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Benzedeiras do 
Azeitão são tema 
de documentário

As Benzedeiras de São Domingos do Azeitão, do-
cumentário dirigido pelo sociólogo maranhen-
se Reinaldo Guimarães selecionado na quinta 
edição do circuito itinerante Revelando os Bra-
sis, será exibido na próxima semana, nos muni-
cípios de São Domingos do Azeitão e São Luís. 

 PÁGINA 9/IMPAR

Divulgado resultado 
de seletivo para Rede 

Estadual de Saúde

05h39 BAIXA      1.2 m

11h53 ALTA        5.3m 

18h00 BAIXA     1.6m 

  Marés

  Brasília-DF
 Lula decidiu entrar com uma re-
presentação contra Anselmo no 
Conselho Nacional do Ministério 
Público. A defesa de Lula alegou 
que o procurador teria deturpado 
notícias de jornais utilizadas para 
respaldar a abertura das diligên-
cias iniciais envolvendo Lula e a 
construtora Odebrecht. A repre-
sentação foi arquivada pelo CNMP. 
  PÁGINA 3/POLÍTICA

 Candidatos aprovados podem conferir a lista do processo seletivo simplificado para contratação de pessoal para atender às demandas das 
unidades da Rede Estadual de Saúde para São Luís e o interior do estado. Seletivo foi realizado pela Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares 

(EMSERH), que disponibilizou o resultado desde a última sexta-feira. Candidatos devem ficar atentos ao calendário de apresentação da 
documentação necessária que consta no edital para admissão. Saiba aqui a data e onde proceder a entrega dos documentos. 

PÁGINA 5/EMPREGO

 Dia de Finados leva milhares aos cemitérios de São Luís 

Ano LXXXIX  Nº 34.436

               

I M P A R

CAPITAL E INTERIOR R$ 2,00

Os cemitérios da capital receberam um fl uxo intenso de pessoas que foram prestar homenagens em clima de saudade e tristeza para seus entes 
queridos já falecidos. Além das missas, palestras e orações que marcaram a data,  serviços de reparos de sepultura e jazigos eram oferecidos. O 

comércio informal também teve bastante procura por quem deixou para a última hora a compra de velas, fl ores, água e outros produtos.
PÁGINA 7/URBANO

KARLOS GEROMY/ O IMP / D A PRESS

DIVULGAÇÃO

  Fim do reajuste "efeito 
cascata" em salários 
de agentes públicos 
está na pauta da CCj

PÁGINA 3\POLÍTICA

Oposição faz pressão 
para a convocação 

de Lula e ex-ministros 
na  CPI do BNDES

PÁGINA 3\POLÍTICA

Desde maio deste ano, as Unidades de Saú-
de da Família da Cohab-Anil I e do Turu II 
estão realizando acupuntura. Novos vín-
culos terapêuticos estão complementan-
do a assistência da rede de saúde muni-
cipal, que contabiliza 446 atendimentos 
- realizados até outubro deste ano - com 
654 procedimentos.  PÁGINA 8/ URBANO 

Ampliados serviços 
de acupuntura

PREFEITURA 
INVESTE EM SAÚDE 

  Nadson e 
Condé são 
destaques 

em site  
especializado

PÁGINA 11\SUPERESPORTES

Número de homicídios cai 14% em outubro, diz Segurança 
PÁGINA 2\GERAL

SÉRIE B

DIVULGAÇÃO
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CURTIDAS

Retaliação corporativa
O PT espalha que o pedido de busca e apreensão no 

escritório de Luis Cláudio Lula da Silva, filho do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi uma retaliação do 
Ministério Público Federal em solidariedade ao procura-
dor Anselmo Henrique Cordeiro Lopes. Anselmo é pro-
curador da República no Distrito Federal e investigou um 
possível tráfico de influência do ex-presidente para ajudar 
a construtora Odebrecht a obter contratos no exterior.

 Lula decidiu entrar com uma representação contra 
Anselmo no Conselho Nacional do Ministério Público. A 
defesa de Lula alegou que o procurador teria deturpado 
notícias de jornais utilizadas para respaldar a abertura 
das diligências iniciais envolvendo Lula e a construtora 
Odebrecht. A representação foi arquivada pelo CNMP.

Luis Cláudio é suspeito de ter participado da compra 
de uma Medida Provisória favorável às montadoras de 
veículos. Neste ano, a empresa de marketing esportivo 
dele, a LFT Marketing Esportivo, recebeu R$ 1,5 milhão 
da Marcondes e Mautoni (M&M).

A 
Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania 
(CCJ) volta a discutir, 
amanhã (4), às 10h, a 

Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) 62/2015, que der-
ruba a vinculação automática 
de salários recebidos por agen-
tes públicos, como parlamen-
tares e ministros de tribunais 
superiores. A PEC estava pre-
vista na pauta da reunião da 
última quarta-feira (28), mas 
um grupo de senadores pediu 
vista da matéria. 

A proposta impede o cha-
mado “efeito cascata” no rea-
juste das remunerações, hoje 
provocado por cada aumen-
to nos salários dos ministros 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), o teto remuneratório 
para o funcionalismo. A PEC 
62/2015, apresentada pela se-
nadora Gleisi Hoffmann (PT-
PR), conta com o apoio do re-
lator na CCJ, senador Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP). Tanto a 
autora como o relator conside-
ram os reajustes automáticos 
danosos ao interesse público, 
por desprezarem a realidade 
financeira e orçamentária de 
estados e municípios.

Se a PEC for definitivamen-
te aprovada, primeiro no Se-
nado e depois na Câmara dos 
Deputados, os ministros dos 
tribunais superiores deixarão 
ter seus ganhos fixados com 
base em 95% do que recebem 
os ministros do STF. O salário 

NO SENADO

Fim do “efeito 
cascata” em debate
PEC que impede reajuste das remunerações, hoje provocado por cada aumento nos salários dos 
ministros do Supremo Tribunal Federal , teto remuneratório para o funcionalismo, volta à pauta 

do procurador-geral da Repú-
blica também acompanha o dos 
ministros do STF, e os de toda a 
categoria são definidos a partir 
desse teto. Essa “cascata” tam-
bém deixará de existir.

No Legislativo, o aumento 
não é automático. Porém, quan-
do a proposta do STF é apro-
vada, de modo geral é adotado 
o mesmo teto no Congresso. 
Depois, para deputados esta-
duais e distritais, o aumento é 
automático e, em geral, corres-
ponde a 75% da remuneração 
paga aos deputados federais.

Leniência

Também consta da pauta da CCJ 
o Projeto de Lei do Senado (PLS) 
105/2015, que estabelece que os 
acordos de leniência celebrados 
por entes da administração pú-
blica sejam homologados pelo 
Ministério Público. O projeto, de 
autoria do senador Ricardo Fer-
raço (PMDB-ES), foi aprovado 
na última reunião da comissão.

Porém, como o texto acolhido 
é um substitutivo, do senador Ran-
dolfe Rodrigues, será submetido a 
turno suplementar de votação. Só 

então o projeto poderá ser enviado 
diretamente à Câmara dos Depu-
tados, se não houver recurso para 
sua votação em Plenário.

A racionalização de proce-
dimentos administrativos da 
União (PLS 214/2014) e o esta-
belecimento de critérios para a 
realização de plebiscito e refe-
rendo (PLS 292/2011) também 
constam da pauta da comissão. 
A CCJ ainda deve analisar o uso 
de temporizador em semáforos 
(PLC 107/2014) e a mudança do 
nome do programa Bolsa Família 
para Bolsa Escola (PLS 286/2009). 

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), relator na CCJ, apoia a proposta do fi m dos reajustes automáticos

CPI DO BNDES

Pressão pela convocação de petistas
MARCELLA FERNANDES

Motivada pela revelação de 
movimentações fi nanceiras mi-
lionárias do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e de três ex-
ministros, a oposição promete 
aumentar a pressão nesta semana 
para aprovação de requerimen-
tos que pedem a convocação dos 
petistas na CPI do BNDES. De 
acordo com relatório do Conselho 
de Controle de Atividades Finan-
ceira (Coaf) revelado pela revista 
Época deste fi m de semana, Lula, 
os ex-ministros da Casa Civil An-
tonio Palocci e Erenice Guerra e 
o governador de Minas Gerais, 
Fernando Pimentel (PT), reali-
zaram movimentações de R$ 300 
milhões, somadas.

Deputados oposicionistas in-
tegrantes da comissão vão cobrar 
o presidente do colegiado, depu-
tado Marcos Rotta (PMDB-AM) 
para colocar na pauta requeri-
mentos já apresentados que pe-
dem a convocação dos quatro 
petistas. O depoimento de Lula 
foi pedido oito vezes, sendo três 
na primeira reunião da CPI, em 
6 de agosto. Os pedidos de oiti-
va de Palocci e de Pimentel fo-
ram feitos no mesmo dia, e o de 
Erenice, em 11 de agosto. Caso 
Rotta não paute o tema, os par-
lamentares podem apresentar 
um requerimento extrapauta e 
tentar aprová-lo no colegiado. 
A oposição estuda também um 
pedido de quebra de sigilo ban-
cário dos citados na lista do Coaf.

A próxima reunião está pre-
vista para quinta-feira, quando 
será ouvido o empresário Eike 
Batista sobre a relação de suas 
empresas com o BNDES. Há a 
possibilidade, contudo, de con-
vocação de sessão deliberativa 
hoje, a fi m de agilizar os traba-

Lula, segundo o Coaf, movimentou 
R$ 52 milhões entre 2011 e 2015

lhos. “Vamos ter que pressionar 
o presidente”, disse o deputado 
Betinho Gomes (PSDB-PE). Há 
cerca de duas semanas, oposi-
cionistas se reuniram com Rot-
ta para cobrar os depoimentos. 
Eles criticam a composição da 
CPI, em que 15 dos 27 titulares 
são de partidos da base. “A opo-
sição tem feito um esforço para 
romper essa blindagem que o 
governo construiu lá dentro”, 
diz o tucano.

A deputada Cristiane Brasil 

(PTB-RJ), autora de um dos re-
querimentos para ouvir Lula, 
também reclama do ambiente 
dentro do colegiado, principal-
mente após a reforma ministe-
rial. “Dado que o PMDB negociou 
novos ministérios, está ocupan-
do novos espaços no governo e 
trocou alguns membros da CPI, 
nós estamos tendo muita difi cul-
dade de aprovar requerimentos 
contra o governo”, disse. Ela pediu 
também a extensão em 60 dias 
do funcionamento da comissão, 

cujo término está previsto para 
4 de dezembro. De acordo com 
ela, o prazo é necessário diante 
da difi culdade de obtenção de 
documentos nos órgãos públi-
cos. “Sou sub-relatora de con-
tratos internacionais e até agora 
não recebi todo o material que 
preciso do Tribunal de Contas 
da União (TUC)”, reclama.

Também integrante da CPI, 
o deputado Carlos Zarattini (PT-
SP) não vê a lista do Coaf como 
motivo para novas convocações 
por alegar que não há relação di-
reta com o BNDES. Ele também 
nega entraves nos órgãos públicos 
em disponibilizar informações. 
“Todos os documentos estão à 
disposição de todos os deputa-
dos”, afi rma. O petista discorda 
da necessidade de prorrogar os 
trabalhos da comissão. “Não tem 
motivo, porque até o momento 
a CPI não teve nenhuma novi-
dade”, afi rma.

A oposição tem feito um esforço para 
romper essa blindagem que o governo 
construiu lá dentro

Betinho Gomes, deputado federal (PSDB-PE)

 Outra coisa...

 O PT ainda exigiu do ministro da Justiça, José Edu-
ardo Cardozo, explicações sobre a razão de Luís Cláudio 
ter sido intimado a depor às 23 horas da última terça-
feira, dia em que o ex-presidente comemorava 70 anos.

 ...é outra coisa
 
Cardozo, em entrevista ao Correio, afirmou que a 

busca e apreensão foi um pedido do MP autorizado pelo 
Judiciário. Sobre a intimação quase à meia-noite, ele 
pediu esclarecimentos à PF sobre o ocorrido. Deve re-

 Grupo... //
O PMDB do Rio está em pé de guerra após as denún-

cias de que o secretário-executivo do governo munici-
pal, Pedro Paulo Teixeira, teria agredido a ex-mulher 
Alexandra Marcondes Teixeira, em 2010, com socos e 
pontapés.

 ...rachado//
A denúncia poderá ser investigada pelo procurador 

de Justiça do Rio, Marfan Martins Vieira. Pedro Paulo 
é o candidato do prefeito Eduardo Paes à sucessão em 
2016, que torce para que Marfan não dê andamentos 
às denúncias. Já o presidente da Assembleia Legislativa 
do Rio, Jorge Picciani, deseja o contrário.

 

Paizão//
Se Pedro Paulo se complicar, a candidatura peeme-

debista à prefeitura carioca poderá cair no colo da fa-
mília Picciani. Os cotados são: Leonardo Picciani, líder 
do PMDB na Câmara, ou Rafael Picciani, secretário mu-
nicipal de Transportes do Rio.

 Não à...

 Partidos aliados ao Planalto devem apresentar 
uma série de destaques ao Projeto de Lei que trata 
da repatriação de recursos do exterior na tentativa 
de dirimir quaisquer dúvidas quanto à origem destes 
recursos. A intenção é evitar qualquer brecha para 
a oposição afirmar que o dinheiro vindo de fora do 
país é fruto de corrupção.

 ...lavanderia

 Um dos defensores desta tese é o deputado José 
Carlos Aleluia (DEM-BA), que tem acusado o gover-
no de querer aprovar um projeto que estimula a la-
vagem. A iniciativa, pelas contas da Fazenda, pode 
representar um acréscimo de R$ 100 bilhões a R$ 
150 bilhões nos cofres brasileiros.

 Ministro olímpico

 O ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves 
(foto), aproveitou ontem uma coletiva em Londres du-
rante um dos principais eventos de turismo de negócios 
do mundo para garantir que o país estará preparado 
para receber os turistas durante os Jogos Olímpicos 
Rio 2016. “Quero que o turista vá ao Rio, mas também 
visite o Nordeste, conheça a capital Brasília, conheça 
o Sul e o Norte do país”, afirmou Alves.
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Após eleição,
partidos pensam
em fazer fusões

ou formar blocos
 Legendas como PSD, Pros, 

PPS, Solidariedade e PSB ava-
liam possibilidade de se fun-

direm devido ao baixo de-
sempenho nas eleições. Outro 
caminho é formarem blocos. 

POLÍTICA 3

SEU BOLSO

Mulheres ganham 30% 
menos que os homens

Os cemitérios privados e públicos, como o do Gavião (foto), tiveram intensa movimentação durante todo o dia de ontem. Parentes e amigos das pessoas que estão sepulta-

das nesses locais foram prestar homenagens a quem já morreu. Nem mesmo a antecipação das visitas no sábado fez diminuir o movimento.  URBANO

A partir do próximo dia 10, o serviço de perícia médica da Prefeitura de São Luís vai estar em novo 
endereço: Avenida Beira-Mar, no  342, próximo à antiga Rffsa. Para que seja efetuada a transferência 
de equipamentos e documentos, o atendimento (foto) será suspenso na quinta e sexta-feira. GERAL 2

 

Alta 03h19  5,7m

Baixa 09h41  0,6m

Alta  15h56  5,8m

Baixa 22h08 0,4m

  Marés

  Giro
A cidade de Caxias sediará, en-
tre os dias 19 e 22, a Feira de 
Agrotecnologia da Região dos 
Cocais (Agritec 2014), que de-
verá ter a participação de 40 
municípios e entidades, como 
a Embrapa.  GIRO 11

Mega-Sena - Concurso n. 1649
24 33 38   42   44 54

Lotomania – Concurso n. 1500
01     10      12       15       18
25 26 31 44 59
63 64 69 70 71
81 87 92 93 99 
   
Quina - Concurso n. 3629
01 08 25 45 57

Timemania- Concurso 647
30 34 48 55 57 67 69

Time do coração:  
CSA/AL 

  Loterias

Zeca Baleiro
lança hoje A 
Rede Idiota e 
Outros Textos

O cantor e compositor Zeca Ba-

leiro lança hoje, às 10 h, na Feira 

do Livro de São Luís (FeliS) A Rede 

Idiota e Outros Textos e o CD in-

fantil Zoró [bichos esquisitos]. No 

livro, Zeca  mistura crítica, refle-

xões e filosofias, que ele intitula de 

filosofia  de padaria ou de boteco. 

IMPAR  8

Especialistas orientam 
como você deve fazer

para, desde já, planejar 
assegurar uma velhice 

com tranquilidade, 
investindo em plano de 

previdência privada.
NEGÓCIOS 6

Previdência
privada é o
caminho da

tranquilidade

Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base no Censo 2010, mostra que, apesar de ligeira redução em uma década, permanece a desigualdade salarial 
entre homens e mulheres. Elas ganham cerca de 30% a menos que os homens para iguais funções. Nesse período, aumentou o número de mulheres que são chefes de família. Em 2000, eram 

22,2%. Em 2010, o percentual subiu para 37,3%. Quando a mulher é negra ou parda a situação se agrava. Em 2010, a renda dela correspondia a 25% dos homens brancos. 
 GERAL 2

EMPREGO 5

EMPREGO |    Festas de fim de ano abrem vagas temporárias

Cemitérios ficam lotados em reverência a mortosFINADOS

Ano LXXXVIII  Nº 34.071

Perícia médica do município muda de endereçoFUNCIONALISMO C U LT U R A

Com dois gols nos primei-
ros 15 minutos de jogo, o 
Cruzeiro venceu o Botafogo 
ontem à noite (foto). Assim, 
o time mineiro mantém a li-
derança da Série A do Cam-
peonato Brasileiro. Já o ca-
rioca caiu do 17o para 18o.
SUPERESPORTES 3

Cruzeiro
continua
liderando

Piloto radicado
no Maranhão 

ganha posições 
em competição

SUPERESPORTES 7

Fluminense 
vence o Goiás 

por 2 a 0 
pela Série A

SUPERESPORTES 2A noite de sexta-feira foi de 
muita pancadaria no Cas-
telinho durante a segun-
da edição do Combat SLZ. 
Na luta principal (foto), o 
maranhense Leonardo Bel-
fort derrotou o paraense 
Willianmes.  
SUPERESPORTES 5 

Belfort vence
Willianmes no
duelo principal
do Combat SLZ
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Número de 
homicídios cai 
14% em outubro 
Registros referem-se a uma queda nos casos de homicídios ocorridos na Região Metropolitana 
de São Luís, a partir de dados levantados pela Gestão de Estatística e Análise Criminal da SSP

A
s ocorrências de homi-
cídios diminuíram 14% 
em outubro, em compa-
ração com o mesmo pe-

ríodo do ano passado. Em outu-
bro de 2014 foram registradas 68 
mortes intencionais, e em 2015 
o número caiu para 56. Os re-
gistros referem-se a uma queda 
nos casos de homicídios ocor-
ridos na Região Metropolitana 
de São Luís. Os dados são do re-
latório mensal comparativo de 
ocorrência de homicídios elabo-
rado pela Gestão de Estatística 
e Análise Criminal (GEAC), ór-
gão da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública (SSP-MA). O 
mês de outubro acompanhou a 
tendência de queda nos regis-
tros de homicídios na capital 
maranhense, em comparação 
com o ano anterior.

Homicídios dolosos são cri-
mes cometidos quando o indi-
víduo tem a intenção de matar. 
“Temos conseguido a resolu-
ção dos casos em tempo hábil. 
A consequência desse trabalho 
é a diminuição da impunida-
de e o impedimento da práti-
ca de novos crimes”, explicou o 
delegado-geral de Polícia Civil 
do Maranhão, Augusto Barros.

No acumulado de janeiro a 
outubro deste ano, houve uma 
queda de 11% no número de ho-
micídios ao comparar os anos 
de 2014 e 2015. Foram registra-
dos 723 homicídios dolosos no 
ano passado, contra 647 casos 
nos primeiros 10 meses deste 
ano, e 76 vidas foram salvas. A 
queda observada na capital é 
expressiva, considerando o nú-

56

647

68

2014 2015

723

homicídios dolosos 
na Grande Ilha em 
outubro deste ano

homicídios dolosos 
no ano passado, 

contra 

homicídios dolosos 
na Grande Ilha em 

outubro de 2014

casos nos primeiros 10 
meses deste ano, e 76 

vidas foram salvas

mero de homicídios que apre-
sentava aumento crescente nos 
últimos anos. Entre 2002 e 2012, 
segundo o Ministério da Justi-
ça, o Maranhão foi o que obte-
ve maior crescimento no núme-
ro de mortos por arma de fogo, 
com 331% de aumento em 10 
anos. Essa estatística colocou o 
estado no topo do ranking do 
crescimento desse tipo de cri-
me no Brasil.

A redução expressiva no 
número de homicídios em São 
Luís e Região Metropolitana é 
resultado de trabalho conjunto 
que está sendo realizado entre 

as forças policiais do estado. A 
Polícia Militar está com plane-
jamento mais efi ciente, distri-
buindo o efetivo de forma mais 
adequada e reforçando os moni-
toramentos em pontos estraté-
gicos e de maiores registros. Já a 
Polícia Civil tem acompanhado 
com mais proximidade e de for-
ma mais ágil o atendimento às 
demandas das comunidades e 
também nas investigações, prin-
cipalmente nos Crimes Violen-
tos Letais Intencionais (CVLI) 
– homicídios dolosos, lesão cor-
poral seguida de morte, roubo 
seguido de morte.

Investimentos

Os investimentos em equipa-
mentos, estrutura e aumento 
do efetivo contribuíram para a 
diminuição dos registros des-
te tipo de criminalidade. Uma 
delas é a construção de duas 
bases do Grupo Tático Aéreo 
(GTA), que vai garantir mobi-
lidade e resposta no atendi-
mento de ocorrências. Outro 
investimento será a moderni-
zação do sistema de localiza-
ção e monitoramento de todas 
as viaturas da Região Metro-
politana e compra de arma-
mentos. Além disso, o gover-
no do estado têm como meta 
dobrar o efetivo da corpora-
ção até 2018.

Temos 
conseguido 
a resolução 
dos casos em 
tempo hábil. A 
consequência 
desse trabalho é 
a diminuição da 
impunidade e o 
impedimento da 
prática de novos 
crimes

Augusto Barros, 
delegado geral de 
Polícia Civil.

A Polícia Civil do Rio de Ja-
neiro vai investigar a denúncia 
de racismo contra a atriz Taís 
Araújo. Uma foto publicada no 
perfi l dela no Facebook recebeu 
diversos comentários ofensivos 
relativos à pele e ao cabelo. De-
pois de tomar conhecimento do 
episódio, a polícia determinou 
que um inquérito seja instau-
rado na Delegacia de Repres-
são aos Crimes de Informática 
(DRCI) da capital fl uminense. 
Casos como o de Taís Araújo, 
da jornalista Maria Júlia Cou-
tinho, do Jornal Nacional e ou-
tros envolvendo não famosos 
reacendem frequentemente o 
debate sobre o cerco a esse tipo 
de crime cometido na internet. 
Somente no ano passado, a ONG 
Safernet recebeu 86,5 mil de-
núncias no Brasil, de 17,3 mil 
páginas com conteúdo racis-
ta. Desse total, 11 mil (64,1%) 
estavam no Facebook.

Segundo o diretor do De-
partamento Geral de Polícia Es-
pecializada (DGPE), Ronaldo 
Oliveira, a identidade dos au-
tores — a maioria, portadores 
de perfi s falsos — será investi-
gada, e eles serão intimados a 
depor. A atriz também deve ser 
ouvida esta semana. Ontem ela 
fez um desabafo em sua página 
ofi cial no Facebook: “É muito 
chato, em 2015, ainda ter que 
falar sobre isso, mas não pode-
mos nos calar: na última noite, 
recebi uma série de ataques ra-
cistas na minha página. Abso-
lutamente tudo está registrado 
e será enviado à Polícia Federal. 
E eu não vou apagar nenhum 
desses comentários”. “Não vou 
me intimidar, tampouco abai-
xar a cabeça”, completou.

PRECONCEITO

Polícia apura ataques  em 
rede social  a Taís Araújo 

Foto de Taís  recebeu os ataques raciais ofensivos no Facebook 

JUSTIÇA

Lobista preso na "Lava-
Jato" é solto em Curitiba

O empresário Fernando An-
tônio Guimarães Hourneaux de 
Moura foi solto na manhã de on-
tem (2), em Curitiba, informou 
a Polícia Federal (PF). Moura 
foi preso preventivamente na 
17ª fase da Operação Lava-Ja-
to, em agosto. Ele é apontado 
pela PF como representante 
do ex-ministro José Dirceu na 
Petrobras. Dirceu também foi 
preso nessa fase da operação.

Na época em que foi preso, 
a Polícia Federal e o Ministério 
Público Federal disseram que, 
ao lado de Dirceu, Fernando 
Moura era um dos principais 
“líderes” do esquema de cor-
rupção na Petrobras. Foi ele 
quem levou o nome de Rena-
to Duque a José Dirceu para 
a Diretoria de Serviços da es-
tatal, onde foi iniciado o es-
quema de superfaturamento 
de contratos, conforme as in-
vestigações. 

Em setembro, o juiz fede-
ral Sérgio Moro, responsável 
pela Lava-Jato, homologou o 
acordo de delação premiada 
de Moura. Na condição de de-
lator, Moura repassa informa-
ções para a investigação, em 
troca de redução de pena, se 
for condenado.

A 17ª Fase da Operação 
Lava-Jato, chamada Pixule-
co, foi deflagrada em agosto. 
O nome dessa fase é uma re-
ferência ao termo usado por 
alguns dos investigados para 
se referir ao pagamento de 
propina. Segundo a PF, essa 
fase da operação se concen-
trou no cumprimento de me-
didas cautelares em relação a 
pagadores e recebedores de 
vantagens indevidas oriun-
das de contratos com o Poder 
Público, alcançando benefi-
ciários finais e “laranjas” uti-
lizados nas transações.

AVIÃO RUSSO

Sem evidência de ato terrorista 
O diretor nacional de Inte-

ligência dos Estados Unidos, 
James Clapper, disse ontem (2) 
que, até o momento, não tem 
conhecimento de qualquer 
“prova direta” de terrorismo 
na queda do Airbus A321 rus-
so, que caiu no último sábado 
(31 de outubro) no Egito.

“Ainda não há qualquer 
prova direta de um envol-
vimento terrorista”, disse 
Clapper em uma conferên-
cia sobre segurança e defesa 
em Washington. Clapper, que 
supervisiona a atividade das 
16 agências de informação dos 
Estados Unidos, considerou 
“improvável” que o grupo ex-
tremista Estado Islâmico te-
nha capacidade para atingir 
um avião na altitude em que 
se encontrava o Airbus, mas 
acrescentou que “não descar-
taria” essa hipótese.

A companhia aérea do Air-
bus A321, que caiu no sábado 
na Península do Sinai, MetroJet 
(Kogalymavia), divulgou que 
o acidente foi em consequên-
cia de fatores externos e que 

Os Estados Unidos dizem não ter "prova direta" sobre  queda de avião russo na Península do Sinai, no Egito

nenhuma falha técnica pode-
ria fazer com que um avião se 
partisse ao meio em pleno voo.

Tanto o Egito como a Rús-
sia minimizaram o comunica-

do de um grupo egípcio ligado 
ao Estado Islâmico, que afir-
mou ter derrubado o avião. A 
aeronave, que saiu da estân-
cia turística egípcia de Sharm 

el-Sheikh com destino a cida-
de russa de São Petersburgo, 
transportava 224 pessoas. To-
dos os passageiros e tripulan-
tes morreram.

STR/AGÊNCIA LUSA

 Luther King

Taís Araújo ressaltou que, 
“por ironia do destino”, 
ela está em cartaz em São 
Paulo com a peça Topo 
da montanha, que faz 
alusão ao último discurso 
de Martin Luther King, 
um dos mais importantes 
líderes do movimento dos 
direitos civis dos negros 
no mundo, um dia antes 
de ser assassinado. King é 
interpretado na peça por 
Lázaro Ramos, marido 
de Taís. “Aproveito para 
convidar você, pequeno 
covarde, a ver e ouvir o que 
temos a dizer. Acho que 
você está precisando ouvir 
algumas coisinhas sobre 
amor", disse a atriz.

O episódio gerou comoção 
nas redes sociais, e a hashtag 
#SomosTodosTaisAraujo tor-
nou-se uma das mais popu-
lares no Twitter, chegando ao 
terceiro assunto mais comen-
tado na rede social no Brasil. 
Após a polêmica, a maioria das 
postagens racistas foi apagada 
pelos autores, mas diversos fãs 
da atriz disseram ter salvado 
as mensagens e que as enca-
minhariam para denúncia. A 
foto que recebeu comentários 
preconceituosos foi publicada 
em 2 de outubro e os ataques se 
referiam ao cabelo de Taís. Até 
a noite de ontem, o desabafo 
da atriz no Facebook acumu-
lava mais de 400 mil curtidas e 
superava os 50 mil comparti-
lhamentos.amor”, comentou 
a atriz em sua página.
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NEGÓCIOS
CRÉDITO AMPLIADO

Acordo de cooperação 
para o Maranhão
 Governador Flávio Dino e representantes do Banco do Nordeste do Brasil, em solenidade 
no Palácio dos Leões, ofi cializaram acordo para gerar mais emprego e renda no estado

F
ortalecer a atividade 
econômica dos peque-
nos produtores por meio 
da ampliação de crédito 

é um dos objetivos do acordo 
de cooperação firmado entre 
o governo do estado e o Banco 
do Nordeste do Brasil. O termo 
prioriza as ações nos municí-
pios com os menores índices 
sociais do Maranhão com a fi-
nalidade de contribuir para a 
geração de emprego, ocupa-
ção e renda no estado.

 O presidente do Banco 
do Nordeste, Marcos Holan-
da, avaliou como positiva a 
iniciativa do governo estadu-
al em priorizar os municípios 
maranhenses com menor IDH. 
“Essa é uma atitude louvável, 
focar nas pessoas que mais pre-
cisam. Para nós, é uma imen-
sa satisfação poder contribuir 
com as ações de fortalecimen-
to da economia maranhense”, 
disse Holanda.

Flávio Dino apresentou ao 
presidente do Banco do Nor-
deste o conjunto de políticas 
sociais que estão sendo exe-
cutadas nos municípios com 
menor IDH e o atual cenário de 
organização das cadeias produ-
tivas no estado. “Só é possível 
pensar em produção se hou-
ver crédito para os produto-
res. Estamos trabalhando para 
fortalecer o desenvolvimento 
regional, estimulando o em-
preendedorismo e oferecendo 
melhores oportunidades para 
todos”, afirmou Dino.

Termo vai priorizar as ações nos municípios com os menores índices sociais do Maranhão

Essa é uma atitude louvável, focar nas 
pessoas que mais precisam. Para nós, é 
uma imensa satisfação poder contribuir 
com as ações de fortalecimento da 
economia maranhense

Marcos Holanda,  presidente do Banco do 
Nordeste
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rão contribuir com a consoli-
dação das cadeias produtivas 
e programas de Infraestrutura 
em todo o estado.

 Participaram da reunião, o 
vice-governador, Carlos Bran-
dão, os secretários estaduais 
Márcio Honaiser (Agricultura 
e Pecuária), Simplício Araújo 
(Indústria e Comércio), Julião 
Amin (Trabalho e Economia 
Solidária), representantes da 
classe empresarial do Mara-
nhão, do Banco do Nordes-
te, das secretarias de Pesca, 
Desenvolvimento Social e do 
Iterma e Aged.

 No encontro, além da as-
sinatura do termo que amplia 
o crédito para os municípios 

com menor IDH, foram apre-
sentados alguns programas do 
Banco do Nordeste que pode-

Visando expandir a aplicação 
da tecnologia Balde Cheio na 
Região Tocantina, o Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas no Maranhão (Sebrae), a 
Secretaria Estadual de Agricultu-
ra e Pecuária (Sagrima) e repre-
sentantes de entidades parceiras 
estiveram reunidos no auditório 
do Centro de Convenções em 
Imperatriz, discutindo melho-
rias para o segmento leiteiro.

 Entre as ações discutidas 
na ocasião, estão a capacita-
ção dos técnicos extensionis-
tas, que aplicam a tecnologia 
nas propriedades rurais aten-
didas pelo projeto Agronegócio 
do Leite e Derivados na Região 
Sul, que executa a tecnologia 
Balde Cheio nas Unidades Re-
gionais do Sebrae de Açailân-
dia e Imperatriz, e métodos ino-
vadores aplicados, como uma 
maneira de ampliar o número 
de produtores rurais benefi cia-
dos pelo projeto.

 A tecnologia Balde Cheio é 
resultado de uma parceria en-
tre o Sebrae no Maranhão e a 
Embrapa Pecuária Sudeste, de 
São Carlos (SP), para a implan-
tação de uma metodologia de 
gestão de propriedades rurais 
com foco na produção leiteira e 
chegou ao estado quando o Se-
brae buscava formas de trans-
ferir tecnologia para pequenos 
produtores rurais, conhecimento 
de formas de manejo e de fácil 
acesso, para aplicar nos proje-
tos focados em produção leitei-
ra. Além da região tocantina, o 
Sebrae aplica a tecnologia em 

SIMPLES DOMÉSTICO

FIES

Emissão do eSocial tem falha 

Renovação de contratos até dia 30
O Ministério da Educação 

prorrogou para o dia 30 de no-
vembro o prazo para renovação 
dos contratos do Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) do 1° 
e 2° semestres de 2015. A medida 
consta de portaria publicada na 
edição da última sexta-feira (30 
de outubro) do Diário Ofi cial da 
União. Com o Fies, os estudantes 
fi nanciam cursos superiores em 
instituições privadas.

A portaria prorroga para a 
mesma data o prazo para trans-
ferência integral de curso ou de 
instituição de ensino e para so-
licitação de dilatação do prazo 
de utilização do fi nanciamento 
referentes ao 1º e 2º semestres 
de 2015.

Também fi ca liberado até 30 
de novembro o aditamento de 
suspensão temporária e encer-
ramento antecipado do prazo de 

A emissão da Guia Única do 
Simples Doméstico voltou a apre-
sentar problemas ontem (2), se-
gundo dia em que o documento 
está disponível no portal eSocial. 
Segundo o subsecretário de Fisca-
lização da Receita Federal, Iágaro 
Jung Martins, não há sobrecarga 
nos sistemas. Por isso, ele acredi-
ta que possa haver problemas na 

rede de acesso à internet de alguns 
usuários. “Com a rede lenta, pas-
sa o tempo e congela o site”, disse. 
Martins acrescentou que o proble-
ma está sendo monitorado.

De acordo com o subsecretário, 
até o momento, foram emitidas 
cerca de 50 mil guias. No dia 1º, 
a Receita reconheceu que houve 
uma instabilidade temporária na 

emissão da guia e o Serviço Fede-
ral de Processamento de Dados 
(Serpro) atuou para corrigir o pro-
blema. O sistema teria voltado ao 
normal por volta das 18h.

Na guia do Simples Domés-
tico estão incluídos os tributos 
que os patrões de empregados 
domésticos devem pagar, como 
a contribuição previdenciária e 

o Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS). O docu-
mento pode ser pago sem mul-
ta até a próxima sexta-feira (6). 
O pagamento pode ser feito em 
qualquer agência ou canais ele-
trônicos disponíveis pela rede 
bancária. O Fisco espera a ade-
são de 1,2 milhão de trabalha-
dores ao sistema.

utilização do fi nanciamento, re-
ferente ao 2º semestre de 2013, 1º 
e 2º semestres de 2014 e ao 1º se-
mestre de 2015. A renovação do 
financiamento e demais operações 
devem ser feitas por meio do Sis-
tema Informatizado do Fies (Sis-
Fies), disponível nos sites www.
mec.gov.br e www.fnde.gov.br.

30

é a data-limite para 
a renovação dos 
contratos do Fies

DE NOVEMBRO

REDE LEITEIRA

Ações para ampliar Balde 
Cheio na Região Tocantina 

outros sete municípios atendidos 
pelas unidades regionais de Baca-
bal e Grajaú, dentro do projeto Ca-
deia Produtiva do Leite no Médio 
Mearim, também com excelentes 
resultados.

 De acordo com o superinten-
dente do Sebrae no Maranhão, João 
Martins, atualmente 17 municípios 
atendidos no território de atuação 
das Unidades Regionais do Sebrae 
em Imperatriz e Açailândia, per-
tencem a cadeia produtiva do leite.  

PROPOSTA

De acordo com o secretário 
estadual de Agricultura 
e Pecuária, Márcio 
Honaiser, a parceria com 
o Sebrae e demais órgãos 
envolvidos é para ajudar no 
desenvolvimento da cadeia 
produtiva do leite no estado, 
por conta do sucesso que é 
a tecnologia Balde Cheio. 
“Queremos, com o apoio do 
Sebrae, Agerp, Aged e demais 
instituições envolvidas, 
estender os benefícios que 
a tecnologia Balde Cheio já 
faz às 130 famílias assistidas 
pelo Sebrae, para mais 250 
propriedades. Temos um 
investimento de 2 milhões 
de reais para alavancar a 
produção de leite e o número 
de negócios. Pretendemos 
começar a trabalhar ainda 
este ano. Por isso nos 
reunimos para sintetizar a 
realização e manutenção do 
projeto”, afi rmou.

 João Martins mostrou os resultados obtidos com a  tecnologia
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URBANO
DIA DE FINADOS 

Saudades e lágrimas 
para quem já se foi  
Cemitérios da capital ficaram lotados de pessoas que aproveitaram a data para homenagear 
seus entes queridos com flores, velas e orações. Comércio informal também faturou com data

GLADYS ALVES

M
ilhares de pessoas vi-
sitaram os cemitérios 
durante todo o dia de 
ontem na capital. Cli-

ma de saudade e tristeza acom-
panhava os maranhenses que de-
dicaram o dia para homenagear 
e fazer memória dos familiares 
falecidos.

A movimentação foi inten-
sa, trânsito movimentado nas 
proximidades dos cemitérios. O 
comércio de velas, flores, água e 
outros produtos também estava 
bastante aquecido.

No Cemitério do Gavião, um 
dos mais antigos da cidade, nas 
primeiras horas da manhã, às 7h, 
houve a primeira missa para cele-
brar o Dia de Finados. Além des-
ta missa, teve uma às 9h e outra 
no fim da tarde. Já no Cemitério 
Parque da Saudade, havia uma 
tenda espírita, onde eram ofere-
cidas palestras para os visitantes. 
Evangélicos também aproveita-
vam a ocasião para evangelizar, 
entregando folhetos bíblicos e 
ofereciam abraços.

Missa lotada, capela reserva-
da para acender as velas e faltava 
espaço. Dona Matilde Lima con-
tou que, há quatro anos consecu-
tivos, faz questão de participar da 
missa, acender as velas na capela 
e esperar até que todas queimem. 
“Estão aqui meu pai de criação, 
mãe sobrinho. Chego cedo, faço 
minhas orações, acendo as velas e 
só vou embora quando todas estão 
queimadas. Hoje é um dia mui-
to importante, pois relembramos 
nossos familiares que não estão 
mais neste plano, porém conti-
nuam conosco”, relatou.

Enquanto alguns cultivam este 
ritual há anos, outros ainda estão 
em sua primeira experiência. A re-
cepcionista Raimunda Silva, emo-
cionada, relatou que era a primeira 
vez que estava visitando o cemité-
rio em Dia de Finados. Ela estava 
colocando flores naturais em um 
jarro e acendendo velas para sua 
vó. “Sinto como se ela estivesse aqui 
comigo. Sinto um misto de tristeza 
e alegria, é uma forma de home-
nageá-la e fazer memória de sua 
trajetória de vida”, falou.
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Comércio

Próximo aos cemitérios e até mes-
mo nas portas, era possível en-
contrar ambulantes, além das 
flores e velas que são produtos 
comuns vendidos na ocasião. Ha-
via também barracas com frutas, 
chapéus, lanches, entre outros. 
Os preços das flores variavam de 
R$ 10 a R$ 15. As velas podiam ser 
encontradas a partir de R$ 2,50, 

Personagem da Notícia

Benedito Castro e Maria Castro
A família Castro mantém a tradição de ir ao cemitério 

juntos todos os anos.
Segundo o pai Benedito Castro, é um momento forte 

onde a família faz recordação da promessa de Jesus Cris-
to, pois o Ele nos promete a vida eterna após a morte. O 
filho Alex Castro afirmou que é um dia de homenagear os 
entes queridos e fazer memória. Como cristãos católicos, 
acreditam que é pedido de Deus rememorar os mortos.

Movimento no Cemitério Parque da Saúdade recebeu um grande fluxo de pessoas pelo período da manhã

Estão aqui meu pai 
de criação, mãe 
sobrinho. Chego 
cedo, faço minhas 
orações, acendo 
as velas e só vou 
embora quando todas 
estão queimadas. 
Hoje é um dia 
muito importante, 
pois relembramos 
nossos familiares 
que não estão mais 
neste plano, porém 
continuam conosco

Matilde Lima, dona de 
casa

dependendo do tamanho da cai-
xa e forma. As de sete dias e sete 
noites custavam R$ 6.

A vendedora Maria de Lour-
des estava com uma banca de flo-
res na Praça da Saudade. Segun-
do ela, o movimento este ano foi 
maior do que o de ano passado. 
Ela vende flores na praça há cin-
co anos. “Cheguei às 6h e preten-

do ir embora quando não houver 
mais movimento. Não tenho do 
que reclamar, os arranjos de flores 
estão tendo bastante saída”, disse.

Além dos vendedores na pro-
ximidade dos cemitérios, dentro 
também havia pessoas oferecen-
do seus serviços de limpeza como 
varrição e lavagem dos túmulos 
ou pequenos reparos nos jazigos.

ATENDIMENTO ESPECIAL

Casa da Mulher Brasileira 
ampliará proteção às vítimas 

O governo do Maranhão já 
concluiu mais de 30% das obras 
de construção da primeira Casa 
da Mulher Brasileira no esta-
do. O espaço de 3 mil metros 
quadrados é construído com 
o apoio do governo federal, no 
qual ofertará serviços de com-
bate à violência contra as mu-
lheres, em regime de 24 horas 
por dia. O objetivo é integrar 
e ampliar os serviços públicos 
existentes para estas mulhe-
res, mediante a articulação dos 
atendimentos especializados 
no âmbito da saúde, da justiça, 
da segurança pública, da rede 
assistencial e da promoção da 
autonomia financeira. A obra 
vem sendo executada em ritmo 
acelerado. A inauguração está 
prevista para março de 2016, 
com capacidade de atender 300 
mulheres por dia.

Seguindo um padrão nacio-
nal, a Casa da Mulher Brasileira 
no Maranhão, ofertará de for-
ma humanizada e integrada, os 
serviços da Defensoria Pública 
da Mulher, Delegacia Especial 
da Mulher, Tribunal de Justiça 
com a Vara Especial e enfren-
tamento doméstico, equipe 
multidisciplinar para mulher 
com profissionais do Centro 
de Referência do município de 
São Luís, serviço de Autono-
mia Econômica, espaço para 
formação e qualificação pro-
fissional, alojamento de pas-
sagens para o acolhimento de 
mulheres e crianças, berçários 
e brinquedoteca.

A secretária de Estado da 
Mulher , Laurinda Pinto, des-
taca a importância da parceria 
com o governo federal para a 
concretização da casa. Laurin-
da ainda reforça a importân-
cia da integralização de outras 
instituições de Estado no pro-
jeto, como Tribunal de Justiça, 
Ministério Público, Defensoria 
Pública, entre outros órgãos, 
estimulando a denúncia ime-
diata e o amparo a mulher.

“Dessa forma nós vamos evi-
tar que as mulheres vítimas fa-
çam uma via crucis para denun-
ciarem o caso de agressão. Com 
esse aparato de órgãos integra-
dos, nós vamos proporcionar 
comodidade a estas mulheres, 
evitando deslocamentos que 
cruzam a cidade, diminuindo 
o sofrimento destas mulheres 
que já se encontram em situa-

ção vulnerável”, disse.
O centro integrado especiali-

zado no atendimento da mulher 
visa garantir o enfrentamento 
e a punição à violência contra o 
gênero de forma rápida e efetiva, 
no qual conta ainda com uma 
estrutura com um alojamento 
de passagem para receber as ví-
timas por um período de até 48 
horas, em caso de medida pro-
tetiva determinada pela Justi-
ça. O acolhimento é realizado 
tanto para as mães como para 
os filhos, a exemplo dos bebês, 
que poderão contar com uma 
área de berçários, além de uma 
brinquedoteca para crianças.

A Casa é um dos eixos do 
programa “Mulher Viver sem 
Violência”, coordenado pela 
Secretaria de Políticas para as 
Mulheres do Governo Federal, 
aderido pelo governador Flávio 
Dino, no início de sua gestão. 

Mais Mulher

A iniciativa do governo do 
Maranhão em reunir os 
serviços voltados para a 
mulher maranhense tem 
gerado bons resultados, 
como o que vem sendo 
desenvolvido durante todo 
o mês de outubro, no qual 
se desdobra em ações de 
cidadania e saúde com 
a Carreta da Mulher e o 
Mamógrafo Móvel.
A carreata é uma 
unidade móvel dotada de 
consultório médico, sala 
para coleta de exame 
papanicolau; banheiro; 
e um miniauditório com 
TV, com capacidade para 
mais de 20 mulheres. Em 
um ambiente climatizado 
as mulheres, enquanto 
esperam atendimento de 
saúde, assistem palestras 
e são orientadas sobre a 
importância da prevenção 
ao câncer. Após o 
acolhimento e atendimento 
na Carreta é feita uma 
triagem das mulheres, 
aquelas que têm mais de 
40 anos, e, principalmente, 
tem histórico de câncer 
na família seguem 
para o atendimento no 
Mamógrafo Móvel.

Casa da Mulher Brasileira no Jaracati terá 3 mil metros quadrados
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SAÚDE

Ampliados serviços 
de acupuntura 
Serviços de acupuntura estão sendo oferecidos à população pela Secretaria Municipal de Saúde, 
desde maio deste ano, nas Unidades de Saúde da Família dos bairros da Cohab-Anil I e do Turu II

Na madrugada da última 
sexta-feira (30 de outubro), 
bandidos fortemente armados 
explodiram os caixas eletrô-
nicos do Banco do Brasil da 
cidade de Passagem Franca, 
interior do Maranhão.

No mesmo dia e em uma 
operação em conjunto en-

tre as polícias do Maranhão 
e Piauí, foram presas quatro 
pessoas suspeitas do crime. 
Além das prisões, a polícia 
conseguiu apreender um 
grande arsenal de armas 
com grosso calibre, muni-
ção e dinheiro, que seria fru-
to do assalto ao banco.

DENILSON E ALEXANDRO

ADALBERTO, ANTÔNIO DA SILVA, ANTÔNIO FRANCÍLIO,

Treze homens que estavam 
presos na delegacia de Governa-
dor Nunes Freire, distante 181km 
de São Luís, fugiram por volta 
das 21h do último sábado (31 
de outubro). De acordo com a 
polícia, o grupo serrou o cadea-
do da cela, rendeu o carcereiro e 
liberou um adolescente que es-
tava em uma cela especial. Ou-

tros 47 presos estão alojados na 
delegacia.

Em nota, a Secretaria de Segu-
rança Pública (SSP) confi rmou a 
fuga em Governador Nunes Freire 
e informou que forças policiais 
estão procurando os foragidos 
no município. Um dos fugitivos, 
identifi cado como Manoel Bar-
bosa da Silva, já foi recapturado.

A próxima entrega do Pro-
grama de Aquisição de Alimen-
tos (PAA) vai benefi ciar 330 fa-
mílias dos bairros Anil e Sol e 
Mar. A entrega será amanhã e 
quinta-feira (5) e contempla-
rá os cadastrados no Centro de 
Referência e Assistência Social 
(Cras) destas localidades. O pro-
grama é uma iniciativa da Pre-
feitura de São Luís, executado 
pela Secretaria Municipal de 
Segurança Alimentar (Semsa).

Desde sua implantação, em 
maio, o programa já esteve em 
30 bairros da capital. "Para nós 
é uma felicidade executar esta 
ação. Graças ao prefeito Edivaldo 
temos percorrido toda a capital, 
levando alimento de qualidade 
aos que necessitam", disse Fatima 
Ribeiro, titular da Semsa. Serão 
atendidas 170 famílias no Anil e 
160 no bairro Sol e Mar. Desde 
sua implantação, mais de 30 mil 
famílias já foram contempladas 
com os alimentos do programa 
municipal.

Fatima Ribeiro revelou a satis-
fação pelo sucesso do programa 
e da alegria por presenciar quem 
recebe as doações. "O prefeito 
Edivaldo sabe a importância des-
ta ação e já determinou todos 
os esforços para levarmos o PAA 
a mais famílias", ressaltou. To-
dos os alimentos distribuídos no 
PAA vêm da agricultura familiar 

P
acientes da rede muni-
cipal de saúde contam 
com mais um procedi-
mento para tratamento 

de doenças. Desde maio deste 
ano, as Unidades de Saúde da 
Família da Cohab-Anil I e Turu 
II estão realizando acupuntura. 
Esse novo serviço integra os in-
vestimentos da gestão do prefeito 
Edivaldo na ampliação do acesso 
da população à integralidade na 
atenção à saúde, com ênfase na 
atenção básica. "Nossa rede de 
saúde municipal tem expandido 
os serviços oferecidos para que 
os usuários do sistema possam 
ter mais qualidade no tratamen-
to, na prevenção. Temos traba-
lhado para que o atendimento 
seja ainda mais humanizado e 
para que a cada dia o alcance 
de nossas ferramentas na área 
da saúde seja ampliado", disse 
o prefeito Edivaldo.

A secretária municipal de Saú-
de, Helena Duailibe, diz que a 
adoção de novos vínculos tera-
pêuticos complementa a assistên-
cia da rede de saúde. "Em 2006, 
o Ministério da Saúde aprovou 
a Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares 
no SUS, o que abriu possibilida-
des de utilizarmos mecanismos 
naturais na prevenção de agra-
vos e recuperação da saúde. A 
partir de uma determinação do 
prefeito Edivaldo, começamos 
a preparar as nossas unidades 
para oferecer a acupuntura, que 
pode aliviar dores e intervir não 
apenas para evitar a doença, mas 
também para gerar qualidade de 
vida", afi rma a titular da Semus, 
Helena Duailibe.

Cerca de sete pacientes pas-
sam pelo tratamento diariamen-
te, mas a nova terapia tem des-
pertado o interesse de muita 
gente. A Secretaria Municipal 

Antes de se submeter às sessões, o paciente precisa ser avaliado e encaminhado por um profissional de saúde

Nossa rede de saúde municipal tem 
expandido os serviços oferecidos para que 
os usuários do sistema possam ter mais 
qualidade no tratamento, na prevenção. 
Temos trabalhado para que o atendimento 
seja ainda mais humanizado e para que a 
cada dia o alcance de nossas ferramentas na 
área da saúde seja ampliado

Edivaldo Holanda Júnior, prefeito de São Luís 

de Saúde (Semus) contabiliza 
446 atendimentos - realizados 
até outubro deste ano - com 654 
procedimentos.

O professor Élisson Ferreira, 
de 38 anos, é um dos pacientes do 
programa. Ele diz que já conhe-
cia a acupuntura, e por indicação 
médica, procurou a USF Cohab 

para o controle da hipertensão. 
"O tratamento está me trazen-
do ótimos resultados, pois estou 
conseguindo manter a pressão 
arterial nos níveis normais, com 
a acupuntura, medicação leve, 
alimentação adequada e ativi-
dade física", conta.

O terapeuta Sílvio Rocha Du-

arte, responsável pelo progra-
ma, explica que antes de sub-
meter às sessões de acupuntura 
o paciente precisa ser avaliado 
e encaminhado por um profi s-
sional de saúde, e ressalta que 
a técnica pode tratar diversos 
problemas. "A acupuntura é um 
tratamento complementar, indi-
cada principalmente para con-
trole de dores crônicas e agudas, 
mas pode ajudar no caso de pro-
blemas gastrointestinais, respi-
ratórios, musculares, rinite e si-
nusite, entre tantos outros", diz.

Pessoas acometidas por es-
tresse, ansiedade e síndrome do 
pânico também podem recorrer 
à acupuntura. Em média, o trata-
mento leva dez sessões de 20 mi-
nutos cada, mas o paciente passa 
por uma nova avaliação antes de 
receber a alta. A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) considera a 
acupuntura um tratamento com-
plementar da medicina moderna.

AGRICULTURA FAMILIAR

Famílias recebem produtos orgânicos

Alimentos distribuídos à população contêm 25 itens hortifrútis nas cestas

e complementam a alimentação 
de quem é benefi ciado. Ao todo, 
são 25 itens hortifrútis.

O programa garante o acesso 
à alimentação saudável às pes-
soas em vulnerabilidade social, 
além de manter o homem da 
zona rural produzindo. O PAA 
São Luís esteve nos bairros Li-
berdade, Cidade Operária, Vila 
Embratel, João de Deus, Bair-
ro de Fátima, Anjo da Guarda, 
Forquilha, Vila Janaína, Cidade 
Olímpica, Coroadinho, Anil, Vila 
Palmeira, Sol e Mar e São Fran-
cisco. São parceiros nestas distri-
buições as secretarias municipais 
de Assistência Social (Semcas) 
e Agricultura e Pesca (Semapa).

REFORÇO
ALIMENTAR

Os alimentos do PAA São Luís 
são destinados aos atendidos 
por entidades da rede de 
assistência social - os Cras 
- e hospitais de urgência e 
emergência - os Socorrões I e II. 
O programa tem como objetivo 
contribuir para o acesso a 
uma alimentação de melhor 
qualidade. Para executar a 
ação social, a prefeitura fi rmou 
parceria com o Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS), 
que garante os recursos.

OPERAÇÃO

Polícia prende  bando que 
explodiu agência bancária

Material apreendido

Presos

- 1 Fuzil Ruger n 03556

- 1 Fuzil 7,62 n 5301

- 1 Fuzil G3 7,62 n G3FMP 12/18

- 1 Fuzil 7,62  n 5801

- 1 Fuzil 7,62  n 210062

- 1 Fuzil 5,56 n A 1081

- 2 Pistolas 380 Taurus n KG 05874-6 e  056952

- 1 Pt Taurus . 380 numeração raspada

- 1 Pt Taurus 24/7 .40 com numeração raspada

- 1 Pt Taurus 24/7 .40 n SUA17080 da SSP-Pi

- 1 Pt glock .380  n UGH325

- 1 Rifl e 22 numeração raspada

- 1 espingarda cal. 12 n ANE 4042674

- 2 revólveres cal 38 n BP 27826 e outro com numeração raspada

- 3 coletes balístico da empresa Cefor

- Diversifi cado material para arrombamento de cofres

- 2 veículo apreendidos

- farta munições dos calibres: 7,62 5,56, 12, .40, 380 e 38

- vários carregadores de diversos calibres

- Explosivos

- Adalberto Cardoso da Silva, natural de Teresina-Pi;
- Antônio da Silva Pereira  Filho, natural de Teresina-Pi;
- Antonio Francilio dos Santos Fontenele, natural de  Te-
resina-pi;
- Denilson da Silva coelho, o “Dênis”, já com passagem por 
roubos a bancos no estado, natural de Teresina-PI ;
- Alexandro Alves dos Santos, natural de Teresina-PI.

GOVERNADOR NUNES FREIRE

13 presos rendem carcereiro 
e fogem de delegacia
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MOGI MIRIM

A torcida do time paulista Mogi Mirim está insatisfeita com 
Rivaldo. O pentacampeão é dono e presidente do clube e 
conseguiu rebaixar a equipe na última rodada, após ter seis 
treinadores durante a Série B do Campeonato Brasileiro 2015.

SÉRIE B

Nadson e Condé 
são seleção
Site especializado em futebol coloca Nadson e o técnico Léo Condé na Seleção da Rodada. O jogador 
fez um “hat-trick” contra o ABC. Além deles, o maranhense Hiltinho também aparece na lista

N
a reta final da Série B do 
Campeonato Brasileiro 
parece que as situações 
nas duas pontas da ta-

bela estão praticamente resol-
vidas. Os principais destaques 
da competição nacional são se-
lecionados em um site especia-
lizado em futebol: Futebol In-
terior (futebolinterior.com.br).

Na última rodada da Série B, 
a 33ª, o portal de informações 
futebolísticas elegeu a Seleção 
da Rodada e dois nome bastan-
tes conhecidos do futebol ma-
ranhense ganharam destaque: 
o meia Nadson e o técnico Léo 
Condé.

Os louros desta conquista de-
ve-se a excelente partida que o 
Sampaio Corrêa fez diante o ABC, 
onde venceu a equipe potiguar 
por 3 x 2, no Frasqueirão, com 
atuação de gala do Nadson e ex-
celente postura tática da equipe 
comandada por Condé.

A vitória colocou o Tubarão 
na quinta colocação a um pon-
to do G-4, com 53 pontos. O que 
chamou a atenção dos cronis-
tas esportivos foi “Hat-Trick” de 
Nadson, que fez três gols con-
tra o ABC.

Com a chegada do Sampaio 
próximo ao G-4, a briga na parte 
de cima parece mesmo centra-
da na quarta vaga. Atualmente, 
o Bahia é dono da cadeira, com 
54 pontos, seguido pelo surpre-
endente Tricolor.

Maranhense na lista

Além de Nadson e Léo Condé, 
ambos do Sampaio, estarem na 
Seleção da Rodada, um genuíno 
maranhense também ocupa um 
lugar na eleição dos melhores 
da 33ª rodada: Hiltinho.

Versátil jogador, Hiltinho foi 
formado no Maranhão Atlético 
Clube como meia-atacante. Foi 
para o Sampaio em 2014 e sem es-
paço no elenco tricolor, viu uma 
oportunidade na lateral-direita. 
O jogador se destacou e foi nego-
ciado para fora do estado. Atual-
mente no Náutico (PE), o jogador 
conseguiu um lugarzinho na Sele-
ção da Rodada atuando na lateral.

No Z-4

Na parte de baixo da tabela, qua-
se tudo definido. O Mogi Mirim, 
com 22 pontos, já caiu. O Boa 
Esporte já encomendou o en-
terro com 24 pontos, o mesmo 
servindo para o ABC com 28 pon-
tos. A esperança maior é do Ce-
ará, com 35 pontos, três atrás do 
Macaé (38) e quatro distante do 
Criciúma (39). O Vovô só entrou 
nesta situação pela falta de pla-
nejamento de sua diretoria, mas 
venceu seus últimos três jogos 
e deu, enfim, uma arrancada.

Confira a Seleção da Rodada:
Goleiro: Marcos (Paraná)

Lateral-direito: Hiltinho (Náutico)

Zagueiro: Alemão (Santa Cruz)

Zagueiro: Roger Carvalho (Botafogo)

Lateral-esquerdo: Moisés (Bragantino)

Volante: João Ananias (Náutico)

Meia: Nadson (Sampaio Corrêa)

Meia: Mazinho (Oeste)

Meia: Ricardinho (Ceará)

Atacante: Richarlison (América-MG)

Atacante: Leandro Cearense (Paysandu)

Técnico: Léo Condé (Sampaio Corrêa)

Observações 
dos cronistas

Meia: Nadson

Estava inspiradíssimo em Natal 
e acabou literalmente com o 
sonho de recuperação do ABC, 
dentro do Frasqueirão. Ele 
marcou os três gols da vitória 
do Tubarão em cima de um dos 
virtuais rebaixados para a Série 
C, o ABC, por 3 a 2.

Técnico: Leó Condé

Mesmo com todas dificuldades 
de um time do Nordeste do 
país, o vice-campeão mineiro 
pela Caldense tem feito bonito 
no comando do Tubarão . 
Simplesmente porque fechou a 
33ª rodada na quinta posição, 
com 53 pontos, um atrás do 
Bahia, com 54, em quarto lugar.
Mesmo com as saídas de 
alguns jogadores importantes 
do elenco, o técnico não deixou 
o time perder o espírito de 
grupo e depositou em outros 
jogadores a confiança de liderar 
o time em campo. No momento, 
isso cabe ao meia Nadson e ao 
atacante Jheimy.

Para saber mais

O que é um “hat-trick” ?
Um hat-trick ocorre no futebol quando um futebolista 

faz, no mesmo jogo, três gols, apesar de haver várias diver-
gências quanto a um hat-trick válido. São computados os 
gols feitos no tempo regulamentar, acréscimos ou prorro-
gação, sendo apenas para alguns essa a condição de ser um 
hat-trick válido. Os gols de pênalti na disputa por pênaltis 
após o término da partida não são contados.

Hoje
19h - Bragantino x Mogi Mirim
21h30 - América-MG x Paysandu

Sexta-feira

21h - Ceará x ABC

PRÓXIMOS JOGOS
A rodada da Série B do Brasileiro 

começa hoje com algumas 
partidas que o Sampaio Corrêa 
tem que ficar de olho. Confira os 

jogos da 34ª rodada:

21h - Luverdense x Boa Esporte

Sábado 

17h30 - Bahia x Santa Cruz

17h30 - Macaé x Vitória

17h30 - Criciúma x Botafogo

17h30 - Náutico x Paraná

21h - Sampaio Corrêa x Oeste

21h - CRB x Atlético-GO

SEGUNDA CHANCE 

SERÁ?

Oswaldo conversará com 
diretoria sobre 'afastados'

São Paulo parabeniza 
aniversariante Lugano

Meia Nadson e o técnico Léo Condé são escolhidos como os melhores em suas posições por site esportivo

O afastamento de cinco jo-
gadores está rendendo - e ain-
da vai render - bastante no Fla-
mengo. Envolvidos numa festa 
que ocorreu após o treino da 
última terça-feira, Alan Patrick, 
Everton, Marcelo Cirino, Pauli-
nho e Pará desfalcaram o time 
na derrota por 2 a 0 para o Grê-
mio, que praticamente elimi-
nou a chance rubro-negra de 
alcançar o G-4 do Campeona-
to Brasileiro.

A diretoria anunciou, no 
meio de semana, 
que a punição é 
por tempo inde-
terminado. Ou 
seja, abre margem 
para ela durar tan-
to um jogo quanto 
até o fim da com-
petição. Oswaldo 
de Oliveira, que a 
princípio queria 
que o afastamen-
to fosse somente 
por uma partida 
para que depois 
pudesse anali-
sar o caso com 
calma, voltou a 
admitir que eles 
podem ser reinte-
grados ao elenco 
ainda neste Bra-
sileirão. Tudo vai 
depender do diá-
logo com a dire-
toria. “Não acho 
que isso é uma situação irre-
versível, porque são jogadores 
de categoria que cometeram 
erro. Eles (jogadores) podem 
voltar atrás, sim. Nunca me es-
condi de diálogo, sempre gostei 
de conversar, e nós vamos ver 
o que vai ser feito na sequên-
cia a respeito deles”.

A ausência principalmen-
te de Alan e Everton, que eram 
titulares absolutos, foi sentida 
em Porto Alegre, mas Oswal-

do tratou de desfazer qualquer 
tipo de associação nesse sen-
tido. “Acho que o Flamengo 
jogou muito bem sem eles, e 
vínhamos perdendo com eles. 
Isso não justifica. A situação 
é de outro âmbito, o discipli-
nar, não é técnico. Nisso tem 
que haver um consenso, e nós 
vamos conversar a respeito”.

Apesar de deixar em aberto 
a possibilidade de reintegração, 
o treinador fez questão de no-
vamente ser duro nas palavras 

sobre o quinteto, 
de quem apontou 
falta de compro-
metimento por 
conta da atitude. 
“Eles têm todo di-
reito de se diver-
tir onde quiserem. 
Eu tenho todo o di-
reito de escolher 
os jogadores que 
quero para o meu 
time com o com-
portamento que 
eles têm. Temos 
um compromis-
so muito gran-
de de reerguer o 
Flamengo, e eu 
vinha batendo se-
guidamente nessa 
tecla de comporta-
mento, descanso 
e sono por causa 
da sequência de 
jogos. Isso foi dei-

xado de lado por eles. Não tive-
ram compromisso com aquilo 
que deveriam ter, por isso tomei 
essa atitude. Eles têm todo o di-
reito de fazer o que quiserem, 
e eu tenho todo o direito de es-
calar quem eu quiser também”.

O próximo compromisso 
do Flamengo é neste domingo, 
contra o Goiás, pela 34ª roda-
da do Brasileirão. O duelo será 
realizado no Maracanã, às 17h 
(horário de Brasília).

Oswaldo acha que a situação dos jogadores afastados é reversível

O São Paulo utilizou redes 
sociais para dar parabéns a Die-
go Lugano, que completa 35 
anos, ontem. O zagueiro uru-
guaio é ídolo da torcida, que 
constantemente pede seu re-
torno e se animou com a men-
sagem pela manhã.

O assunto está sob análise 
da diretoria. Na semana passa-
da, o presidente do clube, Car-
los Augusto de Barros e Silva, 
o Leco, admitiu “pensar me-
lhor” a respeito da contrata-
ção do jogador que atualmente 
defende o Cerro Porteño, do 
Paraguai. No último sábado, 
porém, o técnico Doriva se 
mostrou reticente. “Sincera-
mente, não sei (se o contra-
taria). Temos que avaliar me-
lhor. Foi um grande ídolo do 
São Paulo, um grande jogador. 

Temos que ver como ele está, 
o momento. Precisa vir para 
colaborar”, disse o treinador.

Lugano deixou o São Paulo 
rumo ao Fenerbahçe em 2006. 
Antes, conquistou, em 2005, o 
Paulistão, a Libertadores e o 
Mundial. Destacou-se em todos, 
inclusive tecnicamente, mas 
foi considerado o símbolo de 
valentia daquela equipe. De-
pois da equipe turca, atuou no 
PSG (FRA), Málaga (ESP), West 
Bronwich (ING) e Häcken (SUE), 
antes de chegar ao Cerro.

O xodó são-paulino também 
foi capitão da seleção uruguaia 
nas Copas do Mundo de 2010 
– quando a equipe perdeu a 
semifinal para a Holanda – e 
2014, antes de se machucar, e 
na conquista da Copa Améri-
ca de 2011.

Não acho 
que isso é 

uma situação 
irreversível, 
porque são 

jogadores de 
categoria que 

cometeram 
erro. Eles 

(jogadores) 
podem voltar 

atrás, sim 

Oswaldo de 

Oliveira, 
técnico do 
Flamengo
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FÓRMULA 1

Alfi netada na F1

Hamilton alfineta Rosberg, vencedor no México. Após ver companheiro de Mercedes vencer corrida, 
britânico faz alusão à alegação dada pelo alemão para justificar erro quando liderava GP dos EUA

QS DE MARESIAS

Samuel Pupo minimiza 
duelo contra Medina 

N
o GP do México, do últi-
mo domingo (1º), Nico 
Rosberg não deu mole 
para Lewis Hamilton e, 

enfi m, voltou a vencer na Fór-
mula 1 após um jejum de oito 
corridas.  Na corrida anterior, 
nos Estados Unidos, o alemão 
entregou a vitória de bandeja 
para o companheiro de Merce-
des nas voltas fi nais após sair da 
pista sozinho quando liderava, 
resultado que garantiu o título 
antecipado para o britânico. Na 
ocasião, Nico afi rmou que uma 
“rajada de vento” desestabilizou 
seu carro e o fez errar, fato que 
foi lembrado por Hamilton na 
coletiva de imprensa mexicana, 
com um tempero de ironia. “Nico 
pilotou de forma realmente fan-
tástica, não errou, não teve ra-
jada de vento”, alfi netou.

Após ver o companheiro de 
equipe interromper sua série de 

 Lewis Hamilton aproveitou 
a coletiva de imprensa 

após o GP do México para 
alfinetar Nico Rosberg 

três vitórias consecutivas, Ha-
milton garante que não se aco-
modou com o fato de já ter asse-
gurado o tricampeonato. “Eu dei 
meu máximo. Foi até divertido 
poder acelerar sem se preocupar 
com os pontos. Apenas sentar 
e correr. Foi uma das corridas 
mais divertidas”.

O inglês acredita que possuía 
ritmo melhor que o de Rosberg, 
mas afi rmou que as característi-
cas particulares do circuito atra-

palhavam mais do que o nor-
mal uma aproximação ao carro 
da frente. “Eu estava forçando e 
acho que tinha mais ritmo que 
o Nico. Mas, infelizmente, não 
é possível seguir um carro aqui. 
Quanto mais perto você fi ca do 
carro da frente, parece que os 
carros viram dois polos magnéti-
cos, repelindo um ao outro. Não 
havia nada que eu pudesse fa-
zer”, afi rmou.

A Fórmula 1 volta daqui 

Nico pilotou de forma realmente fantástica, 
não errou, não teve rajada de vento

Lewis Hamilton, piloto da Mercedes

a duas semanas com o GP do 
Brasil, nos dias 13, 14 e 15 de 
novembro. A etapa no circuito 
de Interlagos é a penúltima da 
temporada, que se encerra no dia 
29 de novembro em Abu Dhabi. 
‘Nunca venci lá. Então este será 
o objetivo daqui a duas sema-
nas”, decretou Hamilton.

Massa mira GP do Brasil

A F-1 viaja agora para o Brasil. A 
etapa de Interlagos está marca-
da para o próximo dia 15, daqui 
a duas semanas. Felipe Massa já 
venceu a prova em 2006 e 2008, 
esta sua última vitória na F-1, 
com Ferrari. “A expectativa de 
correr em casa é grande, a corri-
da é maravilhosa, emocionante, 
tomara a gente consiga brigar 
pelo pódio, tomara a gente te-
nha um carro competitivo lá, o 
que penso ser possível.”

NBB 8

14 equipes tentam desbancar o Fla
A bola vai subir nesta semana 

para a oitava temporada do Novo 
Basquete Brasil -NBB. O objetivo de 
14 dos 15 times na disputa é aca-
bar com o reinado do Flamengo. A 
equipe carioca venceu as últimas 
três edições e é o maior campeão 
do torneio nacional, com quatro 
títulos. O Brasília levou os outros 
três, mas não fi ca com a taça desde 
2012. Campeão da Liga Sul-Ameri-
cana e da Liga das Américas, o atual 
vice-campeão Bauru aparece como 
principal nome para desbancar os 
rubro-negros. Mogi também sur-
ge forte para deixar de ser azarão 
e rondar entre os favoritos. E São 
José chega com o moral de ter con-
quistado o Campeonato Paulista.

Duas equipes estreiam no NBB 
8: Caxias do Sul e Vitória. Os gaú-
chos venceram a Liga Ouro e se 
credenciaram para a disputa da 
elite do basquete nacional. O Vi-
tória será o primeiro represen-
tante da Bahia na copetição. A 
franquia da universidade Univer-
so trocou Uberlândia, em Minas 
Gerais, por Salvador.

O mercado agitou os bastido-
res do basquete nacional antes da 
temporada. Depois do vice da Copa 
Intercontinental, quando perdeu 
para o Real Madrid, e de dois jogos 
nos Estados Unidos pela pré-tem-
porada da NBA - a liga america-
na de basquete -, o Bauru trocou 
de técnico: saiu Guerrinha para 
a chegada de Demétrius Ferrac-
ciú, que estava no Minas. Quem 
também trocou o comando foi o 
Mogi. Depois de três anos como 
treinador, Paco Garcia passou o 
bastão para o auxiliar Danilo Pa-
dovani e se desligou do clube.

Times que vão participar do NBB

- Basquete Cearense
- Bauru
- Brasília
- Caxias do Sul
- Flamengo
- Franca
- Liga Sorocabana
- Macaé

- Minas
- Mogi das Cruzes
- Paulistano
- Pinheiros
- Rio Claro
- São José
- Vitória

O vai e vem dos jogadores tam-
bém movimentou o mercado. A 
chegada que chamou mais aten-
ção foi a de Nezinho ao Franca. O 
armador é considerado um dos 
principais rivais da equipe fran-
cana nos últimos anos, com pas-
sagens por Ribeirão Preto, Limei-
ra e Brasília. O Flamengo perdeu 
bons nomes, como os argentinos 
Nico Laprovittola e Walter Herr-
mann, o armador Vitor Benite e 
o pivô Cristiano Felício, que hoje 
defende o Chicago Bulls, na NBA. 
Para tentar compensar as perdas, 
trouxe o trio campeão do Pan de 
Toronto: JP Batista, Rafael Minei-
ro e Rafael Luz.

Com oito edições do NBB, a equipe carioca do Flamengo é o maior campeão, com quatro títulos na competição

O Paulistano foi outro time que 
anunciou um pacote de reforços: 
o armador Valtinho, os america-
nos Jason Smith e Steve Toyloy, o 
ala-pivô Luis Gruber e os pivôs 
Caio Torres e Guilherme Hubner. 

Mas o time da capital paulista 
perdeu Fernando Penna para o 
Rio Claro, que também contratou 
Atílio, do Macaé, e Dedé, do São 
José. Duda Machado trocou o Rio 
Claro pelo Basquete Cearense.

Ao entrar no mar na ma-
nhã de ontem, o jovem sur-
fi sta Samuel Pupo, de 15 anos, 
sabia que, se passasse pela se-
letiva do QS de Maresias, teria 
como adversário na primeira 
fase Gabriel Medina ou Adriano 
de Souza, o Mineirinho. Mas 
isso parece que não intimidou 
o atleta, irmão de Miguel Pupo, 
integrante do WCT. Ao vencer 
o Trials, como é conhecida a 
seletiva, o atleta de São Sebas-
tião minimizou o embate con-
tra os compatriotas.

Na bateria final, Samuel 
Pupo obteve 14,80 de nota e 
ficou com a primeira coloca-
ção da seletiva. Com a vitória, 
caiu na bateria 12 da primeira 
fase, que é formada por Ga-
briel Medina, Mitch Crews-
USA e Ramzi Boukhiam-MAR. 
Logo após a vitória, Pupo ain-
da não sabia quem enfrenta-
ria. Mas, mesmo assim, pre-
feriu destacar a alegria por 

participar do evento em vez 
de comentar o duelo contra 
um dos dois possíveis adver-
sários. “Agora que passei, não 
estou pensando em quem vou 
cair, mas, sim, em me diverti. 
Estou muito feliz. Consegui 
um oito nas últimas ondas. 
Estava muito nervoso. Mas 
consegui manter o foco. (...) 
Fiz 15 (anos) nesta semana. 
Foi o melhor presente pos-
sível. Agora é para cima, não 
importa quem vier. Vou fazer 
o meu máximo”, destacou.

Samuel Pupo é natural de 
São Sebastião. Na prova de on-
tem, foi prestigiado pelo pai 
Wagner Pupo e pelo irmão, 
Miguel Pupo. “Já ganhei vá-
rios campeonatos aqui. Quero 
muito ganhar, mas vai ser um 
caminho bem longo. Não dá 
para pensar nisso ainda. Mas, 
só de estar dentro com meus 
amigos e meu irmão, já é uma 
vitória”, exaltou.

Samuel Pupo vence seletiva e vai encarar Gabriel Medina nas ondas

MAIS 15 ANOS

NBA

Atleta Oscar Pistorius 
pode voltar para cadeia 

Tiago Splitter joga bem 
em nova vitória do Hawks

Cerca de duas semanas de-
pois de ser autorizado a cum-
prir na mansão de seu tio a 
pena de cinco anos por ter 
matado a ex-namorada Ree-
va Steenkamp, Oscar Pistorius 
pode ter sua pena aumentada 
para 15 anos de cadeia. O re-
curso será apresentado hoje 
pelo promotor Gerrie Nel no 
Tribunal Supremo de Apela-
ção sul-africano, na cidade de 
Bloemfontein. 

Gerrie Nel vai tentar conven-
cer os cinco juízes que avaliam 
o caso que a juíza Thokozile 
Masipa errou ao dar o veredi-
to de pena domiciliar ao cam-
peão paralímpico. Em outubro 
do ano passado, a Masipa de-
clarou Pistorius culpado por 
homicídio culposo, e não do-
loso, como pedia a acusação. 
Ela aceitou a versão do ex-atleta 

de ter atirado em Steenkamp 
após confundi-la com um la-
drão na madrugada do dia 14 
de fevereiro de 2013. Segundo 
Masipa não haveria provas de 
que Pistorius tinha a intenção 
de assassinar a ex-namorada.   

O promotor sustenta que 
Pistorius pretendia matar quem 
estava atrás da porta do ba-
nheiro, e que este raciocínio 
foi descartado pela juíza. Ca-
berá ao advogado Barry Roux 
rebater os argumentos de Ger-
rie Nel perante os cinco juízes. 

Condenado a cinco anos 
de prisão, Pistorius passou um 
ano na cadeia de Kgosi Mam-
puru, em Pretória. Foi liberta-
do no último dia 19 por bom 
comportamento e desde en-
tão cumpre prisão domiciliar 
na mansão de seu tio Arnold, 
também em Pretória.

O jogador brasileiro Tiago 
Splitter novamente foi bem em 
mais uma vitória do Atlanta Ha-
wks. Em 17 minutos de ação, o 
brasileiro obteve sete pontos e 
sete rebotes. Ele ainda roubou 
duas bolas e converteu três dos 
quatro arremessos tentados.

Performances 
dos brasileiros

- Marcelinho Huertas somou 

quatro pontos, três assistên-
cias e um bloqueio na der-
rota do Los Angeles Lakers 
para o Dallas Mavericks por 
103 a 93.

- Bruno Caboclo e Lucas No-
gueira não entraram em quadra 
no triunfo do Toronto Raptors 
sobre o Milwaukee Bucks por 
106 a 87. O mesmo ocorreu com 
Cristiano Felício na vitória do 
Chicago Bulls diante do Orlan-
do Magic por 92 a 87.

Promotor quer o campeão paralímpico, Oscar Pistorius, na cadeia
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U
m Brasil ainda pouco co-
nhecido dos brasileiros re-
velado através de 20 obras 
cinematográficas, produ-

zidas por moradores de pequenas 
cidades do interior. A quinta edição 
do circuito itinerante Revelando os 
Brasis, patrocinado pela Petrobras, 
leva a 35 municípios de 15 estados 
um pouco da diversidade cultu-
ral presente de norte a sul do país.

Do Maranhão, consta na mostra 
o documentário As Benzedeiras de 
São Domingos do Azeitão, dirigido 
pelo sociólogo maranhense Rei-
naldo Guimarães. A exibição acon-
tece na sexta-feira (13), na cidade 
onde o filme foi rodado – também 
haverá a projeção das demais 19 
produções desta edição do proje-
to. Na segunda-feira (16), a mostra 
chega à capital, São Luís. 

Inspirados pela tradição e a de-
voção, alimentados pela fé em Deus 
e com a intercessão dos santos, mu-
lheres e homens ainda guardam um 
conhecimento passado de geração 
em geração, na pequena cidade 
de São Domingos do Azeitão, no 
Maranhão. A antiga manifestação 
cultural de curar males do corpo e 
da alma através de benzimentos 
motivou o professor universitário 
Reinaldo Moraes Guimarães a es-
crever a história As Benzedeiras de 
São Domingos do Azeitão.

O maranhense foi um dos 20 
moradores de pequenas cidades 
com até 20 mil habitantes selecio-
nados pelo Concurso Nacional de 
Histórias do Revelando os Brasis. 
Em fevereiro deste ano, eles parti-
ciparam de Oficinas Audiovisuais, 
no Rio de Janeiro, onde estudaram 
com profissionais renomados do 
cinema noções básicas sobre roteiro, 
direção, produção, direção de arte, 
fotografia, som, direitos autorais, 
dentre outros conhecimentos para 
transformar o que contaram em 
filmes de curta-metragem. 

A história 

Mau olhado ou quebranto, espi-
nhela caída, inveja, insolação, co-
breiro, sapinho na boca, e mais 
uma infinidade de males físi-

CINEMA

Vários Brasis a
serem descobertos

Produções feitas por moradores de pequenas cidades serão exibidas em sessões gratuitas pelo circuito itinerante Revelando 
os Brasis . Documentário maranhense As Benzedeiras de São Domingos do Azeitão foi um dos selecionados para mostra 

cos, emocionais e psicológicos 
pedem uma reza acompanha-
da de um ritual ensinado pelos 
mais velhos para recuperar a 
saúde e a proteção divina.“O 
que me motiva a contar esta 

história é a tentativa de mos-
trar para São Domingos que a 
cidade tem uma identidade que 
não é percebida pela comuni-
dade. Não percebem, não no-
tam, não compreendem a arte 

de benzer e curar. Hoje existem 
poucos homens e mulheres que 
praticam o benzimento e são 
poucos os que se interessam 
em aprender. O conhecimento 
está nas mãos destas pessoas 

Sobre o 
Petrobras 
Cultural

Criado em 2004, o 
Revelando os Brasis é 
uma iniciativa voltada 
para a formação de 
profissionais e de público 
do audiovisual nacional, 
que são dois dos objetivos 
da Petrobras ao patrocinar 
projetos culturais. Em 2015, 
completam-se 20 anos 
de parceria da Petrobras 
com o cinema nacional. 
Uma das responsáveis 
pela retomada do cinema 
brasileiro na década 
de 90, a Petrobras já 
patrocinou mais de 500 
longas-metragens. Além 
dos filmes, a Petrobras 
patrocina mais de 20 
festivais de cinema por 
ano em todas as regiões 
do país.
O programa apoia a cultura 
brasileira em suas mais 
diversas manifestações, 
abrangendo a sua 
criação, produção, 
difusão, preservação e 
assimilação. Focado na 
afirmação da identidade 
brasileira, o Petrobras 
Cultural contribui 
para a ampliação das 
oportunidades de criação, 
circulação e consumo dos 
bens culturais e para a 
permanente construção 
da memória cultural 
brasileira. Confira toda 
a programação do 
Revelando os Brasis no site 
www.revelandoosbrasis.
com.br.

Sobre o livro  

O livro conta a história de Luciano Alcântara – personagem fictício –, 
vítima de um acidente, no qual perde a memória e, ao deparar-se com 
seu amor, não se lembra, porém, sente algo profundo e insondável. Suas 
recordações completamente apagadas, nem imagina que seu irmão 
gêmeo, Lucas Alcântara imbuído de ódio e inveja usurpa sua vida, nome, 
empresa e principalmente sua doce guia turística, que não entende o 
que o fez mudar tanto, porque jamais menciona o tempo que ficaram 
juntos e o porquê de radicais mudanças de comportamento. Ahtange é 
autora também de Marcas Indeléveis, Psicopatia e Clandestino Amor.

Hoje existem 
poucos homens 
e mulheres 
que praticam o 
benzimento e são 
poucos os que 
se interessam 
em aprender. O 
conhecimento está 
nas mãos destas 
pessoas mais 
idosas

Reinaldo Moraes 

Guimarães, 
professor 
universitário

mais idosas”, alerta o profes-
sor universitário, que teme 
pelo desaparecimento des-
ta tradição oral com a falta 
de interesse dos mais jovens

Para a coordenadora do Reve-
lando os Brasis, Beatriz Linden-
berg  este momento das exibições 
é o ápice do projeto, pois envol-
ve não só os selecionados, mas 
toda a equipe técnica, pessoas 
das próprias cidades que parti-
ciparam da produção. 

Senhora mostra os rituais de cura para recuperar a saúde e proteção divina por meio de benzimentos

Documentário sobre as benzedeiras de São Domingos do Azeitão mostra prática para cura dos males do corpo e da alma por meio do saber popular

LITERATURA

Ahtange Ferreira lança seu mais novo romance
Numa cerimônia marcada 

pela presença de várias autori-
dades da literatura maranhense, 
foi lançado no último sábado (31), 
na escola Cefran, no Maiobão, o 
livro Teu Olhar, da escritora lu-
minense Ahtange Ferreira. Teu 
Olhar é a quarta obra produzida 
em sequência pela romancista.

A programação da noite teve 
início com a apresentação do gru-
po de metais formado por mú-
sicos da banda “Henrique de La 
Roque”, e, em seguida, os escrito-
res convidados fizeram referen-
cia à escritora com elogios pela 
trajetória como literária.

 Participaram do lançamento 
confrades da Academia de Letras 

de Paço do Lumiar e representan-
tes da Academia Maranhense de 
Letras, como os imortais, José An-
tônio Ferreira da Silva, a professora 
e secretária de Educação de Paço 
do Lumiar, Maria da Graça Olivei-
ra Privado, o vereador Wellington 
Sousa, José Neres, Battista Soarez, 
Charles Santos Simões.

 Para Ahtange Ferreira, o lança-
mento de mais um livro, em sua ter-
ra, e em meio aos amigos, foi muito 
prazeroso, um momento ímpar de 
reconhecimento. Segundo a autora, 
estar perto do leitor e poder ouvir 
e sentir a emoção que eles trazem 
ao voltar de uma das aventuras é 
um bálsamo para a alma e acima 
de tudo combustível para não de-

sistir. “Este lançamento tem um 
gosto todo especial por ter sido pro-
movido pelos meus amigos e disto 
jamais esquecerei. Ter a presença 
de nomes como Charles Simões, 
José Neres e Battista Soarez foi de 
grande relevância e riqueza para o 
momento e, sem dúvida, a partir 
deste evento, a Academia de Le-
tras de Paço do Lumiar promoverá 
outros momentos que aproximem 
o escritor de leitor e que ambos se 
conheçam e se reconheçam, pois 
precisamos despertar no luminen-
se o gosto e o prazer pela leitura”, 
declarou a romancista.

Em mensagem enviada à anfi-
triã da noite, a presidente da Aca-
demia de Letras de Paço do Lumiar, 

Ivone Oliveira, disse, que após con-
cluir a leitura de Teu Olhar, de-
parou-se com varias reflexões de 
incertezas entre a ficção e a reali-
dade, uma vez que os fatos supos-
tamente vividos pelas persona-
gens fictícias da autora induzem 
o leitor a uma lógica real diante do 
encantado cenário turístico ma-
ranhense. Ainda de acordo com 
a presidente, sua obra pode ser 
comparada com o pensamento 
do pré-socrático Demóstenes, a 
vida sendo impulsionada pelas for-
ças contraditórias do universo: o 
bem e o mal, em busca do amor. 

“A narrativa do romance con-
flitante, impactante, que também 
nos traduz certo suspense ilusório, 

são recursos necessários para in-
centivar o leitor a concluir a leitura 
do romance. Sua obra tem um ca-
ráter questionador que conscien-
tiza os pais a repensarem que tipo 
de educação está sendo ofereci-
da aos filhos, principalmente na 

dose de sentimentos diferencia-
dos que inconscientemente refle-
tem a relação de disputa, conflito 
e tragédias entre irmãos”, para-
benizou a escritora pela sua re-
finada habilidade para as letras 
e bom gosto literário.
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Ligue e anuncie: 3212.2087

ARAÇAGY

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

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

Vende exe. casa dup. c/ 
180 m², toda no porc. , c/ 
4 quartos , sendo 2 suítes  , 
sala p/ 2 amb., lavabo, cozi-
nha ampla, DCE , var. pisc. 
c/ churras. Coz .de apoio , 
garagem  p/ 3 carros , por-
tão de alum. Aut. Não perca 
essa oportunidade.  3227-
3099/9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

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

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

Araçagy – Vde cs nova 
c/162 m2 lote c/30m2, 3 
qtos s/1stee 2 semi,wc em-
pregada R$ 360 Mil sen-
do sinal R$ 30 Mil e Fi-
nanciamento. 32358115/ 
988026168/ 981811942 

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

Araçagy – Vde cs no Cond. Al-
fhavile Duplex 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 so-
cial e lavanderia. Valor: R$ 
85.000,00.  TR: 3238-3583 
/ 999739137.

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

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.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. america-
na, 2 qtos, área de serv. co-
berta, forro de gesso, piso 
lajota, murada e gradea-
da. Valor R$ 100.000,00. 
Tr: 3238-3583 / 999739137.

ALTO DO TURU II – COD 
[484] Vende-se casas novas 
c/portão de alumínio, ga-
ragem para 3 carros, sala, 
copa, cozinha americana, 
2 qtos, 1 wc social, 1 ste e 
1 semi - ste, jdim de in-
verno, caixa d’agua, poço 
artesiano. Terreno 7,5 x 30 
m². Valor R$ 145.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

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

Altos do Turu - CA00051 
- ALTOS DO TURU II. Ven-
de-se excelente casa, 
com garagem,sala de 
estar/jantar, hall, 01 
suíte, 01 semi-suíte, 01 
quarto, 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 sociais, área de servi-
ço, garagem para 4 carros, 
varanda, jardim de inver-
no. R$ 280 mil. TR: 3235-
6477/ 3235-6687/ 99971-
2399/ 99606-4732. www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

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

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

ANJO DA GUARDA

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

BARREIRINHAS
Vendo por R$ 550,000,00 
cas. td mobiliada em Bar-
reirinhas, bairro ladeira, 
com 3/4, sendo 2 stes, a 
margem do rio preguiça, 
casa nova, lote 10 x 50 com 
200 m² de área construí-
da, com pear pra atracar 
lancha. nascente  fone: 
996091547 Tim 98110-7727.

BAIRROS DIVERSOS

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

BOM JARDIM

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

CALHAU

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

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

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

CENTRO

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

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

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

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

CIDADE OPERÁRIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



COHASERMA

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

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

COHATRAC

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

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

COHATRAC I – cod [409] – 
Vende-se uma casa com 
portão de ferro, com dois 
acessos, toda gradeada, 
com área lateral cober-
ta, toda na laje, sala em “L”, 
cozinha, 3 quartos sendo 

1 uma suíte, 1 WC social, 
quintal, área de serviço co-
berta, e área p/ cozinha de 
apoio, toda estrutura elé-
trica atualizada. Valor R$ 
280.000,00 TR: 3238-3583 
/ 999739137.

COHATRAC II – cod [405] 
Vende-se uma casa, com 
portão de alumínio, gara-
gem para 2 carros, sala 
de estar mobiliada com 
moveis planejados, copa, 
cozinha, 4 quartos, sen-
do 2 suítes, quintal, área 
de serviço, toda na laje, 
2 WC social, portas e ja-
nelas 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 co-
zinha e cozinha de apoio, 
com 3 quartos, sendo uma 
suíte, 1 WC social, piso la-
jota e forro de laje, quintal, 
área de serviço coberto. A 
Frente de casa p/ o nas-
cente. Valor R$ 250.000,00 
TR: 3238-3583 / 999739137.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COHABIANO

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

Cohabiano - Vendo por R$ 
130.000,00 casa no coha-
biano N° 10, com 2/4, sala 
em 2 ambientes, avaran-
dada, poço artesiano, lote 
13 x 39 fone: 996091547.

COHABIANO – cod [457] Ven-
de-se uma casa em cond.fe-
chado, garagem p/2 carros, 
portão de alumínio eletrô-
nico, sala de estar/jantar, 
terraço, copa/coz., área de 
serviço, 3 qtos s/1 suíte e 
1 semi - suíte, cerca elétri-
ca,  forro de laje, poço arte-
siano. Valor R$ 200.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

Vendo por R$ 130.000,00 
casa no coabiano N° 10, com 
2/4, sala em 2 ambientes, 
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, cozi-
nha, 3 quartos sendo 1 suite, 
garagem, WC social, jardim 
de inverno e quintal valor 
150 mil  Tr: 8891-6801.

Vendo casa duplex  na chá-
cara brasil com 5/4, sen-
do 4 suítes e 3 delas 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.

Chácara Brasil - Vende-se 
linda mansão no começo da 
Chácara Brasil com 4 suítes 
sendo uma máster, 4 salas, 
piscina, churrasqueira etc. 
Ideal para residência, clini-
cas, restaurantes e outros.  
Valor: R$ 1.200,000, 00. Tra-
tar: (98) 98766-7475/ 98180-
2560. (A.30.10.15)

Chácara Brasil -  Vende-se 
linda mansão no começo 
da Chácara Brasil com 4 
suítes sendo uma máster, 
4 salas, piscina, churras-
queira etc. Ideal para re-
sidência, clinicas, restau-
rantes e outros.  Valor: R$ 
1.200,000, 00. Tratar: (98) 
98766-7475/ 98180-2560. 
(A.31.10.15)

ESTR. DE RIBAMAR

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

FORQUILHA

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

HAB. TURU

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

Vendo casa no habitacio-
nal turu, com 4/4, sendo 
2 suites, sala,copa,cozi-
nha,dec, área de servi-
ço, garagem pra 2 carros 
por R$ 200.000,00 Fone: 
988763976

IPEM TURU

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

JARDIM ELDORADO

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

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

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

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

JD DAS MARGARIDAS

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

Você em algo para trocar? 
Que tal anunciar gratuita-
mente na seção Troca-tro-
ca do Tem? Ligue e ofereça 
seu produto, 3212-2087.
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Cohama- CA00189 COHA-
MA -  Vende-se exc.casa 
em cond.fechado, duplex, 
c/200m² de área total c/
sala, varanda, wc social, 
4 qtos (s/1 ste master c/
hidrom.), coz., área de ser-
viço, qntal, 2 vagas de gar., 
porc.na sala 700 Mil fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

COHAJAP

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

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

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

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

CIDADE  OLÍMPICA

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

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 carros, 
sala, copa, coz., WC social, 
quintal, terreno 10 x 25m 
². Localização em frente a 
Caema, na av. que dá aces-
so ao Cohatrac. Valor: R$ 
600.000,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

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

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

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

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

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

COHAMA

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

Cohama -CA00175 COHAMA 
Vende-se exc. casa  c/3 qtos, 
3 wc (s/1 ste c/closet), sala, 
copa/coz.,c/móveis planeja-
dos, jd de inverno, qntal am-
plo c/piscina, churr., gar.p/ 2 
carros.350 Mil fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

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

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

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

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

PAÇO DO LUMIAR

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

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

PARANÃ

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

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

PARQUE AMAZONAS

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

PARQUE ATENAS

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

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

PARQUE SABIÁ

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

PARQUE TOPÁZIO

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

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

Vende casa c/ i suíte, 1 qto, 
wc social, sla estar, var. 
copa, coz. área ser. Peque-
no  quintal, 1 gar. Forro 
PVC nos qtos, gradeada. 
Ótima loc. Na Via Local 
301. R$ 140.000,00 a ne-
gociar. CRJ 238 F: 98112-
0322/3227-1777   (COD. 030)

PIRAPORA

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

PLANALTO ANIL

PLANALTO ANIL III – COD 
[480] Vende-se uma casa 
c/terraço, ponto comer-
cial, gar.p/ 2 carros, sala 
de estar/jantar, 3 qtos, wc 
social, coz., qntal amplo, 
lavanderia coberta. Valor 
R$ 270.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

PLANALTO TURU

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

PLANALTO VINHAIS

Cod. 6758 - Vendo casa c/3 
qrtos sendo 1 ste, sala, wc 
social, dce, gar. p/5 car-
ros, área de serviço, qn-
tal no piso, varandão de 
apoio no qntal e cisterna. 
Área de 250 m² R$ 280 mil. 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732.

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

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

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

PLANALTO VINHAIS - Ven-
do casa c/5 qrtos sendo 
3 stes, sala de star/jan-
tar, garagem p/5 carros, 
dep.de empregada, coz., 
de apoio, varanda. Área 
total construída 250m² 
R$ 200.000,00 Tr: 3235-
6477/ 3235-6687/ 99971-
2399/ 99606-4732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.
br COD 8332.

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

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/ ilumi-
nação, churrasque, hidro 
massagem excel localiz 
c/ vista p/ o mar, Apro-
veite. 3227-3099 / 9973-
4073       www.bmendes 
imoveis.com.br

Vendem-se casas novas 
em Cond. Fechado, próx 
à praia, c/ 260 m² pri-
vativos, 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. Ve-
nha conferir. 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

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

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

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.

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

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

JD. TROPICAL II

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

MARACANA

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

MAIOBÃO

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

cod [376] Vende-se  uma 
belíssima casa c/2  pav., 
1piso, portão de alum., 
gar.p/3 carros, sala, coz., 
3 qtos s/1 ste, 1 WC social, 
piso lajota, forro PVC área 
livre, dep.de empregada, 
área de serv.coberta. 2 
piso, salão grande co-
berto e piso que pode fa-
zer vários qtos Valor R$ 
210.000,00 TR: 3238-3583 
/ 9973-9137.

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

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

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

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

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

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

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

Aluga-se para temporada 
lat no Grand Solare 

Lençóis Resort de 2 quartos 
totalmente equipado com 

ar, tv, geladeira.

VILA DO MAR – Promoção do 

mês: Finais de semana com café 

da manhã, ar condicionado, TV, 

área de lazer e estacionamento.

Valor R$ 220,00
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suíte, WC social, cozinha 
de apoio, dependência de 
empregada, área de servi-
ço coberta, quintal grande, 
próximo ao farol da edu-
cação.  Aceitamos carta 
de credito caixa. Valor R$ 
350.000,00  TR: 3238-3583 
/ 9 99739137.

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

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

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

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

BAIRRO DE FÁTIMA

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

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

CALHAU

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

CENTRO

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

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

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

COHAB
Cohab Anil IV - Aluga-se 
casa com 4 qtos sendo uma 
suíte, sala, coz. America-
na, wc social, terraço c/ 
vaga para 2 carros, casa 
toda na cerâmica, forrada, 
toda murada com cerca elé-
trica, espaçosa, exec. Lo-
calização. Contatos: (98) 
99982-5663/ 98229-6317. 
(A.03.11.15)

COHAMA

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

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

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

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

Vendo casa no habitacio-
nal turu, com 4/4, sendo 
2 suítes, sala,copa,cozi-
nha,dec, área de servi-
ço, garagem pra 2 carros 
por R$ 200.000,00 Fone: 
9 8876-3976.

VASSORAL

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

VINHAIS

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

VINHAIS – cod [368] Ven-
de-se uma luxuosa casa, 
com garagem individual 
para 2 carros, sala, cozi-
nha, 3 quartos, sendo uma 

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.

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

JARDIM ELDORADO

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

JOÃO  DE  DEUS

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

OLHO D’AGUA

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

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

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

PARQUE SHALON

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

PARQUE TOPÁZIO 

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

QUINTAS DO CALHAU

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

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

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

REC. DOS VINHAIS

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

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

Alugo casa no Recanto 
Vinhais duplex, com 3/4, 
sendo 1 suíte,copa,coz.,de-
c,sala em L, garagem pra 
4 carros área de serviço 
,nascente por R$ 1.200,00 
Fone: 988763976

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/arma-
rios, area de serv, dep.em-
pregada c/wc, qntal, gar. 
p/2 carros e cisterna. R$ 
2 mil Tr: 3235-6687/ 3235-
6477/ 999712399/ 99606-
4732. www.ayrtonejulioi-
moveis.com.br

TURU

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

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR – 
cod [472] Vende-se uma 
casa c/varanda, sla, copa, 
coz.5 qtos sendo 2 stes, 
1 WC social. O terre-
no possui uma área de 
1.883,70 m². Valor R$ 
1.200.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137. 

SÃO RAIMUNDO

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

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

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

TURU

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

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

Turu - CA00151 - TURU. 
Vende-se exc.casa duplex 
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.

REC. VINHAIS

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

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

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

RENASCENÇA                           

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

SANTA  CRUZ 

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

SÃO BERNARDO

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

 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. Va-
lor R$ 250.000,00 TR: 3238-
3583 / 999739137.

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

SÃO FRANCISCO

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

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

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

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

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

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

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

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

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 Araçagi , com 
3/4, sendo 1 suite, cozinha 
americana, nascente. Fone: 
996091547 

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

ALU-
GAR

ALTOS DO CALHAU

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

ANGELIM

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

ALEMANHA 

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

CALHAU

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

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

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., la-
vanderia, 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 
Mil32358115/988026168/
981811942 

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

VDE NO ED.NATURAM- 
Apto c/ 155,59 m² e 169,33 
m², c/ 03 sts, rouparia, 
copa/coz., despensa,D-
CE, área e WC de serv., 
03 vagas de gar., Salão 
de Festas, Espaço Gour-
met, SPA Churr., Fitness, 
, Pisc.,Varanda gourmet, 
sala estar/jantar, ste más-
ter c/ closet, banheira. 
Aproveite....3227-3099 / 
9973-4073/ www.bmen-
desimoveis.com.br

COHAB

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

NÃO PERCA TEMPO! COM-
PRE JÁ!  Prox. ao Fecurão 
e Shopping Rio Anil, RESI-
DENCIAL NOVO ANIL - Ap-
tos c/ 02 qtos sdo 01 suite 
e elevador. Venha conferir. 
3227-3099/9973-4073. www.
bmendesimoveis.com.br

VENHA CORRENDO! COM-
PRE JÁ! Prox. ao Fecurão 
e Shopping Rio Anil, RESI-
DENCIAL NOVO ANIL - Ap-
tos c/ 02 qtos sdo 01 suite 
e elevador. Venha conferir. 
3227-3099/9973-4073. www.
bmendes imoveis.com.br

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

COHAJAP

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

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

COHAMA

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

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

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

Vendo apartamento no 
Condomínio Ville com 2 
banheiros, sacada com 
janelão de vidro,cozinha 
americana, 1° andar nas-
cente R$ 150.000,00 Fone: 
988763976.

COHAFUMA

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

FORTALEZA

Vnd  flat na praia do Meire-
les/For. Prot. p/ morar no 
4º andar, c/1 qto, c/arm. 
emb. cama, de casal box, 
cômoda c/5 gav. Cortina, 
ar cond. e cabide, WC c/
box, sla de jantar  c/mesa 
em inox e vidro c/ cad. Sla 
de estar c/sófa cama, rack 
c/tv a cabo, mesa de centro 
e cor. Lav. Coz. c/fogão  e 
gel. e arm. tudo isto/ um 
preço q/vc  Ñ vai acred. 
Acei. Fian. Bacário. Venha  
conferir. 3227-3099/99973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br 

FORQUILHA

 

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

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

LITORÂNEA

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

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

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 com-
pleta, gar, excelente lo-
calização.3227-3099 / 
9973-4073. www.bmen-
desimoveis.com.br

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

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

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

ILHAS GREGAS- PRONTO P/ 
MORAR - Apto c/ 02 qtos: 
69,79 m² ou 3 qtos: 86,40 
m², sdo 01 suite, sala star/
jantar, varanda, wc social, 
rouparia, coz., área de ser-
viço, gar. Lazer c/ play-
ground, Quadra Poliespor-
tiva, Salão de Festas, SPA, 
Fitness Center, Quiosques 
e Churrasq. e Salão de Jo-
gos. Não perca esta opor-
tunidade...   3227-3099 / 
9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

OUTEIRO DA CRUZ

- ED.ALTO DOS FRANCE-
SES- PRONTO P/MORAR- 
Apto c/ Vista p/ av., 53,00 
m²,  2 qtos sdo 01 suite, 
sala de star/jantar, va-
randa, coz., área de ser-
viço e WC social e gar., 
Lazer c/ Fitness center, 
spa c/ sauna, ofurô, sala 
de massag., Kids clube, 
salão de festas, salão de 
jogos, lan house, pisc. 
adulto  e infantil, chur., 
redário e playground...
Não perca esta oportuni-
dade.   3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesi-
moveis.com.br

PONTA D’AREIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ponta D’Areia – Vde Ap. 
Flat Number one 2 qtos 
com mobília, frente ave-
nida – R$ 250 Mil323581
15/988026168/981811942 

- ED. AQUAMARINE- PRON-
TO P/MORAR - Apto c/ 
81,00 m²,  2 suítes, sala 
p/ 2 amb., var.gourmet, 
lavab., coz.(americ.), gar. 
p/ 2 car,Lazer c/ Terraço 
Gourm., Pisc., Bar/Churr., 
Esp. Zen, SPA (sauna/sala 
de descanso), Fitness, Salão 
de Festas, Espaço Gourmet, 
Sala de Estudo/Reunião; 
Praça do Sol, Praça de Leit., 
Qdr de Vôlei de Areia. Apro-
veite....3227-3099 / 9973-
4073/ www.bmendesimo-
veis.com.br
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ED. MURANO - PRONTO P/
MORAR: Apto c/ 585,30 m²,  
var., home theater, 4 sts, 
lavabo, coz., área de ser-
viço, 2 qtos de serv. e wc 
de serv., gar. p/8 carros, 
lazer c/  pisc, fitness cen-
ter, descanso, sauna, play-
ground , estac. para visit. 
e guarita c/ vidr. blinda-
do...Venha Conferir.   3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

PONTA DO FAROL

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

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

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

Vende apto novo, ED. MAI-
SON RENOIR na  Av. dos 
Holandeses pronto p/ mo-
rar 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, 
playground, qdra e espaço 
goumert. Venha conferir.   
3227-3099 / 9973-4073 /
www.bmendesimoveis.
com.br

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

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 Palla-
zo Verona, andar alto c/ 
vista mar, nasc total, c/ 
3 stes amplas, sala p/ 2 
ambientes, varandão, la-
vabo, cozampla c/ des-
pensa e DCE,  2 gars, área 
de lazer completa. Venha 
conferir não perca tempo  
3227-3099/ /9973-4073  
www.bmendes imoveis.
com.br

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

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

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

PONTA DO FAROL- Ven-
de na ponta do farol, av. 
Dos  holandeses, c/3 stes, 
varanda, sala em 2 amb., 
armários, andar alto, área 
de lazer 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 fo-
gão, lavanderia, wc c/ar-
mários, 2 qtos, c/guarda 
roupa, ar cond., piso no 
porc.350 Mil fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

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

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

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

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

ED. UNIQUE- Apto c/ 49,76 
m²,  1 qto, sala de estar/
jantar, varanda, coz., WC 
social, WC serviço,2 va-
gas na gar., pisc., solarium, 
deck com churrasq., salão 
de festas, fitness center. 
Venha Conferir....3227-3099 
/ 9973-4073/ www.bmen-
desimoveis.com.br

RECANTO DO VINHAIS

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

RENASCENÇA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Renascença – Vde ap. Ed 
casa Blanca c/3 qtos, s/1s-
te, DCE,2 vagas R$ 410 Mi
l32358115/988026168/98
1811942 

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

Renascença – Vde ap. Ed. 
Demoseli c/3 qtos,s/1ste, 
DCE,2vagas R$ 330 MIL3
2358115/988026168/981
811942 

RESERVA LAGOA - PRONTO 
P/ MORAR!-  Vendo Apto c/ 
88 m² priv.,03 qtos sdo 01  
ste, sala estar/jantar, va-
randa, wc social, coz., área 
de serv., 02 gars. LAZER c/ 
mais de trinta itens c/ pis-
cinas adulto/infantil, spa/
sauna, churrasq., salão de 
festas / gourmet, brinque-
doteca, espaço diversão, 
lan house, academia. Ve-
nha Conferir.   3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

RESERVA RENASCENÇA
-PRONTO PARA MORAR! 
– Vendo Apto c/ 78,67 m² 
priv., 2 qtos sdo 01 ste mas-
ter c/ closet e var. priva-
tiva, sala de estar/jantar 
c/ var. gourmet, coz., área 
de serv., c/ gar. LAZER c/ 
Lobby, Fitness center, spa 
c/ sauna, Brinquedoteca, 
varanda renasc., salão de 
festas, salão de jogos, lan 
house, piscinas adulto/
infantil e churrasq... Ve-
nha Conferir.   3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

Jardim Renascença - Ven-
de-se Apt 186 m², 4 suí-
tes. Oportunidade R$ 
750.000,00. Contatos: 
(98) 99112-6150 / 3227-
4757. (A.01.11.15)

RENASCENÇA II

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

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

Vende- aptº cobertura du-
plex,  no renascença II, 3 
stes, 1 qto, sala em 2 amb., 
area de lazer completa, 3 
vagas, com 253 m2. 3227-
5865 /98176-1300.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AP00149 - RENASCENÇA 
II -Vende-se exc.apto, an-
dar alto, vista pra lagoa, 
c/130m² de área privativa, 
2 varandas, toda no grani-
to, totalmente mobiliado e 
c/móveis proj., decorado. 
c/sala em 2 amb.,3 qtos 
(s/1 ste e 2 semi-ste), copa/
coz., área de serviço, lav., 
DCE, 2 vags de gar.Valor 
R$ 750.000,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.
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Vende-se ou aluga-se apto 
na Rua Juritis Edifício Ju-
liana com 92 m², 3 qtos 
(2 suítes sendo 1 c/ clou-
set), dispensa e 2 vagas na 
garagem. Valores: Venda: 
R$ 490 Mil – Aluguel: R$ 
1.800,00 + Cond. Tratar: 
(98) 98766-7475 / 98770-
1212/ 98208-2264.

Renascença ll - Vende-
se ou aluga-se apto na 
Rua Juritis Edifício Julia-
na com 92 m², 3 qtos (2 
suítes sendo 1 c/ clou-
set), dispensa e 2 vagas 
na garagem. Valores: 
Venda: R$ 490 Mil – Alu-
guel: R$ 1.800,00 + Cond. 
Tratar: (98) 98766-7475 / 
98770-1212/ 98208-2264. 
(A.31.10.15)

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. Valor: 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, lavabo, coz. grande 
c/arm. proj. DCE, área ser. 
1 gar. Salão festas. Poço 
artesiano e água de Caema. 
Muito bem loc. Aceita fin. 
R$ 230.000,00 a neg. CRJ 
238 F: 98112-0322/3227-
1777  (COD. 0130).

TURU

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

ÚLTIMAS UNIDADES! VE-
NHA E RESERVE LOGO O 
SEU! Av. São Luis Rei de 
França, próx. ao Restau-
rante Cheiro Verde, COND. 
ÎLE DE FRANCE - Aptos c/ 

83 m², 3 qtos sdo 1 suíte e 
área de lazer. FACILITADO 
EM ATÉ 80 MESES DIRE-
TO COM A CONSTRUTORA. 
Venha conferir. 3227-3099 
/ 9973-4073  www.bmen-
desimoveis.com.br

Próx. ao Restaurante Chei-
ro Verde, ÎLE DE FRANCE - 
Aptos c/ 83m², 3 qtos sdo 
1 suíte e elevador. Facilita-
do em até 93 meses dire-
to com a construtora. Ve-
nha conferir. 3227-3099 / 
9973-4073.

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

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

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

ED. PERICUMÃ- PRONTO P/
MORAR- Apto c/ 74,18 m²,  
2 suites, sala de estar/jan-
tar, varanda, coz amerina e  
2 vagas de garagem,Play-
ground, Sauna, Terraço 
Gourmet, Salão de Festas, 
Fitness center, Quadra Po-
liesportiva, Kids club, Pisci-
na com raia e Deck Molhado. 
Venha Conferir...3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

ED.ALTO RENASCENÇA - 
PRONTO P/MORAR-  Apto 
c/  63,18 m², 95,28 m² e 
105,72 m², c/3 qtos sdo 2 
sts + 1 suite revers., sala 
de estar/jantar, varanda 
gourm., coz. americ., Wc 
serv. e 2 vagas de gar., pisc. 
adulto e infantil , playgrou-
nd, quadra poliesportiva, 
fitness, sala de desc., es-
paço gourmet, salão de 
jogos e bar/churrasq. 
Aproveite....3227-3099 / 
9973-4073/ www.bmen-
desimoveis.com.br

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

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

Vende-se no edf. Sole-
mar 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.

Restam apenas 2 uni. Ap-
tos, novos, prontos p/ mo-
rar 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. dis-
pensa c/ WC de ser. Área 
de lazer comp. gar. co-
berta  p/2  carros  fin. Di-
reto c/ a construtora em 
80 meses e bancário . Não 
perca essa oportunidade.  
3227-3099/9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

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

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

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

TURU - Vende apto no cond. 
Vista del mar, com varan-
da, sala, 2 qtos, 01 suíte c/
armários, wc social, coz., c/ 
armários, dce, área de servi-
ço 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 nas-
cente Fone: 988763976.

VICENTE FIALHO

VICENTE FIALHO – COD 
[502] Vende-se um apto 
c/52m² no Cond. Pacifico 
II, gar., sala, 2 qtos, WC so-
cial, coz.,  área de serviço, 
churr. e quadra poliespor-
tiva. Valor R$ 90.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

ALU-
GAR

ANIL

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

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

BAIRROS DIVERSOS

Alugo apartamento todo 
mobiliado no condomínio 
São José de Ribamar II, 3° 
andar, nascente 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 BE-
QUIMÃO Alugo apto térreo 
c/2 qtos, wc social, sala, 
coz., próx.ao Shopping da 
Ilha 1.000,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

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

CALHAU 

ALUGA APTO NO COND. 
VIVENDAS DO RENAS-
CENÇA, COM 140M2, VA-
RANDA, SALA AMPLA, LA-
VABO, 02 STES, SENDO 
1 MASTER, 02  SEMI-S-
TES, COZ., DCE, ÁREA DE 
SERVIÇO E GARAGEM. R$ 
2.800,00 - 98844.9025 E 
99976.7018.

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

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

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

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

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

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

Aluga apt  de 3 qts  no va-
randas do gran park. 3327-
5865/98176-1300.

CENTRO

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

COHAFUMA

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

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

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

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

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

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

COHAMA

ARIRIZAL – COD [A08] Alu-
ga-se um PONTO COMER-
CIAL na Rua do Aririzal, c/
área de 8.5 x 12m². Valor 
R$ 2.500,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

Cohama - AP00127 COHA-
MA Alugo exc. aptos c/sala 
ampla, sacada, 3 qtos (s/1 
ste), copa/coz., área de ser-
viço, lavanderia, Dce, Ed.c/
guarita 24 horas,2 eleva-
dores 1.600,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

Aluga apto, ótima loc. 
no Cond. D’Italy, 1 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 Cohama 
c/ 1 qto , sala , coz. Sacada  
e bem  ventilada  ( cond. 
Isabela )  TR: 98 3258-5629 
/3083-0799 /9 8731-2428 
/ 99129-6797. Email: qua-
tro.i@ig.com.br

COHATRAC

Alugo aptos novos com 2 
quartos, cozinha america-
na, wc e área de serviço, R$ 
500,00 Tratar: 8886-4566 
/ 8124-4221 / 8851-8066.

ESTRADA DE RIBAMAR

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

JARDIM ELDORADO

Alugo apto no Cond. Del 
Fiore, 10º andar, nascente, 
com 3 qrtos sendo 1 ste,  
coz. amer., 2 vag. de ga-
ragem, área de lazer com-
pleta. Valor R$ 1. 500,00, 
cond. R$ 200,00. Contato: 
3227-6028/ 8270-2740.

JARDIM ELDORADO - Alugo 
flat completamente mobi-
lhado e c/ moveis plane-
jados, pronto p/ morar R$ 
1.600,00 c/cond. incluído 
Tr: 3235-6477/ 3235-6687/ 
99971-2399/ 99606-4732. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br  COD 8333

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

JOÃO DE DEUS 

Aluga–se apto c/ 2 qtos , 
1 sala , copa , coz. Lavan-
deria , bem  amplo e ven-
tilado no bairro João de 
Deus  valor R$ 550,00 c/ 
cond.    TR: 98 3258-5629 
/3083-0799 /9 8731-2428 
/ 99129-6797. Email: qua-
tro.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  refor-
mado c/ 2 qtos, 2 wc, coz. 
am., sala, var, sacada, vaga 
na garg, fica atrás do Col. 
Raio de Sol, Bloco B-5 R$ 
780,00 c/ cond. Incluso fa-
lar c/ Dr. Guimarães 8141-
3501 / 8125-0410.

PONTA D’AREIA

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

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

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

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

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

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

Aluga exc. e lindo loft 
(apto), semi-mobiliado, 
de frente para mar, vista 
plena, esp. grandes, c/ ar-
mários proj. 1 suite  más-
ter c/ hidrom., 1 semi-sui-
te, sala estar e jantar, wc 
reversível, copa/coz. área 
ser. 1 vaga gar. CRJ 238 
F: 98112-0322/3227-1777  
(COD.150).

PONTA DO FAROL

Aluga apto, c/ 152 m², no 
Pallazo Verona, andar alto 
c/ vista mar,nasc total, c/ 
03 stes amplas, sala p/ 02 
ambientes, varandão, la-
vabo, coz ampla c/ armá-
rios, despensa e DCE, 02 
gars, área de lazer com-
pleta . Venha conferir não 
perca tempo.  3227-3099 / 
/ 9973-4073  www.bmen-
des imoveis.com.br

Aluga exc. apto c/ 03 suí-
tes c/ armários, andar alto, 
nasc, todo no porc. sala 
p/ 02 ambientes  c/ am-
pla sacada, WC social c/ 
blindex, coz c/ armários, 
área de serviço c/ DCE, área 
de lazer completa, gar p/ 
02 carros, ótima localiza-
ção. Venha conferir. 3227-
3099/9973-4073. www. 
bmendesimoveis.com.br

Aluga exc. e lindo apto, 
274m², tot. mobiliado (1ª. 
Qual.), de frente p/ mar, 
vista plena, esp. enormes, 
todo c/ arm. proj.  1 suite 

máster c/closet e hidrom., 
1 suite c/hidrom., 2 suites, 
sala estar, sla/jantar/sala/
intima/ home theater, la-
vabo, escri. copa/coz. área 
ser. Dce, 3 vgs gar. CRJ 238 
F: 98112-0322/3227-1777  
(COD.160)

Aluga exc. apto, todo mo-
biliado, 1 suite, 1 qrto, sla 
2 amb. wc social, var. 
coz. área ser. wc , 2 ap. 
ar cond. 1 gar. Ótima loc. 
no 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 suite, 
1 qrto, sla 2 amb. wc so-
cial, var. coz. área ser. wc  
1 gar. Ótima loc. no melhor 
“point” de São Luis, na La-
goa da Jansen, a 500m da 
praia. R$ 1.800,00, incluso 
cond. CRJ 238 F: 98112-
0322/3227-1777  (COD.180)

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

RENASCENÇA

Aluga apto no ed. Maria-
na, com sala, 01 quarto, wc 
social reversivel, cozinha, 
área de serviço e garagem. 
R$ 950,00 - 3268.3390 - 
9976.7018.

Alugo apartamento quarto 
e sala, c/ varanda, mobi-
liado no Renascença 1. R$ 
1.500,00 c/ cond. Incluí-
do. Telefones: 3199-1793/ 
8289-1031/ 8187-3063; 
e-mail: tellesreginaldo@
hotmail.com

Jardim Renascença - 
AP00126 JARDIM RENAS-
CENÇA Aluga-se exc.apto 
no Renascença, c/3 qtos, 
s/2 stes, wc social, sala am-
pla, sacada,móveis proje-
tados da coz.,e qto 3.500,00 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

Renascença - AP00034 RE-
NASCENÇA Aluga-se exc. 
apto c/ móveis plan., 4 stes, 
4 wc (s/3 stes), sala,copa,-
coz., sacada, dce, lavande-
ria, Dce, gar.p/2 carros,sa-
cada R$ 4.600,00 fone: 9 
8159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

Renascença - AP00130 RE-
NASCENÇA Aluga-se exc.
apto c/móveis plan., coz.c/
fogão, máquina de lavar, 
sala c/painel p/TV, copa c/
mesa p/4 cadeiras, 2 qtos, 
3 wc, s/1 ste R$ 2.000,00 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

Cod. 7203 - Alugo apar-
tamento no Ed. Dom Pe-
drito, próximo a faculda-
de Ceuma com 1 suíte e 1 
quarto, cozinha america-
na, área de serviço com 
wc, sala, varanda, wc so-
cial. R$ 1.900,00 com con-
domínio.   Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
982252627  www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

Alugo apto reformado no 
Ed. Ana Karine com 2 qrtos 
sendo 1 ste com armários, 
wc social, sala com varanda 
e cozinha.  R$ 2.200,00 com 
condomínio. TR: 32356477/ 
32356687/ 999712399/ 
982252627. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

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

RENASCENÇA II

Aluga apto no ed. Grafi-
ti, com varanda, sala, 02 
qtos c/armários, 01 ste c/
armários, lavabo, wc so-
cial, copa, coz.c/armários, 
dce, área de serviço e gara-
gem. R$ 2.700,00 (aluguel 
e condomínio). 3268.3390 
- 99976.7018.

Alugo apto no Ed. Antônio 
Onofre Pinheiro com 4 qr-
tos sendo 2 stes reversíveis 
com armários, sala em L, 
varanda, lavabo, cozinha 
com armários, deposito, 
lavanderia, dce, piscina, 
churrasqueira, salão de 
festa, sauna, 2 vagas na 
garagem. R$ 3.500,00 com 
condomínio incluído. Tr: 
3235 6477/ 3235 6687/ 9 
99712399/ 9 96064732.

Renascença II -  AP00140 
RENASCENÇkA II Aluga-se 
exc. apto c/110m², nasc., 
c/móveis plan., ar cond.
nos qtos, 3 qtos, 2 wc, s/1 
ste e 1 wc reversível, sala, 
copa/coz.c/armários, la-
vanderia, dce completa, 2 
vagas de gar. R$ 2.200,00 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

Aluga apto mobiliado, 1 qto 
muito esp. sla p/2 amb. 1 
wc, coz. área ser. 1 gar. Todo 
com arm. Próx. Shoppin-
gs Tropical e Monumental.  
R$1.500,00 c/condominio. 
CRJ 238 F: 98112-0322/3227-
1777  (COD. 190).

RIBAMAR

ESTRADA DE RIBAMAR – 
COD [A06] Aluga-se APTOS 
no Cond.Village do Bosque 
III, na avenida que dá aces-
so ao Socorrão II, c/sacada, 
sala, coz., 2 qtos, 1 WC so-
cial. Valor R$ 650,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

TURU

Aluga excelente apto c/ 
64 m², no Ville de Fran-
ce, nasc total, c/ 02 qtos 
sdo 01 suíte c/ closet, sala 
p/ 02 ambientes c/ varan-
da e cortina de vidro, WC 
social, cozinha america-
na c/ área de serviço, área 
de lazer c/ salão de fes-
tas, quadra poliesportiva 
e playground, gar p/ 02 
carros. Venha conferir. Ve-
nha conferir.   3227-3099 / 
9973-4073        www.bmen-
desimoveis.com.br
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TURU - COD [A04] Aluga-se 
um APTO  no Residencial 
Campo Verde, c/sala, coz., 
2 qtos, wc social, gar.e área 
de lazer. Valor R$ 650,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137. 

Alugo apto no cond.Arthur 
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.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

Apartamento para Resi-
dencial VIVARE, Sala, Coz, 
Wc, 02 Qts, varanda, 1 An-
dar, Área de lazer com-
pleta, estac. p/ visitan-
tes, moveis projetados. 
98 – 98844-9528.

Aluga apto no Cond. 
Campos Verde, com sala, 
2 quartos, wc social, co-
zinha, Área de Serviço e 
Garagem. R$ 700,00 (In-
cluindo o condomínio) - 
3268.3390 - 9976.7018.

Aluga-se apto, 2 qrtos, 
área de lazer completa. 
Valor R$ 800,00 cond.in-
cluso. Contatos: 98 98731-
2428/ 99124-7680.

Alugo apto n-ascente no 
2º andar do Ed. Vilage Boa 
Esperança com 1 semi ste, 
1 qrto com armários, sala, 
varanda, cozinha projeta-
da. R$ 1.300,00 com con-
domínio. TR: 32356477 / 
32356687 / 999712399 / 
982252627. www.ayrtone-
julio imoveis.com.br

Aluga-se apto no cond. 
Gran Village Eldorado no 
Jardim Eldorado - Turu, 1º 
andar, nascente, ventilado, 
Novo. Aluguel R$ 850,00 
(incluso condominio). Tra-
tar: 98-8811-9338.

Aluga apto no cond. An-
dréa, c/ varanda, sala, 2 
qtos, wc social reversivel, 
coz., área de serviço e gara-
gem. R$ 750,00 (aluguel e 
condomínio) TR. 3268.3390 
- 99976.7018.

TURÚ - Alugo apto c/ 
2 qtos, sala, coz., wc, 1 
vaga, área de lazer. R$ 
700,00 c/o cond. Incluído 
Tr: 32356477 / 3236687 / 
999712399 / 996064732. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

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

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

VICENTE FIALHO

Aluga apto no cond. 
Porto do sol, c/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/ 999712399/ 
988168000.  www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br 

 
 
 
 
 
 

 

ARAÇAGY

ARAÇAGY – COD [497] Ven-
de-se um conj.de 08 Kits 
nets, sendo que cada uma 
possui sala, 1 quarto, WC 
social e lavanderia cole-
tiva. Valor R$ 250.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

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

SÃO CRISTOVÃO 

Vende-se Condomínio de 
17 quitinetes c/ sala , qto 
, banheiro , pia de coz . e 
lavanderia externa no  São 
Cristovão  prox. Ao  Mix  
Mateus .    TR: 98 3258-
5629 /3083-0799 /9 8731-
2428 / 99129-6797. Email: 
quatro.i@ig.com.br

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

 BAIRROS DIVERSOS

Aluga–se quitinetes c/ e 
sem mobília , nos  seguin-
tes bairros  Forquilha, Pla-
nalto , Parque Vitória, Jar-
dim  São Cristovão , João 
de Deus , Cid. Operária e 
Santa Clara .   TR: 98 3258-
5629 /3083-0799 /9 8731-
2428 / 99129-6797. Email: 
quatro.i@ig.com.br

Aluga-se  quitinetes  c/ 
e sem mobília nos se-
guintes bairros Anil , Ivar 
Saldanha , João Paulo , 
Cohatrac  e Monte Cas-
telo .  TR: 98 3258-5629 
/3083-0799 /9 8731-2428 
/ 99129-6797. Email: qua-
tro.i@ig.com.br

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

ALU-
GAR

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

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

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

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

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

Vendo 8 hectares no Ara-
çagi 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 se-
parado sendo R$ 30 Mil 
cada.  Fone: 98 3235-8115/ 
3235-8312/ 9 8181-1942/9 
8802-6168/ 9 8118-3146.

BARREIRINHAS

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

BR-135

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

BR 135 - Vde area 
c/27000 m2 toda plana 
no 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. Ve-
nha conferir.   3227-3099 
/ 9973-4073  www.bmen-
desimoveis.com.br

CALHAU- Terreno no ca-
lhau  próximo  da litorânea 
c/1.103 m², todo murado 
, localização privilegiada  
3227-5865 /98176-1300.

CIDADE OPERÁRIA

Cidade Operária - TE00020 
CIDADE OPERÁRIA  - Vende-
se uma área de 20.000,00 
m² , plana,murada, c/ ben-
feitorias, 3 casas de mora-
da, galpão, escritório, plan-
tações c/ docum.. regular  
2.000.000,00 fone:  9 8159-
9890 VIVO / 9 8705-1021 OI 
/ 3233-4801.

JARDIM ATLANTICO

Vendo terreno de 1.280 
m² no Jardim Atlântico no 
turu com 2 frentes por R$ 
700.000,00 à 100 metros 
da avenida rei de frança. 
fone: 988763976

JARDIM ELDORADO

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

NOVO ANGELIM

Vende area c/ 2500m², 
murado, à 50m da Av. Je-
ronimo de Albuquerque. 
F: 3235-8115 / 3235-8312 
/ 8181-1942 / 8802-6168 
/ 8118-3146. Creci J-184.

NOVO COHATRAC
Vendo lote, área 10 x 20 
toda plana R$ 30.000,00. 
8886-4566 / 8124-4221.

OLHO D’AGUA

VENDE TERRENO COM 
4.400M2 (44X100), TODO 
PLANO, NASCENTE, MU-
RADO, EXCELENTE PARA 
CASAS, APTO, GALPÃO 
ETC. R$ 1.350.000,00 - 
3268. 3390 - 98844.9025 
- 99976.7018.

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

Vde lote c/1000 m2 mura-
do, lado praia, exe. Loca-
lização R$ 700 Mil    Fone: 
98 3235-8115/ 3235-8312/ 
9 8181-1942/9 8802-6168/ 
9 8118-3146.

PAÇO DO LUMIAR

PAÇO DO LUMIAR- Ven-
de  terreno paço do lumiar 
prox. do Wang Park todo 
murado medindo 10.000 
m², 3227-5865/ 98880-
1014.

PANAQUATIRA

Panaquatira - Vde area 
c/2.700m2 em Av. e lote 
de 713m2 na beira da praia 
Fone: 98 3235-8115 / 3235-
8312 / 98181-1942 / 98802-
6168 / 98118-3146

QTAS DO CALHAU

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

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

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

RAPOSA
Atenção Investidores: Óti-
mo para hotel / resort – 
chácara c/ 10.000m2 mura-
da, c/ acesso ao mar, casa 
c/ 3 qtos, wc, sala, coz., 
poço artesiano, fruteiras 
diversas, preço de oca-
sião R$ 400.000,00, bair-
ro Juçara, Raposa-MA (98) 
98806-9810 / 4107-1030 / 
99138-9496.

SÃO CRISTOVÃO

Vende área com 4080m² 
à 150m da Av. Guajajaras, 
murado, poço. R$ 600 MIL. 
Tratar: 3235-8115 / 3235-
8312 / 8181-1942 / 8802-
6168.

S. JOSÉ RIBAMAR

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

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR- 
vende terreno são josé de 
ribamar dentro da área me-
tropolitana slz, c/area total 
de 20 ha, ideal p/ grandes 
investimentos e constru-
toras. Doc. Regularizada. 
3227-5865 /98176-1300.

SANTA BARBARA

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

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

TURU

Vendo lote de 4.000 m², na 
Av. General Arthur Carvalho 
por R$ 550.000,00, aceita-
mos um imóvel na nego-
ciação. Fone: 988763976.

Vendo terreno de 1.280 
m² no Jardim Atlântico no 
Turu com 2 frentes por R$ 
700.000,00 à 100 metros 
da avenida 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 quadra-
dos). Próx.à Avenida dos 
Holandeses 12.000,00 fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

RENASCENÇA

Alugo área próximo ao Sho-
pping Tropical com área 
de 3.000m² Tr: 3235-6477 
/ 3235-6687/ 9971-2399/ 
8225-2627 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br
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RENASCENÇA

Ótima oportunidade de ne-
gócio. Vende 8 salas conju-
gadas, perfazendo um total 
de 192,99m. Com 7 vagas de 
garagens. R$ 900.000,00. 
Falar c/ Ataide. F: 3235-
8115 / 3235-8312 / 8181-
1942 / 8802-6168 / 8118-
3146. Creci J-184.

Vde sala c/29m2, wc, 
vaga, reformada, R$ 
140 Mil   Fone: 98 
3235-8115/ 3235-8312 
/9 8181-1942/9 8802-
6168 /9 8118-3146.

RENASCENÇA - vende- sala 
no ed. Century empresa-
rial c/38m², 3227-5865/ 
98880-1014.

Vende-se 3 salas no office 
tower c/vista p/ lagoa, c/ 
90m², 3 garagens, todos 
c/ar condicionado e mo-
veis de escritório. 3227-
5865/98176-1300.

 SÃO FRANCISCO

Oport.: Vendo prédio na 
av. Castelo Branco alu-
gado por R$ 6.500,00 R$ 
1.200,000,00. Tr: 3235-
6687 / 3235-6477 / 9971-
2399 / 8816-8000. www.
ayr tonejul io imoveis .
com.br

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

Vendo loja no Ed. Comer-
cial Castelo Branco com 
área de 50m² e mezanino.  
R$ 120 mil  Tr: 3235-6687/ 
3235-6477/ 99971-2399/ 
99606-4732 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

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

AREINHA

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

CALHAU

Alugo lojas e salas na Ga-
leria Space Room, com óti-
ma localização e amplo 
estacionamento.  Valores 
a partir de R$ 2.500,00  Tr: 
3235-6687/ 3235-6477/ 
99971-2399/ 996064732   
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br COD: 4029.

COHAB

Aluga sala (prox. ao Pop 
Center) em frente a acade-
mia, 2º andar com área de 
30m² com banheiro inter-
no. R$ 600,00. 3268-3390/ 
9976-7018.

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

Alugo prédio comercial 
novo de esquina  na cohab 
com 3 pavimentos com 2 
wc cada, todo no porcela-
nato, com acabamento de 
primeira por R$ 18.000,00 
Fone: 98876397.

COHAFUMA

Alugam-se 02 salas juntas ou 
separadas no Pátio Jardins, 
com 35 m² cada, com piso e 
pontos de ar-condicionado e 
prontas para serem utiliza-
das, c/ gar. Privativa coberta...
Venha Conferir....3227-3099 
/ 9973-4073/ www.bmende-
simoveis.com.br

COHAMA

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

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

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

JARACATI

Aluga 2 ótimas salas co-
merciais, novas, áreas va-
riadas de 74m², R$3.000,00 
c/ conomínio, localização 
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 frente de 45 m² 
por 27m² de fundo área de 
1.215 construída ou cober-
ta. Valor R$ 20.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

PLANALTO ANIL

PLANALTO ANIL I – COD 
[A10] Aluga-se uma SALA 
COMERCIAL na av.principal 
que dar acesso ao Cohatrac, 
c/ wc. Valor R$ 1.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

Aluga-se uma SALA CO-
MERCIAL na av.principal 
que dar acesso ao Cohatrac, 
c/ wc.  Tratar:  999739137.

PLANALTO ANIL I – COD 
[A11] Aluga-se uma SALA 
COMERCIAL na av.principal 
que dar acesso ao Cohatrac, 
c/ wc. Valor R$ 450,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.  

PONTA D´AREIA

Alugam-se várias salas co-
merciais c/wc no Centro 
Comercial Lagoa Center, c/ 
metragens variadas de 30 a 
35 m², exc. p/ qualquer ati-
vidade comercial, gar pri-
vativa, ótima localização, 
próx. do Sistema Miran-
te...Aproveite....3227-3099 
/ 9973-4073/ www.bmen-
desimoveis.com.br

 REC. DOS VINHAIS

Aluga ponto comercial, 
com área de 40m², ba-
nheiro interno e porta de 
rolo. R$ 900,00 - 3268.3390 
- 9976.7018.

Alugo sala Ed. Atrium Pla-
za c/ vaga , 29m2 c/ ba-
nheiro R$ 1.200,00 + Cod. 
F:  3235-8115 / 9 8802-6168 
/ 9 8181-1942.

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

RENASCENÇA

Aluga sla Ed Zirconio 33m2, 
6ºandar Nova. R$ 1.500,00 
c/Cond 3235-8115 / 98802-
6168 / 98181-1942.

Aluga sls e ljs na av. Holan-
deses, almere office área 
comercial mais nobre de S. 
Luís. Traga seu empreen-
dimento para melhor ave-
nida da capital, lojas com 
248m² e salas com 37,48,54 
e 112m², 3227-5865 / 8176-
1300 / 8801008.

Aluga sala Ed Zirconio 33m2, 
6º andar nova. R$ 1.500,00, 
com cond.: 3235-8115 / 
98802-6168 / 98181-1942.

Aluga excelente sala co-
mercial, no Ed. Carrara, 
c/ 35 m², WC social, bem 
conservada, perfeita p/ 
qualquer atividade co-
mercial, prox. a bancos e 
shopping. Aproveite. 3227-
3099 / 9973-4073. www.
bmendes imoveis.com.br

Alugo ponto comercial novo 
design moderno, 300 m2, c/
vagas de garagem, bom p/
clinicas.   Fone: 98 3235-8115/ 
3235-8312/9 8181-1942/9 
8802-6168/9 8118-3146.

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

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

Renascença – Vde loja no 
Tropical Shopping  oportu-
nidade– Bom investimen-
to 32358115/ 988026168 / 
981811942 

RENASCENÇA II

Aluga sala no ed. Carra-
ra, c/área de 30m2 e ba-
nheiro interno. R$ 900,00 
- 3268.3390 - 99976.7018.

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

Renascença II - SA00002 
RENASCENÇA II Aluga-se 
3 salas comerciais, c/37 a 
42 m² de á.privativa, cada 
uma c/ wc privativo, frente 
p/avenida 1.700,00 fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

SA00012 - RENASCENÇA 
II -Aluga-se 3 salas no Ed. 
Michelangelo, uma c/52 
m² de área privativa por 
R$ 2.600,00 e 2 conjuga-
das c/30,00 m² cada uma 
no valor de R$ 1.600,00 
cada uma. Uma vaga de 
gar.por unidade. Locali-
zação privilegiada fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

SÃO CRISTÓVÃO
Aluga ponto comercial av. 
Lourenço Vieira da Silva, prox. 
terminal. Fone: 3235-8115.

Aluga ponto comercial, 
novo, 3 pisos, av. Louren-
ço Vieira da Silva, prox. ter-
minal de integ., bom p/ es-
colas, lojas, clínicas. aluga 
piso individual. Fone: 3235-
8115/ 8181-1942. Creci J-184.

Alugo galpão com área de 
300m², próximo ao Mateus. 
Tr.: 32356687 / 32356477.

SÃO FRANCISCO
Alugo pto coml no São 
Francisco na Avenida Cas-
telo Branco. Tr: 3235-6687

Alugo ponto comercial  
bem localizado na Av. Cas-
telo Branco, com área de 
40m², com banheiro. R$ 
2.000,00. Tr: 3235-6687 / 
3235-6477.

SÃO FRANCISCO- Alugo 
sala bem localizada no Ed. 
Comercial Castelo Branco 
R$ 600,00 Tr: 32356477/ 
32356687/ 996064732/ 
999712399. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

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

 

BARRA DO CORDA

Barra do Corda - FA00003 
Vendo Fazenda na cidade de 
Barra do Corda, à 400 km 
da Capital São Luís. Imó-
vel rural medindo 1.353 ha 
(imóvel georreferenciado 
e certificado pelo Incra), 
localizado na BR-226 à 
10km da Cidade Barra do 
Corda(direção Pres. Dutra) 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

MARACANÃ

Vende sítio c/ 10000m², 
Vila Boa Esperança, c/ 
casa de morada, 4 qtos, 
s/ 1 ste, wc social, mu-
rada, c/ piscina, arvores 
frutíferas. R$ 450 MIL F: 
3235-8115 / 3235-8312 / 
8181-1942 / 8802-6168 / 
8118-3146. Creci J-184.

Novo Cohatrac - Vde 2 lotes 
juntos c/200m2 cada,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 bair-
ro Mutirão em São José de 
Ribamar, medindo 1.560m², 
com casa de 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro 
e terraço. Tratar na Rua 
Santa Luzia, s/nº - Muti-
rão, com Agnaldo no local.

TURU

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

.4

ANIL

Aluga-se Sítios c/ casa 
para eventos c/ grande 
área livre , piscina , qdra 
, e campo de futebol  , Anil 
, no  Coquilho , Santa Bar-
bara .  TR: 98 3258-5629 
/3083-0799 /9 8731-2428 
/ 99129-6797. Email: qua-
tro.i@ig.com.br

ESTRADA DE RIBAMAR

Alugo sitio com 2 stes, 2 
quartos, sala ampla, copa, 
cozinha, piscina, chur-
rasqueira, arvores fru-
tíferas, etc. R$ 2.000,00. 
TR: 32356477 / 32356687 
/ 999712399 / 988168000. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

 

ALTOS DO CALHAU

Altos do Calhau - SA00009 
ALTOS DO CALHAU - Ven-
de-se / Aluga-se sala co-
mercial com 40,00 m² de 
área privativa, 7º andar, 
no Cond.Pátio Jardins 245 
Mil 1.500,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

ANIL

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

CALHAU

Vde salas juntas ou se-
paradas Ed. Vinicius de 
Moraes c/50m2 cada R$ 
300 mil (cada) 32358115/ 
988026168.

CENTRO

Vende prédio na beira mar 
ao lado do Ibceu, com 02 
pavim., recepção, 06 sa-
las c/ wc interno e coz., R$ 
280.000,00 - 9976.7018 - 
3268.3390.

COHAMA

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 se-
cret. c/almoxarifado, 1 dir., 
1 cantina, 1 pátio coberto, 
5 wcs, 3 slas de aulas bem 
arejado, 1 jd de inv; 2º piso 
- 6 slas de aulas amplas 
e arejadas e forradas c/ 
PVC, portas e janelas de 
madeira e vidro, 3 cxas 
d’água, 1 bomba de água 
grande e nova tem grade 
em todo prédio, Valor: R$ 
580.000,00. Tr: 3238-3583 
/ 999739137. 

IPASE- vende ponto comer-
cial de esquina ipase alto 
próximo a avenida, posto 
de combustivel, shopping 
da ilha c/381m², 3227-5865 
/98880-1014.
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Alugo pto coml no São 
Francisco na Avenida Cas-
telo Branco. Tr: 3235-6687.

Alugo ponto comercial  
bem localizado na Av. Cas-
telo Branco, com área de 
40m², com banheiro. R$ 
2.000,00. Tr: 3235-6687 / 
3235-6477.

SÃO FRANCISCO - Alugo 
consultório odontológi-
co completo, c/todos os 
equipamentos no Ed. Co-
mercial Castelo Branco. R$ 
2.000,00 c/ cond. incluído. 
Tr: 32356477 / 3236687 / 
999712399 / 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

TIRIRICAL

Alugo galpão comercial na 
Avenida Guajajaras com 
área total de 1.600 m² sen-
do 900 m² de área constru-
ída e 700 m² de estaciona-
mento privativo R$ 13 mil. 
TR: 32356477  / 32356687 
/ 99712399 / 996064732. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

Alugo  na Avenida Gua-
jajaras galpão com área 
total de 1.600 m² sendo 
900 m² de área constru-
ída e 700 m² de estacio-
namento privativo. Fone: 
3235-6477  / 3235-6687 / 
99712399 / 996064732.

Alugo galpão com área de 
1.000 m² com escritório, 
copa/ cozinha, refeitório, 
4 banheiros e estaciona-
mento. R$ 15 mil.  Tr: 3235 
6477/ 3235 6687/ 99971 
2399/ 98225 2627.  www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

Alugo galpão com área de 
1.000 m² com escritório, 
copa/ cozinha, refeitório, 
4 banheiros e estaciona-
mento.  Tr: 3235 6477/ 3235 
6687/ 99971 2399.

  

PONTA DA AREIA

Passo apartamento no ed. 
Jardim de Bordô, Ponta 
d’Areia, 4 suítes, lavabo, andar 
alto. 8853-1891 / 8102-0403.

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, an-
dar alto. 8853-1891. Ligue 
para negociarmos.

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

Aptos. Passar, alugar ou 
vender. Fones: 98159-
9890 VIVO / 99983-2772 
Oi / 3233-4801 Fixo / 3233-
4801.

SÃO FRANCISCO

Prédio na av. Castelo Bran-
co 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 mezanino.   Tr: 
99971-2399.

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

1 .1
VAGAS

Sideral - Transporte e Tu-
rismo. São Luís, Guima-
rães, Cururupu e Pinhei-
ro. Fone/Fax: 3259-8006 
/ 3243-1426.

Nova frota da Transbrasi-
liana, mais qualidade e se-
gurança nas suas viagens. 
Ligue e compre sua pas-
sagem. Preços iguais aos 
da Rodoviária com entrega 
gratuita somente para a ci-
dade de São Luís das 8 às 
18h. Ligue: 0800 726 7001.

Trabalhamos com Carradas 
de Areia, Brita, Terra  Pre-
ta para jardinagem, tijos e 
outros. Fone: 3234-7530. 

Novas linhas Guanabara 
- de São Luís para Barão 
de Grajaú, Paulino Neves 
(Via Tutóia), Timbiras (via 
Codó) e S. José dos Basílios 
(via Pedreiras). Consulte! 
Fone: 3243-3606.

Viaje com conforto e se-
gurança diariamente de 
São Luís a São João dos 
Patos, Mirador e Sucupi-
ra do Norte. Informações: 
3236-2933 / 99971-5153.

Serviços de Transporte de 
Passageiros de São Luís 
para  Pedreiras. Ônibus 
e micro ônibus. Expres-
so Nosa Senhora do Per-
pétuo Socorro. Fone: 98 
3253-9019.

Encomendas e Cargas. Ex-
presso Açailandia: 3245-
6126, 3245-3528.

ML VEICULOS 
CHEVROLET
AGILE LTZ, cor pre-
to, completo, manual , 
ano 2011/2012.  Vlr : R$ 
32.000,00.    TR: (98) 3249-
2010 /9 88524815 . 

S10 COLINA , cor prata , 
DH/ AR/ TRV/ ALAM , ma-
nual , ano 2009/2010  Vlr: 
R$ 50.000,00    TR: (98) 
3249-2010 /9 88524815 . 

CITROEN
C 3 PICASSO, cor pre-
ta, completo, manual, 
ano 2012/2013.  Vlr : R$ 
35.000,00.    TR: (98) 3249-
2010 /9 88524815.

FIAT
IDEA, cor vermelha , 
completo , DUALOGIC , 
ano 2012/2013   Vlr : R$ 
38.000,00    TR: (98) 3249-
2010 /988524815 .

UNO MILLE ECONO , cor 
preta , completo, manual 
, ano 2013/2013   Vlr : R$ 
20.000,00   TR: (98) 3249-
2010 /988524815.

LINEA ESSEN DUAL , cor 
prata , completo , DUALO-
GIC , ano 2011/2012  Vlr:  R$ 
38.000,00   TR: (98) 3249-
2010 /9 88524815 .

STRADA WORKING, cor 
cinza,  completa, manual, 
ano 2012/2013.   Vlr:  R$ 
43.000,00.    TR: (98) 3249-
2010 / 9 88524815 .

FORD
Ford F 250, cor verme-
lha, completa, manual, 
ano 2003/2003. Vlr:  R$ 
50.000,00  TR: (98) 3249-
2010 /988524815.

Fiesta, cor verme-
lho, completo, manual, 
ano 2013/2014. Vlr: R$ 
27.000,00  TR: (98) 3249-
2010 /988524815.

Jeep  Wrangler, cor pra-
ta, completo, automá-
tico, ano 2008. Vlr: R$ 
68.000,00  TR: (98) 3249-
2010 /988524815. 

HYUNDAI

I30 2.0  , cor  prata , com-
pleto , automático , ano 
2009 / 2010  Vlr : R$37. 
000,00     TR: (98) 3249-
2010 /9 8852-4815 . 

HB20X 1.6ª, cor cinza, com-
plet, automático, ano 2013/ 
2014  Vlr:  R$ 48.000,00   
TR: (98) 3249-2010 /9 
8852-4815.

Tucson GLSB, cor pra-
ta, automática, ano 
2011/2012. Vlr: R$ 
48.000,00 TR: (98) 3249-
2010 /988524815. 

HONDA
FIT, cor  cinza, completo, 
manual, ano 2010  Vlr : R$ 
35.000,00    TR: (98) 3249-
2010 /988524815 . 

CITY LX FLEX , cor cor cin-
za, completo, automático, 
ano 2013/2013  Vlr: R$ 
46.000,00  TR: (98) 3249-
2010 /988524815 .

KIA 

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

MERCEDES-BENZ

M. BENZ ML 350 CDI , cor 
branca, completa, automá-
tica, ano 2010/2011  Vlr: 
R$ 170.000,00   TR: (98) 
3249-2010 /988524815 . 

MITSUBISHI

PAJERO TR4, cor pra-
ta, completo, automá-
tica, ano 2011/2012, Vlr: 
R$ 50.000,00    TR: (98) 
3249-2010 /988524815.

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

NISSAN

SENTRA, cor  prata, 
completo, automático, 
ano 2007/2008.  Vlr: R$ 
25.000,00   TR: (98) 3249-
2010 / 9 88524815. 

LIVINA 18SL , cor  verme-
lho,  completo ,automáti-
co ,ano 2010/2010  Vlr: R$ 
28.000,00   TR: (98) 3249-
2010 /988524815. 

PEUGEOT
PEUGEOT 408 ALLURE, cor 
preto, completo, automáti-
co, ano 2011/2012. Vlr: R$ 
45.000,00   TR: (98) 3249-
2010 /988524815.

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 , manu-
al , ano 201/2011   Vlr: 
R$24.000,00   TR: (98) 
3249-2010 /988524815 . 

CARROS
CHEVROLET
CELTA - Vendo  um Celta, 
azul escuro, 2003. Valor a 
combinar. Fone: 9 8840-
4973.

Vendo Astra, 2009, preto, 
completo. Bem conservado. 
R$ 25.000,00. Tr: Kennedy, 
98869-3453 / 3245-1443.

FORD
FUSION - Vendo Fusion sel 
2.5 Automatico completo 
4 cilindros com teto solar 
2010/2010. R$ 49.000,00. 
3249-4773 / 9 9983-4085 
/ 9 8268-8895.

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

SERVIÇOS
HG  LOCADORA - Popu-
lar, executivo ,  doblô , 
4 x 4, van , ônibus e mi-
cro. Tr: (98) 98116-8316 / 
3088-2717.

Fretamento, Rodoviário e 
Cargas (Entregas e coletas 
programadas). Cisne Bran-
co, a sua melhor opção em 
transporte. Fones: 3245-
1233 / 3243-2847.

Serviços veiculares ao al-
cance das suas mãos. Ligue 
e anuncie no Tem. É mais 
negócio pra você. É só li-
gar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: tem-
classificados@oimpar-
cial.com.br

Expresso Açailandia. Li-
nhas São Luís x Sambaí-
ba via Imperatriz, todos 
os dias saindo da Ro-
doviária às 18h. Fone: 
3243-7157.

DUSTER , cor  verme-
lha , completo , manual, 
ano 2012/2013  Vlr : R$ 
45.000,00    TR: (98) 3249-
2010 /988524815 . 

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

SUZUKI
GRAN VITARA, cor 
branca,  comple-
to,  automático, 
ano  2011/2012  Vlr : 
R$ 54.000,00   TR: 
(98)  3249-2010 /  9 
88524815. 

TOYOTA
HILUX SW4 , cor bran-
ca, completa , automáti-
ca, ano 2014/2014  Vlr : 
R$ 178.000,00   TR: (98) 
3249-2010 /988524815 . 

VOLKSWAGEM
GOL 1.0, cor preto , comple-
to, manual , ano 2013/2013.  
Vlr: R$ 29.000,00   TR: (98) 
3249-2010 /988524815 .

Jetta, cor  branco, com-
pleto, botão de start, au-
tomático, ano 2014/2014. 
Vlr: R$ 90.000,00  TR: (98) 
3249-2010 /988524815.

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

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 Cin-
za,  Comp. AIR BAG e ABS  
U Dono  Vlr. R$ 23.800,00 
Tel. 3246-0495 98115-0107

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

Ótima oportunidade de ne-
gocio passa-se restaurante 
todo completo em pleno 
funcionamento com boa 
freguesia. Localizado no 
Centro, prox. A praça da 
alegria. Aceito carro de me-
nor valor. Contato: 98912-
4575. (A.03.11.15).

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

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

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

SERVIÇOS
Toque no Coração de quem 
ama tanto. Mensagens ao 
vivo, buquês de flores e ces-
tas para todas as ocasiões. 
Pelúcias.  Fone: 98828-7163.

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

Temos corretores de imó-
veis com experiência pron-
to para atendê-los.  Ligue 
para 3238-3583.

Cartões PVC, com Verniz 
local, Panfletos, Imãs de 
geladeira. 1000 cartões de 
visita a partir de 80 Reais. 
Fone: 99167-0020.

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

Grades de ferro. Portões, 
Lembrancinhas, soldagem. 
Serviços  de serralheria em 
geral. Fone: 9 9905-2402.

C&D Concita. Preços aces-
síveis. Fardo de Cerveja em 
Lata: Skol, Brahma ou An-
tarctica, apenas R$ 35,00 
(quente); Cerveja (600ml) 
Glacial: R$ 65,00 (a grade, 
quente). Fone: 9 8149-1461.

EMPREGOS
Procura-se interessa-
dos em revenda de pro-
dutos profissionais para 
salão de beleza. Ex: Se-
lagens, hidratações, ma-
tizadores e etc. Interes-
sados enviar uma carta 
de apresentação para os 
e-mails alexandre-aze-
vedo11@hotmail .com 
ou adrianerogeria@hot-
mail.com, para maiores 
informações entrar em 
contato no (98) 99973-
2431/ (98)99972-0875. 
(A.31.10.15)

Precisa-se de corretores 
de imóveis, com experi-
ência e CRECI ou estagi-
ários da área.  Interessa-
dos enviar currículo para 
sebastiao_imoveis@hot-
mail.com ou ligar para 
3238-3583.

OPORTUNIDADE - EM-
PRESA DE INFORMÁTI-
CA AVANÇADA EM SÃO 
LUÍS.  CONTRATAÇÃO 
IMEDIATA! VAGAS P/ TE-
LEMARKETING (18 A 20 
ANOS), VENDEDOR AM-
BOS OS SEXOS. ENVIAR 
CURRÍCULO ATÉ 3ª FEI-
RA P/ E-MAIL: rh.unida-
desaoluis@gmail.com

B. MENDES IMÓVEIS - Pre-
cisa-se de corretor(a) com 
CRECI ou estagiários do 
Curso TTI, contratação 
imediata. Interessados 
entregar currículos na 
Av. do Vale, nº 9, Ed. Car-
rara - salas 517 / 518. Re-
nascença II. Tr: 3227-2182 
ou 3227-3099.

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.

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

TOYOTA
ETIOS SEDAN XS 1.5 
2013 Prata, Comp. U. 
Dono  54.120 KM, Vlr. R$ 
33.500,00 Tel. 3246-0495 
/ 98115-0107.

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

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.



São Luís, terça-feira,

3 de novembro de 2015
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EMPREGO
CONCURSOS

AGENTE COMUNITÁRIO

OPORTUNIDADE

PARA ESTUDANTES

Prefeitura de Bacabal 
abre  processo seletivo 

 90 vagas  para todos os 
níveis em Luís Domingues  

 TRT-MA  oferece vagas de 
estágio em várias cidades

CONCURSO

Divulgado resultado 
do seletivo para Saúde
Os candidatos aprovados deverão apresentar, a partir de hoje, a documentação que consta no 
edital para admissão, a fim de atender às demandas das unidades da Rede Estadual de Saúde

A 
Empresa Maranhense de Ser-
viços Hospitalares (EMSERH) 
divulgou o resultado, na úl-
tima sexta-feira (30 de ou-

tubro), do processo seletivo simpli-
fi cado para contratação de pessoal 
para atender às demandas das uni-
dades da Rede Estadual de Saúde: 
Laboratório Central de Saúde Públi-
ca do Maranhão (Lacen/MA), Cen-
tral de Hematologia e Hemoterapia 
do Maranhão (Hemomar), Unidade 
Mista do Maiobão e Hospital Presi-
dente Vargas.

As chamadas dos candidatos clas-
sifi cados e aprovados serão realiza-
das por meio do edital de convoca-
ção disponibilizado no site http://
www.saude.ma.gov.br/convocados.
html. Os candidatos aprovados de-
verão apresentar a documentação 
que consta no edital para admissão. 
Na ocasião, receberão suas respec-
tivas escalas de plantão.

Para efeito de formação de ca-
dastro reserva, poderá ser chama-
do até três vezes o número de vagas 
para cada cargo pretendido, de acor-
do com a necessidade da EMSERH.
 
Calendário 

Os candidatos aprovados para as 
unidades de São Luís deverão apre-

sentar a documentação necessária 
nas seguintes datas:

Hospital Presidente Vargas – dias 
3/11/2015 (terça-feira) e 4/11/2015 
(quarta-feira), das 8h às 19h;

Unidade Mista do Maiobão – 
dia 5/11/2015 (quinta-feira), das 
8h às 19h;

Laboratório Central de Saúde 
Pública do Maranhão (Lacen/MA) 
- dia 5/11/2015 (quinta-feira), das 
8h às 19h.

 Central de Hematologia e He-
moterapia do Maranhão (Hemomar) 
– Unidade São Luís – dia 5/11/2015 
(quinta-feira) das 8h às 19h.

Interior

Os candidatos aprovados para 
o interior (Hemomar) deverão 
aguardar a data de convocação, 
que será informada posteriormen-
te no mesmo endereço eletrônico 
informado anteriormente.

Chamada dos classifi cados e aprovados em seletivo da saúde será feita por meio de edital de convocação  

PARA ADVOGADOS

DPU reabre concurso com 143 vagas 
A Defensoria Pública da União 

(DPU) determinou a reabertu-
ra do concurso para a carreira 
Técnico-Administrativa, orga-
nizado pelo Cespe/Cebraspe e 
pela própria DPU, com a parti-
cipação da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB). As inscri-
ções podem ser feitas de 9 a 22 
de novembro de 2015 e os can-
didatos que haviam pago a taxa 
anteriormente estão com a par-
ticipação confirmada.

São oferecidas as mesmas 143 
vagas anunciadas para provimen-
to imediato, além de formação de 
cadastro, nos cargos de Analista 
Técnico-Administrativo, Arqui-
vista, Assistente Social, Biblio-
tecário, Contador, Economista, 
Psicólogo, Sociólogo, Técnico em 
Assuntos Educacionais, Técnico 
em Comunicação Social - Jorna-
lismo e Agente Administrativo (ní-
veis médio e superior).

Inscrições

As inscrições podem ser fei-
tas via internet, no sítio da or-
ganizadora (http://www.cespe.
unb.br/concursos/dpu_15_ad-
ministrativo). A taxa de inscri-
ção custa R$ 70,00 para cargos 
de nível médio e R$ 100,00 para 
nível superior, podendo ser paga 
até 7 de dezembro. A DPU tam-
bém disponibiliza locais de aces-
so à internet para realização da 
inscrição.

Candidatos com interesse em 
desistir de participar do certa-
me devem solicitar devolução 
da taxa de inscrição. Para isso, 
deverão acessar a mesma pági-
na, de 14 a 16 de dezembro de 
2015, e realizar os procedimen-
tos necessários. A devolução da 
taxa de inscrição será efetuada 
somente em conta corrente ou 
diretamente no caixa.

Provas, remuneração e validade do concurso

As provas objetivas e a perícia médica dos candidatos que se declararam 
com defi ciência serão realizadas nas 26 capitais e no Distrito Federal. 
As provas objetivas têm nova data provável de aplicação: dia 24 de 
janeiro de 2016, pela manhã e tarde (a depender se avaga é para 
nível médio ou superior) tendo duração diferenciada, conforme o 
cargo pretendido.
O edital prevê que o aprovado e nomeado receberá remuneração 
entre R$ 3.817,98 e R$ 6.348,27, para cumprir jornada semanal de 
40 horas. Os novos servidores poderão ser lotados nas unidades dos 
Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito 
Federal, Espirito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, 
Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, e Tocantins.
O prazo de validade do concurso será de um ano, contado a partir 
da data de publicação da homologação do resultado fi nal, podendo 
ser prorrogado.
De acordo com a assessoria do órgão, o concurso foi suspenso em 
maio deste ano após o Ministério do Planejamento (MPOG) retirar 
as vagas que estavam redistribuídas. A DPU ajuizou ação na Justiça 
contra a medida e o pedido foi deferido. Agora, o concurso segue com 
a mesma quantidade de vagas previstas na primeira etapa. 

Divulgado o edital nº 
001/2015 de processo seletivo 
da Prefeitura de Bacabal, no es-
tado do Maranhão, que dispõe 
de 46 vagas temporárias para 
Agentes Comunitários de Saú-
de e 144 para formação de cadas-
tro de reserva, nas zonas urbana 
e rural do município.

Os aprovados farão jus a re-
muneração de R$ 1.014,00, por 
jornada semanal de 40 horas.

As inscrições serão realiza-
das entre os dias 3 e 18 de no-
vembro de 2015, na Secretaria 
Municipal de Saúde, situada na 
Rua Filomeno Parga s/n°, Bair-
ro Esperança, das 8h às 12h e 
das 14h às 18h, somente em dias 

uteis. Será cobrada taxa no valor 
de R$ 50,00.

Todos os participantes serão 
avaliados mediante aplicação de 
prova objetiva, prevista para o 
dia 13 de dezembro de 2015, em 
local e horário a sere informa-
dos antecipadamente.

Provavelmente, o gabarito 
será divulgado no dia seguinte 
a prova e o resultado fi nal no dia 
29 de janeiro de 2016.

A validade do processo seleti-
vo será de dois anos, contados da 
data de publicação da homolo-
gação do resultado fi nal, prorro-
gável uma vez, por igual período, 
se houver candidatos aprovados 
e ainda não nomeados.

A Prefeitura de Luís Domingues, 
no estado do Maranhão, lançou o 
edital nº 001/2015 de concurso pú-
blico, a ser executado pelo Instituto 
Machado de Assis. De acordo com 
o regulamento, o salário ofereci-
do vai de R$ 788,00 a R$ 3.152,00, 
em carga horária de 25, 30 ou 40 
horas semanais.

Serão contratados 90 profi s-
sionais de ensino fundamental, 
médio e superior, nos cargos de 
Professor Educação Infantil , En-
sino Fundamental – Anos Iniciais 
(1º ao 5º Ano), Educação Física, 
Ensino Religioso, Língua Inglesa 
– Nível II, Língua Portuguesa – Ní-
vel II , Geografi a – Nível II , Histó-
ria – Nível II , Matemática – Nível 
II, Ciências – Nível II , Técnico de 
Suporte Pedagógico , Enfermeiro 
, Turismólogo, Bioquímico , Psi-
cólogo , Assistente Social , Nutri-
cionista, Agente Administrativo, 
Técnico Administrativo, Fiscal de 
Obras e Posturas, Guarda Munici-
pal, Técnico de Enfermagem, Téc-
nico em Eletricidade , Técnico de 

informática/ Operador de Siste-
ma, Motorista CNH “D”, Auxiliar 
Operacional de Serviços Diver-
sos e Vigia.

Serão destinados aos portadores 
de defi ciência 5% do total de vagas 
existentes, desde que a defi ciência 
de que são portadores não seja in-
compatível com as atribuições do 
cargo a ser preenchido.

Os interessados têm até o dia 
27 de novembro de 2015, para efe-
tuarem suas inscrições via internet 
no endereço eletrônico www.inst-
machadodeassis.com.br. O valor 
da taxa de inscrição para cargos de 
ensino fundamental é de R$ 50,00, 
ensino médio R$ 60,00 e ensino su-
perior R$ 90,00.

A prova objetiva será aplicada 
na cidade de Luís Domingues - MA, 
na data prevista de 27 de dezembro 
de 2015, às 9h, em local a ser divul-
gado com antecedência. O gabari-
to preliminar está previsto para ser 
divulgado no dia 29 de dezembro 
de 2015, através do site www.inst-
machadodeassis.com.br. 

O Tribunal Regional do Tra-
balho da 16ª Região, no estado 
do Maranhão, publicou o regu-
lamento do 1º processo seletivo, 
destinado a selecionar estudan-
tes regularmente matriculados e 
com frequência efetiva em cur-
so de graduação de níveis mé-
dio e superior. Os candidatos se-
lecionados atuarão nas cidades 
de São Luís, Açailândia, Bacabal, 
Balsas, Barra do Corda, Barrei-
rinhas, Caxias, Chapadinha, Es-
treito, Imperatriz, Pedreiras, Pi-
nheiro, Presidente Dutra, Santa 

Inês, São João dos Patos e Timon.
Os estagiários receberão, a 

título de bolsa-estágio, a impor-
tância mensal de R$ 700,00 para 
estudantes de educação regular do 
ensino superior e R$ 475,00 para 
estagiários de nível médio e téc-
nico, além de auxílio-transporte 
em pecúnia, proporcionalmen-
te aos dias efetivamente estagia-
dos, estipulado o valor diário de 
R$ 2,60. As inscrições serão reali-
zadas até às 18 horas do dia 6 de 
novembro de 2015, no site www.
superestagios.com.br.


