lazer completa. Valor 
R$ 1. 500,00, cond. R$ 
200,00. Contato: 3227-
6028/ 8270-2740.
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Cod. 7203 - Alugo apar-
tamento no Ed. Dom Pe-
drito, próximo a facul-
dade Ceuma com 1 suíte 
e 1 quarto, cozinha ame-
ricana, área de serviço 
com wc, sala, varanda, 
wc social. R$ 1.900,00 
com condomínio.   Tr: 
32356687/ 32356477/ 
999712399/ 982252627  
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

Alugo apto reforma-
do no Ed. Ana Karine 
com 2 qrtos sendo 1 ste 
com armários, wc so-
cial, sala com varanda 
e cozinha.  R$ 2.200,00 
com condomínio. TR: 
32356477/ 32356687/ 
999712399/ 982252627. 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

RENASCENÇA - Aluga 
apto renascença  apt. de 
3 qts sendo um suite ed. 
Ponta negra, premier, 
scarp, personal home 
e escarp  3227-5865 / 
8880-1007/1008. 

Aluga apt. no Renas-
cença de 1 qts 800,00 
3327-5865/8801008

RENASCENÇA II

Aluga apto no ed. Gra-
fiti, com varanda, sala, 
02 qtos c/armários, 01 
ste c/armários, lavabo, 
wc social, copa, coz.c/
armários, dce, área de 
serviço e garagem. R$ 
2.700,00 (aluguel e con-
domínio). 3268.3390 - 
99976.7018.

Alugo apto no Ed. An-
tônio Onofre Pinheiro 
com 4 qrtos sendo 2 stes 
reversíveis com armá-
rios, sala em L, varan-
da, lavabo, cozinha com 
armários, deposito, la-
vanderia, dce, piscina, 

churrasqueira, salão de 
festa, sauna, 2 vagas na 
garagem. R$ 3.500,00 
com condomínio in-
cluído. Tr: 3235 6477/ 
3235 6687/ 9 99712399/ 
9 96064732.

Renascença II -  
AP00140 RENASCEN-
ÇkA 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 reversí-
vel, sala, copa/coz.c/
armários, lavanderia, 
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. Shoppings Tro-
pical e Monumental.  
R$1.500,00 c/condomi-
nio. 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 ave-
nida que dá acesso ao 
Socorrão II, c/saca-
da, sala, coz., 2 qtos, 
1 WC social. 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 suíte c/ clo-
set, sala p/ 02 ambien-

tes c/ varanda e corti-
na de vidro, WC social, 
cozinha americana c/ 
área de serviço, área 
de lazer c/ salão de 
festas, quadra polies-
portiva e playground, 
gar p/ 02 carros. Venha 
conferir. Venha confe-
rir.   3227-3099 / 9973-
4073        www.bmende-
simoveis.com.br

TURU - COD [A04] Alu-
ga-se um APTO  no Re-
sidencial Campo Verde, 
c/sala, coz., 2 qtos, wc 
social, gar.e área de la-
zer. 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 Re-
sidencial VIVARE, Sala, 
Coz, Wc, 02 Qts, varan-
da, 1 Andar, Área de la-
zer completa, estac. p/ 
visitantes, moveis proje-
tados. 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.
incluso. Contatos: 98 
98731-2428/ 99124-7680.

Alugo apto n-ascente 
no 2º andar do Ed. Vila-
ge Boa Esperança com 
1 semi ste, 1 qrto com 
armários, sala, varan-
da, cozinha projetada. 
R$ 1.300,00 com condo-
mínio. TR: 32356477 / 
32356687 / 999712399 / 
982252627. www.ayrto-
nejulio imoveis.com.br

Aluga-se apto no cond. 
Gran Village Eldorado 
no Jardim Eldorado - 
Turu, 1º andar, nascente, 
ventilado, Novo. Alu-
guel R$ 850,00 (inclu-
so condominio). Tratar: 
98-8811-9338.

Aluga apto no cond. 
Andréa, c/ varanda, 
sala, 2 qtos, wc social 
reversivel, coz., área de 
serviço e garagem. R$ 
750,00 (aluguel e con-
domínio) 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. In-
cluído Tr: 32356477 / 
3236687 / 999712399 / 
996064732. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

Turu - AP00132 TURU Alu-
ga-se apto c/2 qtos, wc 
social, sala, coz., lavan-
deria 700,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

TURU- alugo apto no 
cond. Lago verde, c/ 
varanda, sala, 2 quar-
tos, wc social, coz., área 
de serviço e garagem. 
R$ 750,00 (aluguel e 
cond.) - 3268.3390 - 
99976.7018

VICENTE FIALHO

Aluga apto no cond. 
Porto do sol, c/varan-
da, 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/ 
9 9 9 7 1 2 3 9 9 / 
988168000.  www.
a y r t o n e j u l i o i m o -
veis.com.br

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

RENASCENÇA 

Passa apto no Renas-
cença II, na torre Acácia 
do empreend. Reserva 
da Lagoa, 88m², c/ 3 
qtos s/2 stes, sl de es-
tar e jtar, wc soc, sac., 
coz. c/ área de serv. 
2 gars, área de lazer 
completa Por apenas 
R$ 180MIL. Venha con-
ferir. 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesi-
moveis.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. Va-
lor R$ 250.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

RENASCENÇA

Aluga apto no ed. Ma-
riana, com sala, 01 
quarto, wc social re-
versivel, cozinha, área 
de serviço e garagem. 
R$ 950,00 - 3268.3390 
- 9976.7018.

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

Alugo apartamento 
quarto e sala, c/ varan-
da, mobiliado no Renas-
cença 1. R$ 1.500,00 c/ 
cond. Incluído. Telefo-
nes: 3199-1793/ 8289-
1031/ 8187-3063; e-mail: 
tellesreginaldo@hot-
mail.com

Jardim Renascença - 
AP00126 JARDIM RE-
NASCENÇA Aluga-se 
exc.apto no Renascen-
ça, c/3 qtos, s/2 stes, wc 
social, sala ampla, sa-
cada,móveis projetados 
da coz.,e qto 3.500,00 
fone: 98159-9890 VIVO 
/ 98705-1021 OI / 3233-
4801.

Renascença - AP00034 
RENASCENÇA 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 car-
ros,sacada R$ 4.600,00 
fone: 9 8159-9890 VIVO 
/ 98705-1021 OI / 3233-
4801.

Renascença - AP00130 
RENASCENÇA Aluga-
se exc.apto c/móveis 
plan., coz.c/fogão, má-
quina 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.

JOÃO DE DEUS 

Aluga–se apto c/ 2 qtos 
, 1 sala , copa , coz. La-
vanderia , 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.  

PLANALTO ANIL II

Aluga-se um apto  re-
formado 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. Inclu-
so falar c/ Dr. Gui-
marães 8141-3501 / 
8125-0410.

PONTA D’AREIA

IMPERDÍVEL!  Aluga-
se apto no Flat Num-
ber One, bairro Ponta 
d’Areia, totalmente 
mobiliado. Serviço 
de quarto, acade-
mia, TV a cabo, In-
ternet. Condomínio 
incluído. R$ 2.200. 
TEL: 9114-1423. (PF).

 
(LC/102)De frente p/
mar, sla em 2amb, la-
vabo, coz proj, 2 sts pro-
jetadas, 1 qrt, desp. Fo-
nes: 3238-3491/4731.

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

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

Alugo apto de frente p/
mar, sla em 2amb,la-
vabo, coz proj, 2 sts pro-
jetadas,1 qrt ,desp. Fo-
nes: 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 in-
cluso condomínio... Não 
perca esta oportunida-
de.   3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesi-
moveis.com.br

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

Aluga exc. e lindo loft 
(apto), semi-mobiliado, 
de frente para mar, vis-
ta plena, esp. grandes, 
c/ armários proj. 1 sui-
te  máster c/ hidrom., 
1 semi-suite, sala es-
tar e jantar, wc reversí-
vel, 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, an-
dar alto c/ vista mar,-
nasc total, c/ 03 stes 
amplas, sala p/ 02 am-
bientes, varandão, la-
vabo, coz ampla c/ ar-
mários, despensa e DCE, 
02 gars, área de lazer 
completa . Venha con-
ferir não perca tempo.  
3227-3099 / / 9973-4073  
www.bmendes imoveis.
com.br

Aluga exc. apto c/ 03 suí-
tes c/ armários, andar 
alto, nasc, todo no porc. 
sala p/ 02 ambientes  c/ 
ampla sacada, WC so-
cial c/ blindex, coz c/ 
armários, área de ser-
viço c/ DCE, área de lazer 
completa, gar p/ 02 car-
ros, ótima localização. 
Venha conferir. 3227-
3099/9973-4073. www. 
bmendesimoveis.com.br

Aluga exc. e lindo apto, 
274m², tot. mobiliado 
(1ª. Qual.), de frente p/ 
mar, vista plena, esp. 
enormes, todo c/ arm. 
proj.  1 suite máster c/
closet e hidrom., 1 sui-
te c/hidrom., 2 suites, 
sala estar, 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 
mobiliado, 1 suite, 1 
qrto, sla 2 amb. wc 
social, var. coz. área 
ser. wc , 2 ap. ar cond. 
1 gar. Ótima loc. no 
melhor “point” de São 
Luis, na Lagoa da Jan-
sen, a 500m da praia. 
R$ 2.000,00 + cond. CRJ 
238 F: 98112-0322/3227-
1777  (COD.170) 

Aluga exc. apto, 1 sui-
te, 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 - 
Aluga apt. No farol da 
ilha de 3qts com armá-
rios vista mar 3327-
5865/8801008.
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PAÇO DO LUMIAR

PAÇO DO LUMIAR- Ven-
de  terreno paço do lu-
miar 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 Ter-
reno na Rua Turiaçu, 
de esquina, Quinta do 
Calhau, lado Praia, 879 
m2, R$ 720 Mil. Conta-
tos: 8703-1547/ 3227-
0438. 

Vende 4 lotes com ex-
celente localização 
no bairro residencial 
mais valorizado da 
ilha, Quintas do Ca-
lhau c/ 800m² cada, 
todo documentado, do 
lado da praia, a partir 
de 550 Mil. Venha con-
ferir não perca tempo. 
3227-3099 / 9973-4073  
www.bmendesimoveis.
com.br

Quintas do Calhau – Vde 
2 lotes Juntos ou se-
parados c/800m2 cada, 
valor de cada R$ 380 Mil  
32358115 / 988026168 
/ 981811942.

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

SÃO CRISTOVÃO 

Vende-se Condomínio 
de 17 quitinetes c/ sala 
, qto , banheiro , pia de 
coz . e lavanderia ex-
terna 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  
seguintes bairros  For-
quilha, Planalto , Par-
que Vitória, Jardim  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  quitine-
tes  c/ e sem mobília 
nos seguintes bairros 
Anil , Ivar Saldanha , 
João Paulo , Cohatrac  
e Monte Castelo .  TR: 98 
3258-5629 /3083-0799 
/9 8731-2428 / 99129-
6797. Email: quatro.i@
ig.com.br

CURVA DO NOVENTA
Alugo quitinete com 2 
qtos, sala, coz e área de 
serviço.  Contato: (98) 
98750-0424/ 98163-
6410. (A.24.10.15)

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, 
vendo 4 lotes medin-
do 10x40 cada. R$ 
15.000,00 cada. Tr: 
8889-5993.

Vende-se área com 
3016m² na aveni-
da principal – ótimo 
para construtora. R$ 
2.000.000,00. Falar c/ 
Hélio. 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.

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

 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 terre-
no no araçagi com 900 
m², todo documentado  
3227-5865 /98176-1300.

Vendo 8 hectares no 
Araçagi por R$ 150 
m².  Fone: 988763976.

Araçagy – Vde lotes 
no Cond. Alfha Ville – 
1 c/523m2 – vista mar 
R$ 285 Mil, 1 c/502m2 
R$ 248 Mil e 1 c/476m2 
– R$ 200 Mil 32358115/ 
988026168/ 981811942 

ALTO DO TURU

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

BARREIRINHAS

BARREIRINHAS - TE00025 
- Vendo exc.terreno 
no centro da cidade de 
Barreirinhas, c/área de 
34.325 m², à margem 
do Rio Preguiças. Óti-
mo para resorts, hotéis 
e pousadas. Valor do m²: 
R$ 30 Reais.fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

BR-135

Br 135- Vde área c/ 7 
hact. Na BR Km20 a 
R$50,00 m2 – 32358115/ 
988026168.

BR 135 - Vde area 
c/27000 m2 toda plana 
no Maracanã bom p/ga-
ragem, galpão 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. 
Venha conferir.   3227-
3099 / 9973-4073  www.
bmendesimoveis.com.br

CALHAU- Terreno no 
calhau  próximo  da 
litorânea c/1.103 m², 
todo murado , loca-
lização 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.

JARDIM ELDORADO

Terreno murado, 1800 
m2, 40x45 metros, a 
duas Qdra do Novo Ma-
teus do Turu. R$ 620 
Mil. Contatos: 3227-
0438 / 8112-6624.

NOVO ANGELIM

Vende area c/ 2500m², 
murado, à 50m da Av. 
Jeronimo de Albuquer-
que. 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, NAS-
CENTE, MURADO, EX-
CELENTE 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.

RAPOSA

Atenção Investido-
res: Ótimo para hotel 
/ resort – chácara c/ 
10.000m2 murada, c/ 
acesso ao mar, casa c/ 
3 qtos, wc, sala, coz., 
poço artesiano, frutei-
ras diversas, preço de 
ocasião R$ 400.000,00, 
bairro Juçara, Rapo-
sa-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. Tratar: 3235-
8115 / 3235-8312 / 
8181-1942 / 8802-6168.

S. JOSÉ RIBAMAR

Vde 4 lotes juntos ou 
separados na MA R$ 35 
Mil cada F: 3235-8115 / 
3235-8312 / 8181-1942 / 
8802-6168 / 8118-3146 
Creci J-184.

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR- 
vende terreno são josé 
de ribamar dentro da 
área metropolitana slz, 
c/area total de 20 ha, 
ideal p/ grandes inves-
timentos e construto-
ras. Doc. Regularizada. 
3227-5865 /98176-1300.

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

SANTA BARBARA

Santa Barbara - Vde 
areas c/30000m2 e 
40000m2 em avenida 
bom p/garagem, gapão 
e minha casa minha vida 
Fone: 98 3235-8115 / 
3235-8312 / 98181-
1942 / 98802-6168 / 
98118-3146.

SANTA RITA-MA

Vende se uma proprie-
dade em Santa Rita, no 
Centro da cidade. C/ 
6.400m² todo cercado, 
no baldame, c/ açude, 
arvores frut., e uma casa 
de alvenaria c/ 3 qtos. 
R$ 170 Mil. Tr. 8811-1109.

TURU

Vendo lote de 4.000 
m², na Av. General Ar-
thur Carvalho por R$ 
550.000,00, aceitamos 
um imóvel na negocia-
ção. Fone: 988763976.

Vendo terreno de 1.280 
m² no Jardim Atlânti-
co no Turu com 2 fren-
tes por R$ 700.000,00 
à 100 metros da aveni-
da Rei de França. Fone: 
988763976

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.ayrtonejulioi-
moveis.com.br

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

 

BARRA DO CORDA

Barra do Corda - 
FA00003 Vendo Fa-
zenda na cidade de 
Barra do Corda, à 400 
km da Capital São Luís. 
Imóvel rural medindo 
1.353 ha (imóvel georre-
ferenciado e certificado 
pelo Incra), localizado 
na BR-226 à 10km da 
Cidade Barra do Cor-
da(direção Pres. Du-
tra) 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, arvo-
res 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,sen-
do 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 
bairro Mutirão em 
São José de Ribamar, 
medindo 1.560m², 
com casa de 2 quar-
tos, sala, cozinha, ba-
nheiro e terraço. Tratar 
na Rua Santa Luzia, s/
nº - Mutirão, com Ag-
naldo no local.

TURU

Vendo sitio de 4.700 
m², próximo a Igreja 
católica no habitacio-
nal turu, com casa com 
2/4, sendo 1 suite, sala 
de bilhar e casa de ca-
seiro por R$ 250.000,00 
Fone: 988763976 à  200 
metros da avenida rei 
de frança.

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

.4

ANIL

Aluga-se Sítios c/ casa 
para eventos c/ gran-
de área livre , piscina , 
qdra , e campo de fute-
bol  , Anil , no  Coquilho 
, Santa Barbara .  TR: 98 
3258-5629 /3083-0799 
/9 8731-2428 / 99129-
6797. Email: quatro.i@
ig.com.br

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

ESTRADA DE RIBAMAR

Alugo sitio com 2 
stes, 2 quartos, sala 
ampla, copa, cozinha, 
piscina, churrasquei-
ra, arvores frutíferas, 
etc. R$ 2.000,00. TR: 
32356477 / 32356687 
/ 999712399 / 
988168000. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br
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ALTOS DO CALHAU

Altos do Calhau - 
SA00009 ALTOS DO 
CALHAU - Vende-se / 
Aluga-se sala comer-
cial com 40,00 m² de 
área privativa, 7º an-
dar, no Cond.Pátio Jar-
dins 245 Mil 1.500,00 
fone: 98159-9890 VIVO 
/ 98705-1021 OI / 3233-
4801.

ANIL

Vendo  galpão planal-
to pingão de 8 x 45 por 
R$ 280.000,00 avenida. 
fone: 996091547.

CALHAU

Vde salas juntas ou 
separadas Ed. Vini-
cius de Moraes c/50m2 
cada R$ 300 mil (cada) 
32358115/ 988026168.

CENTRO

Vende prédio na bei-
ra mar ao lado do Ib-
ceu, com 02 pavim., 
recepção, 06 salas c/ 
wc interno e coz., R$ 
280.000,00 - 9976.7018 
- 3268.3390.

COHAMA

Loja Vende no Cohama 
- Vde de Loja c/75m2 no 
Mac Center na praça de 
alimentação. 3235-8115 
/ 3235-8312 / 8181-1942 
/ 8802-6168 / 8118-
3146. Creci J-184.

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 
secret. 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 
madeira e vidro, 3 cxas 
d’água, 1 bomba de água 
grande e nova tem gra-
de em todo prédio, Va-
lor: R$ 580.000,00. Tr: 
3238-3583 / 999739137. 

IPASE- vende ponto co-
mercial de esquina ipase 
alto próximo a aveni-
da, posto de combus-
tivel, shopping da ilha 
c/381m², 3227-5865 
/98880-1014.

RENASCENÇA

Ótima oportunidade de 
negócio. Vende 8 sa-
las conjugadas, per-
fazendo um total de 
192,99m. Com 7 va-
gas de garagens. R$ 
900.000,00. Falar c/ 
Ataide. 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 em-
presarial c/38m², 3227-
5865/ 98880-1014.

Vende-se 3 salas no 
office tower c/vista p/ 
lagoa, c/ 90m², 3 gara-
gens, todos c/ar con-
dicionado e moveis 
de escritório. 3227-
5865/98176-1300.

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

 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.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

Vendo sala de 20m² com 
wc no 2º andar do Edi-
fício Comercial Castelo 
Branco. R$ 60 mil. Tr: 
3235-6687 / 3235-6477 
/ 9971-2399/ 88168000. 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br.

Vendo loja no Ed. Co-
mercial Castelo Branco 
com área de 50m² e me-
zanino.  R$ 120 mil  Tr: 
3235-6687/ 3235-6477/ 
99971-2399/ 99606-
4732 www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br

SÃO FRANCISCO- Ven-
de prédio comercial 
são francisco c/ 870m 
², 12 salas c/ banhei-
ro, 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 ga-
ragem. Localização 
excelente, com cor-
redor 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.

COHAB

Aluga sala (prox. ao 
Pop Center) em fren-
te a academia, 2º an-
dar com área de 30m² 
com banheiro interno. 
R$ 600,00. 3268-3390/ 
9976-7018.

Alugo prédio comer-
cial novo de esquina  
na cohab com 3 pavi-
mentos com 2 wc cada, 
todo no porcelanato, 
com acabamento de pri-
meira por R$ 18.000,00 
Fone: 98876397

COHAFUMA

Alugam-se 02 salas jun-
tas ou separadas no Pá-
tio Jardins, com 35 m² 
cada, com piso e pon-
tos de ar-condicionado 
e prontas para serem 
utilizadas, c/ gar. Pri-
vativa coberta...Venha 
Conferir....3227-3099 / 
9973-4073/ www.bmen-
desimoveis.com.br

COHAMA

Cohama – Alugo loja 
1º piso centro com L. 
Mac Center R$ 2.500,00, 
32358115/ 988026168.

COHAMA – Aluga lojas 
la touch e mac center 
cohama (nova) c/ 60 
m², wc e mesanino 
33275865/8801008.

COHATRAC

Alugo salão montado ou 
preciso de pessoa ca-
pacitada p/  sociedade. 
Tr: 98805-7422 / 98858-
2492 / 98806-7330.

JARACATI

Aluga 2 ótimas sa-
las comerciais, no-
vas, áreas variadas 
de 74m², R$3.000,00 
c/ conomínio, loca-
lização privilegiada, 
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 fren-
te de 45 m² por 27m² 
de fundo área de 1.215 
construída ou coberta. 
Valor R$ 20.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

PLANALTO ANIL

PLANALTO ANIL I – 
COD [A10] Aluga-se 
uma SALA COMER-
CIAL 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.princi-
pal 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 sa-
las comerciais c/wc 
no Centro Comercial 
Lagoa Center, c/ me-
tragens variadas de 30 
a 35 m², exc. p/ qual-
quer atividade comer-
cial, gar privativa, óti-
ma localização, próx. 
do Sistema Mirante...
Aproveite....3227-3099 / 
9973-4073/ www.bmen-
desimoveis.com.br  

 REC. DOS VINHAIS

Aluga ponto comercial, 
com área de 40m², ba-
nheiro interno e por-
ta 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. Ho-
landeses, almere office 
área comercial mais no-
bre de S. Luís. Traga seu 
empreendimento para 
melhor avenida da ca-
pital, lojas com 248m² 
e salas com 37,48,54 e 
112m², 3227-5865 / 8176-
1300 / 8801008.

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

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 comer-
cial novo design mo-
derno, 300 m2, c/vagas 
de garagem, bom p/cli-
nicas.   Fone: 98 3235-
8115/ 3235-8312/9 8181-
1942/9 8802-6168/9 
8118-3146.

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

Renascença - Alugo sala 
no Ed. Manhatan c/área 
de 35m².R$ 1.200,00 
c/cond.Tr: 32356477/ 
32356687/ 999712399/ 
988168000. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br.

RENASCENÇA – Aluga sa-
las  no edf. Office tower , 
golden tower, e edf zicor-
nio 32275865/ 81761300.

Renascença – Vde loja 
no Tropical Shopping  
oportunidade– Bom in-
vestimento 32358115/ 
988026168 / 981811942 

RENASCENÇA II

Aluga sala no ed. Car-
rara, c/área de 30m2 
e banheiro interno. R$ 
900,00 - 3268.3390 - 
99976.7018.



TROCA-SE UMA CASA POR UM 
APARTAMENTO. A CASA FICA LO-
CALIZADA NO BAIRRO ITAPIRACO 
PROX. DO JARDIM TURU. CONTA-
TO: (98) 98879-4450.

TROCO UMA CASA NO JOÃO PAU-
LO POR UMA CASA NO CENTRO. 
CONTATO: 3223-2091

TROCO UM TERRENO QUITADO 
LOCALIZADO ENFRENTE AO VAL 
PARAÍSO. POR UMA CASA OU UM 
MICRO ÔNIBUS. CONTATO: (98) 9 
8236-1335/ 98235-4690.

TROCO FREEZER VERTICAL CON-
SUL, 7 MESES DE USO, NOTA FIS-
CAL E GARANTIA POR FREEZER 
HORIZONTAL. ACEITO PROPOS-
TA. CONTATO: 98872-4829 TRA-
TAR: SR. RIBA.

COHAMA - TROCO CASA P/ APARTA-
MENTO EM COND. CASA NA COHA-
MA C/ EXC. LOCALIZAÇÃO, 4 QTOS 
(1 SUÍTE), NASCENTE, GARAGEM, 
TERRAÇO, WC SOCIAL, SALA EM 
DOIS AMBIENTES, ÓTIMA PARA 
PONTO COMER. CONTATO: 98770-
6003 DIANA.

TROCO OU VENDO DUAS REVIS-
TAS, UMA DE CARRO Nº 222/ABRIL 
DE 2012; OUTRA DE MOTO.COM.
BR, Nº 112, NOVEMBRO DE 2012. 
TRATAR: 98457-3002.

TROCO UM COLCHÃO ÔNIX CASAL 
- 1 ANO DE USO (AINDA NA EMBA-
LAGEM) POR CELULAR SMARTPHO-
NE OU TANQUINHO LAVA ROUPA. 
CONTATO: 8778-7107

TROCO CASA NO CENTRO (PRÓ-
XIMO AO CEMITÉRIO DO GAVIÃO) 
COM SALA, COZINHA AMERICA-
NA, COPA, WC, QUARTO, QUINTAL 
POR UM APARTAMENTO NO ANIL. 
CONTATO: 9608-6343/ 8240-9671

TROCO PRECATÓRIO FEDERAL NO 
VALOR DE R$ 67MIL PARA PAGA-
MENTO EM MEADOS DE 2015 POR 
TERRENO, CASA OU CARRO. CON-
TATO: (98) 9131-4668 EDWALDO

TROCO UMA CASA NO JOTA LIMA 
COM SALA, 2 QUARTOS, COPA/
COZINHA E WC. AVALIADA EM 
R$38MIL POR TOYOTA BANDEI-
RANTE OU TOYOTA HILUX. CON-
TATO: (98) 8738-4331 - SOARES

TROCO UMA CASA DE ESQUINA EM 
SANTA HELENA COM TERRENO DE 
10X20 E A CASA DE 8X15 COM: SALA, 
3 QUARTOS SENDO 1 SUITE, WC, 
COPA, COZINHA, TERRAÇO E ÁREA 
PARA GARAGEM. POR UMA CASA 
EM SÃO LUIS TEL: 8161-0275.

TROCO CHAVE DE CASA OU DE APAR-
TAMENTO. FONE: (98) 98704-3292.

TROCO ÓCULOS ESCURO DA AVON, 
AINDA NO ESTOJO. TEL: 9602-4520

TROCO UMA CASA NO ALTO DO 
TURU COM SALA, 2 QUARTOS, 
COZINHA, GARAGEM, QUINTAL, 
WC, LAVANDERIA, TODO MURADO. 
POR CAMINHÃO MODELO FORD 
F-4000 OU MERCEDES-BENZ 710. 
TEL: 3239-3701 / 8807-8918.

ÁLBUNS POR FUSCA- ACEITO UMA 
BARATINHA EM TROCA DE DOIS ÁL-
BUNS DE SELOS FILATÉLICOS, DI-
VERSOS TEMAS. INF: 98457-3002.

TROCO UMA CASA NO TURIUBA 
EM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, POR 
UM APTO. OBS: QUE SEJA DA 
MINHA CASA MINHA VIDA TAM-
BÉM. CONTATO: (98) 98919-7555.

TROCO UMA CASA DE ESQUINA EM 
SANTA HELENA COM TERRENO DE 
10X20M E A CASA DE 8X15M COM: 
SALA, 3 QUARTOS SENDO 1 SUITE, 
WC, COPA, COZINHA, TERRAÇO E 
ÁREA PARA GARAGEM. POR UMA 
CASA, AQUI EM SÃO LUÍS, DE PRE-
FERÊNCIA NA COHAB, COHATRAC 
OU VINHAIS. TEL: 8161-0275.

TROCO OU VENDO DUAS REVIS-
TAS, UMA DE CÃES AMIGOS (50 
DICAS PARA SER FELIZ COM SEU 
CÃO!); OUTRA MEU PET, Nº 16. 
TRATAR: 98457-3002.

TROCA-SE UM FREEZER VER-
TICAL E UM AR-CONDICIONA-
DO DE 7500BTUS POR UMA 
BICICLETA SEMI NOVA. TEL: 
9972-3102 / 8113-7245 (FA-
LAR COM VICENTE).

TROCO 15 MONITORES SE-
MI-NOVOS SAMSUNG, TIPO 
CRT DE 15 POLEGADAS POR 
EQUIPAMENTOS DE INFOR-
MÁTICA. TEL: 8717-6697 (FA-
LAR COM EDIVAN).

TROCO UM SCANNER DE MESA 
GOTEC (COPIA, MANDA EMAIL, 
SCANNEA) POR UM ESTABILI-
ZADOR. TRATAR: 98457-3002.

TROCO PORTÃO DE ALUMÍ-
NIO BRONZE COM 3 METROS 
PARA GARAGEM POR OUTRO 
DE ROLO. TEL:  9606-6078

TROCO ALUGUEL DE UMA KITI-
NETE DE 2 QUARTOS EM CON-
DOMÍNIO FECHADO POR FAXINA 
NA CASA AO LADO 2 VEZES POR 
SEMANA EM HORÁRIO A COM-
BINAR. TEL: 9972-3102 / 8113-
7245 (FALAR COM VICENTE). 

TROCO UMA MOTO XRE 300, 
ANO 11/12, POR OUTRA DE 
600 CILINDRADAS (CASO TE-
NHA CONSÓRCIO EU ASSU-
MO AS PARCELAS). TELEFO-
NES: 8707-0016 / 9611-2535 
(FALAR COM GILBERTO).

TROCA-SE FLAT EM BARREI-
RINHAS NO GRAN SOLARE 
RESORT COM 1 QTO E 1  WC. 
TODO MOBILIADO. POR UM 
FLAT EM SÃO LUÍS DE PREFE-
RÊNCIA NO RENASCENÇA LL 
OU PONTA D’ AREIA. CONTA-
TOS: (98) 98728-2420/ 99971-
9022/ 3235-7983.

QUER VENDER, ALUGAR, PASSAR 
OU TROCAR? ANUNCIE. É SÓ LI-
GAR: (98) 3212-2087  OU NOS EN-
VIE E-MAIL PARA: TEMCLASSI-
FICADOS@OIMPARCIAL.COM.BR

Troca-Troca
Renascença II - SA00006 
RENASCENÇA Aluga-
se exc.sala comercial 
c/33m² de área privati-
va, c/wc, toda no porc. 
localização Privilegia-
da!1.700,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

Renascença II - SA00002 
RENASCENÇA II Aluga-
se 3 salas comerciais, 
c/37 a 42 m² de á.priva-
tiva, cada uma c/ wc pri-
vativo, 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 priva-
tiva por R$ 2.600,00 e 2 
conjugadas c/30,00 m² 
cada uma no valor de R$ 
1.600,00 cada uma. Uma 
vaga de gar.por unida-
de. Localização privile-
giada fone: 98159-9890 
VIVO / 98705-1021 OI / 
3233-4801.

SÃO CRISTÓVÃO

 Ayrton & Julio Imoveis. 
Alugo galpões com área 
de 300m², próximo ao 
Mateus. R$ 3.500,00 
cada  Tr.: 32356687 / 
32356477.

Aluga ponto comercial 
av. Lourenço Vieira da 
Silva, prox. terminal. 
Fone: 3235-8115.

Aluga ponto comer-
cial, novo, 3 pisos, 
av. Lourenço Vieira 
da Silva, prox. termi-
nal de integ., bom p/ 
escolas, lojas, clíni-
cas. aluga piso indi-
vidual. Fone: 3235-
8115/ 8181-1942. 
Creci J-184.

Alugo galpão com área 
de 300m², próximo ao 
Mateus. Tr.: 32356687 
/ 32356477.

SÃO FRANCISCO

Alugo pto coml no São 
Francisco na Avenida Cas-
telo Branco. Tr: 3235-6687

Alugo ponto comercial  
bem localizado na Av. 
Castelo Branco, com 
área de 40m², com ba-
nheiro. 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.ayrtonejulioimo-
veis.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 ba-
nheiro. R$ 2.000,00. Tr: 
3235-6687 / 3235-6477.

SÃO FRANCISCO - Alugo 
consultório odontoló-
gico completo, c/todos 
os equipamentos no Ed. 
Comercial Castelo Bran-
co. R$ 2.000,00 c/ cond. 
incluído. Tr: 32356477 / 
3236687 / 999712399 / 
996064732 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

TIRIRICAL

Alugo galpão comer-
cial na Avenida Guaja-
jaras com área total de 
1.600 m² sendo 900 m² 
de área construída e 700 
m² de estacionamento 
privativo R$ 13 mil. TR: 
32356477  / 32356687 / 
99712399 / 996064732. 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

Alugo  na Avenida Gua-
jajaras galpão com área 
total de 1.600 m² sendo 
900 m² de área cons-
truída e 700 m² de es-
tacionamento privati-
vo. 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 
estacionamento. R$ 
15 mil.  Tr: 3235 6477/ 
3235 6687/ 99971 2399/ 
98225 2627.  www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br

Alugo galpão com área 
de 1.000 m² com escri-
tório, copa/ cozinha, re-
feitório, 4 banheiros e 
estacionamento.  Tr: 
3235 6477/ 3235 6687/ 
99971 2399.

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

  

PONTA DA AREIA

Passo apartamento 
no ed. Jardim de Bor-
dô, Ponta d’Areia, 4 suí-
tes, lavabo, andar alto. 
8853-1891 / 8102-0403.

Passo excelente aparta-
mento na Ponta d’Areia, 
com 4 suítes, lavabo. 
9 8853-1891 / 9 8102-
0403.

Ayrton & Julio Imoveis.  
A certeza de um bom 
negócio. Tr.: 32356687 
/ 32356477.

Passo excelente aparta-
mento na  Ponta d’Areia, 
com 4 suítes, lavabo, 
andar alto. 8853-1891. 
Ligue para negociar-
mos.

Aptos. Passar, alugar ou 
vender. Fones: 98159-
9890 VIVO / 99983-2772 
Oi / 3233-4801 Fixo / 
3233-4801.

SÃO FRANCISCO

Prédio na av. Castelo 
Branco alugado. Tr: 
3235-6687 

Sala de 20m² com wc.  
Tr: 3235-6477 / 9971-
2399.

Loja no Ed. Comercial 
Castelo Branco com 
área de 50m² e meza-
nino.   Tr: 99971-2399.
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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 , DUA-
LOGIC , ano 2011/2012  
Vlr:  R$ 38.000,00   
TR: (98) 3249-2010 /9 
88524815 .

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, manu-
al, ano 2003/2003. Vlr:  
R$ 50.000,00  TR: (98) 
3249-2010 /988524815.

Fiesta, cor vermelho, 
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 , 
completo , automático 
, ano 2009 / 2010  Vlr 
: R$37. 000,00     TR: 
(98) 3249-2010 /9 8852-
4815 . 

HB20X 1.6ª, cor cin-
za, complet, automá-
tico, ano 2013/ 2014  
Vlr:  R$ 48.000,00   
TR: (98) 3249-2010 /9 
8852-4815.

Tucson GLSB, cor pra-
ta, automática, ano 
2011/2012. Vlr: R$ 
48.000,00 TR: (98) 3249-
2010 /988524815. 

HONDA

FIT, cor  cinza, comple-
to, manual, ano 2010  
Vlr : R$ 35.000,00    
TR: (98) 3249-2010 
/988524815 . 

CITY LX FLEX , cor cor 
cinza, completo, auto-
mático, ano 2013/2013  
Vlr: R$ 46.000,00  
TR: (98) 3249-2010 
/988524815 .

KIA 

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

MERCEDES-BENZ

M. BENZ ML 350 CDI 
, cor branca, comple-
ta, automática, ano 
2010/2011  Vlr: R$ 
170.000,00   TR: (98) 
3249-2010 /988524815 . 

MITSUBISHI

PAJERO TR4, cor pra-
ta, completo, automá-
tica, ano 2011/2012, 
Vlr: R$ 50.000,00    
TR: (98) 3249-2010 
/988524815.

CARROS
CHEVROLET

CELTA - Vendo  um Cel-
ta, azul escuro, 2003. 
Valor a combinar. Fone: 
9 8840-4973.

Vendo Astra, 2009, pre-
to, completo. Bem con-
servado. R$ 25.000,00. 
Tr: Kennedy, 98869-
3453 / 3245-1443.

FORD

FUSION - Vendo Fusion 
sel 2.5 Automatico com-
pleto 4 cilindros com 
teto solar 2010/2010. 
R$ 49.000,00. 3249-
4773 / 9 9983-4085 / 
9 8268-8895.

VOLKSWAGEN

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

SERVIÇOS
HG  LOCADORA - Popu-
lar, executivo ,  doblô 
, 4 x 4, van , ônibus e 
micro. Tr: (98) 98116-
8316 / 3088-2717.

Fretamento, Rodoviá-
rio e Cargas (Entregas e 
coletas programadas). 
Cisne Branco, a sua me-
lhor opção em transpor-
te. Fones: 3245-1233 / 
3243-2847.

Serviços veiculares 
ao alcance das suas 
mãos. Ligue e anun-
cie no Tem. É mais ne-
gócio pra você. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: 
temclassificados@oim-
parcial.com.br

Expresso Açailandia. Li-
nhas São Luís x Samba-
íba via Imperatriz, todos 
os dias saindo da Ro-
doviária às 18h. Fone: 
3243-7157.

Sideral - Transporte 
e Turismo. São Luís, 
Guimarães, Cururupu 
e Pinheiro. Fone/Fax: 
3259-8006 / 3243-1426.

Nova frota da Transbra-
siliana, mais qualidade 
e segurança nas suas 
viagens. Ligue e compre 
sua passagem. Preços 
iguais aos da Rodoviá-
ria com entrega gratuita 
somente para a cidade 
de São Luís das 8 às 18h. 
Ligue: 0800 726 7001.

Trabalhamos com Car-
radas de Areia, Brita, 
Terra  Preta para jar-
dinagem, tijos e outros. 
Fone: 3234-7530. 

Novas linhas Guanaba-
ra - de São Luís para 
Barão de Grajaú, Pau-
lino Neves (Via Tutóia), 
Timbiras (via Codó) e S. 
José dos Basílios (via 
Pedreiras). Consulte! 
Fone: 3243-3606.

Viaje com conforto e 
segurança diariamente 
de São Luís a São João 
dos Patos, Mirador e Su-
cupira do Norte. Infor-
mações: 3236-2933 / 
99971-5153.

Serviços de Transporte 
de Passageiros de São 
Luís para  Pedreiras. 
Ônibus e micro ônibus. 
Expresso Nosa Senho-
ra do Perpétuo Socor-
ro. Fone: 98 3253-9019.

Encomendas e Cargas. 
Expresso Açailandia: 
3245-6126, 3245-3528.

ML VEICULOS 
CHEVROLET

AGILE LTZ, cor preto, 
completo, manual , 
ano 2011/2012.  Vlr : 
R$ 32.000,00.    TR: (98) 
3249-2010 /9 88524815 . 

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

NISSAN

SENTRA, cor  prata, 
completo, automáti-
co, ano 2007/2008.  Vlr: 
R$ 25.000,00   TR: (98) 
3249-2010 / 9 88524815. 

LIVINA 18SL , cor  ver-
melho,  completo ,auto-
mático ,ano 2010/2010  
Vlr: R$ 28.000,00   
TR: (98) 3249-2010 
/988524815. 

PEUGEOT

PEUGEOT 408 ALLU-
RE, cor preto, com-
pleto, automático, 
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: temclas-
sificados@oimparcial.
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 , manu-
al, ano 2012/2013  Vlr : 
R$ 45.000,00    TR: (98) 
3249-2010 /988524815 . 

Para anunciar é só li-
gar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: 
temclassificados@oim-
parcial.com.br

SUZUKI

GRAN VITARA, cor bran-
ca, completo, automáti-
co, ano  2011/2012  Vlr: 
R$ 54.000,00   TR: (98) 
3249-2010 / 9 88524815. 

TOYOTA

HILUX SW4 , cor bran-
ca, completa , automá-
tica, ano 2014/2014  Vlr 
: R$ 178.000,00   TR: (98) 
3249-2010 /988524815 . 

VOLKSWAGEM

GOL 1.0, cor preto , 
completo, manual , 
ano 2013/2013.  Vlr: 
R$ 29.000,00   TR: (98) 
3249-2010 /988524815 .

Jetta, cor  bran-
co, completo, botão 
de start, automáti-
co, 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: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br

YES  LOCADORA
CHEVROLET

GM CELTA 4P 13/14  Pra-
ta, Comp. AIR BAG e ABS 
U Dono  26.120 KM, Vlr. 
R$ 23.880,00 Tel. 3246-
0495 / 98115-0107.

FIAT

PALIO FIRE 1.0 2013 4P 
Cinza,  Comp. AIR BAG 
e ABS  U Dono  Vlr. R$ 
23.800,00 Tel. 3246-
0495 98115-0107

N PALIO 1.0 12/13 4P 
Cinza, Comp. AIR BAG 
e ABS  32.250 KM, Vlr. 
R$ 26.500,00 Tel. 3246-
0495 / 98115-0107

TOYOTA

ETIOS SEDAN XS 1.5 
2013 Prata, Comp. U. 
Dono  54.120 KM, Vlr. 
R$ 33.500,00 Tel. 3246-
0495 / 98115-0107

VOLKSWAGEN

VW AMAROK S 140 CV 
CD 4x4 D Prata, Comp. 
2013 80.050  KM,  Vlr. 
R$ 73.800,00 Tel. 3246-
0495 / 98115-0107.

HG 
LOCADORA

Popular, executivo,  

doblô, 4 x 4, van, 

ônibus e micro.

REBOQUE

Remoção de veículos.

(98) 98116-8316 

 3088-2717 / 3083-0069 

(98) 98872-2900
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Oportunidades
São Luís-MA, 24 e 25 de outubro de 2015

EMPREGOS

Precisa-se de corretores 
de imóveis, com experi-
ência e CRECI ou estagi-
ários da área.  Interes-
sados enviar currículo 
para sebastiao_imo-
veis@hotmail.com ou 
ligar para 3238-3583.

OPORTUNIDADE - EM-
PRESA DE INFORMÁTI-
CA AVANÇADA EM SÃO 
LUÍS.  CONTRATAÇÃO 

IMEDIATA! VAGAS P/ 
TELEMARKETING (18 A 
20 ANOS), VENDEDOR 
AMBOS OS SEXOS. EN-
VIAR CURRÍCULO ATÉ 
3ª FEIRA P/ E-MAIL: 
rh.unidadesaoluis@
gmail.com

Precisa-se de pessoas 
para trabalhar com co-
locação de prótese de 
unhas e colocação de 
mega hair. Salão Tâ-
nia Lima. Contato: (98) 
98707-0850/ 3238-4014. 
(A.24.10.15)

B. MENDES IMÓVEIS 
- Precisa-se de corre-
tor(a) com CRECI ou 
estagiários do Curso 

TTI, contratação ime-
diata. Interessados en-
tregar currículos na Av. 
do Vale, nº 9, Ed. Car-
rara - salas 517 / 518. 
Renascença II. Tr: 3227-
2182 ou 3227-3099.

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

Ótima oportunidade 
de negocio passa-se 
restaurante todo com-
pleto em pleno fun-
cionamento com boa 
freguesia. Localizado 
no Centro, prox. A pra-
ça da alegria. Aceito 
carro de menor valor. 
Contato: 98912-4575. 
(A.03.11.15).

NEGÓCIOS

Passa-se uma vaga 
de taxi  no posto de 
saúde Paulo Ramos 
–  Centro .  Conta-
tos :  (98)  99609-
5370/  98245-2515. 
(A .24 .10 . 15 ) .

Por favor, você que 
tem interesse em ado-
tar uma gata que foi 
abandonada em uma 
escola do anjo da guar-
da. Ela está quase em 
trabalho de parto. En-
tre em contato com 
Evangelina 98816-
9258. (A.29.10.15)

Faça acontecer. Ad-
quira um Consórcio 
Saga e realize seus 
sonhos. Informações: 
(98) 3133-1803.

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

Promoção! A partir de 
500 salgados (pedidos) 
ganhe 100 + 25 pico-
lés de brinde. Infor-
mações: 3223-4324 / 
98722-6535.

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

Promoção! A partir de 
500 salgados (pedidos) 
ganhe 100 ou entrega-
mos no domicílio. In-
formações: 3275-4939 
/ 99612-3681.

Por favor acolha uma 
gatinha que foi aban-
donada em uma escola. 
Ela está em dias de ga-
nhar gatinha. Contato: 
98816-9258 (Evangeli-
na). (A. 29.10.15).

SERVIÇOS

Reforço escolar em do-
micilio do 1º ao 8º ano. 
Contatos: (98) 99609-
4985 / 98145-3501. (A. 
25.10.15).

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

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.

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

Faço Grades de ferro, 
Portões, Lembranci-
nhas 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, Panfle-
tos, 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: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br

Grades de ferro. Por-
tões, Lembrancinhas, 
soldagem. Serviços  
de serralheria em ge-
ral. Fone: 9 9905-2402.

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

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

Álbuns por fusca- Aceito 
uma baratinha em troca 
de dois álbuns de selos 
filatélicos, diversos te-
mas. Inf: 98457-3002.


