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  Marés   Giro
O presidente da Fiema, Edilson 
Baldez, comanda delegação 
de empresários maranhenses 
da indústria em Brasília para 
participar do 10º Encontro Na-
cional da Indústria (Enai).

  Tiro Livre
Ou o Sampaio ganha do Atléti-
co-GO, nesta noite,  ou o sonho 
de subir para a elite do futebol 
brasileiro chegará ao fim. E não 
adianta fazer mais cálculos.

  #pdv
O musical infantil O Jardim 
Mágico do São Luís Shopping 
lançará o Natal do Shopping, 
no sábado, na praça de ali-
mentação do piso 2, com en-
trada franca. 
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O caminho é 
pela educação
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Índice de homicídios de 
mulheres no Maranhão está 

entre os mais baixos do Brasil
A taxa de homicídios contra mulheres no país aumentou 8,8% entre 2003 e 2013, segundo o estudo Mapa da Violência 2015 . No período, em média, 

11 mulheres foram assassinadas no Brasil todos os dias. Mais da metade delas, 55%, eram negras. O Maranhão ocupa o 6º lugar, com menor número de 
taxas de homicídios de mulheres de 2,3 por cada 100 mil habitantes. Crimes concentram-se mais em São Luís, que ocupa o 3ª posição entre as capitais.

URBANO 
  

 

 Eduardo Cunha cogita 
dar sinal verde para análi-
se do processo de impea-
chment contra a presidente 
Dilma Rousseff apenas em 
meados de dezembro.

Vencer

Governo embarga 
mineradora 
responsável 

por barragens
PÁGINA 6\GERAL

Após tropeçar contra o Oeste, o Sampaio Corrêa volta ao Estádio 
Castelão, hoje, às 20h30 (horário local), para enfrentar o Atlético-
GO pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equi-
pe precisa de uma vitória para continuar sonhando com o acesso. 
SUPERESPORTES 4

Maranhense é 
ouro no Brasileiro de 
Maratonas Aquáticas

Júlia Nina, nadadora do Mara-
nhão, conquista mais uma vitória nas 
provas de 5km e 10km no Brasileiro 
de Maratonas Aquáticas, disputa-
do em Salvador-BA. SUPERESPORTES 5

para 
levantar 
o moral 

Espuma branca na Lagoa da Jansen 
 A Lagoa da Jansen está com uma espuma branca à margem da água. A situação causa um forte odor e incomoda os que passam perto. 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente informou que uma equipe foi enviada até o local, para coleta de água e outros elementos, 
para serem analisados em laboratórios. Quanto à causa ser por conta da poluição ocasionada por esgoto, o presidente da Caema, 
Davi Telles, ressaltou que o órgão está realizando um trabalho de despoluição da área. Davi Telles tem participado das audiências 
públicas em bairros de São Luís anunciando as medidas para despoluição da Lagoa e da orla da capital.  URBANO\PÁGINA 2 

Poluição e despoluição

Avião cai e mata 
piloto em Balsas

Uma aeronave agrícola caiu, na tarde de ontem, na cida-
de de Balsas. O piloto, identificado como Mauro Medeiro 
(foto), tentava fazer pouso no aeroporto da cidade quando 
se chocou com a pista e provocou a explosão. URBANO 3\POLÍCIA

16 mil já estão fora. 
Gabarito deve sair hoje

Vestibular Uema Novas delações 
na Lava-Jato 
se aproximam 

de Lula 
PÁGINA 2\POLÍTICA URBANO\PÁGINA 2 

Espetáculos 
e oficinas 
movimentam 
Semana 
de Teatro

Cortejo na 
abertura 

 Após o cortejo na Rua 
Grande e abertura no 
Teatro Arthur Azevedo 
ontem,  evento vai movi-
mentar a classe artística  
com uma programação 
que levará para os pal-
cos espetáculos infantil, 
adulto e filosófico. IMPAR
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PÁGINA 4\OPINIÃO

Feira do Empreendedor  
pretende capacitar 

mais de 10 mil pessoas 
Durante visita à sede de O Imparcial, João Martins, diretor 

superintendente do Sebrae, e José de Ribamar Morais, diretor 
técnico do Sebrae Maranhão (foto), anunciaram a progra-
mação da Feira do Empreendedor e a expectativa de capa-
citar mais de 10 mil pessoas durante quatro dias do evento.

PÁGINA 7\NEGÓCIOS
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Foi manchete...
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Abertas vagas 
temporárias no 

comércio por 
todo o país 

Com a chegada do fim do ano, 
movimento do comércio leva
 lojistas a buscar trabalhado-
res temporários. O setor de 
roupa e calçados é o que mais 

gera empregos.  
Emprego 5

População adere 
ao Programa 

"São Luís, 
Cidade Jardim"
Programa da prefeitura que 

propõe intervenções paisagísti-
cas nos espaços públicos da ca-
pital ganha reforço do setor pri-

vado e da população.
 Geral 2 

Mais de 2,4 mi faltaram 
ao Enem no Brasil

Na 8ª edição da Feira do Livro exposições e intervenções artísticas chamaram a atenção de 
adultos e crianças. A Sacada Poética, performances artísticas, palestras com autores do cenário 

nacional e local e exposição de livros  envolveram os visitantes no clima de leitura.  Impar 9

Aberta campanha 
de vacinação 

contra sarampo e 
poliomielite 

Geral 2

 

Divulgados os  
finalistas da 

6ª edição do Festival 
Sesi Música 2014 

Impar 9

 

 

Baixa – 02h51  Altura: 0.5m

Cheia – 08h53 Altura: 5.6m

Baixa – 14h54 Altura: 0.8m

Cheia – 20h51 Altura: 5.5m

  Marés

GIRO

 Associação Comercial do Ma-
ranhão (ACM) recebe novos 
integrantes em cerimônica 
amanhã, às 19h, na sua sede. 
A presidente da Associção, 
Luzia Rezende, fará a entre-
ga dos certificado aos recém-
chegados. GIRO  12

Mega-Sena - Concurso n. 1651
08 27 35   38  41 44

Lotomania – Concurso n. 1502
06 18 21 22 26
29 40 49 54 60
61 65 66 74 75
82 84 87 94 95 
   
Quina - Concurso n. 3635
42    44   56     59     64

Timemania- Concurso 650
14 20 23 40 62 75 80

Time do coração:  
UNIÃO BARBARENSE / SP 
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Nos dois dias de Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as abstenções alcançaram o índice de 28,64% em todo o país, dentre os mais de 8,7 milhões de inscritos. Já as eliminações chegaram 
a 1.519. Desses, 236 foram eliminados por uso de celular. No Maranhão, foram 305.470 candidatos inscritos, o que representa um crescimento de 30,44% em relação à última edição e corres-

ponde a 3,5% do total de participantes do Enem em todo o Brasil. Engarrafamentos quilométricos e provas cansativas marcaram os dois dias.  URBANO 7

URBANO 8

 VIOLÊNCIA | DIRETOR DO HOSPITAL DO CÂNCER É ASSASSINADO

Exposições marcam a Feira8ª FELIS
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As inscrições para Corrida 
de La Ravardière encerram-
se hoje, à meia-noite. A pro-
va será realizada no sábado 
(15), com largada às 7h, na 
frente de O Imparcial, e con-
tará com a presença do ator 
e corredor  Thierry Figueira. 
SUPERESPORTES 4

Inscrições até 
hoje para a La 
Ravardière

Felipe Massa 
conquista pódio 
no GP do Brasil

SUPERESPORTES 7

Flamengo 
tem novo apagão 

e deixa vitória 
escapar

SUPERESPORTES 5Cerca de 500 participa-
rantes estiveram na  II edi-
ção da corrida organizada 
pela Defensoria Pública, 
na manhã de ontem na 
Avenida Litorânea. A pro-
va teve um percurso de 
cinco quilômetros.  
SUPERESPORTES 4

Defensoria 
Pública 
realiza 
corrida

FÓRMULA 1

BRASILEIRO

O desemprego 
entre os 
mais jovens, 
situados na 
faixa etária 
entre 18 e 
29 anos, está 
crescendo. 
São pessoas 
com direito 
aos bens 
fundamentais  
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Embaixador 
morre ao cair 
de edifício 
Sebastião do Rego Barros morreu ontem ao cair do 11º andar da sua residência no Rio de Janeiro. 
Rego foi embaixador do Brasil na extinta União Soviética na década de 1990. Deixa esposa e três filhos

O 
embaixador brasilei-
ro Sebastião do Rego 
Barros morreu ontem, 
ao cair do 11º andar do 

prédio onde morava em Copa-
cabana, na zona sul do Rio de 
Janeiro. Ele tinha 75 anos.

De acordo com a Polícia Ci-
vil, a queda ocorreu por volta das 
13h. Segundo a 12ª Delegacia Po-
licial, em Copacabana, um inqué-
rito foi instaurado para apurar 
as circunstâncias da morte do 
embaixador, a perícia de local 
foi solicitada e o corpo encami-
nhado ao Instituto Médico Le-
gal. Os parentes serão ouvidos 
e agentes estão em diligências 
em busca de testemunhas e in-
formações que ajudem nas in-
vestigações.

Rego Barros, chamado de 
Bambino pelos mais íntimos, 
foi embaixador do Brasil na ex-
tinta União Soviética na década 
de 1990 e, depois com a cria-
ção da Rússia, até dezembro de 
1994. Estava em Moscou quan-
do houve a tentativa de golpe 
contra o líder Mikhail Gorba-
chev e na época da ascensão 
de Boris Yeltsin. Depois foi em-
baixador do Brasil na Argentina 
entre 1999 e 2001. 

Além disso, liderou várias mis-
sões do Brasil na Organização das 

Nações Unidas (ONU), na União 
Europeia e na Organização dos 
Estados Americanos (OEA). Em 
2002, assumiu o cargo de dire-
tor-geral da Agência Nacional do 
Petróleo, onde ficou até janei-
ro de 2005. Ele deixa a esposa, 
Maria Cristina de Lamare Rego 
Barros, e três filhos.

Em nota do Itamaraty 

O Itamaraty divulgou nota de 
pesar pelo falecimento do embai-
xador Sebastião do Rêgo Barros. 
Além de prestar solidariedade 
à família de Rêgo Barros, o mi-
nistério das Relações Exteriores 
afirma que o embaixador sempre 

foi admirado pelos funcionários 
da pasta, por suas “qualidades 
pessoais e profissionais”.

De acordo com o texto, os servi-
dores do Itamaraty manifestaram 
a “certeza de que o exemplo e a 
memória do Embaixador seguirão 
vivos, inspirando-os e guiando-os 
no cumprimento do seu dever”.

Rego Barros também esteve em Moscou quando houve a tentativa de golpe contra o líder Mikhail Gorbachev 

Mineradora Samarco só está autorizada a desenvolver ações emergenciais 

MINAS GERAIS

Governo embarga mineradora 
A Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável de Minas 
Gerais embargou todas as ati-
vidades da mineradora Samarco 
na região de Mariana, devido ao 
rompimento de duas barragens 
de rejeitos de mineração na últi-
ma quinta-feira (5). O acidente 
levou à liberação de 62 milhões 
de metros cúbicos de lama, o su-
ficiente para encher 24.800 pis-
cinas olímpicas.

Em nota, a secretaria infor-
mou que a legislação permite a 
suspensão emergencial das ati-
vidades da empresa para que se-
jam apuradas as causas e conse-
quências do evento para a saúde 
da população e para o meio am-
biente. Até as 19h de ontem, o 
Corpo de Bombeiros havia con-

firmado duas mortes e o desapa-
recimento de 25 pessoas. 

As operações de mineração 
da Samarco só poderão ser re-
tomadas após a apuração dos 
fatos pela Secretaria e a adoção 
de medidas de reparo aos danos 
provocados. A Samarco é con-
trolada em parceria pela empre-
sa brasileira Vale e pela anglo-
australiana BHP Billiton, entre 
as maiores do mundo no setor.

De acordo com a secretaria, 
a Samarco só está autorizada a 
desenvolver ações emergenciais, 
ou seja, aquelas voltadas para 
minimizar o impacto do rompi-
mento das barragens e prevenir 
novos danos. A mineradora Sa-
marco não se manifestou sobre 
o embargo da licença de opera-
ção até a publicação da matéria.

MARANHÃO

Tim vai pagar R$ 50 
milhões por dano moral 

Em resposta à ação do Mi-
nistério Público do Maranhão 
(MPMA), a Justiça condenou, 
em 6 de novembro, a Tim Ce-
lular S/A ao pagamento de R$ 50 
milhões de indenização por dano 
moral coletivo aos consumido-
res prejudicados por constantes 
quedas de sinal e pela interrup-
ção de ligações. O valor deve ser 
revertido ao Fundo Estadual de 
Defesa do Consumidor (FEDC).

A decisão, do juiz Clésio Coe-
lho Cunha, da Vara de Interesses 
Difusos e Coletivos de São Luís, 
é resultado de Ação Civil Pública 
com pedido de tutela antecipada 
(ACP), ajuizada, em dezembro 
de 2013, pela titular da 2ª Pro-
motoria de Justiça de Defesa do 
Consumidor de São Luís, Lítia 
Cavalcanti. 

Entre outras sanções, a Tim 
Celular está obrigada a não co-
mercializar e/ou habilitar novas 
linhas, em todo o Maranhão, até 
o cumprimento dos requisitos do 
Plano Nacional de Ação de Me-
lhoria do Serviço Móvel Pessoal 
e das Metas de Qualidade para o 
Serviço Móvel Pessoal, da Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), sob pena de multa 
de R$ 100 mil diários.

Outra determinação é a de-
volução dos valores pagos pelo 
plano no período entre a data 
de lançamento do plano até a 
publicação da sentença. Os va-
lores serão estabelecidos duran-
te o processo de liquidação da 
decisão.

A operadora também deve 
encaminhar, no prazo de 20 dias, 
a listagem completa dos usuá-
rios do Plano Infinity, com datas 
de adesão e de eventual saída, 
a partir de 29 de março de 2009 
(lançamento do plano), sob pena 
de multa por descumprimento 
de R$ 100 mil diários.

Na ação que motivou a deci-
são, o MPMA argumentou que, 
apesar de planos de reparação 
e ampliação de rede, apresen-
tados pela operadora, fiscali-
zações da Anatel constataram 
a má qualidade denunciada pe-
los consumidores nos 89 municí-
pios maranhenses cobertos pela 
Tim Celular S/A.

A agência reguladora tam-
bém verificou que, entre abril e 
setembro de 2011, os índices de 
queda de ligações nas linhas da 
operadora no Maranhão estavam 
acima dos níveis tolerados pelo 
órgão federal (2%).

CISJORDÂNIA

Israel anuncia medidas 
para aliviar tensão 

O ministro do Interior isra-
elense, Silvan Shalom, revelou 
ontem que o Governo vai anun-
ciar uma série de medidas para 
aliviar a situação da população 
palestiniana em várias frentes 
na Cisjordânia, informou a rá-
dio pública de Israel.

Em entrevista à emissora, Sha-
lom disse que o pacote de medi-
das tem por objetivo facilitar a vida 
dos palestinos em setores como 
emprego, água, comunicações e 
construção, garantindo que a segu-
rança de Israel não vai sair afetada.

O anúncio acontece horas 
antes de o Presidente norte-
americano, Barack Obama, re-
ceber na Casa Branca o primei-
ro-ministro israelense, Benjamin 

Netanyahu, naquele que será o 
primeiro encontro entre os dois 
líderes, desde o acordo sobre o 
programa nuclear iraniano, entre 
as potências mundiais e Teerã.

No último domingo, o jornal 
Haaretz adiantou que Netanyahu 
tinha previsto anunciar medi-
das na Cisjordânia como solução 
para aliviar a tensão que afeta a 
região desde o início de outubro.

Segundo o jornal, essas me-
didas seriam apresentadas como 
parte das atuais negociações em 
torno de um pacote de ajuda mi-
litar que Israel espera receber de 
Washington como eventual com-
pensação, após o acordo nuclear 
entre as potências mundiais e o 
Irã, que o Estado judeu repudia. 

Shalom disse que as medidas são para facilitar a vida dos palestinos 
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O governo do estado iniciou  
ontem a perfuração de um poço 
na Vila Industrial, próximo à BR-
135. Esse é o primeiro, de um 
conjunto de outros poços que 
serão perfurados com os no-
vos equipamentos adquiridos 
a partir de um convênio entre 
o governo federal e o estadual.

 Na Vila Industrial, o equipa-
mento beneficiará mais de 800 
famílias que moram na região e 
que não possuem água em casa. 
Ana Tereza Lucas, por exemplo, 
há poucos meses precisou cavar 
manualmente um poço no quin-
tal da sua casa pela falta d’água 
no bairro. “Há 20 anos eu moro 
aqui e pra tentar resolver meu 
problema e dos meus vizinhos 
cavei um poço. Nós sempre so-
nhamos com esse dia, agora a 
nossa vida vai melhorar bastan-
te”, disse a moradora.

 O governador Flávio Dino 
destacou a importância das in-
tervenções emergenciais en-
quanto são executadas obras 
nas principais redes de abas-
tecimento de água na capital. 
“Estamos cuidando de todo o 
sistema de água e esgoto que 
durante décadas foi esqueci-
do. Os novos poços ajudarão a 
resolver o problema de muitos 
maranhenses que sofrem com 
a falta de água”, afirmou Dino. 

Começa a entrega 
de habilitações

Programa  ofereceu duas mil CNHs gratuitas, metade para alunos com melhores notas no Enem de 2014

Durante solenidade, governador Flávio Dino, o diretor-geral do Detran, Antônio Nunes, e a
secretária da Juventude entregaram habilitações para os primeiros selecionados do programa

A
gradecemos ao gover-
no do Maranhão por 
lembrar dos jovens e 
desenvolver iniciati-

vas que nos contemplam”, disse 
Willian Robson, de 19 anos, mo-
rador de Imperatriz, durante a en-
trega das carteiras de habilitação 
para os três primeiros seleciona-
dos do programa CNH Jovem, na 
manhã de ontem, em São Luís.

O CNH Jovem, realizado por 
meio Departamento Estadual de 
Trânsito do Maranhão (Detran-
MA), ofereceu neste primeiro ano 
do programa duas mil CNHs gra-
tuitas, metade para alunos com 
melhores notas obtidas no Enem 
de 2014 e as demais distribuídas 
via sorteio pela Loteria Federal. 
Mais de 22 mil estudantes de 213 
cidades maranhenses se inscre-
veram na 1ª edição do programa.

O governador Flávio Dino 
ressaltou que aquele momento 
simbolizava o conjunto de pre-
ocupações do governo com a ju-
ventude, com o acesso ao direito 
e com a segurança no trânsito. 
“Queremos um estado em que 
todos aqueles que tenham as ca-
pacidades necessárias e interesses 
não deixem de usufruir de uma 
oportunidade por falta de dinhei-
ro. A entrega deste Registro Na-
cional de Carteira de Habilitação 
(Renach) reforça o empenho da 
nossa gestão em assegurar direi-
tos para todos”, disse Dino.

Ainda de acordo com o go-
vernador, estes são os primei-
ros beneficiados dos milhares 
que ainda virão, por meio desse 
programa que terá continuidade. 
“Além do CNH Jovem, que será 
ampliado, vamos executar o CNH 
Rural, destinado aos trabalhado-

O secretário Clayton Nole-
to explicou que além de fazer 
a ação emergencial, evitando 
que os bairros ficassem alaga-
dos, a Sinfra também já tomou 
providências para realizar um 
serviço definitivo de recupera-
ção da barragem. Ele informou 
ainda que está sendo finali-
zado o processo de contrata-
ção da empresa para a obra e 
que o contrato deve ser assi-
nado esta semana. “Assim que 
soubemos da queda da com-
porta da barragem iniciamos 
uma ação emergencial a fim 
de evitar o alagamento das ca-
sas. Após essa etapa, iniciamos 
o processo de contratação da 
empresa para a recuperação 
definitiva, tanto da comporta 

que quebrou quanto da outra 
que está parada há mais de dez 
anos”, explicou.

 Clayton Noleto disse ainda 
que a preocupação dos pesca-
dores e moradores da área é 
pertinente, mas que a obra vai 
ser iniciada dentro dos próxi-
mos dias, já que a empresa já 
foi contratada e a obra deve 
ser iniciada nos próximos dias. 
“Entendemos a preocupação 
da comunidade, dos pescado-
res, e estamos recebendo todos 
aqui na Sinfra para explicar o 
andamento, o trâmite burocrá-
tico. Essa é a determinação do 
governador Flávio Dino: ou-
vir a comunidade, dialogar e 
buscar a solução para os pro-
blemas”, finalizou.

res do campo. Vamos melhorar 
a segurança no trânsito”, frisou.

O diretor geral do Detran-MA, 
Antônio Nunes, falou sobre o êxi-
to do projeto. Com economias 
de despesas administrativas, o 
Detran investiu R$ 3 milhões na 
execução do CNH Jovem. “A pró-

xima etapa, iniciada no 1° se-
mestre de 2016, deverá ter três 
mil vagas. Esta será mais uma 
forma de aumentar as chances 
de emprego e oferecer melho-
res condições de vida às famílias 
do nosso estado”, disse Nunes.

Os estudantes Walisson Melo 

Queremos um estado em que todos aqueles que 
tenham as capacidades necessárias e interesses não 
deixem de usufruir de uma oportunidade por falta 
de dinheiro. A entrega deste Registro Nacional de 
Carteira de Habilitação (Renach) reforça o empenho 
da nossa gestão em assegurar direitos para todos

Flávio  Dino, governador do Maranhão

“

e Natalia Bezerra, moradores de 
Imperatriz e também contem-
plados pelo programa, falaram 
sobre as perspectivas de futu-
ro. Segundo eles, a carteira de 
motorista garante um novo po-
sicionamento no mercado de 
trabalho, uma vez que o Re-
gistro Nacional de Carteira de 
Habilitação é pré-requisito em 
diversas seleções de emprego.

A secretária Extraordinária 
da Juventude (Seejuv), Tatiana 
Pereira, finalizou dizendo que 
investir na juventude, é investir 
no futuro. “As políticas públicas 
voltadas aos jovens estão em to-
das as áreas do governo Flávio 
Dino. Assim, reforçamos nosso 
Estado e garantimos melhores 
condições para crianças, adoles-
centes, jovens e jovens adultos”.

ABASTECIMENTO

‘Água para Todos’ chega à Vila Industrial

 As duas perfuratrizes pos-
suem capacidade de escavação 
de 500 a 700 metros de profun-
didade, fornecendo 40 mil li-
tros de água por hora. As má-
quinas serão utilizadas para 
perfurar poços na Ilha de São 
Luís e nos municípios com me-
nor IDH do Maranhão, com 
sondas hidráulicas, hastes de 
perfuração, reservatórios de 
água, caminhão e alojamento.

 Os moradores da região do-

aram o terreno onde será cons-
truído o poço na Vila Industrial, 
o primeiro com as máquinas 
adquiridas através do convê-
nio com o Ministério da Inte-
gração Nacional. O secretário 
estadual de Desenvolvimento 
Social, Neto Evangelista, ressal-
tou que os equipamentos ajuda-
rão a combater o mal que assola 
o estado há anos. “Os equipa-
mentos darão autonomia e dig-
nidade às comunidades bene-

ficiadas”, disse Neto.
 O presidente da Caema, Davi 

Telles, lembrou que a falta de 
manutenção nas redes de abas-
tecimento de São Luís agravou 
os problemas de falta d’água em 
toda a Região Metropolitana. “O 
fortalecimento das parcerias en-
tre o governo federal, estadual e 
os municípios trará grandes be-
nefícios para diminuir o déficit 
do abastecimento de água no 
Maranhão”, disse o presidente.

Com poços que serão perfurados, a Vila Industrial terá problema de abastecimento de água resolvido  

Sinfra e moradores debatem 
recuperação de barragem

Secretário disse que contrato da obra deve ser assinado nesta semana

Uma comissão de mora-
dores da área Itaqui-Bacanga 
foi recebida na Secretaria de 
Estado de Infraestrutura, on-
tem, para tratar sobre a obra de 
recuperação da Barragem do 
Bacanga. O grupo foi recebido 
pelo secretário Clayton Noleto 
e pelo subsecretário Ednaldo 
Neves que ouviram as deman-
das da comunidade e explica-
ram as medidas já executadas 
e as próximas ações para a re-
cuperação da barragem.

 No dia 17 de setembro 
deste ano o cabo de aço que 
sustentava a única comporta 
em funcionamento na Barra-
gem do Bacanga se rompeu, 
devido à falta de manutenção 
das gestões anteriores. Uma 
segunda comporta está tam-
bém danificada há mais de 
dez anos. Imediatamente após 
a queda da comporta, o Go-
verno do Estado iniciou uma 
operação emergencial para 
evitar que as áreas próximas 
fossem alagadas. Uma barrei-

ra de pedras foi erguida para 
evitar a inundação pela maré 
e o retorno da água do lago 
formado pela barragem. Du-
rante essa operação, equipes 
do Corpo de Bombeiros e da 
Defesa Civil monitoraram a 
situação nessas áreas e pres-
taram todas as orientações à 
população. Um plano de eva-
cuação emergencial da área 
foi montado, no caso de ha-
ver inundações, o que acabou 
não ocorrendo devido à ação 
emergencial na barragem.

 Na reunião com a equipe 
da Sinfra, os moradores do Sá 
Viana explicaram que muitas 
famílias tiram seu sustento da 
pesca no Rio Bacanga e que, 
por isso, gostariam de saber 
sobre o andamento da obra. 
Segundo eles, os pescadores 
têm receio que com a chegada 
do período chuvoso a barra-
gem fechada para a execução 
da obra traga de volta o risco 
de alagamentos ou provoque 
a mortandade de peixes.

 Despertar o interesse pelo 
estudo da disciplina de Histó-
ria e o gosto pela leitura e pela 
escrita. Com estes objetivos, es-
tudantes da Unidade Integrada 
Joaquim Aroso lançaram, on-
tem, o ‘Jornal Joaquim Aroso em 
Foco’. A escola é do sistema de 
ensino estadual, localizada no 
município de Raposa, na Re-
gião Metropolitana de São Luís.

 O jornal faz parte de um 
projeto pedagógico desenvol-
vido pela escola, na disciplina 
de História, de forma interdis-
ciplinar com as disciplinas Ar-
tes e Língua Portuguesa.

 Coordenada pela professo-
ra Flávia Marques, que é arte-
educadora e leciona a discipli-
na de História, a ação envolveu 
cerca de 100 estudantes de três 
turmas, do 8º e do 9º ano, em 
todo o trabalho de pesquisa, 
produção textual e edição.

 O ponto de partida para a 
produção do jornal foram his-
tórias da escola e da cidade de 
Raposa, que tem origem na an-
tiga vila de pescadores, rema-

nescentes de famílias vindas do 
sertão do Ceará. Durante seis 
meses os estudantes captaram 
histórias do cotidiano da cida-
de, como a vida de pescadores 
e das rendeiras, além das bele-
zas naturais e o potencial turís-
tico da cidade. “No início a ideia 
era fazer um trabalho de sala de 
aula, mas, o envolvimento dos 
estudantes foi tamanho, que vi-
rou pesquisa e ultrapassou os 
muros da escola. No começo, os 
alunos se achavam incapazes de 
construir um texto jornalístico, 
mas, com o incentivo, a coisa foi 
acontecendo”, destacou a pro-
fessora Flávia Marques.

“O resultado foi surpreen-
dente e muito nos emociona 
ver que os nossos estudantes 
se perceberam e se mostraram 
capazes”, destacou a gestora 
da escola, Vera Lucia Soares.

 Para os alunos, o aprendiza-
do foi surpreendente. “O projeto 
nos ajudou muito no conheci-
mento, aprendemos mais sobre 
a cidade e a escola”, destacou 
a estudante Andressa Barros.

Escolas do estado fazem
ações de arte e comunicação

Recuperação definitiva
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NEGÓCIOS
FEIRA

MINAS GERAIS

CONCURSOS
ITAMARATY

RODRIGO ARLISON

ESPECIAL PARA O IMPARCIAL 

O 
diretor-presidente do jor-
nal O Imparcial, Pedro 
Freire, o diretor de Admi-
nistração e Finanças, Pe-

dro Henrique Freire, e o diretor de 
Redação, Raimundo Borges, rece-
beram na tarde de ontem a visita 
de João Martins, diretor superin-
tendente do Sebrae, e José de Ri-
bamar Morais, diretor técnico do 
Sebrae Maranhão, na sede do jornal.

A reunião teve como pauta 
principal um dos maiores even-
tos de oportunidades e negócios 
do estado, a 8ª Feira do Empre-
endedor, que acontece de 18 a 21 
deste mês, das 14h às 22h. Este ano, 
a Feira vem com o slogan “Trans-
formando Desafios em Negócios 
Vencedores”.

O diretor-presidente do jornal 
parabenizou os diretores do Se-
brae quanto à relevância da Feira, 
principalmente, por dar atenção 
aos pequenos empreendedores 
e às pessoas que estão sendo de-
mitidas de várias empresas. Em 
resposta, o diretor técnico do Se-
brae ainda destacou aqueles que 
foram demitidos e estão iniciando 
seu negócio.

“Nós estamos oferecendo 
inovações às empresas em meio 
à crise. Infelizmente, muitos estão 
perdendo emprego e não sabem o 
que fazer. Nessa hora, aumenta a 
nossa responsabilidade de mos-
trar a essas pessoas que não se co-
meça de qualquer jeito, é preciso 
um planejamento, conhecimento 
e treinamento, que é o que esta-
mos colocando à disposição na 
Feira”, respondeu José de Ribamar.
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Oportunidades  e  
empreendedorismo

PALESTRANTES NA 8ª FEIRA DO EMPREENDEDOR

Para divulgar a 8ª Feira do Empreendedor, que acontece de 18 a 21, os diretores do Sebrae, João 
Martins  e José de Ribamar, falaram sobre o evento que, neste ano, vem com muitas novidades 

Fernando Torquatto

Apresentador do Superbonita (GNT), 
fotógrafo, maquiador e caracteri-
zador de novelas na Rede Globo. 
Fernando Torquatto é o que se pode 
chamar de profissional completo. 
São 20 anos de carreira. Já apresen-
tou as três primeiras temporadas 
do programa Desafio da Beleza e 
fez parte do time de comentaristas 
do programa especial Resumo do 
Dia das semanas de moda do Rio, 
ambos no GNT, também é colunista 
semanal na revista Contigo!

Rodrigo Minotauro

Rodrigo Minotauro, também co-
nhecido como Minotouro é um 
lutador brasileiro de artes mar-
ciais. É irmão gêmeo de Rogério 
Minotauro, e são famosos luta-
dores representantes das artes 
marciais no cenário do MMA 
mundial. Conquistou meda-
lha de bronze nos jogos Pan-
Americanos de 2007, é dono de 
franquia de academias Team No-
gueira, onde as aulas são reali-
zadas dentro de um octógono. 

Paulo Storani
 
Paulo Storani, 51, foi capitão do 
Bope (Batalhão de Operações Po-
liciais Especiais) do Rio de Janeiro 
de 1994 a 1999, o que lhe rendeu 
a função de consultor dos fil-
mes “Tropa de Elite” 1 e 2.Mestre 
em antropologia, pós-gradua-
do em administração pública 
e em gestão de recursos huma-
nos, hoje ele dá palestras sobre 
como construir equipes de alto 
desempenho baseado nos mé-
todos de treinamento do Bope.

Tallis Gomes

Tallis Gomes é o protótipo do jo-
vem empreendedor. Em 2012, aos 
25 anos e depois de investir em três 
empresas, conseguiu deslanchar 
com o Easy Taxi, um aplicativo 
que hoje conta com 1,3 mil fun-
cionários, 200 mil taxistas cadas-
trados e 10 milhões de usuários 
espalhados por mais de 30 países 
(é possível que, quando você leia 
isso, os números estejam obsole-
tos, já que, a cada dia, a empresa 
conquista novos adeptos). 

Autorizado em junho des-
te ano, o edital de abertura 
do concurso para oficial de 
chancelaria do Ministério das 
Relações Exteriores (MRE) foi 
lançado ontem. São, ao todo, 
60 oportunidades para can-
didatos com qualquer curso 
superior, para salário de R$ 
7.292,02. Os aprovados serão 
lotados em Brasília, na Secre-
taria de Estado das Relações 
Exteriores do Brasil, por pelo 
menos dois anos. 

De acordo com o regula-

mento da seleção, publicado 
pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), 5% das chances são 
para deficientes e 20% a candi-
datos negros. Os exames obje-
tivos serão compostos por 80 
questões de português, inglês, 
noções de direito, noções de 
contabilidade e raciocínio ló-
gico. Quem quiser concorrer 
poderá se inscrever entre os 
dias 16 de novembro e 16 de 
dezembro, pelo site fgvpro-
jetos.fgv.br/concursos/mre. 
A taxa custa R$ 120.

Edital aberto para 
oficial de chancelaria

Este ano, a Feira trará quatro 
grandes eixos temáticos: Atendi-
mento Empresarial; Desenvolvi-
mento Empresarial; Novos Ne-
gócios e Novas Oportunidades, 
além de Inovação, Sustentabi-
lidade e Meio-Ambiente. O di-
retor superintendente destacou 
o tema da Feira do Empreende-
dor como oportuno, em meio à 
crise financeira e política.

“Isso acaba por criar um cená-
rio adverso, para que o país volte 
a produzir, crie uma agenda po-
sitiva. Nós entendemos que, ao 
invés de embarcarmos no cená-
rio adverso, achamos por melhor 
mostrar, criar um espaço, um ce-
nário econômico favorável, para 
que os empreendedores possam 
buscar inovações através das tec-
nologias, de capacitações, oficinas 
e palestras, onde iremos ofere-
cer tudo isso para quem pretende 
empreender”, disse João Martins.    

João Martins ainda falou so-
bre a expectativa de capacitações 
no evento. “A instituição quer 
reunir, durante os quatro dias, 
um público de 14.500 visitantes 
e realizar mais de 10 mil capaci-
tações em gestão de negócios, 
nos mais diversos segmentos”, 

destacou João Martins.
A programação contará com 

palestras, oficinas de capacitação, 
informações sobre oportunida-
des de negócio e atendimento 
individual com orientadores de 
negócios do Sebrae. O maquia-
dor Fernando Torquatto, o ex-
capitão do Bope Paulo Storani, o 
jovem criador do aplicativo Easy 
Taxi,  Tallis Gomes, e o atleta de 
MMA Rodrigo Minotauro são al-
guns dos palestrantes. 

 
Atrações

Por falar em pequenas empre-
sas, no evento deste ano, gran-
des atrações prometem instigar 
os empresários e potenciais em-
preendedores: as lojas-conceito 
de Mercadinho de Vizinhança 
e Vidraçaria, o Salão de Beleza 
Modelo, inclusive trazendo no-
vidades, tendências e novas tec-
nologias do setor, são alguma 
delas. O Food Truck é outra novi-
dade. Aproveitando a tendência 
de negócios no Brasil que já traz 
um bom faturamento alto para 
quem resolve investir, a Praça 
de Alimentação da Feira do Em-
preendedor será composta 100% 

por food trucks, mostrando in 
loco como é o funcionamento. 

Parcerias com o Senac, Senar 
e Olivio J. Fonseca movimenta-
rão as quatro cozinhas. Outra 
novidade do setor serão os Ta-
lentos Sebrae, funcionários da 
casa que compartilharão seus 
dotes culinários em oficinas. 

“A Feira do Empreendedor 
acontece em todo o país e já ga-
nhou credibilidade, consolidan-
do-se como evento de oportuni-
dades de negócios que já resultou 
na abertura de milhares de em-
presas ao longo dos seus 17 anos. 
O Maranhão está em sua oitava 
edição e trará uma programa-
ção que leva em consideração 
as tendências de mercado e vo-
cações econômicas do estado, 
priorizando a gestão, a tecnologia 
e a inovação”, afirmou o diretor 
técnico do Sebrae no Maranhão.

O acesso ao evento será gra-
tuito e o credenciamento já pode 
ser feito também pelo site da Fei-
ra do Empreendedor no www.
feiradoempreendedorma.com.
br. No site, também podem ser 
encontradas informações so-
bre horários, estandes, patro-
cinadores e notícias. 

A Feira do Empreendedor 
acontece em todo o país e 
já ganhou credibilidade, 
consolidando-se como 
evento de oportunidades 
de negócios 

José de Ribamar, diretor 

técnico do Sebrae no 

Maranhão

Atendimento empresarial
João Martins e José  de Ribamar foram recebidos por  Pedro Freire, Pedro Henrique Freire e Raimundo Borges 

Divulgado o edital para 
processo seletivo da Prefei-
tura de Bacabal, que dispõe 
de 46 vagas temporárias para 
Agentes Comunitários de Saú-
de e 144 para formação de ca-
dastro de reserva, nas zonas 
urbana e rural do município. 
Os aprovados receberão a re-
muneração de R$ 1.014, por 
jornada semanal de 40 horas.

As inscrições estão sendo 
realizadas entre os dias 3 e 18 
de novembro de 2015, na Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
situada na Rua Filomeno Par-
ga s/n°, Bairro Esperança, das 
8h às 12h e das 14h às 18h, 
somente em dias uteis. A ins-

crição custa R$ 50. 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. 

A previsão é que o gabarito 
seja divulgado no dia seguin-
te a prova e o resultado final 
no dia 29 de janeiro de 2016. 
A validade do processo sele-
tivo será de dois anos, con-
tados da data de publicação 
da homologação do resulta-
do final, prorrogável uma vez, 
por igual período, se houver 
candidatos aprovados e ain-
da não nomeados.

VAGAS IMEDIATAS

Prefeitura de Bacabal  
faz seletivo para agentes 

A MGS - Minas Gerais Ad-
ministração e Serviços S. A., 
com o apoio do IBFC, infor-
ma que fará processo seleti-
vo público simplificado para 
preenchimento de mais de 170 
vagas imediatas, além de ca-
dastro de reserva, para empre-
gos públicos de nível Funda-
mental, Médio e Superior, de 
seu Quadro de Pessoal.

São oferecidas vagas para 
os empregos de Técnico Su-
perior Profissional, Técnico, 
Auxiliar Técnico, Auxiliar, 
Condutor e Técnico Espe-
cializado, os quais exerce-
rão diferentes atividades, tais 
como: Serviços de Portaria, 

Serviços de Copa, Engenha-
ria Civil, Manutenção Geral, 
Transportes, Atendimento Te-
lefônico, Suporte Adminis-
trativo, Serviços Contábeis, 
Serviços Técnicos de Infor-
mática, Borracharia, Capina 
e Poda, Limpeza Veicular, Su-
porte Logístico, entre muitas 
outras, conforme a formação 
apresentada. Os salários vão 
de R$ 876,66 a R$ 6.698 e os 
contratados ainda terão di-
reito a benefícios, como Vale-
Alimentação, Vale-Transporte 
e Seguro de Vida em Grupo, 
conforme Convenção Cole-
tiva de Trabalho da catego-
ria profissional.

MGS oferece 170 vagas 
e salários de até R$ 6.600

O Conselho Federal de 
Psicologia abriu concurso 
público para 500 vagas em 
formação de cadastro de re-
serva para cargos de níveis 
médio/técnico e superior. Os 
salários são de R$ 4.075,85 e 
R$ 7.225,26, respectivamente.

As vagas de nível médio/
técnico são para técnico-ad-
ministrativo nas áreas admi-
nistrativa, contábil e supor-
te técnico em informática 
e webdesigner.

Os cargos de nível supe-
rior são para analista técni-
co nas áreas de ciências so-

ciais e humanas, psicologia, 
desenvolvimento e suporte 
em TI. Todas as oportunida-
des são para Brasília.

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 13 de dezembro 
pelo site www.quadrix.org.br. 
A taxa é de R$ 50 para nível 
médio e R$ 70 para nível su-
perior. A seleção será feita por 
meio de provas objetiva, dis-
cursiva e de títulos. As provas 
estão previstas para os dias 
24 e 31 de janeiro de 2016. O 
concurso terá validade de 2 
anos e poderá ser prorroga-
do por igual período.

INCRIÇÕES 

Formação de cadastro do 
Conselho de Psicologia
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VIOLÊNCIA FEMININA

Índice de 
homicídios 

contra mulheres 
é baixo no estado

Levantamento feito pelo Mapa da violência revela que 
Maranhão teve menor número de taxas de homicídios 
de mulheres no país. São Luís é a 3ª capital em casos, 

com um aumento em 116,5%

O 
estudo “Mapa da Violência 2015: Homicídio 
de Mulheres”, divulgado ontem, mostra que 
50,3% das mortes violentas de mulheres no 
Brasil são cometidas por familiares. Desse to-

tal, 33,2% são parceiros ou ex-parceiros. No estudo, o 
Maranhão ocupa o 6º lugar, com menor número de ta-
xas de homicídios de mulheres de 2,3 por cada 100 mil 
habitantes. Ficando na frente apenas de Amazonas, 
Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí e Paraíba.

O estudo revelou ainda que a capital maranhense 
está entre as capitais com número elevado de casos em 
2013. A taxa é de 7,3 para cada 100 mil habitantes, fican-
do em 11º lugar. As mais violentas são Vitória, Maceió 
e João Pessoa. Já São Luís foi a 3ª capital em que o nú-
mero de homicídios de mulheres mais cresceu de 2006 
a 2013. Foi um aumento de 116,5%, perdendo apenas 
para Palmas (951,6%) e Boa Vista (280,3%).

De 1980 a 2013, foram vítimas de assassinato 106.093 
mulheres no Brasil. Entre 2003 e 2013, o número de 
vítimas do sexo feminino passou de 3.937 para 4.762, 
incremento de 21% na década.

Os homicídios de mulheres negras aumentaram 54% 
em dez anos no país, passando de 1.864, em 2003, para 
2.875, em 2013. Enquanto, no mesmo período, o nú-
mero de homicídios de mulheres brancas caiu 9,8%, 
saindo de 1.747, em 2003, para 1.576, em 2013.

Unidades da Federação  Taxas em 2013

1º Roraima   15,3
2º Espírito Santo   9,3
3º Alagoas   8,6
4º Goiás   8,6
5º Acre    8,3
6º Paraíba   6,4
7º Rondônia   6,3
8º Ceará   6,2
9º Mato Grosso do Sul  5,9
10º Bahia   5,8

Número de homicídios 
passou de 3.937 para 4.762

Homicídios de mulheres
negras aumentaram

Pequenos municípios 
registram 45,2 homicídios

O estudo é de autoria do 
sociólogo argentino Julio Ja-
cobo Waiselfisz, radicado no 
Brasil, e analisa dados oficiais 
nacionais, estaduais e muni-
cipais sobre óbitos femininos 
no Brasil entre 1980 e 2013, 
passando ainda por registros 
de atendimentos médicos.

Entre 2003 e 2013, o núme-
ro de homicídios de mulheres 
passou de 3.937 para 4.762, au-
mento de 21% no período. As 
4.762 mortes em 2013, último 
ano do estudo, representam 
uma média de 13 mulheres 
assassinadas por dia.

Levando-se em considera-
ção o crescimento da popu-

lação feminina entre 2003 e 
2013 (passou de 89,8 milhões 
para 99,8 milhões), a taxa de 
homicídio de mulheres sal-
tou de 4,4%, em 2003, para 
4,8%, em 2013, aumento de 
8,8% no período.

Na análise por estados, Ro-
raima viu sua taxa mais que 
quadruplicar (343,9%). Na 
Paraíba, subiu 229,2%.

 Entre 2006, ano da pro-
mulgação da Lei Maria da 
Penha, e 2013, apenas Ron-
dônia, Espírito Santo, Per-
nambuco, São Paulo e Rio de 
Janeiro registraram quedas 
nas taxas de homicídios de 
mulheres.

Enquanto o número de ho-
micídios de mulheres brancas 
caiu 9,8% entre 2003 e 2013 
(de 1.747 para 1.576), os casos 
envolvendo mulheres negras 
cresceram 54,2% no mesmo 
período, passando de 1.864 
para 2.875.

A secretária Especial de 
Políticas para Mulheres, do 
Ministério das Mulheres, 
Igualdade Racial e dos Di-
reitos Humanos, Eleonora 
Menicucci, disse serem “la-
mentáveis” os resultados 
apontados pelo Mapa.

  “É de entristecer todas as 
mulheres e homens de bem 
do nosso país”, afirmou. “Não 

podemos conviver em hipó-
tese nenhuma com uma mag-
nitude de 54% de aumento 
em dez anos no número de 
homicídios de mulheres ne-
gras e no número de homicí-
dio de mulheres em geral.”

“A luta contra o racismo 
assumiu uma magnitude não 
só no Executivo do governo 
federal, mas também na pró-
pria sociedade”, continuou 
Eleonora. “As mulheres ne-
gras passaram a aparecer bo-
nitas, elegantes, protagonistas 
das próprias vidas, mostran-
do que estão capazes de estar 
em qualquer lugar e isso in-
comoda muito”, completou.

Os maiores índices de homicí-
dios de mulheres são registrados 
nos pequenos municípios, e não 
nas capitais. A cidade de Barcelos 
(AM), com uma população femini-
na média de 11.958, registrou 45,2 
homicídios por dez mil mulheres 
e é o primeiro da lista.

Depois, vem Alexânia (GO), com 
uma população feminina média de 
11.947, que teve 25,1% mortes de 
mulheres por dez mil mulheres. So-
oretama (ES), com população femi-
nina média de 11.920, teve taxa de 
21,8% e aparece em terceiro na lista.

Nenhuma capital aparece no 
ranking das 100 cidades com maio-
res taxas. A primeira capital na lista 
é Maceió (Alagoas), em 126º lugar, 

que registrou uma taxa de 9,8% ho-
micídios de mulheres por 100 mil.

Entre 2003 e 2013, as taxas de ho-
micídios de mulheres nos estados e 
no Distrito Federal cresceram 8,8%, 
enquanto nas capitais caíram 5,8%, 
evidenciando, segundo o estudo, a 
interiorização da violência, fenôme-
no observado em mapas anteriores.

Local do crime
Outro dado importante do es-

tudo é o local do homicídio: 27,1% 
deles acontecem no domicílio da 
vítima, indicando a alta domesti-
cidade dos assassinatos de mulhe-
res. Outros 31,2% acontecem em 
via pública, e 25,2%, em estabele-
cimento de saúde.

11º Mato Grosso   5,8
12º Pará    5,8
13º Tocantins   5,7
14º Distrito Federal  5,6
15º Pernambuco   5,5
16º Rio Grande do Norte  5,3
17º Amazonas   5,3
18º Amapá   5,3
19º Paraná   5,2
20º Sergipe   5,1
21º Rio de Janeiro  4,5
22º Minas Gerais  4,2
23º Maranhão   3,8

24º Rio Grande do Sul  3,8
25º Santa Catarina  3,1
26º São Paulo   2,9
27º Piauí   2,9

*HOMICÍDIOS 
DE MULHERES 

POR 100 MIL 
HABITANTES
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POLUIÇÃO

Espuma branca na 
Lagoa da Jansen
Moradores reclamam do mau cheiro da Lagoa da Jansen, que está cada vez mais forte. Questionado 
sobre o assunto, presidente da Caema, Davi Telles, informou a O Imparcial as intervenções no local  

A 
Lagoa da Jansen, que é 
um dos principais pon-
tos turísticos da capi-
tal, está com uma es-

puma branca que se formou à 
margem da água. Quem pas-
sa pelo local reclama do mau 
cheiro intenso que toma con-
ta da área, causado pelo acú-
mulo de depósitos e resto de 
matéria orgânica à beira da 
Lagoa. A situação causa um 
forte odor e incomoda os que 
passam perto.

Moradores e donos de 
quiosques que trabalham no 
local reclamam que, a cada dia 
que passa, o cheiro acaba fi-
cando pior pela falta de trata-
mentos adequados.  “É muito 
ruim para quem trabalha aqui 
o dia inteiro, ainda mais pra 
quem vende comida e bebi-
das, afinal, quem quer comer 
em um lugar com cheiro desa-
gradável?”, questionou o ven-
dedor ambulante que se iden-
tificou apenas como Manoel.

Pessoas que frequentam a 
área informaram à reportagem 
de O Imparcial que a espuma 
começou a ser vista no dia 17 
de outubro e que, apesar de 
parte ter sido recolhida, ainda 
hoje é possível ver uma quan-
tia bem significativa. No local, 
a reportagem também consta-
tou que, ao longo da extensão 
da Lagoa, pode ser visto um 
grande acúmulo de lixo, como 
garrafas PET, sacos plásticos, 
dentre outros tipos de dejetos. 

A espuma branca se es-
palha pela água conforme a 

Caema realiza audiências públicas 
O governo do estado, por meio 

da Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão (Cae-
ma), está realizando audiências 
públicas em bairros de São Luís 
para relatar o andamento de obras 
dos programas ‘Mais Saneamen-
to’ e ‘Água para Todos’. 

Essas audiências são realiza-
das em comunidades que com-
põe o sistemas Anil, Bacanga, Vi-
nhais e São Francisco.

 Os primeiros encontros fo-
ram realizados nos bairros Ale-
manha, na Capela São Francis-
co; e Ilhinha, na área do São 
Francisco, na Capela São José. 
Amanhã, quarta-feira, a audi-
ência pública será no bairro 
Novo Angelim.

 O diretor-presidente da Ca-
ema, Davi Telles, explica que es-
ses encontros com as comunida-

força do vento, entrando em 
contato com as pessoas que 
ali passam. A causa apontada 
do problema de desequilíbrio 
ambiental na área seria por 
conta da poluição, ocasiona-
da pelo esgoto jogado todos os 
dias pelos moradores de pré-
dios adjacentes.

O presidente da Companhia 
de Saneamento Ambiental do 
Maranhão (Caema), Davi Tel-
les, ressaltou que o órgão está 
ciente do problema e realizan-
do um trabalho de despolui-
ção dá área. “Existe um pro-
grama, o Mais Saneamento, 
criado pelo governador Flá-
vio Dino, que está fazendo a 
despoluição da Lagoa da Jan-
sen. O objetivo do programa 
é aperfeiçoar positivamente 
os indicadores do saneamento 
no Maranhão. Neste primeiro 
momento, a nossa intensão é 

melhorar a balneabilidade das 
praias, eliminando os pontos 
de lançamento de esgoto in 
natura diretamente na orla”, 
disse Davi Telles. 

Segundo Davi Telles, São 
Luís tem um índice dramáti-
co de coleta e tratamento de 
esgoto muito ruim. Explican-
do que a sua análise não se re-
fere nem tanto com relação à 
coleta, que é de 34%, mas sim 
com relação à questão de tra-
tamento, que só abrange 4% 
do esgoto que é produzido em 
São Luís. “O objetivo é chegar 
a 70% na faixa de dois anos 
ou dois anos e meio para ter-
minar com tudo isso. Vamos 
construir 39 elevatórias, re-
des coletoras, interceptores, 
duas estações de tratamento 
de esgoto,  e vamos revitalizar 
e ampliar as duas estações que 
já existem. Estamos pensando 

na saúde pública, que terá um 
impacto imenso com essa obra 
e a qualidade de vida da co-
munidade, principalmente as 
que moram nas proximidades 
do local”, assegurou o diretor.  

A Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente, por meio de 
nota encaminhada pela asses-
soria de comunicação, infor-
mou que uma equipe foi en-
viada até o local, para coleta 
de água e outros elementos, 
para serem analisados em la-
boratórios, mas até agora não 
tem um resultado preciso das 
coletas. Assim que tiver o re-
sultado, a secretaria esclare-
cerá ao público.

O objetivo é chegar a 70% na faixa 
de dois anos ou dois anos e meio 
para terminar com tudo isso. Vamos 
construir 39 elevatórias, redes 
coletoras, interceptores, duas estações 
de tratamento de esgoto, e vamos 
revitalizar e ampliar as duas estações 
que já existem

Davi Telles, 
presidente da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema)

des servem para expor o plano 
de ações da Companhia para a 
melhoria do abastecimento de 
água e do esgotamento sanitá-
rio de São Luís. 

Segundo ele, o destaque fica 

por conta do projeto de Amplia-
ção do Sistema de Esgotamen-
to Sanitário, com recursos do 
PAC Saneamento, que vai ele-
var o índice de tratamento de 
esgoto coletado dos atuais 4% 

para aproximadamente 70%, 
até 2018, quando todos os sis-
temas estiverem em operação; e 
do projeto ‘Água para Todos’, que 
visa melhorar o abastecimento 
de água na capital. 

Sobre a Lagoa 
da Jansen

O parque estadual Lagoa 
da Jansen, criado através 
da Lei 4.870 de 23 de junho 
de 1988, está localizado na 
área urbana do município 
de São Luís, na Região 
Nordeste do Brasil. O 
parque, com uma área 
de 150 hectares, possui 
áreas de lazer para seus 
visitantes. O decreto 
promoveu a reclassificação 
do Parque Ecológico da 
Lagoa para a categoria de 
Unidade de Conservação 
de Uso Sustentável do 
tipo Área de Proteção 
Ambiental.

VESTIBULAR

 Uema divulga gabarito 
oficial do Paes 2016 hoje 

A Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema) encerrou on-
tem o segundo dia das provas 
do Processo Seletivo de Aces-
so à Educação Superior (Paes 
2016). O gabarito oficial será 
divulgado hoje, na página da 
Uema (www.uema.br). Já o re-
sultado final do vestibular será 
divulgado na primeira quinze-
na de janeiro de 2016.

Mais de 42 mil candida-
tos, em todo o Maranhão, se 
inscreveram nesta edição do 
Vestibular no qual foram ofer-
tadas o total de 
3.829 vagas dis-
tribuídas em 21 
Campi da Insti-
tuição em todo 
o estado.

Ontem fo-
ram aplicadas 
as provas com 
12 questões 
analítico-dis-
cursivas de dois 
componentes 
curriculares 
específicos por 
curso, além de 
produção tex-
tual. Segundo 
a instituição, 
ontem um total 
de 7.843 candi-
datos não com-
pareceram aos 
locais de prova. 
Destes, 3.565 
eram de São 
Luís e 4.278 
das demais ci-
dades do esta-
do. No primeiro 
dia, realizado no 
último domin-
go,  8. 406 candi-
datos faltaram 
ao seletivo. O 
que significa que 16.249 can-
didatos estão fora do páreo. 
Entre os faltosos deste ano, de 
acordo com a Comissão do Paes 
2016, a porcentagem ficou em 
torno de 20% do número total 
de inscritos. 

Segundo a presidente da Co-
missão do Paes 2016, Cristiane 
Miranda, o Vestibular da Uema 
ocorreu de maneira tranquila 
nos dois dias de prova. “Avalia-
mos de forma muito positiva 
o Processo deste ano. Não ti-
vemos nenhum problema que 

fosse considerado grave. Em 
relação às questões das pro-
vas, nenhuma foi questiona-
da, nem houve qualquer tipo 
de solicitação de anulação de 
questão”, frisou.

Neste ano, o vestibular da 
Uema passou por modifica-
ções quanto ao formato das 
provas e modo de aplicação. 
Para o reitor da Uema, Gusta-
vo Pereira da Costa, o Paes já 
vem superando as expectati-
vas desde o início do Processo. 
Foram 42.312 mil candidatos 

inscritos. “Essa é 
uma demonstra-
ção de credibili-
dade para com a 
instituição”, su-
blinhou.

O tema da re-
dação do Vesti-
bular da Uema 
foi elaborado a 
partir da leitu-
ra literária su-
gerida no edital 
do Paes, aliado 
a outros textos. 
E a proposta da 
dissertação foi: 
“O mundo da li-
berdade é possí-
vel, e isso nos dá 
força para lutar 
contra a opres-
são e as injusti-
ças sociais”.

O curso mais 
concorrido do 
Paes 2016 foi o 
de Medicina – 
Campus Caxias, 
com 210,19 can-
didatos por vaga 
(sistema univer-
sal de vagas). Em 
segundo lugar 
está o curso de 

Direito – Campus São Luís; 
neste foram 109,12 inscritos 
por vaga (sistema universal de 
vagas).  As provas foram apli-
cadas durante os dias 8 (do-
mingo) e 9 (segunda) do mês 
de  novembro nas cidades de 
São Luís, Pedreiras, São João 
dos Patos, Caxias, Timon, Barra 
do Corda, Imperatriz, Grajaú, 
Codó, Bacabal, Lago da Pedra, 
Pinheiro, Balsas, Zé Doca, Co-
elho Neto, Santa Inês, Itapecu-
ru-Mirim, Presidente Dutra, 
Açailândia, Colinas e Coroatá.

Avaliamos de 
forma muito 

positiva o 
Processo deste 

ano. Não 
tivemos nenhum 

problema 
que fosse 

considerado 
grave. Em 
relação às 
questões 

das provas, 
nenhuma foi 
questionada, 

nem houve 
qualquer tipo 
de solicitação 

de anulação de 
questão

Cristiane Miranda, 
presidente da 

Comissão do Paes 
2016

Por toda extensão da Lagoa da Jansen, espuma branca chama a atenção de pessoas que  moram, trabalham ou passam pelo local  pela cor e cheiro

Davi Telles  tem participado das audiências públicas em bairros de São Luís anunciando novas medidas  



São Luís, terça-feira,

10 de novembro de 2015

3

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

POLÍCIA[ [
GRAJAÚ

 

BRUTALIDADE

 

MISTÉRIO

 

BALSAS

 

FLAGRANTE

 

Corpo é encontrado em rio 
sem cabeça, braços e pênis 

Mulher é morta a facada por 
causa de aparelho celular

Comerciante é executado 
no município de Guimarães

Dois jovens morrem em 
acidente de trânsito

Mulher é presa com drogas,  
chips e celulares na vagina

DOUGLAS CUNHA

Desde as primeiras horas da 
última sexta-feira (6) até o ama-
nhecer de ontem,  ocorreram  12  
casos de morte violenta na região 
metropolitana de São Luís. Dez 
destes crimes foram praticados 
com o uso de armas de fogo. Os 
demais, com arma branca. 

O primeiro dos homicídios 
aconteceu na área da Forquilha, 
onde um desconhecido morreu 
atingido por tiros. O cadáver foi 
recolhido para o Instituto Mé-
dico Legal e ali permanecia até 
ao final da tarde desta segunda-

feira, visto não ter sido identifi-
dado e reclamado por familiares.

Na Travessa Manoel Ribeiro, 
no Bairro de Fátima, foi morto a 
tiros Luis Henrique Silva Feitosa,  
de 22 anos. No Hospital de São 
José de Ribamar, morreu Josinal-
do Nascimento Nunes, 39 anos, 
morador do povoado Caúra, na-
quele município. Ele foi agredi-
do a facadas e socorrido por ter-
ceiros e levado para o Hospital 
de Ribamar, mas não resistiu.

Outro assassinato praticado a 
facadas teve como vítima a mu-
lher Maria José Coelho Campos, 
27 anos, moradora do Coroadi-

nho. O crime aconteceu no con-
junto São Raimundo. No Bairro 
Santa Efigênia, foi morto a tiros 
Carlos Eduardo Silva de Jesus, 
19 anos. Outra vítima de morte 
violenta foi Messias Ramos da 
Silva, 28 anos.

Baleado na Vila Janaína, onde 
morava, morreu, no Hospital Cle-
mentino Moura, Reinaldo Paulo 
Correia Fernandes, 30 anos. No 
Jaracati, foi morto na tiros Re-
nato Alexandre Silva Ribeiro. O 
autor desse crime teria sido um 
homem identificado como Bru-
no Matador, que continua fora-
gido. Na Vila São Luís, foi assas-

sinado a tiros  José Carlos Lopes 
dos Santos, 37 anos. No Hospi-
tal Municipal da Raposa, mor-
reu Denilson Melo Gonçalves, 
20 anos, morador da Vila Bem 
Viver, naquela cidade.  No Jar-
dim América, foi morto a tiros 
Idenilson da Luz. 

No Instituto Médico Legal, 
continua aguardando ser iden-
tificado e reclamado por fami-
liares o cadáver de um homem 
morto a tiros, domingo, na Vila 
Esperança, no distrito do Ma-
racanã. A polícia não divulgou  
as circunstâncias e autoria des-
ses crimes.

CRIMINALIDADE

FIM DE SEMANA

Bandidos morrem em confronto

10 mortes com armas de fogo

No início da tarde de ontem, 
dois bandidos, da região do Jara-
cati, morreram num confronto 
com policiais civis e militares. 
Os mortos foram identificados 
como Gerson André Silva, co-

nhecido como “Pai”, e seu com-
panheiro de crimes identificado 
apenas como “Divineia”.

Conforme o delegado Almir 
Macedo, titular da 9ª Delegacia 
Distrital (São Francisco), os in-

Na manhã deste domingo, 
populares encontraram boian-
do nas águas do Rio Grajaú, na 
cidade do mesmo nome, o cor-
po de um homem identificado 
como Josean Alves, conhecido 
como “Siri”, portador de muitas 
passagens pela delegacia local, 
pela prática de diversos crimes. 

Ele estava foragido da Cadeia 
Pública de Grajaú. Na manhã 
de domingo foi encontrado o 
corpo decapitado, boiando no 
rio, faltando a cabeça, os bra-
ços e o pênis. À tarde, foram 
encontrados os restos mortais 
de Siri, que foram de imediato 
sepultados.(DC)

 Uma mulher foi assassina-
da de forma estúpida no interior 
do Bar do Garimpeiro, conhecido 
também como o Bar do Monstro, 
em Santa Luzia do Tide. Ali estava  
bebendo um homem não identi-
ficado, que, em dado momento, 
passou a culpar a mulher Maria 
das Graças dos Santos Macha-
do, pelo desaparecimento do seu 
telefone celular, acusando-a de 
tê-lo furtado. Isso deu origem a 

uma discussão e o desconheci-
do desferiu uma facada no peito 
esquerdo de Maria das Graças,  
que teve morte imediata.

Os demais frequentadores 
do Bar do Monstro, enfureci-
dos com o crime, passaram a 
linchar o acusado, que não foi 
morto devido à interveniência 
de um policial que passava pelo 
local e conseguiu evitar a morte 
do acusado. (DC)

 Em Guimarães, um crime 
com conotação de encomen-
dado desafia a competência das 
autoridades locais. Aconteceu 
no povoado Massaricó, onde o 
comerciante  Iranilson Tavares 
Ribeiro, conhecido como “Rói 
Coco”, encontrava-se em sua 

residência e ali chegaram dois 
homens em uma motocicleta, 
tendo o garupa descido e cha-
mado por  Rói Coco, que,  ao 
atender, foi atingido com um 
tiro no olho, tendo morte ime-
diata. Os acusados fugiram sem 
se deixarem identificar.(DC)

Dois jovens perderam a 
vida após acidente de trânsi-
to, na cidade de Balsas, região 
Sul do Maranhão. As vítimas 
foram identificadas como Ale-
xandre Hartan, de 21 anos, e Kai-
que Coelho Ortegal, de 21 anos.

O grave acidente aconteceu 
na Avenida Dr. Janildo, no bair-
ro Potosí, em Balsas. O aciden-
te foi na noite de domingo (8). 
O carro ficou completamente 
destruído no acidente.

Depois de perder o controle 
do veículo, o carro saiu da pis-

ta, bateu em um poste da rede 
de energia elétrica e derrubou 
parte do muro do parque de ex-
posição de Balsas. O carro fi-
cou completamente destruído, 
o que pode indicar que o veí-
culo estava em alta velocidade.

Segundo testemunhas, Ale-
xandre era quem dirigia o carro 
e os dois estavam com cintos 
de segurança. Como em Bal-
sas não tem peritos do Instituto 
de Criminalista (Icrim), não é 
possível apurar com precisão o 
que teria provocado o acidente.

Nas últimas semanas está sen-
do comum ver mulheres presas 
por tentarem entrar em presídios 
com drogas e celulares. Na sema-
na passada, duas foram flagradas 
no Complexo Penitenciário de 
Pedrinhas, em São Luís.

Mas isto não acontece so-
mente na capital. Na manhã 
desta segunda-feira (9), uma 
mulher identificada apenas 
como “Maíza”, e conhecida 
como “Cocota do Tráfico” foi 

presa ao tentar entrar na Central 
de Custódia de Presos de Jus-
tiça (CCPJ) de Imperatriz com 
vários saquinhos de cachaça, 
dez chips e dois celulares, além 
de drogas, tudo dentro da va-
gina. O material ilícito estava 
dentro de camisinhas.

Cocota do Tráfico foi autu-
ada em flagrante e encaminha 
para a Delegacia de Imperatriz, 
onde foram realizados os pro-
cedimentos legais.

vestigadores daquela unidade 
do Sistema de Segurança Públi-
ca, há muito tempo vinham mo-
nitorando as ações criminosas 
de Pai  e seus asseclas, toman-
do conhecimento de que eles 
eram autores de vários assaltos 
ocorridos nas avenidas Ferrei-
ra Gullar e Carlos Cunha, assim 
como a ônibus na região do São 
Francisco e de transeuntes no 
Renascença  II.

O delegado Almir disse que, 
ontem, a polícia foi informada 
que Pai e Divineia estavam es-
palhando terror no Jaracati. Os 
investigadores do 9º DP,  em con-
junto com guarnições do COE da 
Polícia Militar, realizaram uma 
operação conjunta e, ao avista-
rem os acusados em uma área de 
mangue do Jaracati, foram rece-
bidos a bala. Na troca de tiros, 
Pai e Divineia morreram.(DC)

TRAGÉDIA

Avião cai e mata 
um em Balsas
Segundo as primeiras informações de testemunhas 
da cidade, uma pessoa morreu na explosão

U
ma aeronave agrícola caiu 
na tarde desta segunda-
feira na cidade de Balsas, 
no Sul do Maranhão. Se-

gundo as primeiras informações 
de testemunhas da cidade, o pi-
loto, identificado como Mauro 
Medeiro, tentava fazer pouso no 
aeroporto da cidade quando se 
chocou com a pista e provocou 
a explosão.

O Corpo de Bombeiros foi 
acionado e conseguiu apagar as 
chamas. Testemunhas ainda re-
lataram que o piloto sobrevoava 
a cidade pela manhã e acharam 
estranho o som que saía da ae-
ronave, bem como o avião per-
dendo força. 

O comandante Eduardo Ca-
nedo comentou sobre a morte do 
piloto: “O piloto era um dos mais 
experientes. O avião era novo, ape-
nas 4 anos de uso. Ele estava fazen-
do adaptações na aeronave, mas 
não tenho como falar de fato o que 
ocorreu, somente após as investi-
gações”, disse o comandante. Uma 
equipe do Centro de Investigação 
e Prevenção de Acidentes Aero-
náuticos (Cenipas) deve chegar 
à cidade na madrugada de hoje.

Aeroporto

O aeroporto de Balsas é um dos de maior altitude 
no Maranhão, o que dificulta muito a operação 
de aeronaves de médio e grande portes. A pista já 
ficou por um tempo interditada, fazendo com que a 
empresa excluísse a cidade da sua malha aérea. O 
local de pouso tem cerca de 1.300 metros de extensão 
e 30 metros de largura. Atualmente, nenhuma 
empresa opera nesse aeroporto.

História

Uma história parecida aconteceu em 
Tasso Fragoso, no sul do Maranhão 
com o filho de Mauro Medeiro. Em 
2012, Charles de Medeiros, que tinha 33 
anos, morreu em um acidente de avião 
em uma fazenda. Charles pilotava 
o avião na companhia de mais uma 
pessoa, que também morreu.

Acidente aéreo chamou a atenção da população, que correu para o local onde o piolto tentou fazer pouso forçado
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JAMES DEAN

Belo, maldito
e eterno
Ícone do cinema americano, que morreu no auge da fama, tem filmografia 
exibida em mostra que fica em cartaz até amanhã no Cine Praia Grande

FORMAÇÃO DE PLATEIA

Após a abertura oficial da décima edi-
ção da Semana de Teatro no Maranhão, na 
noite desta segunda, no palco do Teatro 
Arthur Azevedo, o segundo dia de ativi-
dade do evento vai movimentar a classe 
artística e a população amante das artes 
cênicas com uma programação que le-
vará para os palcos espetáculos infantil, 
adulto e filosófico, nos teatros e espaço 
alternativo da cidade.

Produzida pelo governo do estado e 
realizada pela Secretaria de Estado da 
Cultura, a X Semana de Teatro conta com 
participação de 21 espetáculos, quatro 
intervenções teatrais, dois experimen-
tos acadêmicos, uma leitura dramáti-
ca e uma performance teatral que serão 
apresentados nos teatros Alcione Naza-
ré, Arthur Azevedo, Casa do Maranhão, 
Pequena Companhia de Teatro, Casarão 
Angellus Novus, Odylo Costa,filho, Espa-
ço Guest House e Praça Nauro Machado, 

PATRICIA CUNHA

N
o ano em que a morte de 
James Dean (1931-1955), 
um dos maiores astros da 
história de Hollywood, 

completa 60 anos, o Cine Praia 
Grande traz uma mostra com os 
três filmes nos quais foi protago-
nista. As exibições de James Dean: 
Belo e Maldito vão até o dia 11 
com os filmes Assim Caminha a 
Humanidade (1956, George Ste-
vens), Juventude Transviada (1955, 
Nicholas Ray) e Vidas Amargas 
(1955, Elia Kazan). 

A filmografia principal do as-
tro, falecido aos 24 anos, será exi-
bida em cópias remasterizadas 
digitalmente em alta definição.  
Uma ocasião única para admirar 
a melancólica beleza de um dos 
maiores ícones da história do ci-
nema e da rebeldia em sua época.

James Byron Dean fez ape-
nas três filmes. Na época de sua 
morte, apenas um deles tinha en-
trado em cartaz nos cinemas: Vi-
das amargas (1955), adaptação 
de Elia Kazan para o romance de 
John Steinbeck. A obra foi sufi-
ciente para que a crítica o rece-
besse como o maior talento jo-
vem de Hollywood. 

A filmografia estrelada por 

Espetáculos
Palita no Trapézio, com elenco da Com-
panhia de Teatro Miramundo (MA), espe-
táculo infantil será apresentado no palco 
do Teatro Arthur Azevedo, às 9h30, na 
terça-feira (10). Com direção e atuação 
da atriz e professora Michelle Cabral, o 
espetáculo conta a história da palhaça 
Palita Presepada sem trabalho e sem ter 
onde dormir. Aquela vaga de trapezis-
ta no circo é sua única chance. Deses-
perada para entrar no circo do grande 
trapezista Jack Jones, Palita desafia o 
trapézio, que do alto de sua superiorida-
de a ignora sereno. Palita no Trapézio é 
um espetáculo que vai buscar na comu-
nidade e na acrobacia a união perfeita 

para encantar e divertir “crianças 
de todas as idades!”

A sede da Pequena Com-
panhia de Teatro (Rua do 
Giz, 295-Centro Histórico) 

recebe o público, às 18h, para assistir o 
espetáculo Velhos Caem do Céu como 
Canivete, com os atores Jorge Choairy e 
Cláudio Marconcine, do grupo Pequena 
Companhia de Teatro (MA), com drama-
turgia e encenação de Marcelo Flecha. 
O espetáculo é livremente inspirado no 
conto “Un señor muy viejo con unas alas 
enormes”, de Gabriel García Márquez. 
Privada, com elenco da Cia Tabu (MA) 
será atração no Teatro Alcione Nazaré, 
às 19h, um espetáculo filosófico com 
características também políticas, com 
reflexão intimista de hierarquia familiar 
e da sociedade, um recorte das prováveis 
famílias e personagens que perneiam 
a sociedade e mostram e provocam a 
reflexão a respeito da mulher e do ho-
mem nesse mundo tão falho e utópico, 
onde uma mulher ver-se num momento 
de intimidade e reflexão numa privada, 
onde a mesma depara-se com situações 
cotidianas que revelam a pressão sofri-
da pela mulher moderna obrigando-a a 
tomar posições nem sempre favoráveis 
a sua ideologia de vida.
No palco do Teatro Arthur Azevedo, às 
20h30, o elenco da Companhia de Te-
atro Manual, do Rio de Janeiro, apre-
senta Hominus Brasilis. A peça pince-
la grandes momentos da humanidade 
e convida o espectador a se emocionar 
com o surgimento da vida, a extinção 
dos dinossauros, a expansão marítima 
da Europa, as grandes guerras e tam-
bém eventos que marcaram a história 
brasileira, como a chegada dos portu-
gueses, a escravidão, a ditadura militar 
.e a repentina morte de Ayrton Senna.

 FIQUE SABENDO 

Serviço
O quê? Palita no Trapézio (Infantil)

Quando? Terça-feira (10) às 9h30

Onde? Teatro Arthur Azevedo

Ingresso: Troca por 1 kg de alimento não perecível 

a partir das 14h bilheteria do teatro

O quê? Velhos Caem do Céu como Canivete (Adulto)

Quando? Terça-feira (10) às 18h00

Onde? Pequena Companhia de Teatro (Rua do Giz, 

295-Centro Histórico)

Ingresso: Troca por 1 kg de alimento não perecível 

a partir das 14h bilheteria do teatro

O quê? Privada (Adulto)

Quando? Terça-feira (10) às 19h00

Onde? Teatro Alcione Nazaré

Ingresso: Troca por 1 kg de alimento não perecível 

a partir das 14h bilheteria do teatro

O quê? Hominus Brasilis (Adulto)

Quando? Terça-feira (10) às 20h30

Onde? Teatro Arthur Azevedo

Ingresso: Troca por 1 kg de alimento não perecível 

a partir das 14h bilheteria do teatro

A mostra já estava prevista no nosso 
cronograma atual, então, resolvemos 
atender ao pedido do público que queria ver 
novamente Juventude Transviada na telona, 
ampliando para os demais filmes que James 
Dean, em sua curta carreira, protagonizou

Raffaele Petrini, 
diretor artístico do Cine Praia Grande

Programação
Terça (10)
18h - Vidas Amargas
Quarta (11)
20h - Juventude Transviada

Serviço
O quê? Mostra James Dean

Quando? Até dia 11

Onde? Cine Praia Grande

Quanto? R$ 5,00

Dean volta a ser exibida na te-
lona de São Luís após décadas.  
“Além de 2015 marcar os 60 anos 
da morte dele, vamos exibir esses 
filmes que são importantes para 
a história do cinema. A mostra já 
estava prevista no nosso crono-
grama atual, então, resolvemos 
atender ao pedido do público que 
queria ver novamente Juventude 
Transviada na telona, amplian-
do para os demais filmes que Ja-
mes Dean, em sua curta carrei-
ra, protagonizou”, afirma Raffaele 
Petrini, diretor artístico do Cine 
Praia Grande.

O astro de Hollywood morreu 
aos 24 anos, quando estava no 
auge do sucesso, em um aciden-
te com seu Porsche 550, quando 
ia para uma corrida na cidade de 

Salinas, Califórnia. Fora dos sets 
de filmagem, era conhecido por 
uma agitada vida social, fuma-
va, bebia e possuía um enorme 
fascínio por carros velozes e pela 
velocidade em si - paixão que lhe 
custou a vida.

Dean viajava junto com o me-
cânico alemão Rolf Wütherich, 
que ficou gravemente ferido e, 
após se recuperar, jamais falou 
sobre a tragédia. Dean morreu 
na hora, em decorrência de vá-
rias lesões graves, incluindo uma 
fratura de pescoço. 

Em outubro de 1956, com 
Dean já transformado em mito 
do cinema, foi lançado Assim ca-
minha a humanidade, seu últi-
mo trabalho, com a assinatura de 
George Stevens, que também ti-
nha Elizabeth Taylor e Rock Hud-
son no elenco. O ator recebeu 
uma indicação póstuma 
ao Oscar, como já ha-
via acontecido com 
Vidas Amargas.

Espetáculos e oficinas 
movimentam Semana de Teatro

Espetáculo  infantil 
Pailita  no Trapézio será 
apresentado na manhã 
de quarta-feira

Espetáculo adulto 
Hominus Brasilis,  o 
surgimento da vida 
passando por vários 
recortes hitstóricos

todos com entrada franca. As oficinas 
acontecem na Sala de Dança e Salão 
Versátil do TAA, Casarão Angellus 
Novus, sede do grupo de teatro Gri-
ta, auditório do curso de História da 
Uema na Praia Grande e na Sala de 
Oficina do Odylo Costa,filho. Das 8 
oficinas oferecidas à classe artística 
que acontecerão até o domingo 15, 
seis já estão em atividade e todas se-
rão ministradas por profissionais e 
professores de teatro maranhenses 
e convidados de outros estados.
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ÁRIES 21/03 a 20/04

TOURO 21/04 a 20/05

VIRGEM 23/08 a 22/09

LIBRA 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

PEIXES 20/02 a 20/03

AQUÁRIO 21/01 a 19/02

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

GÊMEOS 21/05 a 20/06

CÂNCER 21/06 a 21/07

LEÃO 22/07 a 22/08

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12
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#A volta dos brasileiros
n  Em 1º de novembro de 1979, o presidente 
João Batista Figueiredo oficializa a Lei da 
Anistia. Os exilados começam a voltar ao 
Brasil. Até esta data, quase 800 parlamentares 
tiveram seus mandatos cassados e 15 mil 
brasileiros foram exilados ou expulsos do país. 

No tempo e na história

Registro da empresária Raquel Carvalho, durante a entrega de mais 
um filtro da Acqualive Group, que transforma a água ácida em água 
alcalina. Quem recebe das mãos da empresaria é a doutora em Quí-
mica Analítica e coordenadora do laboratório de Ciência e Ambiente 
da Universidade Ceuma, Maria Raimunda Chagas Silva. Além de não 
apresentar acidez, o que favorece a prevenção de doenças, a água alca-
lina é também fonte de cálcio, magnésio, potássio e minerais alcalinos 
fundamentais para o bom funcionamento do organismo.  

Click !

O Jardim Mágico
Neste sábado, dia 14, acontece o musical infantil O Jardim 

Mágico do São Luís Shopping, que lançará o Natal do Shopping, 
às 19h, na praça de alimentação do piso 2, com entrada franca. 
O musical acontecerá com alguns dos personagens mais em-
blemáticos "cover" da Disney. Os encantos do Mickey, Minie, 
Cinderela, Branca de Neve, Bela e a Fera, Peter Pan, Sininho, 
Príncipe e Aladin, que viverão uma mágica história para rece-
ber o Papai Noel e lançar o Natal no shopping. 

 FrontStage Halleluya

Começa amanhã a venda do terceiro lote dos ingres-
sos do FrontStage para a 14º edição do Festival Halleluya 
MA, promovido pela Comunidade Católica Shalom, que 
acontece de 20 a 22 de novembro na Praça Maria Aragão. 
Nesta edição, o evento conta com dois espaços exclusivos 
para curtir os shows: o FrontStage e camarote.  

• • •

Últimos capítulos
Está perto do fim a novela que se tornou a separação de

Joelma e Chimbinha. O casal assinou na manhã de ontem o
divórcio na 10ª Vara do Recife. Em dezembro, os artistas
encerram a banda Calypso e cada um seguirá seu caminho.
Joelma já gravou o primeiro clipe da carreira solo e
Chimbinha escolheu a cantora que o seguirá em novo
projeto: Thábata Mendes.

Bem na bilheteria
O filme 007 contra Spectre (foto) pode estar indo mal

em críticas; no entanto, o longa-metragem garantiu a
segunda melhor estreia da franquia de James Bond na
Inglaterra. Em todo o mundo, a fita faturou US$ 300
milhões. Quem foi que disse que o Bond estava mal?

Está chegando...
Mais um vídeo de Star Wars: O despertar da força foi

divulgado na internet. Desta vez foi um comercial televisivo
narrado pela atriz Lupita Nyong’o (que viverá uma
personagem que ainda é mantida em segredo). Nas imagens,
cenas inéditas como Ray (Daisy Ridley) no comando da
Milennium Falcon. Assista ao vídeo em nosso site. O longa-
metragem estreia em 17 de dezembro no Brasil.

Jonathan Olley/Pictures Columbia-21/3/15

• • •

Relíquia// O violão de John Lennon foi leiloado nos
Estados Unidos. O bemdo Beatle foi arrematado por US$ 2,4

milhões. O instrumento foi usado pelomúsico para tocar
sucessos como Loveme do e I want to hold you hand. Metade
do dinheiro arrecado será doado para a Spirit Foundation,

ONG administrada por Yoko Ono.

• • •

Ela é amaior artista do
mundo. Amaneira
comoela cantame
faz pensar sobre
anjos, esperança e
salvação. Ela
faz o papel de
umanjo nesse
álbum”

Chris Martin (foto) sobre
a participação de Beyoncé
no álbum do Coldplay

or
k 

Dj
an

se
zi

an
/G

et
ty

 Im
ag

es
/A

FP
-8

/2
/1

5

• • •

Será?
Justin Bieber parece estar

decidido a reatar o romance
com Selena Gomez. O astro teen
admitiu em entrevista ao
programa de Elle DeGeneres
que cogita um retorno com a ex-
namorada. “Talvez... Nós
tivemos uma história juntos e eu
acredito que isso poderia
acontecer. Acho que até
poderíamos voltar a ser uma
dupla e fazer algo maravilhoso”,
disse. Tem chance, Selena?

Rapidinhas
» Sylvester Stallone reviverá Rocky Balboa em Creed: Nascido

para lutar, um spin-off da franquia que está em fase de
gravações. O longa-metragem tem previsão de estreia em 18
de fevereiro de 2016.

» Jennifer Lopez está de volta à televisão. A atriz e cantora
estará na série Shades of blue, em que dará vida a uma
policial que precisa lidar com a corrupção dentro de sua
delegacia. O seriado estreia em 14 de janeiro nos Estados
Unidos. Ainda não há data no Brasil.
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Ligue e anuncie: 3212.2087

ARAÇAGY

Araçagy - CA00182 - Lan-
çamento Cond. Bob Kenne-
dy 100% financ.pela cons-
trutora. c/3 qtos (s/1ste),3 
wc, lavabo. Acab. impecá-
vel 350 Mil fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

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

CA00178 - Vende-se exc.
casa c/450m² de área cons-
tr, 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 suí-
tes  , sala p/ 2 amb., la-
vabo, cozinha ampla, DCE 
, var. pisc. c/ churras. Coz 
.de apoio , garagem  p/ 3 
carros , portão de alum. 
Aut. Não perca essa opor-
tunidade.  3227-3099/9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br

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

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 no-
vas c/portão de alumínio, 
gar. p/ 3 carros, sala, copa, 
coz. americana, 3 qtos, 1 
wc social, 1 ste e 1 semi - 
ste, jdim de inverno, cai-
xa 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/jan-
tar, hall, 01 suíte, 01 semi-
suíte, 01 quarto, dependên-
cia de empregada com wc 
e área de serviço. 155 Mil 
fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

ANIL

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

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

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 com área de 
456m² com 3 qrtos sen-
do 2 stes, sala em L, cozi-
nha, 2 wc sociais, área de 
serviço, garagem para 4 
carros, varanda, jardim de 
inverno. 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 pregui-
ça, casa nova, lote 10 x 
50 com 200 m² de área 
construída, com pear pra 
atracar lancha. nascen-
te  fone: 996091547 Tim 
98110-7727.

BAIRROS DIVERSOS

LOTEAMENTO SAFIRA – 
COD [488] Vende-se uma 
casa  com garagem p/ 2 
carros, sala, copa, cozi-
nha americana, 2 quar-
tos sendo 1 suíte, 1 wc so-
cial. Obs: Laje pronta p/ 
receber o 2º piso. Valor 
R$ 160.000,00. 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.

BOM JARDIM

Bom Jardim Turu - 
CA00090 BOM JARDIM 
TURU Vende-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 completa, 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$ 250 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

CENTRO- Vendo casa de 
3 qrtos sendo 1 ste, sala 
de estar, coz., wc social, 
área de serviço, quintal e 
garagem para dois carros 
R$ 280 mil Tr: 32356477/ 
32356687/ 999712399/ 
996064732. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

CIDADE OPERÁRIA

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

CIDADE OPERÁRIA – cod 
[430] Vende-se uma casa 
c/ portão de 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 social, 
quintal com lavanderia co-
berta, piso lajota e forro 
PVC. Aceita financiamen-
to. Valor R$ 210.000,00 TR: 
3238-3583 / 999739137.

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

cod [413] – Vende-se uma 
casa com 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 
carros, sl, 2 qtos, 1 
WC social, copa, coz., 
área de serviço. Sen-
do que o segundo piso 
está sem acab, próx. a 
escola Caic.  Valor R$ 
190.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

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



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

COHASERMA

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

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 por-
tão de ferro, com dois aces-
sos, toda gradeada, com área 
lateral coberta, toda na laje, 
sala em “L”, cozinha, 3 quar-
tos sendo 1 uma suíte, 1 WC 
social, quintal, área de ser-
viço coberta, e área p/ cozi-
nha de apoio, toda estrutura 
elétrica atualizada. Valor R$ 
280.000,00 TR: 3238-3583 / 
999739137.

COHATRAC II – cod [405] 
Vende-se uma casa, com 
portão de alumínio, gara-
gem para 2 carros, sala de 
estar mobiliada com mo-
veis planejados, copa, co-
zinha, 4 quartos, sendo 2 
suítes, quintal, área de ser-
viço, toda na laje, 2 WC 
social, portas e janelas de 
vidro e cozinha com armá-
rio. Valor R$ 380.000,00 
TR: 3238-3583 / 999739137.

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

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

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

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

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 / 9 99739137. 

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

COHABIANO

COHABIANO – COD [498] 
Vende-se uma casa c/ por-
tão elétrico, cerca elé-
trica, gar., sala, coz., 3 
qtos s/1 ste, WC social 
e área de serviço. 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] 
Vende-se uma casa em 
cond.fechado, garagem p/2 
carros, portão de alumínio 
eletrônico, sala de estar/
jantar, terraço, copa/coz., 
área de serviço, 3 qtos s/1 
suíte e 1 semi - suíte, cer-
ca elétrica,  forro de laje, 
poço artesiano. Valor R$ 
200.000,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

Vendo por R$ 130.000,00 
casa no coabiano N° 10, 
com 2/4, sala em 2 am-
bientes, avarandada, poço 
artesiano, lote 13 x 39 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 

CHÁCARA BRASIL

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

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

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.

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. Filadé-
lfia, 2 quartos, 1 suíte, WC, 
sala, coz. amer., frente e la-
teral cobertas, área externa 
encimentada, garagem para  
4 carros. R$ 180 mil. Fone: 
8822-6945 / 8116-8172.

HAB. TURU

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

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.

IVAR SALDANHA

Vendo uma casa com 2 
qtos, 2 suítes, salão, sala, 
wc social, lavanderia, copa- 
cozinha, climatizada, mu-
rada, gradeada, toda na 
laje, portão eletrônico, 
etc. Valor: 250 Mil, à vis-
ta aceito proposta. Fones: 
98838-0440/ 98159-0943. 
(A.07.11.15)

JARDIM ELDORADO

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

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

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

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

ELDORADO- VENDE casa 
em cond. fechado, c/ va-
randa, sala, 2 quartos, 1 
suíte, wc social, coz., c/ar-
mários, área de serviço e 
garagem. R$ 330.000,00 
3268-3390 / 99976.7018

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.

São Luís-MA, terça-feira, 10 de novembro de 2015

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 car-
ros, coz.,de apoio, DCE 300 
Mil fone: 98159-9890 VIVO / 
98705-1021 OI / 3233-4801.

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

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.

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.

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 

CIDADE  OLÍMPICA

Vende-se casa na cidade 
olímpica c/ sala , copa , 
coz. 2 qts , gar. p/ 2 car-
ros , construção nova  va-
lor : 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 social, 
cozinha, área de serviço e 
garagem. R$ 195.000,00 
/ 3268-3390 / 9976.7018.

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

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

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

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

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 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br 

COHAMA

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

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

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- 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.
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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 carros, sala, 
copa, cozinha, 3 quar-
tos s/1 suite, 1 wc so-
cial. 2º piso – 2 quartos, 
1 wc social. Valor R$ 
200.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

PARQUE TOPÁZIO

Parque Topázio -CA00176 
PARQUE 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 - Vendo 
casa c/5 qrtos sendo 3 stes, 
sala de star/jantar, garagem 
p/5 carros, dep.de emprega-
da, 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.

QTAS DO CALHAU

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

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

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

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

Quintas do Calhau- CA00181 
QUINTAS DO CALHAU Vende-
se mansão 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 Ven-
do mansão duplex c/áreas 
livres, gar.coberta p/ vários 
carros, sala em 2 amb., la-
vabo, 4 stes (s/1 master c/ 
closet). Acab.em inox, porce-
lanato, vidros temperados. 
1.500.000,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

REC. VINHAIS

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

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

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 ma-
deira, terraço, garagem, 
sala, copa, cozinha, 3 
quartos, sendo 1 suíte 
não finalizada, WC so-
cial, quintal grande, toda 
murada e gradeada 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] 
Vende-se uma casa c/
gar.p/3 carros, sala, copa, 
coz., 3 qtos s/1 ste, lavan-
deria, 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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Você em algo para trocar? 
Que tal anunciar gratuita-
mente na seção Troca-tro-
ca do Tem? Ligue e ofereça 
seu produto, 3212-2087.

ARAÇAGY
Alugo casa no Araça-
gy com sala e varan-
da ampla,  cozinha,  3 
quartos sendo 2 suítes, 
jardim, cerca elétrica, 
portão de alumínio e 
garagem 4 carros. Cont: 
Oi  98834-8975 / Tim 
98115-7701.

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

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

BAIRRO DE FÁTIMA

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

CALHAU

Calhau - CA00040 CA-
LHAU Aluga-se mansão 
duplex c/áreas livres, 
área de lazer c/ pisci-
na,bar, churr., varanda 
em L, sala em 2 amb.,pé 
direito elevado, lavabo, 5 
stes(s/1 c/ closet), copa/
coz.,dispensa e qntal 
5.600,00 fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3233-4801.

CENTRO

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.

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

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

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

COHATRAC 

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

JARDIM ELDORADO

Jardim Eldorado -CA00144 
JARDIM ELDORADO Aluga-
se exc.casa em cond.fecha-
do c/móveis planejados, 
3 qtos s/1ste, 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

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.

Vende casa, 69 m², 2 quar-
tos, wc social, jardim de in-
verno, sala,cozinha,área de 
serviço coberta, varanda, 
2 garagens e quintal. Piso 
porcelanato, toda mura-
da. Aceito financiamento.  
CRJ 238- F: 998112-0322/ 
32271777 ( COD. 0500)

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 
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.

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

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 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.

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

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

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.

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

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

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$ 
1.800,00. Tr: 3235-6687/ 
3235-6477/ 999712399/ 
99606-4732. www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br

VINHAIS

Aluga ótima csa p/clinicas, 
escritório, academia, sa-
lão blz, dança, c/vár. Amb. 
3wc’s, var.  1gar. Localiza-
ção excelente,frente p/ave-
nida J.Albuquerque.. CRJ 
238-F: 98112-0322/3227-
1777 (COD. 080).

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

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

Alugo casa no recanto vi-
nhais duplex, com 3/4, sen-
do 1 suíte, copa, cozinha, 
dec, sala em L, garagem 
pra 4 carros área de serviço 
,nascente 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. 

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. Ven-
de-se exc.casa duplex no 
cond.GREEN PARK VILLA-
GE II c/3 qtos , c/stes + semi 
ste, sala, copa, 4 wc ,área de 
serviço e gar.,350 Mil fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

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

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

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

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

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

SÃO FRANCISCO

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

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

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)

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

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

SÃO RAIMUNDO

SÃO RAIMUNDO – cod [434] 
Vende-se uma casa c/, ga-
ragem para 4 qtos, sala, 
copa, coz., 3 qtos sendo 1 
suíte, terreno 10x20. Valor: 
R$ 120.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.
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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 tro-
car? Que tal anunciar 
gratuitamente na seção 
Troca-troca do Tem? Li-
gue e ofereça seu produ-
to, 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] Ven-
de-se um apto no Cond.
Brisas, 6º andar, 58 m², 
mobiliado, c/ sl, 2 qtos 
sendo 1 ste, coz. Ameri-
cana, 1 vaga na garagem, 
nascente, Vista Mar. Valor 
R$ 270.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

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

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

Calhau – Vde ap. Ed. Mi-
rante das Dunas, 153m2, 3 
stes, slac/varanda, coz c/
arm,DCE, 3 vagas R$ 900 
Mil32358115/988026168/
981811942 

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, RE-
SIDENCIAL NOVO ANIL - 
Aptos c/ 02 qtos sdo 01 
suite e elevador. Venha 
conferir. 3227-3099/9973-
4073. www.bmendesimo-
veis.com.br

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

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 

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 completa, 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.

OLHO D’AGUA

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

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

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

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., La-
zer 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 oportunidade.   3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

PONTA D’AREIA

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

Vendo apto no condomínio 
Iate Classic com área total 
de 268m² R$ 2.000.000,00 
Tr.: 3235-6687/ 3235-6477/ 
9971-2399/ 8816-8000 www.
ayrtonejulioimoveis.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, passar 
ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br 

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

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

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- PRONTO 
P/MORAR - Apto c/ 81,00 m²,  
2 suítes, sala p/ 2 amb., var.
gourmet, lavab., coz.(ame-
ric.), 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, Pra-
ça de Leit., Qdr de Vôlei de 
Areia. Aproveite....3227-3099 
/ 9973-4073/ www.bmende-
simoveis.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 

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

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

Vendo apto todo mobilha-
do no Ed. Caribean Resi-
dence com área de 115m² 
com 1 ste, 2 qrtos e as de-
mais dependências R$ 600 
mil Tr.: 3235-6687/ 3235-
6477/ 9971-2399/ 8816-
8000 www.ayrtonejulioi-
moveis.com.br

Vende apto novo, ED. 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/ ar-
mário, DCE, 02 garagens, 
lazer c/ fitness, piscina, 
playground, qdra e espa-
ço 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 APARTAMENTO 
DO TAMANHO DOS SEUS 
SONHOS! Com vista para 
o mar e Lagoa. Próx. ao 
Restaurante Cabana do Sol, 
ED. DELLAMARE - Aptos 
c/ 109,38m², sdo 3 suítes 
e área de lazer  comple-
ta. FACILITADO EM ATÉ 
80 MESES DIRETO COM A 
CONSTRUTORA. Venha con-
ferir!!! 3227-3099 / 9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br 
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Apto c/ 151 m², no Palla-
zo Verona, andar alto c/ 
vista mar, nasc total, c/ 3 
stes amplas, sala p/ 2 am-
bientes, varandão, lavabo, 
cozampla c/ despensa e 
DCE,  2 gars, área de lazer 
completa. Venha conferir 
não perca tempo  3227-
3099/ /9973-4073  www.
bmendes imoveis.com.br

Apto. - Vde aptos. novos, 
lançamento, ED. 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.

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

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

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

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

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 

Renascença – Vde ap. Ed. 
Demoseli c/3 qtos,s/1ste, 
DCE,2vagas R$ 330 MIL3
2358115/988026168/98
1811942 

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, mo-
biliado, c/ uma ste, 1 qtos 
social, 1 wc social, coz ame-
ricana  e var. R$ 260 mil. 
Tr: 8418-2664  / 9133-4028.

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

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

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 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. Monte 
pascoal, renascença II, c/
área de lazer completa, sala 
e l, 2 stes, coz. c/  armá-
rios, 124 m², prox. Da lagoa 
. 3227-5865/98176-1300.

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

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

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

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

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

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

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

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.

ED. PERICUMÃ- PRONTO 
P/MORAR- Apto c/ 74,18 
m²,  2 suites, sala de estar/
jantar, varanda, coz ame-
rina e  2 vagas de gara-
gem,Playground, Sauna, 
Terraço Gourmet, Salão 
de Festas, Fitness center, 
Quadra Poliesportiva, Kids 
club, Piscina com raia e 
Deck Molhado. Venha Con-
ferir...3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

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

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-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.

Jardim Renascença - Ven-
de-se Apt 186 m², 4 suí-
tes, Oportunidade R$ 
750.000,00. Contatos: 
(98) 99112-6150 / 3227-
4757. (A.08.11.15).

SÃO CRISTOVÃO

SÃO CRISTOVÃO- Vendo 
apto no cond. Parque das 
Mangueiras c/ 2 qrtos sen-
do 1 ste, wc social, sala de 
estar e jantar, coz., área de 
serviço, deposito, quintal, 
garagem e churr. R$160 mil. 
Tr: 32356477/ 32356687/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 8377

SÃO MARCOS

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

SÃO FRANCISCO

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

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).
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ÚLTIMAS UNIDADES! VE-
NHA E RESERVE LOGO 
O SEU! Av. São Luis Rei 
de França, próx. ao Res-
taurante Cheiro Verde, 
COND. ÎLE DE FRANCE 
- Aptos c/ 83 m², 3 qtos 
sdo 1 suíte e área de la-
zer. FACILITADO EM ATÉ 
80 MESES DIRETO COM 
A CONSTRUTORA. Ve-
nha 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.

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.

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

Turu - AP00064 - TURU - 
Vende-se Exc. Apto no cond.
Ville De France c/varanda, 
sala de star/jantar, 1 ste, 
gabinete, wc social, coz., 
área de serviço e 2 vagas 
de gar.250 Mil fone: 98159-
9890 VIVO / 98705-1021 OI 
/ 3233-4801.

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

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.

SÃO FRANCISCO- Vendo 
apto nascente no Ed. Klau-
dia com 1 qrto, sala, coz. 
americana, wc social, va-
randa e garagem R$ 120 mil 
Tr: 32356477/ 32356687/ 
999712399/ 996064732. 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br, COD: 

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

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

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

TURU - 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.

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

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

ALTOS DO CALHAU

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

BAIRROS DIVERSOS

Alugo apartamento todo 
mobiliado no condomínio 
São José de Ribamar II, 
3° andar, nascente com 
área de lazer comple-
ta por R$ 950,00 fone: 
98876-3976.

Alugo apartamento no Con-
domínio Novo tempo II, com 
2 2q, sendo 1 suíte, saca-
da, 3° andar nascente por 
R$ 1.000,00 C/condomínio 
Incluso.  Fone: 988763976.

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

BEQUIMÃO

Bequimão - AP00138 BEQUIMÃO 
Alugo apto térreo c/2 qtos, wc 
social, sala, coz., próx.ao Sho-
pping 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 RENASCEN-
ÇA, COM 140M2, VARAN-
DA, SALA AMPLA, LAVABO, 
02 STES, SENDO 1 MAS-
TER, 02  SEMI-STES, COZ., 
DCE, ÁREA DE SERVIÇO E 
GARAGEM. R$ 2.800,00 - 
98844.9025 E 99976.7018.

Alugo apto com ótima loca-
lização no Ed. Tom Jobim 4 
stes sendo 1 ste master com 
closet, todos as suítes com 
ar condicionado, varanda 
ampla, sala de tv, de estar 
e jantar com armários, cozi-
nha americana, área de ser-
viço completa com suíte e 
armários para funcionários, 
com moveis e decorações. R$ 
5.000,00 com condomínio. 
TR: 32356477/ 32356687/ 
999712399/ 982252627. 
www.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.
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CALHAU – COD [A05] Alu-
ga-se um APTO no Cond.
Brisas, 14º andar c/saca-
da, sala, coz., 2 qtos sen-
do 1 ste, 1 WC social e mó-
veis projetados. Valor R$ 
1.800,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

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

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

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.

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). 

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] Aluga-
se um PONTO COMERCIAL 
na Rua do Aririzal, c/área de 
8.5 x 12m². Valor R$ 2.500,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

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

Aluga apto, ótima loc. no 
Cond. D’Italy, 1 semi-sui-
te, 1 quarto, c/ ar cond. 
sala 2 amb. wc reversível 
c/blindex, var. coz. c/armá-
rio área serviço, 1 gar. CRJ 
238 F: 98112-0322/3227-
1777  (COD. 0140). 

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

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

ESTRADA DE RIBAMAR

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

ESTRADA DE RIBAMAR- 
ALUGA apto no cond. village 
do bosque, c/ sala, 2 qrtos, 
wc social, coz., área de ser-
viço e garagem. R$ 700,00 
incluindo o cond.3268-3390 
/ 99976.7018

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

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

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

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, bair-
ro Ponta d’Areia, totalmente 
mobiliado. Serviço de quarto, 
academia, TV a cabo, Inter-
net. Condomínio incluído. R$ 
2.200. TEL: 9114-1423. (PF).

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

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

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

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

Aluga exc. e lindo loft (apto), 
semi-mobiliado, de frente para 
mar, vista plena, esp. grandes, 
c/ armários proj. 1 suite  máster 
c/ hidrom., 1 semi-suite, sala 
estar e jantar, wc reversível, 
copa/coz. área ser. 1 vaga gar. 
CRJ 238 F: 9 8112-0322 / 3227-
1777  (COD.150).

PONTA DO FAROL

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

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

Aluga exc. e lindo apto, 
274m², tot. mobiliado (1ª. 
Qual.), de frente p/ mar, vis-
ta plena, esp. enormes, todo 
c/ arm. proj.  1 suite máster 
c/closet e hidrom., 1 suite 
c/hidrom., 2 suites, sala es-
tar, sla/jantar/sala/intima/ 
home theater, lavabo, escri. 
copa/coz. área ser. Dce, 3 
vgs gar. CRJ 238 F: 98112-
0322/3227-1777  (COD.160)

Aluga exc. apto, todo mo-
biliado, 1 suite, 1 qrto, sla 
2 amb. wc social, var. coz. 
área ser. wc , 2 ap. ar cond. 
1 gar. Ótima loc. no me-
lhor “point” de São Luis, na 
Lagoa da Jansen, a 500m 
da praia. R$ 2.000,00 + 
cond. CRJ 238 F: 98112-
0322/3227-1777  (COD.170) 

Aluga exc. apto, 1 suite, 
1 qrto, sla 2 amb. wc 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.

RECANTO VINHAIS

RECANTO VINHAIS- 
AP00151 Recanto dos Vi-
nhais Aluga-se exc. apto 
térreo, c/ 56m² todo mobi-
liado, c/ 2 qtos (s/ 01 ste), 
wc social. R$ 1.500,00 fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

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 RE-
NASCENÇA Aluga-se exc.
apto no Renascença, c/3 
qtos, s/2 stes, wc social, 
sala ampla, sacada,mó-
veis projetados 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 
RENASCENÇA Aluga-se 
exc.apto c/móveis plan., 
coz.c/fogão, máquina de 
lavar, sala c/painel p/TV, 
copa c/mesa p/4 cadei-
ras, 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. 

JARDIM RENASCENÇA- 
Alugo apto c/1 qrtos, 1 
ste, wc social, sala, coz., 
varanda, c/ eletrodomés-
ticos e moveis R$ 2.300,00 
com condomínio incluído 
Tr: 32356477/ 32356687/ 
999712399/ 982252627 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br COD: 8376.

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$ 3.300,00 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. 
Shoppings Tropical e Mo-
numental.  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

TURU - COD [A04] Aluga-se 
um APTO  no Residencial 
Campo Verde, c/sala, coz., 
2 qtos, wc social, gar.e área 
de lazer. Valor R$ 650,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137. 

Alugo apto no cond.Ar-
thur Carvalho c/2 qtos, 
sala, coz., área de serv., 
área total de 47m² R$ 
750,00 c/ cond.incluído. 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732. 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

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

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

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

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

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

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

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.

Alugo apartamento térreo 
no largo verde ll, com 2 
qtos, coz, wc, sala e área 
de serv. Com 54 m². Valor: 
750,00 com cond. Incluso. 
Contatos: (98) 3251-9151/ 
99994-9185/ 3243-2444. 
(A.07.11.15).
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VICENTE FIALHO

Aluga apto no cond. Porto 
do sol, c/varanda, sala, 02 
stes, 01 qto, wc social, coz., 
área de serviço e garagem. 
R$ 1.300,00 (aluguel e cond.) 
- 3268.3390 - 99976.7018.

VINHAIS

VINHAIS - Aluga apt.2 
qts mobiliado  no cond. 
Gran village vinhais 3327-
5865/8801008.

PENINSULA

Passo apto no Ed. Ilê Saint 
Louis c/área de 305m². R$ 
2.400.000,00 Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
988168000.  www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br 
 
 
 
 
 
 

 

ARAÇAGY

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

SÃO CRISTOVÃO 

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

 BAIRROS DIVERSOS

Aluga–se quitinetes c/ 
e sem mobília , nos  se-
guintes bairros  For-
quilha, Planalto , Par-
que Vitória, Jardim  São 
Cristovão , João de Deus 
, Cid. Operária e Santa 
Clara .   TR: 98 3258-5629 
/3083-0799 /9 8731-2428 
/ 99129-6797. Email: qua-
tro.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 

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 miran-
te R$ 320 Mil ou dois juntos 
R$ 160 Mil    Fone: 98 3235-
8115/ 3235-8312/9 8181-1942/9 
8802-6168/9 8118-3146.

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

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 3235-8115 / 9 8802-
6168/ 9 8181-1942 

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.

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

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 lito-
rânea c/1.103 m², todo 
murado , localização 
privilegiada  3227-5865 
/98176-1300.

CIDADE OPERÁRIA

Cidade Operária - TE00020 
CIDADE OPERÁRIA  - 
Vende-se uma área de 
20.000,00 m² , plana,mura-
da, c/ benfeitorias, 3 casas 
de morada, galpão, escritó-
rio, plantações c/ docum.. 
regular  2.000.000,00 
fone:  9 8159-9890 VIVO 
/ 9 8705-1021 OI / 3233-
4801.

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

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.

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 

PAÇO DO LUMIAR

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

PANAQUATIRA

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

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 

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

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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
QUINTA ZONA – SÃO FRANCISCO

Edital de Proclamas nº. 484

          Oicial de Registro Civil da Quinta Zona, Núbia Maria Lemos 
Silva, faz saber a quem interessar que: JOAQUIM RIBEIRO 
DE SOUZA JÚNIOR e GLENDA ALMEIDA MATOS 
MOREIRA, ele, brasileiro, divorciado, promotor de justiça, ilho 
de  Joaquim Ribeiro de Souza e Dolores de Macêdo Pires, ela, bra-
sileira, solteira, universitária, ilha de Sinval Evangelista Moreira e 
Heloisa Helena Almeida Matos Moreira,  requereram  habilitação 
para casamento, quem tiver algum impedimento e/ou causa sus-
pensiva, (Arts. 1.521 e 1.523 do Código Civil), poderá apresentá-lo 
por escrito perante este Cartório.

São Luís, 06 de novembro de 2015

Núbia Maria Lemos da Silva
Oicial Titular – Cartório 5ª Zona

São Luís-Maranhão

     REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

Edital de Proclamas nº. 1977 / 2015

          Oicial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: ARLESON SOUSA COR-
REIA E RENATA DE CARVALHO SOUSA. Ele, brasileiro, 
solteiro, estudante, ilho de Sebastiana Sousa Correia. Ela, brasile-
ira, solteira, autônoma, ilha de Antonio Silva Sousa e Jandilene  de 
Carvalho Sousa. Ambos Requereram habilitação para casamento, 
quem tiver conhecimento de algum impedimento e/ou causa sus-
pensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá apresentá-lo 
por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 06  de novembro  de 2015.

Margarida Jesus Pinheiro 
Registradora

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

Edital de Proclamas nº. 1976 / 2015

          Oicial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pin-
heiro, faz saber a quem interessar que: CARLOS ALBERTO 
SOARES ROCHA E ROSALINA RIBEIRO PENHA. Ele, 
brasileiro, solteiro, almoxarife, ilho de José Muniz Rocha e Maria 
do Livramento Soares. Ela, brasileira, solteira, ouvidoura,  ilha de 
Sonia Maria Ribeiro Penha. Ambos Requereram habilitação para 
casamento, quem tiver conhecimento de algum impedimento e/
ou causa suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá 
apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 06  de novembro  de 2015.

Margarida Jesus Pinheiro 
Registradora

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

Edital de Proclamas nº. 1978 / 2015

          Oicial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: ERIC RODRIGUES MU-
RAD E RAKEL DOURADO DE OLIVEIRA. Ele, brasileiro, 
solteiro, engenheiro civil,  ilho de Roosevelt  Aguiar Silva Murad 
e Maria Ceres Rodrigues Murad. Ela, brasileira, solteira, advoga-
da, ilha de Antonio José Dourado de Oliveira e Sara Dourado de 
Oliveira. Ambos Requereram habilitação para casamento, quem 
tiver conhecimento de algum impedimento e/ou causa suspensiva, 
(Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá apresentá-lo por escrito 
perante este Cartório.

São Luís, (MA) 06  de novembro  de 2015.

Margarida Jesus Pinheiro 
Registradora

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

Edital de Proclamas nº. 1979 / 2015

          Oicial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pin-
heiro, faz saber a quem interessar que: Domingos Rodrigues 
Pereira e Ana Paula Lima dos Santos. Ele, brasileiro, 
solteiro, técnico em mecânico,  ilho de Sebastião de Sales Pereira 
e Maria da Piedade Rodrigues. Ela, brasileira, solteira, do lar, ilha 
de Reginaldo José dos Santos e Luzia Marilaque Lima. Ambos Re-
quereram habilitação para casamento, quem tiver conhecimento de 
algum impedimento e/ou causa suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do 
Código Civil), poderá apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 09  de novembro  de 2015.

Margarida Jesus Pinheiro 
Registradora
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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.

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

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.

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.

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

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

 SÃO FRANCISCO

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

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

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

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

Vendo 2 salas no Ed. Ci-
dade São Luís. Contatos: 
(98) 3268-7455/ 99971-
2245. (A.07.11.15)

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.

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

COHAMA

Cohama – Alugo loja 1º piso 
centro com L. Mac 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 fun-
do área de 1.215 constru-
ída ou coberta. Valor R$ 
20.000,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

PLANALTO ANIL

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

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

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

PONTA D´AREIA

Alugam-se várias salas co-
merciais c/wc no Centro 
Comercial Lagoa Center, c/ 
metragens variadas de 30 a 

35 m², exc. p/ qualquer ati-
vidade comercial, gar pri-
vativa, ótima localização, 
próx. do Sistema Miran-
te...Aproveite....3227-3099 
/ 9973-4073/ www.bmen-
desimoveis.com.br

 REC. DOS VINHAIS

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

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

RENASCENÇA

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

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

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

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

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

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

SÃO CRISTOVÃO

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

S. JOSÉ RIBAMAR

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

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

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 Car-
valho por R$ 550.000,00, 
aceitamos um imóvel 
na negociação. Fone: 
988763976.

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

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

TE00022 - OLHO D’ÁGUA 
Aluga-se  área de 15.000,00 
m² (quinze mil metros qua-
drados). Próx.à Avenida dos 
Holandeses 12.000,00 fone: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

RENASCENÇA

Alugo área próx. ao 
Shopping Tropical com  
3.000m² Tr: 3235-6477 / 
3235-6687/ 9971-2399/ 
8225-2627 www.ayrto-
nejulioimoveis.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. Tra-
tar na Rua Santa Luzia, 
s/nº - Mutirão, com Ag-
naldo no local.

TURU

Vendo sitio de 4.700 m², 
próximo a Igreja católi-
ca no habitacional turu, 
com casa com 2/4, sen-
do 1 suite, sala de bi-
lhar 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
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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.

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

RENASCENÇA – Alu-
ga salas  no edf. Office 
tower , golden tower, e 
edf zicornio 32275865/ 
81761300.

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

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

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

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

SÃO FRANCISCO
Alugo pto coml no São 
Francisco na Aveni-
da Castelo Branco. Tr: 
3235-6687

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

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

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

Alugo ponto comercial  
bem localizado na Av. 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  na Avenida Gua-
jajaras galpão com área 
total de 1.600 m² sendo 
900 m² de área cons-
truída e 700 m² de es-
tacionamento privati-
vo. Fone: 3235-6477  / 
3235-6687 / 99712399 
/ 996064732.

Alugo galpão com área 
de 1.000 m² com escri-
tório, copa/ cozinha, re-
feitório, 4 banheiros e es-
tacionamento. R$ 15 mil.  
Tr: 3235 6477/ 3235 6687/ 
99971 2399/ 98225 2627.  
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

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

  

PONTA DA AREIA

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

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.

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.
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Oportunidades
& Veículos

1 .1
VAGAS

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

Serviços veiculares ao al-
cance das suas mãos. Ligue 
e anuncie no Tem. É mais 
negócio pra você. É só ligar: 
(98) 3212-2087  ou nos en-
vie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.com.br

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

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

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

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

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

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

Serviços de Transporte de 
Passageiros de São Luís para  
Pedreiras. Ônibus e micro 
ônibus. Expresso Nosa Se-
nhora do Perpétuo 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 .

ONIX, preto, completo 
manual, ano 2013/2014.  
Vlr:  R$34.000,00   TR: (98) 
3249-2010/9 8852-4815 

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

FIAT
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, manu-
al, ano 2012/2013.   Vlr:  
R$ 43.000,00.    TR: (98) 
3249-2010 / 9 88524815 .

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

Jeep  Wrangler, cor prata, 
completo, automático, ano 
2008. Vlr: R$ 68.000,00  TR: 
(98) 3249-2010 /988524815. 

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

Tucson GLSB, cor prata, au-
tomática, ano 2011/2012. 
Vlr: R$ 48.000,00 TR: (98) 
3249-2010 /988524815. 

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

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

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

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

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

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 . 

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

LOGAN AUTENTIC, cinza, 
completo, ano  2011/2011 
Vlr:  R$26.000,00  TR: (98) 
3249-2010/9 8852-4815.

CARROS
CHEVROLET
CELTA - Vendo  um Celta, 
azul escuro, 2003. Va-
lor 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.

HONDA
Vendo uma Moto XR 
Honda em bom estado. 
R$ 3.500,00. Contato:    9 
8780-4025. 

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.

Sandero Stapway, cor  
cinza/vermelho, ano 
2012/2012, Vlr: R$ 
38.000,00.  TR: (98) 3249-
2010 /98852-4815.

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

COROLLA, preto, com-
p le to ,  a u to m át i c o , 
a n o   2 0 1 2 / 2 0 1 3   V l r : 
R$63.000,00   TR: (98) 
3249 - 2 0 1 0 / 9  8 8 52 -
4 8 1 5 .

Hilux, cor  prata, automá-
tica, completa, ano 2007 
/2007. Vlr: R$  80.000,00.  
TR: (98) 3249-2010 / 9 
8852-4815. 

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

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

SAVEIRO TREND 1.6,  com-
pleta, ano  2010/2011 Vlr:  
R$32.000,00  TR: (98) 3249-
2010/9 8852-4815.

TIGUAN, preta, com-
pleta, automática, 
ano 2011/2012. Vlr:  
R$72.000,00  TR: (98) 
3249-2010/9 8852-4815

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

Toque no Coração de quem 
ama tanto. Mensagens ao 
vivo, buquês de flores e 
cestas para todas as ocasi-
ões. Pelúcias.  Fone: 98828-
7163.

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

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

Você em algo para trocar? 
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.

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

Álbuns por fusca- Aceito 
uma baratinha em tro-
ca de dois álbuns de se-
los filatélicos, diversos 
temas. Inf: 98457-3002.

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

EMPREGOS

Precisa-se de corretores de 
imóveis, com experiência 
e CRECI ou estagiários da 
área.  Interessados enviar 
currículo para sebastiao_
imoveis@hotmail.com ou 
ligar para 3238-3583.

OPORTUNIDADE - EM-
PRESA DE INFORMÁTICA 
AVANÇADA EM SÃO LUÍS.  
CONTRATAÇÃO IMEDIATA! 
VAGAS P/ TELEMARKETING 
(18 A 20 ANOS), VENDEDOR 
AMBOS OS SEXOS. ENVIAR 
CURRÍCULO ATÉ 3ª FEIRA 
P/ E-MAIL: rh.unidadesa-
oluis@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.

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.

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

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

N PALIO 1.0 12/13 4P 
Cinza, Comp. AIR BAG e 
ABS  32.250 KM, Vlr. R$ 
26.500,00 Tel. 3246-0495 
/ 98115-0107.

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

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

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.
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G I RO
                     Eu tenho a mais absoluta convicção de que o 
que falei na CPI vai ser comprovado no Conselho de Ética. 
Eu falei a verdade no Conselho de Ética e vou me ater a 
defender a representação

deputado Eduardo Cunha,presidente da Câmara

Debatendo a crise
O presidente da Federação das Indús-

trias do Estado do Maranhão (Fiema), Edil-
son Baldez das Neves, comanda uma de-
legação de empresários maranhenses da 
indústria em Brasília para participar do 10º 
Encontro Nacional da Indústria (Enai), que 
reunirá cerca de 2 mil líderes empresariais 
de todo o país, parlamentares e represen-
tantes do governo nos dias 11 e 12 de no-
vembro, no Centro Internacional de Con-
venções do Brasil, em Brasília, promovido 
pela Confederação Nacional da Indústria 
(CNI). Neste ano, diante da crise política e 
econômica, o tema é Brasil: Ajustes e Cor-
reção de Rota. Ao todo, a delegação mara-
nhense é composta por cerca de 38 indus-
triais e técnicos da Fiema.

Natalino se despede
O reitor Natalino Salgado deixa o comando da UFMA 

na sexta-feira. Às 18h30 fará a transferência do cargo à 
professora Nair Portela, eleita em maio com seu apoio. 
Salgado se despede da Universidade com a imagem de 
gestor incansável e exímio captador de recursos em pro-
jetos para UFMA. Dentre seus feitos, lançou a TV UFMA, 
revitalizou o complexo da antiga Fábrica Santa Amélia 
e ampliou significativamente o alcance educacional, 
presente hoje em oito municípios maranhenses.

Transparência
No ranking da trans-

parência, com base na 
Lei de Acesso à Infor-
mação, o Maranhão está 
em 25º lugar. Numa pon-
tuação de 0 a 10, nossa 
nota é 2,22. Resultado 
da pouca transparên-
cia na busca de infor-
mações entre os três 
poderes: Executivo, Le-
gislativo e Judiciário. A 
Lei completou três anos 
em 2015 e o cenário não 
parece mudar.

Falando 
nisso

Falando em trans-
parência, é inaceitável 
que São luís, capital do 
Maranhão, cidade com 
1 milhão de habitantes, 
não tenha ainda acesso 
adequado às informa-
ções de como gasta o seu 
Legislativo municipal. 
O site da Câmara infor-
ma sobre os trabalhos 
da Casa, mas de manei-
ra muito limitada. Que 
dirá como os vereado-
res gastam o dinheiro 
do contribuinte. E se de-
pender da atual gestão, 
tudo ficará na mesma.

Gestão Governamental
O Governo do Estado está com inscrições abertas até o dia 

30 de novembro para o ‘Encontro de Gestão Governamental’. 
O evento ocorre no dia 10 de dezembro e reunirá servidores 
de todas as secretarias de Estado no Centro de Convenções da 
UFMA. A temática central do Encontro será ‘Desenvolvimento 
e mudança no Maranhão’ e tem o intuito de reunir servidores 
acerca da agenda governamental e da importância das políticas 
públicas voltadas para o desenvolvimento do estado. O evento 
contará com palestra do governador Flávio Dino.

Petróleo
Os preços do barril de petróleo Brent devem ter uma 

pequena recuperação e atingir média de 63,01 dólares 
por barril em 2016, ante média estimada de 56,25 dó-
lares neste ano, devido a um crescimento da demanda 
pela commodity no mundo, apontou estudo trimestral 
da consultoria Ernst & Young (EY).

Comunicação e 
tecnologia

Nos dias 17 e 18 de novem-
bro, ocorre o Simpósio Interna-
cional de Tecnologia e Narrativas 
Digitais (SITND), realizado pelo 
Laboratório de Convergência de 
Mídias (Labcom), da UFMA. Óti-
mo momento para debater comu-
nicação e tecnologia. Durante o 
simpósio, serão realizados, tam-
bém, dois eventos em paralelo, 
o Encontro de Grupos e Redes 
de Pesquisa em Comunicação e 
Tecnologia e a 1ª Rodada de Ar-
ticulação em Projetos Interna-
cionais de Pesquisa. Inscrições 
podem ser feitas até o dia 13 de 
novembro, através do site www.
labcomufma.com/inscrinfo. 

E o dólar?
A expectativa de que o Federal Reserve (Fed, banco 

central dos EUA) poderá elevar os juros em dezembro 
e os dados da balança comercial chinesa pressiona-
ram as cotações do dólar ontem. A moeda avançou 
0,82%, a R$ 3,7903, depois de oscilar entre a mínima 
de R$ 3,7792 e a máxima de R$ 3,8063. No mês, a mo-
eda tem baixa de 1,80%, mas, em 2015, sobe 42,55%.
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R$ 400

foi para José de Filippi Júnior, 
aliado de Lula e ex-tesoureiro 

de sua campanha de 2006

MIL

O 
executivo Walmir Pi-
nheiro Santana, liga-
do à UTC Engenharia, 
disse em delação pre-

miada à Procuradoria-Geral da 
República que a assinatura do 
contrato de obras do Complexo 
Petroquímico do Rio de Janeiro 
(Comperj) entre a Petrobras e o 
Consórcio TUC - UTC, Odebre-
cht e Toyo do Brasil - gerou “al-
guns compromissos” para o PT 
no valor de R$ 15,51 milhões.

Santana relatou que o ex-te-
soureiro do PT João Vaccari Neto 
o autorizou a abater desse valor 
R$ 400 mil para José de Filippi Jú-
nior, aliado do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva e ex-tesou-
reiro da campanha dele em 2006.

Por indicação de Lula, Fi-
lippi também foi responsável 
pelas contas da campanha pre-
sidencial de Dilma Rousseff, em 
2010. O delator não informou 
quando ou como o dinheiro foi 
pago. Segundo ele, também foi 
feita uma transferência para a 
campanha eleitoral do PT em 
São Bernardo do Campo, ad-
ministrada pelo petista Luiz 
Marinho, outro aliado direto 
do ex-presidente Lula.

Nos últimos meses, aliados 
políticos e nomes do entorno 
de Lula têm sido citados em de-
lações da Lava-Jato. Ainda se-
gundo Santana, o ex-ministro 
José Dirceu (Casa Civil na ges-
tão Lula) recebeu R$ 1,69 milhão 
em propina relativa às obras do 
Comperj. O valor teria sido re-
passado a Dirceu sob a autori-

Na reunião de coordenação 
política realizada ontem, com 
ministro e líderes do governo no 
Congresso Nacional, a presiden-
ta Dilma Rousseff pediu priori-
dade para aprovar as medidas 
de ajuste fiscal, segundo o mi-
nistro da Secretaria de Comuni-
cação Social da Presidência da 
República, Edinho Silva. O mi-
nistro disse que é preciso que o 
Congresso coloque em primeiro 
plano os interesses do país para 
garantir a retomada do cresci-
mento econômico.

“A presidenta respeita as 
bandeiras partidárias. As di-
vergências partidárias são 
naturais da democracia, mas 
nesse momento é fundamen-
tal que o Congresso Nacional 
coloque em primeiro plano os 
interesses do país para que a 
gente aprove as medidas que 
garantam a estabilidade fiscal 
ao nosso país e possamos criar 
as condições de retomada do 
crescimento econômico, da 
geração de empregos”, disse.

Segundo Edinho Silva, o 
governo gostaria que a nova 
Contribuição Provisória so-
bre Movimentação Financei-
ra (CPMF) fosse aprovada ain-
da este ano, já que a medida é 
fundamental para gerar esta-
bilidade fiscal. “O governo vai 
continuar dialogando com o 
Congresso Nacional e nós es-
peramos que se abra o debate, 
que o projeto possa tramitar 
dentro do Congresso e espe-
ramos que ele seja aprovado 
porque é fundamental para a 
construção da estabilidade fis-

O executivo ligado à UTC Engenharia, Walmir Pinheiro, informou em sua delação que contrato
de obras do Comperj com estatais gerou alguns compromissos para o PT no valor de R$ 51,51 mi

Delações se 
aproximam de Lula

nizado pelo PT (houve procura 
pelo depoente de uma senhora 
do PT de Minas Gerais)”, decla-
rou o executivo em 6 de agosto.

Defesa

Em nota, o partido diz que “to-
das as doações que o PT rece-
beu foram realizadas estrita-
mente dentro dos parâmetros 
legais e declaradas à Justiça 
Eleitoral”. A defesa de José de 
Filippi Júnior não retornou os 
contatos da reportagem.

O criminalista Luiz Flávio 
Borges D’Urso, que representa 
o ex-tesoureiro do PT, diz não ha-
ver “nenhum elemento de prova 
que possa corroborar essas in-
formações”. Segundo ele, Vacca-
ri refuta as acusações. A defesa 
do ex-ministro José Dirceu afir-
mou desconhecer o teor do de-
poimento e negou irregularida-
des na relação dele com a UTC.

Nomes do entorno de Lula têm sido citados em delações da Lava-Jato 

zação do ex-tesoureiro do PT. As 
obras do Comperj começaram 
em 2009. As empresas do TUC 
eram sócias em contrato de R$ 
2 bilhões. Ao todo, o consórcio 
teve R$ 3,8 bilhões da estatal.

“Vaccari autorizou abater 
destes valores de R$ 15,51 mi-
lhões, R$ 400 mil para entregar 
para José Filippi, R$ 1,69 milhão 

para José Dirceu e R$ 1,8 milhão 
foram para algumas campanhas 
eleitorais (provavelmente para 
campanhas ao cargo de prefeito): 
municípios de Contagem, Belo 
Horizonte, Recife, Montes Cla-
ros, Campinas, São Bernardo do 
Campo; que há um valor de R$ 
150 mil que acha que foi para um 
evento em Belo Horizonte orga-

Prioridade para as medidas fiscais

cal. O governo gostaria muito 
que essa medida fosse aprova-
da ainda este ano”, disse.

Ele também lembrou o pro-
jeto da repatriação de recursos 
de brasileiros mantidos no ex-
terior e não declarados à Recei-
ta Federal e a prorrogação da 
Desvinculação das Receitas da 
União (DRU). O ministro disse 
que o governo tem dialogado 
constantemente com as lide-
ranças e presidentes da Câmara 
e Senado para garantir o con-
senso necessário a aprovação 
das medidas que garantam a 
estabilidade fiscal.

O projeto de lei encaminha-
do pelo governo ao Congresso 
que trata da repatriação de di-
nheiro mantido no exterior e 

não declarados pode ser vota-
do nesta semana, no plenário 
da Câmara. O projeto cria um 
regime especial de regulariza-
ção desses recursos, fixando um 
tributo único para sua legaliza-
ção perante a Receita. O gover-
no prevê aumentar a arrecada-
ção com a aprovação do projeto.

Já prorrogação da DRU até 
2023 só deve começar a ser dis-
cutida por uma comissão espe-
cial da Câmara na penúltima 
semana de novembro. A medida 
levou quatro meses para avan-
çar na Câmara e no último dia 
4 foi aprovada na Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ). A 
prorrogação é considerada es-
tratégica para o governo equi-
librar suas contas.

O governo vai continuar 
dialogando com o 
Congresso Nacional e 
nós esperamos que se 
abra o debate, que o 
projeto possa tramitar 
dentro do Congresso 
e esperamos que ele 
seja aprovado porque 
é fundamental para 
a construção da 
estabilidade fiscal

Edinho Silva, ministro 
da Secretaria de 
Comunicação

Dilma pede prioridade nas medidas de ajustes fiscais ao Congresso para garantir a retomada da economia 

Inversão dos fatores
... pode alterar o produto, quando o assunto é política. 

Há um mês, os partidos de oposição apostavam em Eduar-
do Cunha para promover o impeachment da presidente Dil-
ma. Hoje, parcela expressiva dos tucanos e do PPS está con-
vencida de que o processo via Câmara só terá força se a Casa 
punir Cunha.

 

Acredite se quiser
Depois das entrevistas em que procurou explicar os depó-

sitos na Suíça, Eduardo Cunha voltou à muda. Detalhes agora 
só processo judicial. O político, no Conselho de Ética, fica-
rá restrito a dizer que as contas não eram dele e sim de uma 
trust. As entrevistas foram um teste para ver o que “colava” 
e também uma forma de tentar discurso aos aliados que já 
começam a se incomodar em defender o presidente da Casa.

Continhas I
Espantado com os R$ 15,5 bilhões que o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social usou para financiar em-
preendimentos fora do Brasil em 2013 e 2014, o senador José Re-
guffe (PDT-DF) fez as contas e descobriu que o dinheiro seria su-
ficiente para construir e equipar 103 hospitais de 200 leitos cada.

Continhas II
Em tempos de crise, os mesmos recursos poderiam finan-

ciar 155 mil pequenos empreendedores em R$ 100 mil. Re-
guffe tenta acabar com a farra do dinheiro do BNDES lá fora, 
mediante aprovação de uma lei. A proposta, entretanto, está 
parada na Comissão de Assuntos Econômicos

 

Caminhoneiros & petroleiros
As declarações de autoridades do governo, dizendo que o 

movimento do caminhoneiros é político contra a presidente 
Dilma estão baseadas nas informações obtidas pelo serviço de 
inteligência, que acompanharam de perto toda a mobilização 
da categoria. Quanto aos petroleiros, as reivindicações são 
de caráter econômico, portanto, o tratamento será diferente.

UM RECESSO DO BARULHO
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, cogita dar si-

nal verde para análise do processo de impeachment con-
tra a presidente Dilma Rousseff apenas em meados de de-
zembro. Assim, conforme ele comentou com seus aliados, 
o assunto ficará como pauta única no início de 2016, com o 
próprio Poder Executivo se encarregando de fazer essa “flor 
do recesso” crescer, enquanto o “tema” Eduardo Cunha mur-
chará. Falta combinar como imponderável que, até aqui, 
tem atrapalhado todos os planos do presidente da Câmara.

Quem manda/ Perguntado sobre as perspectivas dele pró-
prio ou de Ciro Gomes (foto) ser candidato a presidente da 
República pelo PDT, o senador Cristovam Buarque (PDT-
DF) respondeu assim: “O Ciro tem 99% do partido: O Lupi”. 
Referia-se ao presidente pedetista, Carlos Lupi, que coman-
da a legenda com mão de ferro.

Quem pode/ Cristovam, entretanto, não desistiu da emprei-
tada. No fim de semana ficou tão empolgado com as 12 pales-
tras que deu no Rio Grande do Sul, que ontem chamou Paulo 
Paim (PT-RS) a se filiar no partido. Paim, assediado por várias 
legendas, respondeu que tem tempo para escolher seu destino.

O clube dos 38/ Os  senadores que se reuniram na última 
terça-feira para buscar saídas e projetos para tentar burlar a 
crise econômica, e por tabela, ouvir o ministro da Casa Civil, 
Jaques Wagner, tem novo encontro essa semana.

Pegou mal/ Aliados de Eduardo Cunha não gostaram do re-
cuo em relação aos detectores de metais. Alem de ter soado 
como uma fraqueza da parte dele, ainda teve que sujeitar 
a piadas do tipo como a que o senador Cristovam Buarque 
soltou no twitter, dizendo que o melhor seria Cunha colo-
car um detector de mentiras.
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IMPERATRIZ

AGRICULTURA

PSDB só reclamou do sistema 
eleitoral quando perdeu. 
Perde e reclama

3

2

1

Resposta do ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral, Dias Toffoli, ao PSDB, que revelou, em 
relatório, não ter sido possível analisar a lisura das eleições de 2014.

Nada a declarar (1)
Do senador Roberto Rocha (PSB) já falaram e repetiram vá-
rias vezes que ele estaria retornando ao PSDB, partido que co-
mandou no Maranhão por um bom tempo até ser cooptado 
pelo então governador de Pernambuco, Eduardo Campos. Já 
falaram também que ele estaria rompido com o governador 
Flávio Dino, um dos responsáveis pela sua eleição em 2014. 

Nada a declarar (2)
O presidente do PSDB, Aécio Neves, agora, colega de Roberto Ro-
cha no Senado, estaria tratando de levar o ‘socialista’ de volta ao 
ninho tucano. Assim como ele não discutiu o suposto “rompimento 
com Flávio”, também faz de conta que não lhe diz respeito a espe-
culação da refiliação ao PSDB. Muito menos, Rocha se ocupa de 
falar sobre a suposta disputa da Prefeitura de São Luís em 2016. 

Crise ou oportunidade?  (1)
Quando os aperreados falam em crise, o Sebrae Maranhão fala 
em oportunidade. Não só fala, como trabalha com entusias-
mo para provar que as crises são as fontes de oportunidades 
para quem se dispõe a empreender um negócio. O superinten-
dente João Martins e o diretor técnico, José Morais, visitaram 
ontem a presidência de O Imparcial e esbanjaram otimismo. 

Crise ou oportunidade? (2)
O Sebrae quer provar que a crise econômica e política pode 
ser o espaço de buscas para quem quer ser patrão de si mes-
mo. Com um corpo técnico altamente preparado para con-
trapor crise, com experiência, tecnologia e uma robusta base 
de dados, João Martins e Morais vão mostrar ao Maranhão, 
na Feira do Empreendedor, que as oportunidades estão aí. 
Basta sabê-las achar. E o Sebrae ensina o caminho.

Locaute político (1)
A famosa greve dos caminhoneiros chilenos, em 1972, foi or-
ganizada para desgastar e derrubar o governo de Salvador 
Allende. Esta agora, no Brasil, já em 13 estados, tem como 
objetivo desgastar e derrubar o governo de Dilma Rousseff. 
Não é uma especulação, ou uma interpretação.

Locaute político (2)
O líder do movimento dos caminhoneiros, Ivar Schmidt, diz 
que “a principal reivindicação do movimento nesse momento 
é a renúncia da presidente Dilma Rousseff ”. Porém, outras 
entidades da categoria estão esbravejando contra Schmidt, 
pelo uso político de uma categoria profissional importante 
para o desenvolvimento do país.

A professora Nair Portela será empossada hoje, em Brasí-
lia, a nova reitora da Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA), sucessorado reitor Natalino Salgado. A posse se 
dará no gabinete do ministro da Educação, Aloizio Merca-
dante, depois de nomeada pela presidente Dilma Rousseff.A 
transmissão de cargo na UFMA se dará sexta-feira, às 18h30.

O presidente estadual do PEN, ex-deputado Jota Pinto, 
anda trabalhando em tempo integral para difundir o 
partido e suas propostas, no interior e na capital, além 
de incrementar o processo de filiação, principalmente 
de jovens. Em São Luís, promete apoio à reeleição do 
prefeito Edivaldo Holanda Júnior. 

 Em São José de Ribamar, o PEN deve se aliar ao tucano 
Luís Fernando Silva, nome considerado imbatível no 
município no qual já foi eleito duas vezes. A declara-
ção formal de apoio a Edivaldo, porém, só acontecerá 
durante encontro nacional do partido, provavelmente, 
em janeiro de 2016, em São Luís.

Palavra do ano
Em pelo menos oito artigos, o Código Civil trata o termo 

“usufrutuário” na descrição das relações entre pessoas, a posse 
de imóveis e outros bens, como, por exemplo, contas clandesti-
nas na Suíça, recheadas de milhões de dólares. Como a política 
brasileira virou uma comédia bufa, sem, porém,o poder de di-
vertimento, o termo “usufrutuário” de repente veio à baila no 
instigante enredo da Lava-Jato. Nele, o personagem Eduardo 
Cunha, em entrevista à TV Globo, arrancou a expressão do di-
cionário, sem ter o devido cuidado com a pronúncia.

Ele a cravou, ao explicar ser “usufrutário” e não dono de 
uma conta clandestina, recheada de milhões de dólares em 
bancos suíços. Foi o bastante para o termo “viralizar” nas 
redes sociais, não como descrevem os dicionários jurídicos, 
que definem “usufrutuário” como aquilo que pode “recair 
em um ou mais bens, móveis ou imóveis, em patrimônio in-
teiro ou partes deste, abrangendo-lhe, no todo ou em par-
tes, os frutos e utilidades”.No entanto, os internautas, que 
não perdem tempo, ligaram a palavra errada à ladroagem.

“Não sou dono da conta. Sou apenas usufrutário dela”, 
afirmou Cunha, para sustentar não ter mentindo perante a 
CPI da Petrobras, em junho, aonegar ter conta em seu nome 
na Suíça. Mas admitiu ter ganho o dinheiro exportando car-
ne moída para a África ainda na década de 80. O irônico é 
que a história do negócio da carne moída também se tornou 
um clássico imediato das piadas.Zé Simão (Folha) afirmou, 
com razão, que era mais fácil Cunha ter alegado que o di-
nheiro foi presente do Papai Noel. É que a carne exportada 
serviu para matar a fome de africanos no Gabão.

Usufruto, pois, é aquilo que se usufrui, ou seja, que se pode 
desfrutar, que se pode fruir, que se colhe os frutos, que se tem o 
gozo e a posse temporária.  Do latim “ususfructo”, que significa 
“uso dos frutos”.No campo jurídico, “usufruto” é o direito que se 
confere a alguém, para que, por certo tempo, de forma inaliená-
vel e impenhorável, possa usufruir da coisa alheia como se fosse 
sua, contanto que não lhe altere a substância ou o destino. Eis aí 
a palavra-chave que Cunha vai usar em sua defesa no Conselho 
de Ética da Câmara para tentar afastar do pescoço a lâmina que 
pode degolar o seu mandato de presidente – ou mesmo o man-
dato de deputado, como usufrutário ou usufrutuário.

JOÃO CARVALHO JUNIOR
ESPECIAL PARA O IMPARCIAL 

D
urante a visita que fez à 
convenção da Rede Sus-
tentabilidade, o vice-pre-
feito de Imperatriz, pastor  

Luiz Carlos Porto, foi procurado 
para falar sobre as movimenta-
ções políticas na Região Tocanti-
na. Pastor Porto foi categórico ao 
afirmar que ele é pré-candidato 
à Prefeitura de Imperatriz pelo 
PPS e pretende dialogar com a 
Rede um futuro apoio. “Eu sou 
pré-candidato a prefeito em Im-
peratriz. Eu preciso conversar com 
a Rede, com o PSB, com todos os 
partidos que são do nosso time”.

Sobre uma parceria com a 

Rede, indicando vice em São Luís 
e fazendo o papel inverso em 
Imperatriz, Pastor Porto afirmou 
que não existe nada definido, 
mas que tudo é possível. “Não 
temos nenhuma definição, so-
bretudo em São Luís. Principal-
mente pelo ponto de vista cris-
tão. A Eliziane é minha amiga 
e o Edivaldo [Holanda Júnior, 
prefeito de São Luís] também. 
Estamos construindo interlo-
cuções com diversos partidos, 
a fim de que no final a gente te-
nha aliança em alguns partidos”.

Sobre não ter o apoio do go-
vernador do estado, Pastor Porto 
disse que entenderá a escolha, 
desde que respeite as discussões 
dentro do grupo, sem qualquer 

tipo de imposição. “Aqui em Im-
peratriz, o opositor do nosso gru-
po é o ex-prefeito Hildon Mar-
ques. Em todas as pesquisas, 
ele está à frente. Sabemos que 
é importante termos apenas um 
candidato do nosso grupo. Com 
isso, ganhamos a eleição. Mas 
esse momento é de construção. 
O fato de Marco Aurélio [depu-
tado estadual pelo PCdoB, par-
tido do governador] vir a ser o 
escolhido pelo governador não 
exclui o meu nome. O que vai 
valer são os pontos de conver-
gência. Eu gostaria de ser pre-
feito de minha cidade, porque 
depois tenho outras priorida-
des”, disse Porto, se referindo ao 
seu papel de pastor evangélico.

Com um grupo de aproxima-
damente 150 pessoas, a Rede Sus-
tentabilidade fez seu primeiro en-
contro macro no Maranhão, no 
Plenarinho, da Assembleia Legis-
lativa. Capitaneado pela deputa-
da federal Eliziane Gama, o par-
tido recém-criado tem buscado 
se fortalecer no estado, na busca 
de nomes expressivos. Mas não 
é bem isso que tem acontecido.

Durante o encontro, de gran-
de destaque que a Rede pode 
oferecer – além da própria Eli-
ziane – somente o ex-petista Sil-
vio Bembém, o cantor e produ-
tor de reggae Fauzi Beydoun e 
o professor do Departamento 
de Física da UFMA José Olivei-
ra. Outros nomes importantes 
estiveram, mas não pensam em 
ingressar na nova sigla. Caso do 
vice-prefeito de Imperatriz, Pas-
tor Porto, e do advogado Valdê-
nio Carminha, ambos do PPS.

A ideia de desprestígio está 
sendo afastada com a justifica-
tiva de que o encontro era so-
mente para estudar a conjuntura 
política nacional e local, filiar 
novas pessoas e definir quem 
iria compor os chamados “elos” 

(que substituem o diretório).
O centro do encontro foi a 

palestra do coordenador nacio-
nal de organização do partido, 
Pedro Ivo Batista. Por mais de 
uma hora, ele falou como a Rede 
está sendo organizada. Pedro Ivo 
disse que o partido (não que-
rem ser chamados assim, mas 
precisam atender o que diz a 
legislação) foi criado em pro-
postas e pensamentos comuns 
àqueles que hoje estão filiados. 
São ideias de até 30 anos atrás, 
usadas para definir as diretrizes 
do partido. “Não queremos re-
presentar uma parte, mas um 
todo. É por isso que somos Rede. 
Temos que nos organizar para 
dar suporte para os futuros ve-
readores e prefeitos”, destacou.

Tanto Pedro Ivo, como Eli-
ziane Gama, buscaram rechaçar 
a ideia de se discutir eleições. 
“Hoje é para arrumar a nossa 
casa. Haverá outros momentos 
para a discussão e apresentação 
de candidaturas”, disse Pedro Ivo. 
“Queremos discutir formas para 
consolidar as teses e propostas 
da Rede no estado”, destacou a 
deputada. No final da manhã e 

durante toda tarde, foram rea-
lizados grupos de trabalho a se-
rem propostos como discussão 
no Encontro Nacional da Rede. 

Sobre a ausência do maior 
símbolo partidário da Rede, a ex-
senadora e ex-ministra Marina 
Silva, a justificativa foi de que ela 
virá em um evento maior, pro-
vavelmente quando forem fei-
tas indicações para as eleições 
2016, momento em que Elizia-
ne deve ser, enfim, confirmada 
como candidata da Rede à Pre-
feitura de São Luís.

Ausências de apoios

Ainda durante a mesa de aber-
tura dos trabalhos, Pedro Ivo la-
mentou duas perdas que a Rede 
teve antes mesmo de ser reconhe-
cida. O ex-deputado Domingos 
Dutra e o ex-pedetista Cândido 
Lima participaram de todas as 
mobilizações iniciais e até de-
ram mostras de que seriam as 
principais lideranças. 

O fato de não conseguir a li-
beração do TSE, fez Dutra ir para 
o Solidariedade. Mas, recente-
mente, ele trocou de partido, indo 

Porto confirma 
sua pré-candidatura
Em visita à Convenção da Rede, realizada neste fim de semana na Assembleia Legislativa, 
Pastor Porto afirmou ser candidato e que está conversando com os partidos aliados

Segundo Porto, o momento é de 
construção e de muito diálogo

Rede sem tanta sustentabilidade

Hoje é para arrumar 
a nossa casa. Haverá 
outros momentos 
para a discussão 
e apresentação de 
candidaturas

Pedro Ivo, 
coordenador nacional 
da Rede

para o PCdoB, com as bênçãos 
do governador, que já declarou 
apoio a ele na corrida pela Pre-
feitura em Paço do Lumiar. Já 
Cândido Lima teria se afastado 
da Rede após desentendimentos 
com Eliziane e Pedro Ivo.

Ao menos dois amigos da 
deputada, filiados ao ex-parti-
do dela, o PPS, foram prestigiar 
o evento. Um deles era o advo-
gado Valdênio Carminha. O ou-
tro, o vice-prefeito de Impera-
triz, Pastor Porto, que brincou 
ter ido cobrar a fatura pela saída 
de Eliziane do PPS.

Ainda durante a mesa de abertura dos trabalhos, o coordenador Pedro Ivo lamentou as perdas que a Rede teve com Domingos Dutra e Cândido Lima 

Através de Requerimento de 
autoria do deputado Eduardo 
Braide (PMN), a Assembleia Le-
gislativa sedia o I Encontro dos 
Servidores da Fiscalização Agro-
pecuária do Maranhão, que tem 
como objetivo reunir profissio-
nais da fiscalização agropecuária 
do estado para atualização téc-
nica de procedimentos resultan-
do num serviço de melhor qua-
lidade para a população.

O evento, promovido pelo 
Sindicato dos Fiscais da Agên-
cia Estadual de Defesa Agrope-
cuária do Maranhão (Sinfa/MA), 
teve início na manhã de ontem, 
no Auditório Fernando Falcão, 

e prossegue até amanhã, dia 10, 
durante todo o dia.

“É um evento pensado pra 
valorizar e fortalecer a nossa ca-
tegoria. Não só no aspecto sin-
dical, mas também no aspecto 
técnico-científico e esse é o ob-
jeto primordial quando nós pen-
samos em realizar esse evento, 
então, o ambiente será de parce-
ria para que nós possamos gerar 
mais conhecimento para esses 
servidores e para que possamos 
prestar um serviço qualificado 
ao povo do Maranhão”, explicou 
o engenheiro agrônomo Fran-
cisco Saraiva Júnior, presiden-
te da Sinfa, após fazer um breve 

resumo sobre o trabalho desen-
volvido pela classe.

Sebastião Anchieta, presiden-
te da Agência Estadual de Defe-
sa Agropecuária do Maranhão 
(Aged), por sua vez, enfatizou a 
situação dos servidores hoje, que 
considera como boa e destacou o 
fato de o Maranhão estar livre da 
febre aftosa. “Hoje nós estamos 
na condição de livres da febre 
aftosa graças ao trabalho da de-
fesa agropecuária. Quem ganha 
é a população, por que além da 
defesa agropecuária, nós tam-
bém estamos cuidando da saú-
de pública, equalizando todos 
os alimentos produzidos pra cá 

e que serão exportados”, disse.
Já o deputado federal Zé Car-

los (PT/MA) que, ainda como 
deputado estadual em 2013, ins-
tituiu o Dia do Agente de Fisca-
lização Agropecuária – come-
morado dia 10 de novembro -, 
ressaltou a importância do en-
contro. “É um momento impor-
tante para o desenvolvimento 
do estado e da saúde do povo 
maranhense, portanto, este en-
contro debate temas importantes 
para o fortalecimento da classe. 
E é de fundamental importân-
cia para que tenhamos cada vez 
mais um sindicato mais forte e 
um povo mais satisfeito”.

Assembleia Legislativa sedia encontro
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LANTERNA QUE MAIS PONTUOU

Apesar de ser apenas a décima campanha do returno, o Cruz-
maltino tem a chance de terminar o Brasileirão como o lanterna 
que mais pontuou depois de terminar a primeira metade do torneio 
na última colocação.  A marca de mais pontos até agora pertence 
ao América-MG, em 2011, que conseguiu 24 depois de acabar o 
turno com apenas 13, mesma pontuação do Vasco neste ano.

SAMPAIO

Para levantar 
o moral

Tricolor recebe o Atético-GO, no 
Castelão, e precisa vencer para 
continuar a luta pela disputa de uma 
das quatro vagas à divisão de elite 

A
pós tropeçar contra o Oes-
te, o Sampaio Corrêa volta 
ao Estádio Castelão, hoje, 
às 20h30 (horário local), 

para enfrentar o Atlético-GO pela 
35ª rodada da Série B do Campe-
onato Brasileiro. A equipe preci-
sa de uma vitória para continuar 
sonhando com o acesso.

O Tricolor ocupa o sétimo lu-
gar, com 54 pontos, e está a um 
ponto de diferença  para o Santa 
Cruz, quarto colocado. Na frente 
do time maranhense ainda estão 
Náutico (55) e Bragantino (54).

Do outro lado, o Atlético ocu-
pa o 13º lugar, com 43 pontos, 
e não briga mais por nenhum 
objetivo acima na tabela. Com 
cinco pontos de vantagem para a 
zona de rebaixamento, as chan-
ces de queda da equipe goiana 
também são remotas.

Para subir na classificação, 
além de vencer, o Sampaio pre-
cisa de tropeços dos três adver-
sários logo à frente. O Santa Cruz 
recebe o Oeste no Estádio Arru-
da, enquanto o Náutico vai até o 
Rio de Janeiro enfrentar o Macaé, 
e o Bragantino visita o Ceará na 
Arena Castelão.

Buscando evitar a queda da 
presença dos torcedores, a dire-
toria do Tricolor criou uma pro-
moção de ingressos nos setores 
1, 2/3 e 5/6, que serão comer-
cializados a R$ 15. Com isso, a 
expectativa é que haja um bom 
público no Castelão.

Inédito

O Sampaio Corrêa teve apenas 
um treinamento para o jogo contra 
o Atlético-GO que foi na tarde de 
ontem no Estádio Castelão. Sem 
poder forçar muito os jogadores 

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

Márcio, Éder Sciola, Marcus Winícius, Samuel 
e Eron; Feijão, Pedro Bambu, Washington e 
Jorginho; Willie e Arthur. Técnico: Gilberto 
Pereira.

Local: Castelão, São Luís (MA)

Data: 10 de novembro de 2015 (terça-feira)

Horário: 20h30 (de São Luís)

Árbitro: Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e 

Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

FICHA TÉCNICA

Castelão, local onde a equipe  tricolor se prepara durante alguns dias da semana, será  palco de jogo  decisivo

na véspera da partida, o técnico 
Léo Condé deve repetir a mesma 
escalação da última partida.

Caso opte por manter o 11 ini-
cial, será a primeira vez em 33 jo-
gos no comando do Tricolor que 
o treinador fará dois jogos conse-
cutivos sem alterar os titulares.  

Sem problemas físicos e de 
suspensão, a única novidade 
deve ser o retorno do atacante 
Pimentinha entre os relaciona-
dos. O jogador se recuperou de 
um furúnculo na coxa direita e 
foi liberado para atuar, mas deve 
ficar como opção no banco de 
reservas.

Histórico

A história dos encontros entre 
Sampaio e Atlético-GO em cam-

peonatos brasileiros é bem re-
cente, tendo começado apenas 
na Série B de 2014, mas o time 
maranhense já tem um retrospec-
to desfavorável com duas derro-
tas e uma vitória em três jogos.

O primeiro confronto foi 
bom para o Tricolor com uma 
vitória por 4 a 2 em pleno Es-
tádio Serra Dourada, com gols 
de William Paulista (2), Eloir 
e Edgar. Este último, por sua 
vez, foi eleito o melhor joga-
dor da partida.

No Castelão, houve apenas 
um jogo, em 2014, e com lem-
branças ruins para os mara-
nhenses. O Atlético venceu por 
2 a 1, de virada. Já neste ano, o 
time goiano passeou jogando 
em casa e fez 3 a 1 no Sampaio 
com certa facilidade.
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Timão poderá bater novo recorde
Com 36 pontos em 15 roda-

das, o Timão encaminha o título 
simbólico de campeão do retur-
no. São seis pontos de vantagem 
sobre o Santos, segundo colo-
cado. A melhor marca desde 
2006 pertence ao Grêmio, que 
fez 43 pontos em 2010. Restan-
do 12 pontos, o Timão pode ba-
ter mais este recorde e alcançar 
48 pontos.

O empate por 0 a 0 com o 
Joinville deixou o Santos com 
30 pontos, seis atrás do Corin-
thians no returno, mas mostra 
a força do Peixe no segundo tur-
no. Além disso, o clube tem a 
segunda melhor defesa do re-
turno, com 14 gols em 15 jogos.

 O Atlético-MG conseguiu im-
pedir o título do Corinthians na 
rodada e de quebra segue com 
a terceira melhor campanha do 
returno, com 29 pontos.

Fechando o G4, o Interna-
cional derrotou a Ponte Preta e 
soma 28 pontos no segundo tur-
no. Dois pontos de vantagem so-
bre o Cruzeiro, que já tem quatro 
pontos a mais do que no turno 

NO PÁREO

Esquenta disputa por uma 
vaga na Taça Libertadores 

A briga para terminar no 
G4 (ou G5) e conseguir vaga 
para a Libertadores-2016 pro-
mete esquentar muito nas ro-
dadas finais. Do Grêmio, que 
tem 59 pontos e está quase lá, 
até o Flamengo - que tem 47 
e só pode chegar aos mesmos 
59 dos gremistas - são nove 

os times que sonham com 
a competição sul-america-
na. Vejam abaixo a relação 
dos jogos de cada um deles e 
uma pequena análise sobre a 
possibilidade de vaga, além 
do percentual de chances do 
site Infobola, do matemático 
Tristão Garcia.

Confira:

Grêmio - 59 pontos 
chance: 96%

 
19/11 - Fluminense (C)
22/11 - Internacional (F)
29/11 - Atlético-MG (C)
6/12 - Joinville (F)
 
O time gaúcho joga três vezes em 
Porto Alegre (incluindo o Gre-Nal 
na casa do Colorado) e sai para pe-
gar o Joinville na última rodada. 
Caso consiga cinco pontos nestes 
jogos - sua média em casa é de 76% 
- entra na última rodada com uma 
das vagas asseguradas sem depen-
der de tropeços dos rivais.
 
 

Santos - 54 pontos  
chance: 48%

 
19/11 - Flamengo (C)
22/11 - Coritiba (F)
29/11 - Vasco (F)
6/12 - Atlético-PR(C)
 
A situação não é das mais confor-
táveis. Precisa ratificar a sua exce-
lência em casa nos dois jogos que 
fará na Vila. Mas encara fora dois 
adversários que darão a vida para 
evitar o rebaixamento. 
 
São Paulo - 53 pontos  

chance: 22%
 
19/11 - Atlético-MG (C)
22/11 - Corinthans (F)
29/11 - Figueirense (C)
6/12 - Goiás (F)
 
 Assim como o Grêmio, a tabela aju-
da. Jogará três vezes em São Pau-
lo (incluindo aí o clássico com o 
Corinthians, na Arena) e enfrenta 
um adversário que poderá estar re-
baixado na última rodada. Caso 
consiga bons resultados diante de 
Atlético-MG e Figueirense, entra na 
última rodada com grande chance 
de beliscar a vaga na Libertadores.
 
 Inter - 53 pontos
 chance: 21%
 
18/11 - Chapecoense (F)
22/11 - Grêmio (C)
29/11 - Fluminense (F)
6/12 - Cruzeiro (C)
 
Depende de três vitórias em qua-
tro jogos para sonhar com a Liber-
tadores, mas a tabela não ajuda 
muito, com duelos complicados 
fora de casa e um clássico diante 
do Grêmio, onde não há favorito. 
É o caso em que a matemática o co-
loca muito próximo do São Paulo, 
mas os jogos indicam o contrário.
 
 

Sport - 52 pontos 
chance: 7%

 
15/11 - Cruzeiro (F)
22/11 - Atlético-PR (C)
29/11 - Corinthians (C)
6/12 - Ponte Preta (F)
 
 O jogo da próxima rodada é de-
terminante. Caso vença o Cruzei-
ro fora de casa, mata um time que 
poderia se tornar rival direto e pode 
partir para a classificação. Mas vale 
ressaltar que o histórico do Sport 
como visitante é quase tão ruim 
quanto o do Santos (23% dos pon-
tos e só uma vitória em 17 jogos). E 
ainda há de secar o São Paulo, que 
tem confrontos menos complica-
dos pela frente.

 Ponte - 50 pontos
 chance: 3%

 
18/11 - Figueirense (C)
22/11 - Flamengo (F)
29/11 - Avaí (F)
6/12 - Sport (C)
 
Dos candidatos ao G4, é quem 
pode sonhar com campanha 100% 
sem que isso pareça trabalho de 
Hércules. Jogará fora contra ti-
mes que tropeçam demais em 
seus domínios (o jogo contra o 
Flamengo é final de campeonato 
para a Macaca) e pega em casa 
dois rivais que são visitantes ge-
nerosos. Vale observar que o seu 
jogo na última rodada contra o 
Sport poderá estar valendo uma 
vaga para a Libertadores.
 
 

Palmeiras - 48   
chance: 1%

 
18/11 - Atlético-PR (F)
22/11 - Cruzeiro (C)
29/11 - Coritiba (C)
6/12 - Flamengo (F)
 
A realidade indica que o time 
deu adeus à Libertadores ao 
perder em casa para o Vasco na 
rodada passada. Mas ainda há 
uma chance. Para isso, precisa-
rá vencer seus quatro jogos, tor-
cer para o Santos não pontuar 
em seus jogos fora, o São Paulo 
perder pelo menos duas vezes, o 
Internacional - que está em boa 
fase - desandar. Para piorar, está 
em viés de queda e na próxima 
rodada fará uma partida fora 
de casa que pode enterrar sua 
aspiração. Ufa!
 
 
Cruzeiro - 48 pontos  

chance: 1%
 
15/11 - Sport (C)
22/11 - Palmeiras (F)
29/11 - Joinville (C)
6/12 - Internacional (F)
 
A situação é a mesma do Palmei-
ras. Ou ganha tudo, ou tchau. O 
lado bom é que o Cruzeiro vem 
muito bem desde a chegada de 
Mano Menezes e terá pela frente 
três rivais diretos . Assim, pode 
tirar o Palmeiras da luta e segu-
rar Sport e Internacional. Como 
depende de seus esforços e o time 
se arrumou, a pratica indica que 
tem muito mais chances do que o 
Verdão, que está à sua frente e os-
tenta o mesmo 1%. Mas também 
precisará secar Santos e São Paulo.
 
 

Fla - 47  pontos  
chance: 1%

 
19/11 - Santos (F)
22/11 - Ponte Preta (C)
29/11 - Atlético-PR (F)
6/12 - Palmeiras (C)
 
Outro que precisa vencer os quatro 
jogos para ter alguma chance. O 
máximo que pode alcançar são os 
59 pontos, o que parece irreal para 
beliscar a Libertadores. Só que há 
fatores relevantes. O Fla tem um 
número de vitórias que o favorece 
no primeiro critério de desempate 
contra qualquer adversário. E tam-
bém enfrentará três rivais diretos, 
dois deles em casa. 

anterior.
 Com a goleada sobre o Goiás 

por 4 a 1, o Flamengo é o sexto 
melhor do returno, com 24 pontos 
e oito vitórias. O Mengo já tem 
mais pontos no segundo turno 
do que no primeiro. A mesma 

pontuação tem a Ponte Preta, 
apesar da derrota para o Inter.

 Grêmio, São Paulo e Sport 
fecham os 10x Mais. Entre as 
curiosidades do returno, o Flu-
minense tem dez pontos em 45 
possíveis, a pior campanha. Com 

a derrota, o Palmeiras tem a ter-
ceira pior defesa, com 26 gols 
sofridos, atrás apenas de Flumi-
nense e Avaí, que sofreram 27. 
Penúltimo colocado, o Vasco já 
fez 20 pontos no segundo turno, 
contra 13 no primeiro.

Jogadores do Corinthians  já comemoraram muitas vitórias neste Brasileirão e estão próximos da festa final 

SAMPAIO CORRÊA

ATLÉTICO-GO
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VALORIZAÇÃO DO ESPORTE

O 
estado do Maranhão  
foi muito bem repre-
sentado no último fim 
de semana, em Salva-

dor-BA. A nadadora Júlia Nina, 
do MAC/Nina, conquistou mais 
uma vitória para a história de 
sucesso da natação, ao vencer as 
provas de 5km e 10km, na quinta 
e sexta etapas do Circuito Bra-
sileiro de Maratonas Aquáticas, 
disputado nas águas da Praia de 
Inema, em Salvador-BA.

Com esses resultados, a atle-
ta, que tem o apoio do Governo 
do Estado, por meio da Secreta-
ria de Estado do Esporte e La-
zer (Sedel), pela Lei de Incentivo 
ao Esporte, sagrou-se campeã 
brasileira na categoria infantil. 
Após o segundo lugar na dispu-
ta dos 10km na quinta etapa, a 
nadadora empatou em todos os 
critérios com sua principal ad-
versária, Brenda Mendes (Curi-

TIROLIVRE
nerespinto@dabr.com.br
Neres Pinto

A dupla Vitor Telles (São Luís-
MA) e Gustavo Silva (Natal-RN) 
venceu, no último domingo, a 1ª 
Copa Amigos do Futevôlei, reali-
zada pela Prefeitura de São Luís, 
por meio da Secretaria Municipal 
de Desportos e Lazer (Semdel), 
em parceria com  os organiza-
dores, na Praia de São Marcos. 
Os vencedores do campeonato 
receberam a premiação de R$ 

1.000, troféu e medalhas.
Para o secretário municipal de 

Desportos e Lazer, Júlio França, 
a 1ª Copa Amigos do Futevôlei 
cumpre um papel importante 
na popularização do esporte. 
"Mais de 160 alunos das esco-
linhas Semdel acompanharam 
o campeonato. É uma iniciativa 
que atende à determinação do 
prefeito Edivaldo de proporcio-

nar esporte, lazer e inclusão so-
cial", disse o titular da Semdel, 
Júlio França.

A fase classificatória da Copa 
Amigos do Futevôlei aconteceu 
no último sábado (7), com a par-
ticipação de 40 atletas de qua-
tro estados brasileiros divididos 
por duplas Apenas as duas pri-
meiras colocadas de cada gru-
po disputaram as quartas de fi-

nal no domingo (8). O evento 
foi aberto ao público, que lotou 
a arena.  Estiveram presentes 
também no evento os jogado-
res Jorginho (eleito duas vezes 
o melhor jogador de Beach Soc-
cer do mundo), Naldinho Show 
(Recife-PE), Marquinhos (Casta-
nhal-PA), o vereador Ivaldo Ro-
drigues e o deputado estadual, 
Sérgio Frota.

Maranhense é 
ouro no Brasileiro

Será realizada, no próximo 
dia 22, a III Corrida Defensoria 
para Todos. Neste ano, o evento 
contará com várias novidades, 
e uma delas é a premiação de 
pessoas com deficiência. 

Os primeiros lugares de todas 
as categorias ganharão, além do 
troféu, um voucher de um par de 

tênis da marca esportiva Skechers.  
Após a corrida, haverá sorteios de 
vários brindes, como bolsas de 
pós-graduação, sorteios de ócu-
los esportes, entre outros, além de 
distribuição de lanches para os cor-
redores. E ainda, a academia Bo-
dytech, considerada a maior rede 
de academias de ginástica do país, 

oferecerá aulas de alongamento e 
zumba, e distribuirá vouchers de 
passe livre aos corredores.  

Os interessados em participar 
do evento, podem realizar as ins-
crições através do site: www.chip-
timming.com.br. até o dia 15 de 
novembro, e pagará uma taxa de 45 
reais. Aqueles que não tiverem como 

custear o valor da inscrição, terão 
isenção, basta entrar em contato 
com a Associação dos Defensores 
Públicos pelo site www.adpema.
com.br , ou ligar para o número 
(98) 3199-6194. A Corrida aconte-
ce dia 22 de novembro, às 7h, na 
Avenida Litorânea, e terá o núme-
ro máximo de 500 participantes.

Júlia Nina,  nadadora do Maranhão, conquista mais uma vitória nas provas de 5km e 10km 
no Brasileiro de Maratonas Aquáticas, disputado em Salvador-BA, no último fim de semana

tibano/PR), na disputa dos 5km. 
A decisão do ouro aconteceu por 
meio de confronto direto. 

Júlia Nina, sob orientação 
do seu pai e técnico, Alexan-
dre Nina, um dos maiores no-
mes da natação do Maranhão, 
foi guerreira e venceu, trazendo 
o título inédito para o estado.

Júlia Nina tem apenas 13 anos 
e já apresenta resultados fantás-
ticos em maratonas aquáticas. 

Ela foi vice-campeã de sua cate-
goria e 9º lugar no Absoluto na 
etapa de Porto Belo (SC). Em São 
Bernardo do Campo (SP), Júlia 
não participou. No entanto, foi 
para o evento no Rio de Janeiro 
(RJ) e garantiu o título da etapa 
e o 4º lugar no geral. Na etapa 
seguinte, Brasília (DF), a mara-
nhense conquistou a liderança 
e trouxe para o estado mais uma 
medalha de ouro. Nas últimas 

etapas, em Salvador (BA), Jú-
lia ficou em 2º lugar na quinta 
e em 1º na sexta etapa.

Ao longo dos anos, Júlia 
Nina conseguiu vários outros 
resultados expressivos e vem 
contabilizando importantes vi-
tórias em nível nacional e inter-
nacional. A próxima competi-
ção será a Copa Mundial Júnior 
de Águas Abertas em 2016, em 
Cancún/México.

Vencedores da Copa de Futevôlei

II Corrida “Defensoria para Todos”

Júlia Nina vibrou muito e em seguida exibiu o troféu conquistado nas águas da Praia de Inema, na Bahia
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Um dos percursos da 
maratona disputada 

por Júlia Nina

Km

Cartada decisiva
Amigos, agora ou vai ou racha! Ou o Sampaio ganha do 

Atlético-GO, nesta noite, no Castelão, ou o sonho de subir para 
a elite do futebol brasileiro chegará ao fim. E não adianta fazer 
mais cálculos. Contar com tropeços dos concorrentes sem 
fazer seu dever de casa é a pior das opções numa reta final.

Esta será a segunda oportunidade que o Tricolor terá 
em quatro dias. A primeira foi um fiasco. Por isso, se quiser 
continuar a luta para voltar ao G4, o representante mara-
nhense não pode repetir os erros cometidos diante do Oeste.

Se pretendem sair de campo com a vitória que necessi-
tam, hoje, os comandados de Condé têm que mudar de pos-
tura a partir da entrada em campo, ‘lenta e vagarosamente’, 
como diria o saudoso Fontec. Impressionante, como a equi-
pe tem sido fria até quando sai dos vestiários para iniciar a 
partida. Com  isso, a torcida também fica quieta. Bom para 
o time visitante. Sou dos tempos em que, quando a equipe 
local pisava no gramado para uma partida decisiva, jogado-
res entravam de mãos dadas, simbolizando a união do gru-
po, e faziam a tradicional saudação aos torcedores, tendo 
como resposta efusivos aplausos. Claro que não basta isso 
para  ganhar um jogo, mas o clima  de apoio é fundamental 
no estado psicológico dos atletas.    

  Pois bem. Se o Sampaio quiser ganhar o jogo de hoje, 
não pode mais continuar sendo uma equipe lenta, com pas-
ses curtos e sem objetividade.Também precisa saber jogar 
mais pelas pontas e não insistir nos cruzamentos pelo alto, 
pois o time goiano tem uma defesa de alta estatura. Além 
disso, os alas precisam sair mais para o apoio.  

Diante do ABC, além de ser objetivo nos lançamentos, o 
Tricolor teve como destaque o meia Nadson, porque o ata-
cante Jheimy abria espaços pelos lados do campo, facilitando 
a penetração de quem vinha de trás. Coisa que não ocorreu 
diante do Oeste. Nadson caiu em demasia pelas pontas, se-
tor onde ele não tem nem cacoete para ocupar tantas vezes 
como naquela partida. São muitas falhas que certamente 
o técnico Condé já anotou e também não vamos falar aqui 
para não “entregar o ouro ao bandido”.

Em síntese, ou o Sampaio corrige esses erros elemen-
tares, entra em campo para disputar uma decisão desde o 
primeiro ao último minuto, ou vai ficar mais uma vez no 
meio do caminho.

Participação
A torcida do Sampaio não mudou absolutamente nada 

nos últimos tempos. Só vibra na hora do gol, depois ensaia 
um minuto de “vamos subir paiô!” e se cala. Um silêncio total 
toma conta do estádio. Totalmente diferente do que acon-
tece em Belém do Pará, Recife, Fortaleza e outras cidades.

Doping
Em entrevista coletiva convocada de última hora, a dire-

ção do Inter anunciou que os volantes Nilton e Wellington 
foram pegos no exame antidoping pela CBF. O STJD sus-
pendeu ambos de forma preventiva por 30 dias. Segundo 
o vice de futebol Carlos Pellegrini, o clube já estuda as me-
didas jurídicas para defender os atletas. Ele reforçou que o 
Colorado confia na “idoneidade” da dupla. 

Dispensado
O São Paulo anunciou no final da tarde de ontem que Do-

riva não é mais técnico do clube. A informação foi postada 
no Twitter oficial do clube, com apenas uma mensagem de 
que o treinador deixou o comando da equipe profissional, 
um dia depois de o Tricolor ser derrotado pelo Cruzeiro por 
2 a 1, no Mineirão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasilei-
ro. O auxiliar Milton Cruz será o responsável por comandar 
o time na sequência da temporada.


