www.oimparcial.com.br
www.oimparcial.com.br
EXEMPLAR DE ASSINANTE

CAPITAL E INTERIOR R$ 2,00

R$ 1,00

SEXTA-FEIRA, 13 DE NOVEMBRO DE 2015

Ano LXXXIX Nº 34.446

Medo, superstição e crenças envolvem o dia de hoje

De saída...
Entrevista

Natalino Salgado

HONORIO MOREIRA\OMP\D.A PRESS

URBANO

PDT domina
Câmara de
Vereadores
PDT ganha espaço na Câmara
de Vereadores, enquanto o
PMDB vem perdendo cada vez
mais. A nova legislação deu
mais seis meses, até o dia 2 de
abril de 2016, de prazo para se
associar a um novo partido.

O médico e professor Natalino Salgado Filho (foto) deixa
hoje o cargo de reitor da Universidade Federal do Maranhão, após oito anos à frente da instituição. Em entrevista
a O Imparcial, ele faz um balanço sobre sua gestão, marcada pela ampliação estrutural e científica da universidade.
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Líder indígena condenado a
14 anos de prisão por sequestro

Acusado de sequestrar, com outros indígenas,
dois servidores da Fundação Nacional da Saúde,
o índio Uirauchene Alves Soares foi condenado a 14 anos e cumprirá prisão em regime
fechado. Decisão foi determinada
pela 2ª Vara da Justiça Federal.
URBANO 3\POLÍCIA

Edivaldo regulariza 2.600
propriedades em São Luís
Prefeitura de São Luís já entregou, na gestão do prefeito Edivaldo, mais de 2.600 títulos de propriedade a moradores da
capital. Cerca de outros cinco mil títulos já estão prontos. “Com a entrega de títulos de propriedade, estamos garantindo
cidadania e dignidade às famílias que residiam em áreas da cidade ocupadas irregularmente", destacou o prefeito Edivaldo.
PÁGINA 5\GERAL

EMPREGO
Concurso da
ANP oferece
salários de
até R$ 6,6 mil

Turismo no cemitério

Clássicos do
Queen com a
Killer Queen
Banda cover que tem o nome
de uma das músicas mais
famosas do grupo britânico faz
apresentação única hoje, em São
Luís, na Casa da Dunas.

PÁGINA 7\NEGÓCIOS

ÚLTIMA HORA

Ex-BBB Rodrigão
faz apresentação do
projeto Black or White

Chuva adia
jogo do Brasil
com Argentina
pelasEliminatórias
Por conta do péssimo estado do gramado, encharcado pela chuva insistente em Buenos Aires, representantes
das duas seleções e a arbitragem entraram em acordo para cancelar a partida.
Cerca de duas horas antes do horário
marcado para o início do jogo, via-se o
campo totalmente tomado pela água.
A grama só estava evidente no círculo central e no meio das duas grandes
áreas. É a segunda vez que um jogo entre as duas seleções tem problemas e
não ocorre na data prevista. Em 2012,
a decisão do Superclássico das Américas não aconteceu. "Priorizamos também a integridade física dos atletas e
fizemos um acordo para fazer o jogo
hoje, no mesmo horário", afirmou Gilmar Rinaldi, diretor executivo da CBF.

Negócios
Organizado pela Associação Comercial do Maranhão e Sebrae,
empresários da cidade de São Luís
e Barreirinhas realizaram encontro para fomentar negócios e buscar novos mercados.
CIAL

IMPAR

“Mais Renda”
Programa
beneficiará
vendedores
informais
PÁGINA 5 \GERAL

Um passeio diferente e encantador, regado a música, declamação de poesias e apresentações teatrais, aconteceu na manhã de ontem, no tradicional Cemitério do Gavião, localizado no Centro da
cidade, no bairro da Madre de Deus. Dezenas de pessoas acompanharam o passeio ao som de violão, flauta e violino. A cada parada, olhares atentos prestavam atenção em cada apresentação e histórias das celebridades. De acordo com Antônio Noberto, o Cemitour foi idealizado para desmistificar a ideia de que o cemitério é um lugar só de mortos, para falar de algo diferenciado.
URBANO

Giro
O TCE-MA julgou irregulares as
contas de gestão do ex-prefeito
de Santo Amaro do Maranhão,
Francisco Lisboa da Silva. Ele foi
condenado a pagar multa no valor de R$ 44,8 mil.

Bastidores
Os maiores partidos do Maranhão,
PMDB, PT, PSDB, PSB e PDT, estão
metidos numa embrulhada política que só será desfeita perto das
convenções municipais de 2016,
época da definição dos candidatos.

TERRORISMO
Atentado
deixa 37 mortos
e 181 feridos
em Beirute
PÁGINA 6\GERAL

Gol de Placa
O programa Bem Amigos fará uma
transmissão especial e exclusiva,
transmitindo diretamente de Salvador na véspera do jogo Brasil x
Peru, que marcará a quarta exibição brasileira nas Eliminatórias.

#PDV
Será realizado, amanhã, o Baile
Tarja Preta, com shows de Cesar
Teixeira, Tássia Campos e Marcos Margah, tendo ainda a participação do DJ Jorge Choairy. O
evento será no Porto da Gaby.
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CUNHA

DECISÃO

PPS e DEM seguem no
mesmo caminho do PSDB
Um dia depois do anúncio formal de desembarque
do PSDB, mais dois partidos,
o PPS e o DEM, engrossaram
o coro pela saída de Eduardo Cunha da presidência da
Câmara antes do término do
processo que pede a cassação
do peemedebista no Conselho de Ética. “Vamos reunir a
bancada na semana que vem,
mas a decisão já foi tomada
em outubro: Cunha não tem
mais condições de presidir a
Casa”, afirmou o líder do PPS,
Rubens Bueno (PR). “As provas são contundentes e as explicações dadas por ele só o
complicaram”, resumiu o líder do DEM, Mendonça Filho (PE).
Com o movimento, Cunha
perde um dos tripés que o mantinham no cargo. Os demais
são o PT e o governo, que relutam em se movimentar bruscamente rumo ao pedido de saída dele por temer que acelere

o processo de impeachment
da presidente Dilma Rousseff. E um lusco-fusco de legendas que foram beneficiadas por
cargos na Mesa Diretora, relatorias de medidas provisórias
importantes, presidências de
comissões temáticas e, em alguns casos mais específicos,
que possuem deputados que
tiveram as próprias campanhas
de 2014 financiadas pelo peemedebista.
A oposição demorou a pressionar pela saída de Cunha porque queria que ele acelerasse o
processo de impeachment. O
presidente da Câmara seguiu
equilibrando-se na tênue linha
de agradar oposicionistas —
flertando com a abertura do
pedido — e governistas — segurando o andamento do processo. “Não sabemos como as
coisas ficarão daqui para frente. Mas não havia mais condições de apoiar Cunha”, disse
Mendonça Filho.

VINGANÇA

Conselho de Ética abre
processo contra Alencar
O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu ontem processo contra o líder do
Psol, Chico Alencar (RJ). O pedido de cassação de Alencar foi
apresentado pelo Solidariedade sob os argumentos de suposto uso de notas frias para
comprovar gastos de sua cota
parlamentar e de suposta irregularidade em doações à sua
campanha eleitoral.
Chico Alencar antecipou a
sua defesa no conselho para,
segundo ele, mostrar a correção
das doações e o arquivamento do procedimento do Ministério Público que investigou o
uso das notas. O deputado informou que observou, na representação do Solidariedade,
“25 mentiras, falsidades, afirmações enganosas e impropriedades”.
Ele afirmou ter orgulho da
colaboração de sete servidores

do seu gabinete, que fizeram
doações voluntárias, dentro dos
limites permitidos pela Justiça
Eleitoral. Segundo o líder do
Psol, a representação contra
ele não passa de tentativa de
vingança diante do processo
de cassação que o partido e a
Rede Sustentabilidade movem
contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ),
com base em supostas contas
secretas na Suíça e em delações da Operação Lava Jato.
Na mesma sessão, o Conselho de Ética formalizou a entrada, como titular do colegiado,
do presidente do Solidariedade, deputado Paulo Pereira da
Silva (SP), em substituição a
Wladimir Costa (SD-PA), que
renunciou por motivo de saúde. Ele afirmou que a representação contra Alencar será
uma “oportunidade de esclarecimento” para o líder do Psol.

O Supremo Tribunal Federal suspendeu ontem a norma que permitia doações ocultas a
candidatos. Segundo os ministros, ela viola os princípios da transparência e da moralidade
DA AGÊNCIA BRASIL

O

Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ontem, por unanimidade,
suspender a eficácia
de dispositivo da Lei Eleitoral
(9.504/1997) que permitia doações ocultas a candidatos. A
ação foi ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), sob a
alegação de que a norma viola
os princípios da transparência,
da moralidade e favorece a corrupção, dificultando o rastreamento das doações eleitorais. A
regra vale para as eleições municipais de 2016.
Os ministros decidiram pela
suspensão da expressão “sem individualização dos doadores”, incluída no parágrafo 12 do artigo 28 da Lei Eleitoral por meio
da Lei Federal 13.165/2015, que
instituiu as chamadas “doações
ocultas”, aquelas em que não é
possível identificar o vínculo
entre doadores e candidatos.
A decisão tem eficácia desde a
sanção da lei.
Em voto pela concessão da
liminar, o relator da ADI 5394,
ministro Teori Zavascki, afirmou
não haver justificativa para manutenção das doações ocultas,
que retiram transparência do
processo eleitoral e dificultam
o controle de contas pela Justiça
Eleitoral. Para o ministro, a norma suspensa permite que doadores de campanha ocultem ou
dissimulem seus interesses em
prejuízo do processo eleitoral.

Relator

AMIGO DE LULA

CPI do BNDES aprova a
convocação de José Bumlai
Depois de uma longa controvérsia entre o governo e
oposição, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
do BNDES aprovou ontem
a convocação do pecuarista
José Carlos Bumlai, suposto
amigo do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Bumlai
foi citado por delatores da
Operação Lava-Jato como
tendo intermediado reuniões de Lula com empresários.
A convocação foi proposta por cinco parlamentares e defendida na reunião
pelo deputado Arnaldo Jordy (PPS-PA). No seu requerimento de convocação, Jordy
citou notícia veiculada pela
imprensa sobre um empréstimo supostamente irregular
feito pelo BNDES a Bumlai
para a construção da Usina
São Fernando, no Mato Grosso do Sul. Essa usina estaria
próxima da falência. A dívida de Bumlai com os bancos
seria de R$ 1,2 bilhão, dos
quais R$ 300 milhões seriam
do BNDES e R$ 81 milhões
do Banco do Brasil.
O PT tentou esvaziar a reu-

Doaçõesanônimas
acandidatossão
suspensaspeloSTF

nião para evitar a convocação,
mas não conseguiu. O deputado Carlos Zarattini (PT-SP)
argumentou que a CPI já havia
solicitado documentos sobre
os empréstimos e que seria
melhor analisá-los antes de
convocar Bumlai. O deputado Arnaldo Jordy discordou:
“Uma coisa não contradita a
outra. O fato de não termos
analisado suficientemente a
documentação não implica
a impossibilidade de ele vir
para esclarecer”, argumentou.

R$ 1,2

BILHÃO

É a dívida de Carlos
Bumlai com os
bancos

De acordo com o relator, o dispositivo rejeitado “retira trans-

Retira transparência do processo
eleitoral, frustra o exercício adequado
das funções da Justiça Eleitoral e
impede que o eleitor exerça com pleno
esclarecimento seus direitos políticos.
Esses motivos, além da proximidade
do ciclo eleitoral de 2016 são mais que
suficientes para caracterizar a situação
de prioridade para o STF deferir a
cautelar para suspender a norma
Teori Zavascki, ministro e relator do processo

parência do processo eleitoral,
frustra o exercício adequado
das funções da Justiça Eleitoral
e impede que o eleitor exerça
com pleno esclarecimento seus

direitos políticos. Esses motivos, além da proximidade do
ciclo eleitoral de 2016 são mais
que suficientes para caracterizar a situação de prioridade

para o STF deferir a cautelar
para suspender a norma.”
Segundo Teori Zavascki, ao
determinar que as doações a
candidatos por intermédio de
partidos sejam registradas sem
a identificação dos doadores
originários, “a norma institui
uma metodologia contábil diversionista, estabelecendo uma
verdadeira cortina de fumaça
sobre as declarações de campanha e positivando um controle de fantasia.”
O ministro destacou que a
divulgação das informações,
além de beneficiar a democracia ao permitir decisão de voto
mais informada, possibilita o
aperfeiçoamento das políticas
legislativas de combate à corrupção eleitoral, “ajudando a
denunciar as fragilidades do
modelo e inspirando proposta de correção”.

LAVA-JATO

Quebra do sigilo telefônico do PT
A Justiça Federal autorizou
a quebra do sigilo telefônico da
sede do diretório nacional do PT,
em São Paulo, e de mais seis números que supostamente foram
usados pelo ex-tesoureiro da sigla João Vaccari Neto, segundo
o Ministério Público Federal.
Os dados, já fornecidos pelas
operadoras de telefonia e encaminhados à Justiça, também incluem interceptações telefônicas
da linha do Sindicato dos Bancários e de uma ex-funcionária
da Cooperativa Habitacional dos
Bancários (Bancoop) que hoje é
vinculada ao PT, além da linha
pessoal de Vaccari, de sua esposa e da residência dele.
“É de todo plausível considerar-se que João Vaccari tenha
se utilizado de linha fixa de sua
residência e de outros números do diretório do Partido dos
trabalhadores a fim de realizar
contatos profissionais, sendo
possível, ademais, que tenha
solicitado que terceiros reali-

Solicitamos que o juiz afaste telefones
de pessoas e de instituições, como
o próprio PT, que são estranhas ao
processo. Não há necessidade. Pedimos
para que ele reverta essa situação
Luis Flávio D’urso, advogado
de defesa de Vaccari

zasses as ligações em questão”,
disse o Ministério Público em
manifestação sobre à medida.
Dois números ligados ao coordenador da Gráfica Atitude,
Paulo Roberto Salvador, também
tiveram o sigilo quebrado. Os dados telefônicos cedidos vão de
julho de 2010 a julho de 2015,
período que engloba duas campanhas presidenciais.
As medidas solicitadas pelo

Ministério Público Federal integram a ação que investiga se a
Gráfica Atitude foi usada pelo
ex-tesoureiro do PT para lavar
dinheiro de propina recebida
por contratos com a Petrobras.
As revelações sobre o esquema
foram feitas pelo ex-executivo
da Toyo Setal Augusto de Mendonça em seu acordo de delação premiada.
O advogado de Vaccari, Luis

Flávio D’urso, classificou as quebras de sigilo envolvendo outras
pessoas e entidades que não são
seu cliente como “devassa” e entrou com uma petição ontem para
tentar excluir as quebras de sigilo dos telefones do PT e do Sindicato dos Bancários da ação.
“Solicitamos que o juiz afaste
telefones de pessoas e de instituições, como o próprio PT, que
são estranhas ao processo. Não
há necessidade. Pedimos para
que ele reverta essa situação”,
disse D’urso. Ele também afirmou que seu cliente está “tranquilo” porque “não há nada de
irregular nas suas ligações”.
Vaccari está preso em Curitiba (PR) há sete meses. Ele foi
detido na 12a fase da Operação
Lava Jato. Além de ter sido tesoureiro do PT, Vaccari foi presidente do Sindicato dos Bancários
e da Bancoop. Procurado pelo
reportagem, o PT afirmou que
não comentará quebra de sigilo
de sua linha telefônica.
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BASTIDORES
Raimundo Borges
borges@pacotilha.com.br

O peso do tempo
Os maiores partidos do Maranhão, PMDB, PT, PSDB, PSB
e PDT, estão metidos numa embrulhada política que só será
desfeita perto das convenções municipais de 2016, época da
definição dos candidatos à Prefeitura de São Luís. As quatro
siglas são donas dos maiores tempos de televisão e estrutura
de campanha. Como apenas o PDT do prefeito Edivaldo Júnior o tem como candidato certo à reeleição, os demais não
conseguiram sequer acertar o passo na marcha eleitoral.
O PSB se cala sobre a eventual candidatura do senador Roberto Rocha à sucessão de Edivaldo Júnior, mesma atitude de
cautela adotada pelo PSDB do vice-governador Carlos Brandão.
O partido sugere o deputado federal João Castelo ou o secretário
de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista, como disputantes
ao Palácio de La Ravardière. Já o PT, sob o comando Fernando
Magalhães, não decide nada por impulso ou decisão unilateral.
As alianças no PT são ordenadas por decisão do diretório
nacional, mediante resolução interna sobre os processos eleitorais. Não será diferente em São Luís e demais municípios em
2016. Mas, como o partido está atualmente mais preocupado
em salvar o mandato da presidente Dilma e até mesmo sua
existência, naturalmente que o debate sobre as eleições municipais não é assunto de pauta instantânea neste final de 2015.
Por sua vez, o PMDB também tem assuntos mais urgentes a resolver em Brasília do que se ocupar do pleito que só
vai acontecer em outubro do próximo ano. Mas não é por
isso que os interessados em seu tempão de televisão vão se
acomodar. O prefeito Edivaldo Júnior quer aliança com o
PMDB, com a mesma intensidade que a deputada Eliziane
Gama quer atrair outras legendas que somem o tempo de
TV, praticamente inexistente na sua Rede Sustentabilidade.

Saída pela tecnologia (1)
Ao contrário do que foi colocado por um auditor tributário
sobre suposto estímulo à arrecadação fiscal em São Luís, a Secretaria Municipal de Fazenda (Semfaz) rebate a informação
com números: a receita tributária cresceu este ano 7,85%, em
comparação ao mesmo período de 2014. Não é nenhum milagre da multiplicação, mas tecnologia da informação.

Saída pela tecnologia (2)
A explicação da Semfaz é sustentada no processo de modernização dos programas tributários, implantado pelo município em 2015. De junho a outubro de 2014, a sua arrecadação
própria foi de R$ 219 milhões, contra R$ 255 milhões este ano,
após a implantação dos novos processos tecnológicos, segundo o secretário da Fazenda, Raimundo Rodrigues.

Arranca-rabo (1)
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ELEIÇÕES

PDT domina
a Câmara de
Vereadores

PDT ganha espaço na Câmara dos Vereadores, enquanto o PMDB vem perdendo cada
vez mais. Até o dia 2 de abril, data limite para novas filiações, tudo pode acontecer
JOÃO CARVALHO JR.
ESPECIAL PARA O IMPARCIAL
e ainda estivesse em vigor,
a lei que limitava a troca de
partido há um ano antes do
pleito deixaria muitos de
fora da corrida eleitoral em 2016.
Mas o prazo foi mudado depois que
a presidente Dilma Rousseff (PT)
sancionou o projeto de reforma
política aprovado no Congresso
Nacional. A nova legislação deu
mais seis meses e retardou até o
dia 2 de abril de 2016 o prazo para
se associar a um novo partido.
Isso foi em 28 de setembro e
deixou alguns políticos de mandato tão tranquilos, que eles se
dão ao luxo de negociar a nova
filiação com muito calma. Alguns
até nem pensam nisso por enquanto. Até mesmo vereadores,
os mais interessados no assunto.
Em São Luís, as mudanças partidárias começaram pouco tempo
depois dos 31 vereadores tomarem posse nos cargos. A relação
dos que optaram por migrar tem
o atual presidente da Casa, o vereador Astro de Ogum, Rose Sales,
Francisco Chaguinhas, Osmar Fi-

S

lho e Marquinhos. Outros, como
Ricardo Diniz e Estevão Aragão,
ainda esperam o momento certo
para anunciar a nova agremiação.

Mudanças de partidos
Cinco vereadores já trocaram de
partido – alguns mais de uma vez.
As mudanças começaram pelo
vereador Francisco Chaguinhas.
Eleito pelo Partido Republicano
Progressista (PRP), em meados
de 2013, a convite do então viceprefeito da capital, Roberto Rocha (hoje senador), ele ingressou
no Partido Socialista Brasileiro
(PSB). Dois anos depois, Chaguinhas já pensa em nova mudança – é o que se comenta nos
bastidores da Câmara Municipal.
O vereador Osmar Filho foi
outro que ingressou no PSB pouco tempo depois das eleições.
Ele foi eleito pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB), mas a sua proximidade
com o prefeito Edivaldo Holanda
Júnior (PDT) o fez trocar de partido. A mesma influência vinda
do Palácio de La Ravardière levou Osmar a fazer nova troca. Ele

acompanhou o prefeito (que era
do Partido Trabalhista Cristão –
PTC) e assinou ficha de filiação
no Partido Democrático Trabalhista (PDT), que tem atualmente a maior bancada na Câmara
(Pavão Filho, Ivaldo Rodrigues,
Barbosa Lages e Osmar Filho).
Quem também já está no terceiro partido desde que foi eleita é
Rose Sales. Ela conquistou a vaga no
Legislativo ludovicense pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB),
mas sua relação com as principais
lideranças do partido esfriou –
principalmente quando ela passou
a fazer críticas duras ao prefeito
de São Luís, aliado do governador e do presidente do PCdoB.
Em abril deste ano, Rose se filiou ao Partido Progressista (PP),
dizendo que teria todo respaldo
para se candidatar à prefeitura da
capital. Não foi bem o que aconteceu e, alguns meses depois, ela
se desfiliou. Ficou algumas semanas estudando possibilidades e
fechou com o Partido Verde (PV),
que não tinha um parlamentar
sequer na Câmara de São Luís.
“No Partido Verde, encontrei as
possibilidades que eu queria, de

No Partido Verde,
encontrei as
possibilidades que eu
queria, de ser ouvida
e colocar meu nome
como alternativa para
as eleições majoritárias
do ano que vem
Rose Sales, vereadora
ser ouvida e colocar meu nome
como alternativa para as eleições
majoritárias do ano que vem”.
As trocas também envolvem
o presidente da Casa, vereador
Astro de Ogum. Ele se elegeu pelo
Partido da Mobilização Nacional
(PMN), mas decidiu migrar para
o Partido da República (PR). A
lista de migrantes é completada
pelos vereadores Estevão Aragão
(saiu do Partido Popular Socialista – PPS – para o Solidariedade – SD) e Marquinhos (trocou o
Partido Republicano Brasileiro –
PRB – pelo Democratas – DEM).

Prenúncio de novos arranca-rabos no PMDB maranhense, desta vez no diretório de São Luís, que marcou para o próximo dia
28 a escolha do novo presidente municipal. O cargo está vazio,
com a transferência de título do ex-presidente Roberto Costa,
para Bacabal, onde disputará a prefeitura em 2016.

Arranca-rabo (2)
O partido, que vem travando uma luta de foice no escuro
pelo comando estadual, desta vez será na capital. O vicepresidente, vereador Fábio Câmara, a secretária de Saúde
de São Luís, Helena Duailibe, e o superintendente regional
da Funasa, André Campos, estão em campo para a eleição.
Detalhe: o partido está em marcha batida para aliar-se ao
PDT de Edivaldo Júnior e indicar seu vice.

Os documentos que nós
temos são mais do que batom
na cueca, é sexo explícito
Do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), membro
suplente da CPI do Futebol, presidida pelo ex-jogador e
hoje senador Romário, sobre as provas reunidas contra
o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero.
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A população de 164 mil habitantes do município de Timon, terceiro maior do interior maranhense, já vive no
clima tenso da eleição de prefeito em 2016. Na Assembleia
Legislativa, o deputado Rafael Leitoa, primo do prefeito
Luciano Leitoa (PSB), está engalfinhado em briga ferrenha com o deputado Alexandre Almeida, pré-candidato
à prefeitura que Leitoa vai disputar a reeleição.
Os dois parlamentares de Timon protagonizaram a refrega mais tensa da semana, antecipando o que vem por
aí. Depois de ouvir críticas azedas de Almeida sobre a
gestão do primo, Rafael rechaçou o adversário, com um
balanço de realização de Luciano, taxando, ainda, de
factoides as denúncias do opositor. E aí o pau cantou.

Novela Youssef
Justiça do Maranhão pediu prisão preventiva do doleiro Alberto Youssef, que já está preso há quase dois anos em Curitiba (PR). O TJ quer que, depois de solto, ele vá para uma cadeia no Maranhão, por ter delatado pagamento em propina
(R$ 6 milhões) de uma empreiteira ao governo estadual para
“furar” a fila dos precatórios do Estado em 2014.

Artimanha barrada
Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal barraram a lei aprovada pelo Congresso Nacional que
impunha obstáculos à identificação de doações eleitorais
para candidatos.O relator do caso, ministro Teori Zavascki, disse que a transparência sobre as doações eleitorais é
necessária não apenas para fiscalizar as contas, mas para
permitir ao Estado combater a corrupção.

As mudanças partidárias começaram pouco tempo depois que os 31 vereadores tomaram posse dos seus cargos na Câmara de Vereadores de São Luís

Sem pressa e
sem partido
Até o momento, somente um
vereador permanece sem partido.
Ricardo Diniz deixou o Partido Humanista da Solidariedade (PHS) e
ainda não fechou com nenhuma
nova sigla. Segundo o parlamentar, com o novo prazo dado pela
legislação, ele pretende se dedicar
ao mandato e pensar com calma
para onde quer ir. “Estou mais voltado para mandato. Só decidirei
no último instante, porque hoje a
lei nos prevalece de uma escolha
com calma, pra formar um grupo
que tenha base. Vou avaliar com
cautela as propostas e aguardar

Saiba mais
QUEM

ELEIÇÃO 1º MUDANÇA

2º MUDANÇA

Francisco Chaguinhas PRP
Osmar Filho
PMDB

PSB
PSB

SEM DEFINIÇÃO
PDT

Rose Sales
Astro de Ogum

PCdoB
PMN

PP
PR

PV

Estevão Aragão
Marquinhos

PPS
PRB

SD
DEM

SEM DEFINIÇÃO

Ricardo Diniz
Josué Pinheiro

PHS
PSDC

SEM PARTIDO
SEM DEFINIÇÃO

o final do prazo”, disse.
Já Estevão Aragão pode mudar
de partido pela segunda vez, pois
ainda não saiu do Solidariedade. Segundo ele, há convites do
PSB, do PTdoB e do PP, mas ele

segue analisando todas as possibilidades. “Eu ainda não me
desfiliei do Solidariedade, mas
minha saída é certa. O partido
não tem quadro para estimular a
continuar na briga. Mas só sairei

quando definir para onde irei.”
Quem pode mudar também é
Josué Pinheiro, o vereador mais votado em 2012. Esta vantagem nas
urnas daquele ano está sendo a
pedra no sapato para uma mudança de sigla. Ele pertence ao
PSDC, mas pretende migrar. Depende de qual partido pode aceitálo. Os outros vereadores temem
perder a vaga para o recordista.

Último prazo
da filiação
Quem ainda pensa em trocar de
partido tem até o dia 2 de abril
do ano que vem para fazê-lo
e informar à Justiça Eleitoral.
Depois disso, fica impossibilitado
de pedir registro de candidatura
nas eleições de outubro.

PLENÁRIO

Aprovada Medalha Raimundo Santos
O Plenário aprovou, na sessão
de ontem, o Projeto de Resolução
Nº 034/2015, de autoria do deputado Eduardo Braide (PMN), que
cria a Medalha “Raimundo Santos
Rodrigues”. Ao fazer a defesa de
seu projeto na tribuna da Casa, o
deputado Eduardo Braide lembrou
que o ambientalista Raimundo
Santos Rodrigues foi assassinado
em uma emboscada por conta
de sua intransigente defesa da

Reserva Biológica do Gurupi. A
esposa do lavrador, Dona Maria,
também foi vítima do atentado,
e até hoje se encontra sob a proteção da Polícia Federal.
Eduardo Braide acrescentou
que a função que o ambientalista
desempenhava era ligada à autarquia Instituto Chico Mendes,
razão pela qual atraiu a competência da Polícia Federal. Segundo declarações do próprio dele-

gado que instaurou inquérito na
Polícia Federal, o ambientalista
morreu exatamente em função
da sua defesa do meio ambiente.
De acordo com o deputado,
o projeto aprovado no Plenário
prevê que a Medalha do Mérito Legislativo Raimundo Santos
Rodrigues será concedida para
cidadãos que concorrerem para
a defesa do meio ambiente e das
reservas ambientais do estado

do Maranhão e do Brasil.
OPlenárioaprovoutambémRequerimento à Presidência da República, para que seja concedida
uma pensão especial à viúva do Sr.
Raimundo Santos Rodrigues. Eduardo Braide disse que já recebeu informação do Ministério da Previdência Social solicitando os dados
do Sr. Raimundo Santos Rodrigues
para que seja analisada a possibilidade de concessão desta pensão.

LEITOR LIGADO...

SOFIANE
LABIDI
PROFESSOR DA UFMA

Com tanto
recurso
que nossa
universidade
recebeu nos
últimos anos
jamais visto
na história,
devíamos
fazer muito
mais pela
UFMA

Foi manchete...
www.oimparcial.com.br
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Prefeito Edivaldo e
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EXEMPLAR DE ASSINANTE

NOVOS SECRETÁRIOS
O radialista João Batista Matos (foto esq.) substituirá o
jornalista Robson Paz na Secretaria Municipal de Comunicação, pois o segundo será secretário estadual
da mesma pasta. POLÍTICA 2

O chefe do Executivo municipal e o governador eleito apresentaram aos deputados (foto) projetos e solicitaram empenho para captação de recursos. POLÍTICA 2

Confira o gabarito oficial das provas do Enem 2014

URBANO 2

Assembleia paralisada
Propostas de eleição indireta impedem votação
de 2 PECs, 43 requerimentos e 12 projetos de lei
O impasse continua na Assembleia Legislativa sobre a forma de escolha do substituto da governadora Roseana Sarney (PMDB), que deverá renunciar antes do fim do mandato. Como o estado perdeu o vice, Washington Luiz, eleito para o Tribunal de Contas do Estado, não há quem assuma na
vaga da governadora. Dois projetos tentam disciplinar a eleição indireta, mas há divergências. Isso está provocando o trancamento da pauta.
POLÍTICA 3

Mais crimes e menos investimentos para segurança no MA
O Anuário Brasileiro de Segurança Pública trouxe números nada bons para o Maranhão. Segundo a publicação, cresceu o número de mortes violentas no
estado. Em 2012, foram 1.654. No ano seguinte, houve 1.725 registros. Na outra ponta, os gastos com segurança pública no mesmo período caíram 11,4%.
POLÍCIA 3

EDITORIAL

URBANO

Delegacia marca reconstituição
para a próxima quarta-feira

O difícil caminho
da paz no estado

URBANO

Delegado da Homicídios nega
existência de intercambista

OPINIÃO 4

URBANO 2
DIEGO CHAVES/OIMP/D.A PRESS

POLÍCIA 3

HONORIO MOREIRA/OIMP/D.A PRESS

Cidade em clima natalino

Aos poucos, as cores e o brilho das decorações natalinas invadiram toda a cidade. Residências, prédios públicos e pontes, como a do São Francisco (foto), receberam pisca-piscas,
guirlandas e árvores simbólicas da festa, a ser comemorada em pouco mais de um mês. Até o Papai Noel chegou ao São Luís Shopping (foto), ontem, com jeitão de pop star.
URBANO

Loterias
QUINA Concurso n. 3638
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Especialista
faz alerta para
dívidas geradas
no fim do ano

28

44
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Prefeitura
apresenta as
prioridades do
Orçamento 2015
POLÍTICA 3

Encontro
de mestres

DIVULGAÇÃO

A partir de hoje, São
Luís sedia o VIII Iê,
Camará! Encontro
de Capoeira Angola
no Maranhão, que
reúne participantes locais e mestres
(foto) convidados da
Bahia, Pernambuco
e São Paulo. IMPAR





Seleção Brasileira
goleia a Turquia
por 4 a 0, com dois
gols de Neymar
SUPERESPORTES 4

Marés
Baixa
Alta
Baixa
Alta

04h43 1,5m
11h06 4,8m
16h58 1,6m
22h56 4,8m
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URBANIZAÇÃO

EMPREENDEDORISMO

Moradias de São
Luís regularizadas
Programa de regularização de moradias avança na capital com a entrega de títulos de
propriedade realizada pelo prefeito Edivaldo Holanda Júnior no Residencial Alcântara
Prefeitura de São Luís já
entregou, na gestão do
prefeito Edivaldo, mais
de 2.600 títulos de propriedade a moradores da capital.
Na noite da última quarta-feira
(11), a comunidade beneficiada
com títulos de propriedade foi o
Residencial Alcântara, localizado no Jardim América. Em ato
realizado na Igreja Assembleia
de Deus, 100 famílias receberam
os documentos que garantem
legalmente a posse de suas casas. Cerca de outros cinco mil
títulos já estão prontos.
“Com a entrega de títulos de
propriedade, estamos garantindo cidadania e dignidade às famílias que residiam em áreas da
cidade ocupadas irregularmente.
Com a documentação em mãos,
os moradores agora têm todos
os direitos sobre seus imóveis e
terrenos. Desta forma, estamos
contribuindo para aumentar a
autoestima das famílias contempladas ao mesmo tempo em que
promovemos a igualdade social”,
destacou o prefeito Edivaldo.
A entrega dos títulos de propriedade é mais uma etapa do
Programa “Minha Casa Legal”. A
ação objetiva à implementação
de medidas necessárias à efetivação da Regularização Fundiária de assentamentos irregulares
urbanos na capital.

A

Regularização
Desde o início da gestão do
prefeito Edivaldo, a Prefeitura de
São Luís realiza um amplo programa de regularização da situação dos moradores de terrenos
de dominialidade do município
de São Luís. De acordo com o secretário de Urbanismo e Habitação, Diogo Lima, outros cinco
mil títulos já estão prontos. “O
objetivo é fazer a entrega de 10
mil títulos de propriedades até
o final do próximo ano. Hoje, no
Residencial Alcântara, estamos
concretizando um compromisso
feito com este bairro e, por sua
vez, galgamos mais um passo
importante para cumprirmos a

Programa está implementando medidas fundiárias para assentamentos irregulares urbanos na capital

Cadastramento
Com a entrega de títulos de propriedade,
estamos garantindo cidadania e dignidade
às famílias que residiam em áreas da cidade
ocupadas irregularmente. Com a documentação
em mãos, os moradores agora têm todos os
direitos sobre seus imóveis e terrenos
Edivaldo Holanda Júnior, prefeito de São Luís
meta estabelecida pelo prefeito Edivaldo”, frisou Diogo Lima.
O presidente da Associação
do Núcleo Habitacional Jardim
América, João da Cruz, assinalou que o prefeito Edivaldo contempla uma demanda de muitos
anos da região. “É a coroação de
um trabalho de todos nós, uma
luta que vínhamos travando há
muitos anos. Só temos a agradecer ao prefeito”, disse João da
Cruz. Morador do Residencial
Alcântara há 23 anos, desde a
fundação, José Luís Varão disse
que ficou gratificado após receber o título de sua residência depois de longos anos de espera.
“É um momento de fundamen-

tal importância na minha vida,
pois este documento vai garantir a mim, a minha família e aos
moradores da região a legalidade
das nossas casinhas”, declarou
ele, ao lembrar que muitos outros gestores prometeram implantar a regularização da área,
mas não o fizeram.
Uma das contempladas pelo
programa, Fátima Isabel da Silva
contou que as ações de regularização fundiária implementadas pela Prefeitura de São Luís
promovem inclusão social na
comunidade, uma vez que assegura o direito de moradia ao
povo. “Agora tenho um lugar legalizado para viver com a mi-

Atualmente, a equipe de
regularização fundiária da
Secretaria Municipal de
Urbanismo e Habitação
(Semurh) está atuando nos
bairros da capital maranhense
realizando o cadastramento
dos imóveis para outras do
programa “Minha Casa é
legal”. Vila Conceição (João
de Deus), Vila São Luís, Santa
Cruz, Vila União e Sá Viana
passam por esta etapa.
Outras áreas estão no plano
de ação da equipe como Vila
Embratel, Jambeiro, Ilha da
Paz, Vila Ariri, dentre outros.
Também estiveram presentes
na entrega de títulos no
Residencial Alcântara, os
vereadores Osmar Filho,
Josué Pinheiro, Armando
Costa e Alencar Gomes
(suplente).
nha família. Sou proprietária de
fato e de direito da minha casa.
Congratulo a todos da gestão do
prefeito Edivaldo por esse maravilhoso programa”, agradeceu.

QUALIFICAÇÃO

Professores conhecem São Luís

A professora Maria dos Remédios, de Serrano do Maranhão
– um dos municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado –,
teve uma oportunidade ímpar,
na tarde de ontem. Ela e outros
cerca de 200 professores do ensino fundamental de munícipios
maranhenses fizeram um city
tour pelo Centro Histórico de
São Luís. O passeio foi proporcionado pelo Programa Alfabetiza
Maranhão, que está qualificando
os educadores para a correção
de fluxo escolar de cerca de 5,2
mil estudantes.
Desenvolvido pelo governo
do estado, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação
(Seduc), o programa traz uma metodologia inovadora, que torna
o processo de ensino e da aprendizagem mais atraente aos estu-

dantes. “O curso foi muito proveitoso, traz uma metodologia
diferente, inovadora, mais estruturante para que possamos
dar as aulas com mais satisfação
e melhor preparo”, destacou a
professora Remédios.
Já para a professora Francisca Maria da Silva, da cidade
de Timon, o passeio ao Centro
Histórico da capital maranhense
representa uma forma inovadora de ampliar os conhecimentos dos docentes em relação à
história da cidade de São Luís.
“Além daquilo que aprendemos
no curso de formação, vamos levar esse conhecimento da história
de São Luís aos nossos estudantes”, disse. “Esses profissionais
da educação não conheciam a
beleza do Centro Histórico e de
seus belos casarões, ruas, praças
e palácios, a exemplo do Palácio

dos Leões e a Igreja da Sé. Todos
os professores estão radiantes
com mais esse conhecimento
proporcionado pelo Governo
do Estado,” pontuou a supervisora de Ensino Fundamental
da Seduc, Janilma Ferreira, que
coordenou o passeio.
Os professores iniciaram o
percurso pelo Centro de Criatividade Odylo Costa Filho, passando
pelas ruas do Centro Histórico
até a Igreja de Sé e finalizaram
no Palácio dos Leões.

Escola Digna
O Alfabetiza Maranhão é uma
das ações da Macropolítica de
Educação “Escola Digna”, do governo do estado, no Eixo Regime
de Colaboração com os Municípios, e também é ação estratégica
do Plano ‘Mais IDH’, que atende

30 municípios com menor índice
de desenvolvimento. O programa atende atualmente 57 municípios, 230 professores, conta
com 57 coordenadores municipais e beneficia 5.126 estudantes.
O objetivo é a correção de
fluxo escolar, alfabetizando estudantes que ainda não estão
inseridos no mundo das letras
e números e, assim, corrigindo
o fluxo de estudantes com distorções entre a idade e série não
alfabetizados.
No estado, 25% dos estudantes, o equivalente a 6.207 alunos,
apresentam esta distorção idade/série, de até dois anos. Como
exemplo recorrente, crianças de
oito anos de idade, que estão cursando o 1º ano do ensino fundamental, quando deveriam estar
no 3º. E, destes, a maioria não
sabe ler, nem escrever.

“Mais Renda” beneficiará
400 vendedores informais
“Esse programa veio para
transformar as nossas vidas, nos
dar mais ânimo para acreditar
que podemos conquistar nossas próprias coisas por meio
do nosso trabalho, mesmo que
seja simples”. Essa foi a declaração da vendedora ambulante Raimunda Nonata da Silva,
uma das beneficiárias do Programa “Mais Renda”, lançado
pelo governo do Maranhão, por
meio da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Social
(Sedes), na manhã de ontem,
no auditório do Palácio Henrique de La Rocque.
Dona Raimunda trabalha
com venda de lanches em um
terminal de ônibus de São Luís,
todos os dias a partir das 5h da
manhã, mas com equipamentos
e utensílios insuficientes para
o exercício adequado das suas
atividades. É com o objetivo de
transformar essa realidade de
muitos maranhenses que o projeto piloto do Programa “Mais
Renda” foi planejado. O programa vai oportunizar a inclusão
socioprodutiva de 400 famílias
em situação de vulnerabilidade
social, por meio da inserção,
organização e estruturação de
pequenos empreendimentos,
visando a ampliação da renda
e a melhoria da qualidade de
vida de pequenos empreendedores e de suas famílias.

Execução do
“Mais Renda”
A partir da próxima segundafeira (16), o público selecionado
iniciará a etapa de capacitação
nos Eixos Humano, Técnico
e Gerencial, num total de
40 horas/aula, que tratarão
de temas como Relações
Humanas, Comunicação,
Liderança, Higienização
Ambiental e Pessoal, Gestão
da Qualidade e Segurança
dos Alimentos, Conceitos e
Ferramentas da Gestão da
Qualidade, Empreendedorismo,
entre outros.
O titular da Sedes, Neto
Evangelista, explicou como
o “Mais Renda” será executado. “Este Programa Estadual foi
pensado pelo governo Flávio
Dino com foco no desenvolvimento das pessoas por meio da
inclusão socioprodutiva. Por
isso, selecionamos vendedores
informais do setor de alimentos e aquelas pessoas que pretendem trabalhar nesse setor
para serem capacitados tecnicamente em suas áreas específicas de atuação e, em seguida,
receberem condições adequadas para executarem suas atividades de forma mais digna
e qualificada”, afirmou Neto
Evangelista.

PREVENÇÃO

Rosário realiza Dia D da
vacinação contra a raiva
A Prefeitura de Rosário, por
meio da Secretaria de Saúde,
promove hoje o Dia D de vacinação contra a raiva animal. Os
cães e gatos com mais de três
meses de idade devem ser levados por um responsável capaz
de controlá-los durante a vacinação. Não há restrições para
fêmeas que estejam esperando
filhotes, apenas animais em recuperação de alguma doença

ou que estejam com febre não
devem ser vacinados.
A vacinação ocorrerá das
10h às 17h em um posto móvel na Praça do Cemitério, em
frente ao Estádio Serejão, e no
povoado de Itaipu. Nos demais
povoados, a equipe de endemias fará a vacinação nas residências durante toda a campanha, que segue até o dia 30
de novembro.

RESTITUIÇÃO

Maracap ressarce títulos
do sorteio não realizado

A Invest Capitalização S/A,
empresa de capitalização que
emite e comercializa no Maranhão o título de capitalização
Maracap – em parceria com
a Cruz Vermelha Brasileira –,
solicita aos clientes que adquiriram o título para o sorteio que seria realizado no dia

1º de novembro de 2015 que
se dirijam aos escritórios dos
distribuidores na Avenida São
Luís Rei de França, nº 12, quadra M, lote 12, Olho d’Água,
em São Luís (MA), ou liguem
para o telefone 98 3877 1000
para serem integralmente ressarcidos dos valores.
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TERRORISMO

Atentado suicida
em Beirute
Duplo atentado suicida deixa 37 mortos e 181 feridos em Beirute. Os ataques teriam sido uma
vingança contra a decisão do Hezbollah, que enviou milhares de combatentes para a Síria
elo menos 37 pessoas morreram e 181 ficaram feridas ontem em um duplo atentado suicida em
Beirute, no bairro de Burch alBarachne, uma das fortalezas do
grupo xiita libanês Hezbollah.
Segundo a polícia libanesa, dois
suicidas deslocaram-se a pé até
perto da mesquita xiita do imã
Al-Hussein e explodiram a carga
que levavam presa aos respectivos corpos em frente a um centro
comercial de Burch al-Barachne,
nos subúrbios do Sul de Beirute.
A Cruz Vermelha informou que
37 pessoas morreram e 181 ficaram feridas nas explosões. Um
fotógrafo da agência de notícias
francesa AFP descreveu graves
danos em edifícios próximos do
local da explosão e cadáveres dentro de algumas lojas próximas.
De acordo com o fotógrafo,
havia sangue nas ruas e as forças de segurança tentavam fechar a zona do crime, de modo a
impedir a concentração de pessoas. A explosão foi a primeira
nos subúrbios de Beirute desde junho de 2014, quando uma
viatura com bombas matou um
agente da segurança que tentava prender o homem-bomba.
Autoria do atentado

P

De acordo com o fotógrafo, havia sangue nas ruas e as forças de segurança tentavam fechar a zona do crime
Os grupos declararam que os
ataques tinham sido uma vingança contra a decisão do Hezbollah,
que enviou milhares de combatentes para a vizinha Síria, afim
de apoiar as forças do presidente
Bashar al-Assad contra a rebelião
dominada pelos sunitas.
Estações de TV locais exibi-

ram imagens de pessoas feridas
sendo transportadas por serviços de emergência e por civis.
“Eu tinha acabado de chegar à
zona das lojas quando ocorreru a explosão. Carreguei quatro
cadáveres com minhas próprias
mãos, três mulheres e um homem”, disse Zein al-Abideen

Khaddam a uma das emissoras.
Em comunicado publicado
na Internet, o Estado Islâmico
afirmou ter “conseguido detonar
uma bomba colocada em uma
motocicleta armadilhada contra
uma reunião de xiitas no Bairro
de Burch al-Barachne, uma das
fortalezas do grupo Hezbollah”.

MINAS GERAIS

Multa de R$ 100 milhões a mineradora
O Ibama decidiu aplicar pelo
menos duas multas à mineradora Samarco, que podem chegar
a R$ 100 milhões, pelo lançamento de dejetos no Rio Doce

e por danos ambientais causados pelo rompimento das barragens de contenção de rejeitos
de mineração no município de
Mariana (MG).

A quantia representa cerca de 1,3% do faturamento da
empresa em 2014 – R$ 7,6 bilhões. Além das multas, o órgão também resolveu obrigar

a empresa a reparar todos os
estragos provocados, como reparação dos cursos d’água, reconstituição das matas ciliares
e recuperação de nascentes.

ACORDO

ONU anuncia rastreamento a voos civis
A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou ontem um
acordo mundial para vigilância de
voos civis por satélite. O acordo foi
acertado em Genebra, na Suíça,
durante a Conferência Mundial de
Radiocomunicações. De acordo
com a ONU, a iniciativa poderá
prevenir novos desaparecimentos
misteriosos de aviões, como foi o
caso do voo MH370, da Malaysia

Airlines, em março de 2014.
A conferência, que reuniu
representantes de mais de 160
países, consiste na atribuição de
frequências radioelétricas para
monitorizar os voos da aviação
civil à escala mundial. A localização global dos aviões, em qualquer lugar do mundo, só estará
operacionalizada em 2017. Atualmente, 70% da superfície ter-

restre (oceanos, desertos e montanhas) não permitem esse tipo
de acompanhamento.
Os aviões também têm de estar devidamente equipados para
o sistema ser operacional. “O fato
de atribuir frequências para que
estações espaciais possam receber sinais ADS-B [Automatic Dependent Surveillance-Broadcast,
informações relativas à origem/

destino, rota, velocidade, altitude
etc] dos aviões permitirá acompanhar os voos em tempo real e
em qualquer parte do mundo”,
adiantou François Rancy, diretor de Radiocomunicações da
União Internacional das Telecomunicações (UIT), organismo
especializado das Nações Unidas para área das tecnologias de
informação e comunicações.

RIO

Teste tira suspeita de ebola de paciente
O primeiro exame de diagnóstico para o paciente internado no Rio de Janeiro, com suspeita de ebola, deu negativo. O
material coletado foi analisado
pelo laboratório da Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz), e o resultado foi divulgado no início
da noite de ontem.
A confirmação do diagnóstico, no entanto, só poderá
ocorrer após a realização de
um segundo exame. A coleta
da nova amostra de sangue
ainda será realizada e o novo
resultado deverá sair sábado

(14). Segundo o Ministério da
Saúde, o paciente, no entanto,
foi diagnosticado com malária
e será tratado da doença, que
é muito frequente no continente africano.
O paciente é um brasileiro
de 46 anos que esteve na Guiné e retornou ao Brasil em 6 de
novembro. No dia 8, ele começou a apresentar sintomas como
febre alta, dor muscular e dor
de cabeça. Foi então isolado e
teve início a adoção do protocolo nacional estabelecido para
casos suspeitos de ebola.

Opacienteéumbrasileirode46anosqueestevenaGuinéeretornou aopaís
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ENCONTRO

Intercâmbio
entre empresários
Organizado pela Associação Comercial do Maranhão e Sebrae, empresários da cidade de São
Luís e Barreirinhas realizaram encontro para fomentar negócios e buscar novos mercados
erca de 30 empresários da
capital, pertencentes aos
mais diversos segmentos
empresariais, estiveram
na cidade de Barreirinhas, entre os dias 6 e 8, participando de
missão empresarial organizada
pela Associação Comercial do
Maranhão e Sebrae/MA.
Prevista no planejamento estratégico da ACM para 2015, a
missão foi organizada pela vice-presidência para Assuntos de
Admissão e Desenvolvimento do
Quadro Social como estratégia
para fomentar negócios e o acesso a novos mercados, conforme
destacou a presidente da ACM,
Luzia Rezende.
“A missão teve como objetivo principal estimular o acesso
a novos negócios e mercados,
como é o caso de Barreirinhas,
onde a atividade turística e os
serviços dela decorrentes oferecem oportunidades de parcerias
e intercâmbio comercial”, ressaltou Luzia Rezende.
Com uma vasta programação,
que contou com apresentações
técnicas, encontro de negócios e
troca de cartões com o trade turístico, além de palestra e ações
de integração social, a missão foi
a primeira realizada neste ano
de 2015, servindo como modelo
a ser adotado pela entidade para
o intercâmbio com segmentos
empresariais em outras localidades do Maranhão e até fora
do estado.

C

Potenciais parceiros
Em Barreirinhas, o grupo participou, na noite do dia 6, de encontro com potenciais parceiros, organizado pelo Sebrae. Na
ocasião, o gerente do órgão na
região, Luiz Walter Muniz, discorreu sobre as ações da instituição
na região do Munim, destacando
a atividade turística. Em seguida, a presidente Luzia Rezende

CONCURSOS
34 VAGAS

Concurso da ANP oferece
salários de até R$ 6,6 mil
A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) abriu concurso para
34 vagas de nível médio, com
salários que vão de R$ 6.334,52
a R$ 6.669,52. A publicação do
edital, que era previsto para este
ano, foi feita ontem, no Diário
Oficial da União. A Fundação
Cesgranrio será a banca organizadora responsável pela aplicação das provas em 31 de janeiro,
em todo o país. Os aprovados,
porém, serão lotados apenas
em Brasília (8) e no Rio de Janeiro (24).

A seleção da agência reguladora oferece oportunidades
para o posto de técnico em regulação de petróleo e derivados,
álcool combustível e gás natural, com rendimentos de até R$
6.669,52, e para o cargo de técnico
administrativo exige formação
de nível médio, com salário de
R$ 6.334,52. O edital reserva 5%
das chances a deficientes e 20%
a negros. As inscrições podem
ser feitas entre 18 de novembro
e 8 de dezembro, pelo site www.
cesgranrio.org.br/concursos. A
taxa custa R$ 55.

CHANCELARIA

Ministério das Relações
Exteriores publica edital

O missão entre os empresários em Barreirinhas contou com vasta programação, inclusive, um trade turístico

Buscamos também estimular a
aquisição de novos conhecimentos,
divulgar a ACM e o Sebrae,
compartilhando com os empresários
de Barreirinhas a importância do
associativismo e da união, fortalecendo
laços de companheirismo e convivência
e a própria nossa motivação para tocar
nossos negócios em tempos de crise
Maria de Jesus Monteles,
empresária responsável pela organização da
missão no âmbito da Associação Comercial
falou sobre as ações da ACM em
favor do desenvolvimento empresarial, fazendo um balanço das
principais conquistas e avanços
obtidos pela entidade nos últimos anos. E a vice-presidente
da ACM para Assuntos de Admissão e Desenvolvimento do
Quadro Social, Maria de Jesus

Monteles, saudou os presentes,
enfatizando a possibilidade de
intercâmbio e integração.
Prosseguindo com a programação, o músico e consultor Guilherme Júnior apresentou-se
abordando o tema “Administrando as canções que você fez
pra mim”, uma releitura da ad-

ministração de empresas com
inspiração em músicas de Roberto Carlos.
Para a empresária Maria
de Jesus Monteles, responsável pela organização da missão
no âmbito da Associação Comercial, o evento foi bem-sucedido quanto aos seus objetivos. “Contando com o apoio do
Sebrae, a missão nos possibilitou enorme aprendizado, estimulando a troca de experiências e boas práticas em gestão,
nos permitindo ainda ampliar
laços de cooperação e a nossa
rede de contatos, algo fundamental hoje em dia”, disse ela.
“Buscamos também estimular a aquisição de novos
conhecimentos, divulgar a
ACM e o Sebrae, compartilhando com os empresários
de Barreirinhas a importância
do associativismo e da união,
fortalecendo laços de companheirismo e convivência
e a própria nossa motivação
para tocar nossos negócios em
tempos de crise”, concluiu ela.

O Ministério das Relações
Exteriores (MRE) disponibilizou seu novo edital de concurso
público, datado de 6 de novembro de 2015, sob os cuidados
da Fundação Getúlio Vargas,
visando prover 60 vagas na carreira de Oficial de Chancelaria,
nível superior, integrante do
Serviço Exterior Brasileiro. Os
candidatos aprovados que forem nomeados serão lotados
no Ministério das Relações Exteriores e terão exercício em
Brasília, Distrito Federal, na
Secretaria de Estado das Relações Exteriores no Brasil, por
pelo menos dois anos.

A carreira de Oficial de Chancelaria tem jornada semanal
de 40 horas e proporciona vencimento inicial de R$ 7.292,02
(subsídio), sob o regime jurídico
do Serviço Exterior Brasileiro.
O valor da taxa de participação
é R$ 120,00 e os interessados
podem se inscrever por meio
do site www.fgv.br/fgvprojetos/concursos/mre, a partir
das 14h do dia 16 de novembro até as 23h59min do dia 16
de dezembro de 2015. Em caso
de dúvida, o candidato deverá
buscar informações por meio
do telefone 0800-2834628 ou
do e-mail concursomre@fgv.br.

SERVIDOR

Nova Olinda oferece
vagas para professores
A Prefeitura de Nova Olinda, no Estado do Ceará, torna
público o edital nº 001/2015 de
concurso público, com a intenção de preencher 208 vagas em
cargos de ensino fundamental, médio e superior. Os vencimentos ofertados vão de R$
788,00 a R$ 6.500,00, por carga
horária de trabalho a ser desempenhada que varia entre
20, 30 ou 40 horas semanais.
As inscrições serão aceitas

até o dia 20 de novembro de
2015, através do site www.consulpam.com.br ou na Central
do Concurso, que fica na Secretaria de Cultura, Rua Manoel Ferreira Lima S/N, Centro,
Nova Olinda - CE, no horário
de 8h às 12h e das 14h às 17h.
Os inscritos serão submetidos a provas escrita objetiva
e análise de títulos de acordo
com os métodos de avaliação
do cargo pretendido.

www.oimparcial.com.br/urbano
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REITOR FAZ BALANÇO DE GESTÃO
O médico e professor Natalino Salgado Filho deixa
hoje o cargo de reitor da Universidade Federal do
Maranhão, após oito anos à frente da instituição. Em
entrevista a O Imparcial, ele faz um balanço sobre
sua gestão marcada pela ampliação estrutural e
científica da universidade.
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TURISMO

Medo e superstição
Data que tem o numeral 13 é temida e vista por grande parte da população como negativa.
O significado do 13 na numerologia e na astrologia é muito forte, segundo umbandista

Cemitério do Gavião é um atrativo local desconhecido de muitos

Cemitour comemora 10 anos
de existência com passeio
tude deve conhecer a história das
pessoas sepultadas neste local, o
Um passeio diferente e encan- quanto elas agregaram para nostador, regado a música, declama- sa cultura. Devemos conservar
ção de poesias e apresentações e preservar nossa história”, disse
teatrais aconteceu na manhã de entusiasmado.
Durante o Cemitour, algumas
ontem, no tradicional Cemitério
do Gavião, localizado no Centro personalidades foram homenageda cidade, no bairro da Madre de adas, tais como Aluízio Azevedo,
Deus. O evento marcou a come- Joãosinho Trinta, Maria Aragão,
moração de 10 anos de criação entre outros. Na representação
do Cemitour do Gavião. A inicia- do carnavalesco JoãosinhoTrinta,
tiva do projeto é de autoria dos os visitantes interagiram jogando
turismólogos Antônio Noberto confete e serpentina, relembrane AlineVasconcelos, tendo como do os bons momentos do carnaprincipal objetivo mostrar a ri- valesco vividos na Marquês de
Sapucaí. “O pasqueza da históseio, que aconteria que o cemice há 10 anos, tem
tério abriga.
uma importância
De acorimensurável, pois
do com AntôÉ importante
a partir dele o Cenio Noberto,
a juventude
mitério do Gavião
o Cemitour
conhecer que
começou a recefoi idealizado
há pessoas
ber muitas visitas
para desmistiimportantes
e ser objeto de esficar a ideia de
sepultadas neste tudodemuitosesque o cemitétudantes, sendo
rio é um lugar
local, e que
só de mortos,
elas agregaram tema de muitas
para falar de muito para nossa monografias. As
pessoas começaalgo diferencultura. Devemos ram a lançar um
ciado.“Mostrar
conservar e
olhar de respeito
para as pessopreservar
nossa portodooconjunas a contribuito arquitetônico,
ção que cada
história
afinal, é um cemipersonalidatério tradicional”,
de ofereceu à
João Gabriel Porto, explicou a admicidade. É preestudante
nistradora do Ceciso conhecer
mitério do Gavião,
o mistério da
morte, as pessoas precisam vi- Maria Helena Damous Estrela.
A administradora acrescensitar mais os cemitérios e aprender a falar da morte, pois a dor tou ainda que a cada passeio são
e o prazer andam juntos”, disse. realizadas novas descobertas
Dezenas de pessoas acom- que serão passadas para as fupanharam o passeio ao som de turas gerações. Para a secretaria
violão, flauta e violino. A cada pa- municipal adjunta de Turismo,
rada, olhares atentos prestavam Aline Vasconcelos, o passeio é
atenção em cada apresentação um atrativo local e uma visita
e histórias das celebridades. O a um museu a céu aberto. Uma
aluno de arquitetura e urbanis- oportunidade para os visitantes
mo João Gabriel Porto assistia a e também para a comunidade
cada apresentação com admira- conhecer o cemitério e as perção. Segundo ele, o passeio pelo sonalidades. Ela falou ainda que
cemitério é uma forma de obter esse tipo de passeio acontece em
conhecimentos sobre a história outros países com Bueno Aires,
e cultura maranhense. “A juven- França, etc.

GLADYS ALVES

SAFIRA PINHO

H

oje é "sexta-feira 13" e, por causa desse número neste dia, tem muita história de superstição e pessoas que revelam medo por
esta data. Na América do Norte e na Europa,
uma parcela significativa da população se comporta de maneira estranha em sextas-feiras 13. Nesse
dia, essas pessoas não entram em aviões, não dão
festas, não se candidatam a empregos, não se casam, nem iniciam um novo projeto. No Brasil, especificamente, em São Luís, muitas pessoas também adotam algumas medidas por causa da data.
A superstição sobre a sexta-feira 13 é, na verdade, uma combinação de dois medos separados: o
medo do número 13, chamado triskaidekafobia, e
o medo de sextas-feiras. A fonte mais familiar de
ambas as fobias é a teologia cristã. O treze é significativo para os cristãos porque é o número de pessoas que estavam presentes na última ceia (Jesus e
seus 12 apóstolos). Judas, o apóstolo que traiu Jesus, foi o décimo terceiro a chegar.
Para tirar algumas dúvidas relacionadas a este
dia, a equipe de reportagem do jornal O Imparcial
conversou com a umbandista irmã Guaracy, que
explicou o significado do 13. Segunda ela, na astrologia, o número 13 não existe, mas, sim, a soma
de 1+3=4. O quatro seria um número positivo, de
ação, equilíbrio, compreensão. “É um número bom,
de boas energias, conforme a numerologia, mas é
preciso saber a fase da lua para este dia”, ressaltou.
Além do número, é necessário observar a fase
da lua, por exemplo, a lua crescente pode aumentar o amor, o dinheiro, saúde e outros fatores nesta
perspectiva. Se a lua for minguante, está propícia
para a retirada do mal ou até para fazer o mal ao
inimigo. Na lua nova, seria uma forma de neutralizar, de acalmar os ânimos. Para esta sexta-feira,
a lua é nova, dia para apaziguar determinadas relações, segundo Guaracy.

Evite
pensamentos
negativos
Na umbanda, a sexta-feira
(13), segundo Guaracy, significa
a abertura de um portal para
a linha negra, ou seja, de
“trabalhos pesados”. “ É um dia
de descarrego, dos exus, dos
quiumbas, dia de fazer o mal
também, dependendo do que
você quer. Então, você pode usar
a sexta-feira para o trabalho
umbandista, para que seja levada
aquela negatividade, ou você pode
usá-la para fazer o mal para o seu
inimigo”. A irmã Guaracy ressalta
que hoje, independentemente que
as pessoas acreditem ou não, é
necessário que pense positivo e
evite ter raiva ou angústia. Pois
é um dia forte e atrativo para
os pensamentos ruins. “Não é
o dia das bruxas, mas é um dia
que os ‘irmãos estão ouvindo’,
então, vamos sair do negativismo,
evitar usar vermelho. É a lei da
tração, pensar coisas boas com
certeza vai atrair coisas boas”,
concluiu. A dona de casa Sônia
Alves revela que é um dia normal
como qualquer outro. “ Para mim
é normal, faço o que tenho que
fazer, cuido da casa, dos filhos,
nunca tive nenhum problema
com a data. Até gosto do número
13, porque foi o dia que meu filho
nasceu”, disse ela.

Numerologia
Em termos práticos, na numerologia, o 13
é utilizado no sentido de transformação,
ou seja, mudar aquilo que está estagnado
e que precisa de uma solução proveitosa,
reciclando as energias paradas há tempos.
Alguns exemplos práticos da aplicação do 13
na numerologia:
1 - É recomendado para locação de imóveis
que estão há muito tempo fechados.
Recomenda-se colocar o número 13 em sua
fachada ou então dentro do principal cômodo
da casa ou comércio em questão.
2 - É igualmente indicado para acelerar a
chegada de novas oportunidades de emprego:
coloque no currículo o 13 na parte superior
esquerda da página e o 19 do lado direito,
isto significa mudança do status atual para
algo melhor e mais próspero em sua vida.
Ambos os números devem ser colocados bem
pequenos, quase imperceptíveis em todas as
folhas do seu currículo.
3 - Evite-o em placas de automóveis (soma
das letras, dos números ou de ambos), pois o
13 pode causar inconvenientes desagradáveis,
como arranhões na pintura, amassado nas
rodas, acidentes banais e inexplicáveis,
que, em geral são pequenas chateações
sem maiores consequências e que podem
facilmente ser contornadas através da
harmonização da placa do seu carro.
4 - Evite-o também na sua assinatura, seja
no número total de letras que a compõe ou na
soma do valor numérico de vogais, consoantes
ou total: aqui ele pode exigir de você muita
luta, trabalho exaustivo, esforço incomum,
mas mesmo assim seu sucesso poderá
continuar distante, pois o 13 não propicia que
nossos esforços materiais retornem para nós
de acordo com o nosso merecimento.
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Entrevista// Natalino Salgado Filho

Entre a inovação
e a inclusão social

O médico e professor Natalino Salgado Filho deixa hoje o cargo de reitor da Universidade Federal do Maranhão, após oito anos à frente da
instituição. Em entrevista a O Imparcial, ele faz um balanço sobre sua gestão, marcada pela ampliação estrutural e cientíica da universidade
à frente da Reitoria da Universidade Federal do Maranhão. Como
epois de oito anos à frente resultado, elevamos nossa instida Reitoria da Universida- tuição a um patamar de respeito
de Federal do Maranhão, o como nunca antes visto”.
Médico, Natalino Salgado gramédico e professor Natalino Salgado Filho cumpre hoje, às duou-se em Medicina pela Uni18h, no Centro Pedagógico Paulo versidade Federal do Maranhão
Freire, na UFMA, o último ritual (UFMA), em 1973.Tornou-se mesde encerramento da sua gestão. tre em Medicina (Nefrologia) pela
Depois do termo assinado na úl- Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em 1987, e, na mestima terça-feira,
ma instituiem cerimônia
ção, concluiu
no Ministério
seu doutorada Educação,
do, em 1994.
com a presença
Foi um orgulho
Especializoudo ministro Alupara mim, que
se em Clínica
ísio Mercadante
demorei mais
Médica, Nefrodando posse à
logia, Didática
a concluir por
nova reitora Nair
de Nível SupePortela, a sessão
conta da minha
de hoje na UFMA
carreira enquanto rior, Imunologia e Capacitaé um ritual acagestor, mas que
ção Gerencial
dêmico feito por
agora pude lançá- de Dirigentes
todas as grandes
lo, exatamente
Hospitalares
academias. Na
durante a carquando estou
transmissão do
reira. Natalino
cargo, Natalino
deixando a
Salgado retira
Reitoria. Considero também é escritor e faz pesas vestes de reium feito
quisa resgatantor, bem como os
do a memória
acessórios utilizados enquanto reitor, e as repas- que se tem registrada de médicos
sa a Nair Portela, sua sucessora, brasileiros e seu papel na sociedade, tal como o livro que lançou realiada e amiga.
“Depois de passar toda essa centemente. Confira a entrevista.
indumentária para ela, retorno às
minhas vestes como professor e Como o senhor está hoje ao fim
docente do curso de Medicina da da gestão?
Com o dever cumprido!. Sintonossa universidade”, completa Natalino Salgado. E para os que ainda me aliviado, porque, ocupar um
têm dúvida sobre se agora ele será cargo da maior relevância de uma
candidato a algum cargo político, universidade pública federal da dimensão que é a UFMA, é de muiele diz que não.
Em entrevista a O Imparcial, ta responsabilidade. Ter conduo professor falou sobre a gestão, a zido um diálogo e ter ido para o
ampliação estrutural e científica embate acadêmico, político, para
da Universidade, a recuperação de fazer a maior transformação da
prédios, a expansão da instituição, história da UFMA, faz me sentir
o aumento do número de alunos ao mesmo tempo feliz e realizado
matriculados, os planos para o fu- de ter cumprido essa missão com
turo e a vida literária, entre outros dignidade, com austeridade, com
transparência, e também exemassuntos.
E por falar nela, Natalino lan- plar do ponto de vista de comproçou ontem o livro Tarquinio Lopes metimento com a educação social
Filho: médico, político, jornalista, e de responsabilidade com uma
administrador que virou mito, últi- área tão estratégica como educamo ato de Natalino enquanto rei- ção, saúde e formar profissionais
tor, uma celebração à sua gestão, para servir o nosso estado e nosso
segundo ele mesmo afirmou. A país. Foi um trabalho árduo, inobra foi resultado de uma pesqui- tenso, que eu dediquei boa parte
sa de 15 anos realizada por Nata- do meu tempo trabalhando quase
lino Salgado. O médico Tarquínio 24h, com sacrifício pessoal e famiLopes Filho, nascido em 1885, em liar e onde usei tudo que aprendi
São Luís, foi um cirurgião, clínico- ao longo da minha carreira. Destaco o que tive que reinventar e
geral, ginecologisaprender nesta e sanitarista, que
se percurso. Em
marcou várias geuma gestão púrações de médicos
blica compartino Maranhão.
lhada você soma
Depois de
“Foi um orgulho para mim, que
passar toda essa conhecimento
ao crescimento
demorei mais a
indumentária
científico, porque
concluir por conpara ela,
você lida com váta da minha carretorno às
rios saberes. Esse
reira enquanto
minhas vestes
crescimento integestor, mas que
como professor lectual é imporagora pude lantante para você
çá-lo, exatamene docente
trabalhar as difete quando estou
do curso de
rentes dimensões
deixando a ReitoMedicina
de uma universiria. Considero um
da nossa
dade e seu papel
feito”, comemora
Universidade
social. Saio muito
Natalino.
feliz de poder ter
E o ex-reitor
servido à minha
teve muito o que
comemorar e agradecer. No dis- instituição da melhor maneira
curso de posse da nova reitora Nair possível e de ter mobilizado um
Portela, Natalino disse que “quan- conjunto de alunos, docentes, técdo nos lançamos numa tarefa, no nicos para um trabalho coletivo.
fazer nos fazemos também porque ela trará desafios, testará de- O senhor sempre desejou ser
cisões e escolhas. Assim, olho para reitor?
Eu diria que não era meu detrás e tenho aqui comigo a mesma
centelha acesa de quando iniciei sejo, embora isso possa ser a asa jornada nestes últimos oito anos piração de qualquer docente.

está sem recursos. Está atendendo
emergencialmente as Universidades para que elas possam fechar o ano.

PATRICIA CUNHA

D

Eu estava à frente de uma grande em que fui convocado para servir
unidade acadêmica que é o Hos- a instituição, a minha avaliação é
pital Universitário e lá eu já esta- de que fiz tudo que pensei e plava conseguindo realizar também nejei. Conseguimos atender nosuma grande transformação para ele sos objetivos, mas também sabense tornar uma referência no nosso do que qualquer instituição que
país, então não era meu propósito. trabalha com ciência e tecnologia
Mas a nossa Universidade passava como a Universidade será sempre
por uma crise sem precedentes na uma obra inacabada e inconclusa.
sua imagem, na
Todos que passafalta de autoesrem pela Univertima. Uma Unisidade terão que
versidade que ao
dar sua contribuilongo do tempo
ção.
tinha se divorciaDentre outras
do com a sociecoisas, consegui
dade e do ponto
que houvesse
de vista estrutuuma autoestima
ral estava muito
dentro da Univercomprometida,
sidade, de todos
aí eu fui praticaos servidores,
É o número de
mente estimulamas da sociedaalunos matriculados
do e provocado
de também que
atualmente na UFMA
para essa posihoje avalia bem a
ção.
instituição, aplauIsto aconteceu em um primei- de e defende a Universidade como
ro momento, quatro anos antes, um patrimônio público. Conquisem 2003, mas eu acabei resistin- tar isso, ter essa credibilidade em
do e não me candidatei. Em 2007 um país em que se está perdendo
veio novamente essa convocação a crença, com corrupção, com a
por parte dos segmentos da nossa política nessa situação, inflação
Universidade, aí eu não tive como e sem futuro para o nosso país, é
declinar. Não era meu desejo, mas um grande feito.
é difícil para quem tem se dedicado ao longo do tempo como do- Qual foi o maior desafio que o secente, pesquisador, exercendo ati- nhor enfrentou?
vamente a função de professor e
Foi primeiro fazer com que a
ter estudado nessa instituição, não Universidade tivesse um projeto
almejar isso.
de crescimento em inclusão social e a interiorização foi o nosso
E o senhor conseguiu realizar o forte nisso, porque nós não tínhaque almejava quando assumiu mos antes. Outro grande desafio
o cargo?
foi aumentar o número de cursos
Ao assumir a Universidade tive novos que atendesse a formação
muito trabalho de repensar e pla- e necessidades do nosso estado,
nejar para o futuro. Foi um traba- como licenciatura, engenharia e
lho árduo, mas aproveitamos tam- da área médica, criar cursos de cabém o projeto do Governo Federal ráter inclusivo, como Educação no
de expansão, o REUNI, e a partir Campo (Bacabal), Letras e Libras, e
daí, nós fizemos um projeto que o único curso no Brasil que eu criei,
transformou a
de Formação em
Universidade e
História da Áfriprincipalmente
ca, curso inédia interiorização
to. Esses cursos
dela a tornando
promoveram a
uma Universidainclusão social.
de multicampi
Tem a questão
com 8 campi no
estrutural, de
interior. Hoje é a
ter criado espaterceira ou quarços acadêmicos,
ta Universidade
prédios novos,
que tem o maior
recuperado ouEste foi o valor dos cortes
número de camtros, atendendo
das verbas parlamentares
pi. Trabalhamos
demandas acapara UFMA
em curso de Lidêmicas, labocenciatura para
ratórios, novos
formar professores que é um déficit ambientes, auditórios. Eu tinha
grande em nosso estado, pois a Uni- dois slogans: “A UFMA tem pressa”
versidade tem que crescer focada e e “Crescer com inovação e inclutrabalhada com a necessidade do são social”, crescer no sentimento
estado. Trabalhamos também nas de espaço, mas também de coáreas de engenharia que também nhecimento, e isso nós fizemos.
é deficitária no país e também na Tivemos apoio das emendas parformação médica ao criarmos dois lamentares. O REUNI corresponcursos novos. Não era meu desejo dia a 40% das verbas e o restante
ser reitor, mas a partir do momento nós fomos buscar com por meio

25

MIL

78

MILHÕES

E a UFMA vai conseguir fechar
o ano? Ela tem déficit?
A UFMA tem um déficit operacional. O Ministério, além de
cortar, libera a verba a contagotas, então atrasa. Ela não está
endividada. Tem o recurso, mas
o MEC não libera logo, só emergencialmente. O orçamento das
Universidades aprovado na LOA
pelo Congresso Nacional é o mínimo para a instituição funcionar.
Como é que o governo corta? É
como se tivesse cortando o leite
de uma criança que está sendo
de editais públicos e das emen- amamentada. O governo tamdas. E eles aprovavam as emen- bém cortou o recurso da saúde.
das pra a UFMA porque tinham O ministro já disse que a situação
confiança no nosso trabalho. Isso vai piorar. Tem hospital que está
criou uma credibilidade.
fechando. O Hospital UniversitáCom esses avanços tínhamos rio ainda não parou porque tem
que promover uma interação maior uma boa gestão, mas eu não sei se
com a comunidade. Nós não pode- vamos conseguir chegar ao final
mos desenvolver conhecimento se do ano, todos os ministérios já têm
não tivermos a capacidade de ouvir conhecimento disso. O Congresas demandas
so tem que interda sociedade.
vir nessa situação,
Dobramos
que é grave. Como
o número
é que se corta verba
O governo
de alunos.
da saúde e da edulamentavelmente cação, que são serQuando cheguei aqui nós
viços básicos para
fez um corte
tínhamos 12
a população?
brutal no
mil alunos
orçamento das
matriculaQuanto às espeuniversidades.
dos, hoje teculações sobre o
Para você ter uma senhor ser candimos 25 mil,
ideia, retiraram do dato a algum care se incluirmososcursos
nosso orçamento, go político?
à distância e
Não serei. É deno ano passado,
de formafinitivo.
Ao longo
36 milhões. E este
ção de proda minha vida eu
ano o MEC cortou tive três profissões:
fessor, isso
50% do capital
passa para
a de médico, a de
50 mil. Nosprofessor e a de
sa universidade cresceu também gestor público. Saindo da Uniem mestres e doutores. Saímos de versidade, eu retorno para o Hos12 mestrados para 35 e de um único pital Universitário como médico,
doutorado para nove. Nosso corpo professor e pesquisador, para as
docente hoje é de 92% de mestres minhas atividades no consultório.
ou doutores. Passamos de 42 cur- Mas eu sempre dediquei maior
sos para 98. A Universidade cresceu parte do meu tempo no serviço
em tamanho, cursos, ciência, es- público e vou continuar colabopaços físicos, docentes e discentes. rando com a Universidade onde
se fizer necessário. Tive aprovação
Sobre o corte de vagas para as ins- em mais de 80% nas pesquisas
tituições federais?
que foram feitas no meio acadêO governo lamentavelmente mico, consegui eleger a minha
fez um corte brutal no orçamen- sucessora, a reitora Nair Portela.
to das universidades. Para você ter Então, saio legitimado de boas
uma ideia, retiraram do nosso or- práticas de gestão. Também vou
çamento, no ano passado, 36 mi- me dedicar àquilo que eu goslhões. E este ano o MEC cortou 50% to: escrever. Acabei de lançar o
do capital. Olha, capital significa livro sobre Tarquínio Lopes. Além
investimento e com isto a univer- dele, tem mais três em que estou
sidade constrói prédios, laborató- trabalhando sobre a universidarios, compra equipamentos e livros. de, outro sobre a minha gestão,
Cortaram mais
e me dedicando
na área de cusao projeto de 50
teio. Consideanos da UFMA.
rando que pela
Vou ajudar para
Foi um orgulho
primeira vez a
construir a hispara mim, que
UFMA deixou
tória. Já tenho
de receber vermuitas atividades
demorei mais
ba de emendas
para fazer (risos).
a concluir por
parlamentaPolítica? O certo é
conta da minha
res o corte nos
que não fui concarreira enquanto taminadoporela,
anos2014/2015
gestor, mas que
totalizam 78
embora os amiagora pude lançá- gos sempre vemilhões. Isso
é uma irresjam essa possilo, exatamente
ponsabilidabilidade de eu
quando estou
de. Hoje todas
entrar nessa área.
deixando a
as UniversidaReitoria. Considero
des estão com
Já recebeu
um feito
dificuldades de
convite de parfechar seus ortidos?
çamentos.As63
Tive convite de seis partiUniversidades Federais apresen- dos, mas nunca me filiei a netaram para o MEC o déficit de 1 bi- nhum. Não pretendo ingressar
lhão e meio no total, mas o MEC na política.
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ALTERAÇÃO
A Federação Maranhense de Futebol só aguarda a comunicação
oficial das desistências de Araioses e Santa Quitéria, que, segundo
informações extraoficiais, vão desistir de participar do Estadual
2016. Com isso, Marília (vice) e Babaçu, terceiro colocado
na Série B, serão os substitutos.

Editor: Neres Pinto -

São Luís, sexta-feira, 13 de novembro de 2015
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SEGUNDONA

Sem tempo para testes
GEORGE RAPOSO

C

om pouco tempo para fazer experiência, o Sampaio Corrêa deve manter a equipe que entrou
em campo diante do AtléticoGO, na última terça-feira, para
o confronto decisivo diante do
Bragantino, amanhã, às 16h30
(hora local), pela 36ª rodada da
Série B do Campeonato Brasileiro.
O único desfalque da equipe é o centroavante Jheimy, que
teve um problema no músculo
reto femural, conhecido como
‘músculo do chute’, e continua
vetado pelo departamento médico. Douglas segue como titular
no comando do ataque. Pimentinha, que atuou boa parte do segundo tempo em São Luís, viajou
com a delegação e deve seguir no
banco de reservas como opção.
A comissão técnica do Sampaio tinha programado dois treinos para o Estádio Municipal de
Atibaia, cidade onde o time está
concentrado para a partida, mas,
após avaliação do departamento
de fisiologia, os jogadores realizaram, ontem à tarde, apenas
uma atividade leve, para soltar
a musculatura, no próprio hotel onde a delegação está hospedada.
A sequência de jogos e as viagens determinaram a mudança.
Foi detectado um cansaço muito
alto no elenco tricolor. A equipe
deve fazer um trabalho na tarde
de hoje, no Estádio Municipal,
para acertar os últimos detalhes.
O técnico Léo Condé confirmou que o grande foco da equipe nesta semana foi a recuperação física dos atletas e evitar
qualquer desgaste desnecessário
para que todos cheguem bem,
fisicamente, contra o Bragantino.

BEACH SOCCER

Maranhense Datinha
jogará pelo Barcelona
Um dos maiores clubes do
mundo, o Barcelona, irá contar com a presença de um jogador maranhense neste fim
de semana. Datinha, destaque
do beach soccer, foi contratado pelo time catalão para disputar um torneio em Trinidad
e Tobago.
O maranhense é considerado um dos grandes nomes da
modalidade atualmente sendo
da Seleção Brasileira. Recentemente, conquistou a Copa da
Rússia de Beach Soccer, pelo
Kristall, marcando dois gols na
decisão do título ao lado de
outro atleta brasileiro Bruno
Xavier, que também irá atuar
pelo Barcelona.
Pelo Barcelona, a experiên-

DIVULGAÇÃO

HONÓRIO MOREIRA/OIMP/D.A PRESS

Sampaio fará
apenas um treino
para enfrentar o
Bragantino. Com
isso, deve manter
equipe para o jogo de
amanhã à tarde,
no interior paulista

Datinha foi contratado para
disputar torneio pelo Barça
cia de Datinha deve ser curta já
que a Copa Trinidad e Tobago
de Beach Soccer começa hoje
e vai até o domingo. O torneio
que contará com nove equipes
no total terá participação de
clubes de Colômbia, Suíça, Venezuela e do próprio país-sede.

QUARENTÃO!

Aloísio Chulapa vai
reforçar o MAC em 2016
Atacante Douglas permanecerá na equipe, que não sofrerá mudanças em relação ao jogo contra o Atlético-GO
“Não teremos muito tempo
para treinar. Vamos focar em recuperar os atletas mais desgastados. Fizemos dois jogos seguidos
no Castelão, que é um campo
pesado. Então, torna-se necessária uma atenção especial neste
aspecto para a reta final”, afirmou Condé.

Caseiro
O Bragantino é um dos mandantes mais complicados de se
enfrentar, ocupando o quarto lugar no ranking. O time paulista
tem 78% de aproveitamento jogando no Estádio Nabi Abi Chedid, vencendo 13 das 17 partidas
disputadas lá.
Apesar de ter conquistado
uma média de pontos maior
que o Sampaio, o Massa Bruta
foi derrotado três vezes em seu

Fizemos dois jogos seguidos no
Castelão, que é um campo pesado.
Então, torna-se necessária uma
atenção especial neste aspecto
para a reta final
Léo Condé, técnico do Sampaio Corrêa
estádio, compensando os números por conta dos empates,
já que foi apenas uma igualdade na competição.
Por outro lado, o Bragantino
não tem uma defesa confiável,
como pode ser comprovado na
derrota por 3 a 0 perante o Ceará. Sofrendo 54 gols nos 35 jogos

disputados na Série B. Um número melhor apenas que Mogi
Mirim e ABC, já rebaixados.
Para efeito de comparação,
a defesa do Sampaio está lado
oposto da tabela, ocupando o
terceiro lugar, com apenas 37
gols sofridos. Uma diferença
de 17 gols entre as duas equipes.

O atacante Aloísio Chulapa deve ser o novo reforço
do Maranhão Atlético Clube
para a disputa do Campeonato
Maranhense de 2016. O jogador de 40 anos confirmou em
uma rede social a sua chegada ao clube.
“Alô, Maranhão Atlético
Clube, o Chula tá chegando.
Estou muito feliz. Vamos fazer
muitos gols. Partiu. Decolou.
Maranhão”, escreveu em sua
conta oficial no Instagram.
Segundo informações do
presidente do clube, França
Dias, a contratação do jogador está sendo negociada por
um grupo de torcedores que
esperam ajudar o clube, mas
não entrou em detalhes sobre
nomes e possíveis valores.
Aloísio teve o auge de sua
carreira no São Paulo, entre
2005 e 2008, onde conquistou o tricampeonato brasileiro (2006, 2007 e 2008), e o

Mundial de Clubes em 2005. O
atacante também teve passagens por Flamengo,Vasco e Goiás, além de ter jogado no Paris
Saint-Germain (França) e Rubin Kazan (Rússia). No segundo
semestre de 2015, disputou a
terceira divisão do Campeonato Paranaense com o Grêmio Maringá.

Indefinição
Apesar do título da Série B
do Campeonato Maranhense,
o MAC ainda não definiu a comissão técnica para a disputa
do Estadual em 2016. O clube
ainda deve passar por eleições
no mês de dezembro para definir o seu Conselho Diretor.
Caso o atual mandatário,
França Dias, permaneça no cargo, ele já confirmou que pretende negociar com o técnico Meinha para comandar a
equipe em 2016.
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GOL DE PLACA

Briga pelo vice
r
no GP do Brasil

Augusto Pellegrini

DUNGA NA
FRIGIDEIRA

Sebastian Vettel traça luta pelo segundo lugar no Mundial como meta para o GP de Interlagos,
que será disputado no próximo domingo, em São Paulo, e vai tentar separar a Mercedes
OIMPARCIAL/ARQUIVO

O

Grande Prêmio do Brasil
de Fórmula 1, que ocorre no próximo domingo, é crucial nas aspirações do alemão Sebastian Vettel
na temporada. O tetracampeão
da categoria precisa de um bom
resultado em Interlagos para continuar brigando pela segunda colocação do Mundial, já decidido
a favor do piloto britânico Lewis
Hamilton.
Vettel, piloto da Ferrari, chega
a São Paulo na terceira posição
da temporada, com 251 pontos,
21 a menos do que seu compatriota Nico Rosberg, segundo colocado do Mundial com 272. Já
campeão, Hamilton soma 345 a
duas provas do encerramento do
ano. Após a corrida no Brasil, o
ano da F-1 acaba com o GP de
Abu Dhabi.
"Ainda há duas corridas antes de acabar o ano e vou querer ficar em segundo, em vez de
terceiro, enquanto for possível.
Aqui em São Paulo nossa meta
será, pelo menos, tentar separar
as Mercedes. E do jeito certo",
afirmou o alemão, referindo-se
a Hamilton e Rosberg, ambos pilotos da montadora alemã.
Impedir uma dobradinha da
Mercedes no circuito paulistano
não será suficiente para Vettel se
manter na briga pelo vice-campeonato mundial. Uma vitória
de Nico lhe garante o segundo
lugar da temporada, atrás apenas
de seu companheiro de equipe.

Com o título do Mundial de Fórmula 1 conquistado por Lewis Hamilton, fica a expectativa pelo segundo lugar
Foi exatamente com um triunfo no GP do México, há duas semanas, que o filho de Keke Rosberg se tornou favorito na disputa
pelo vice-campeonato da F1. O
alemão da Mercedes venceu na
Cidade do México a corrida que
Vettel abandonou após cometer
um erro e bater com sua Ferrari, ultrapassando o compatriota
na classificação da temporada.
A esperança do tetracampeão
mundial de Fórmula 1 é que a
partir da próxima temporada ele
possa brigar diretamente pelo
título da categoria. Neste ano, ele
foi o único piloto fora da equipe Mercedes a vencer corridas

- subiu ao lugar mais alto do pódio na Malásia, na Hungria e em
Cingapura.
"É difícil de prever o que acontecerá, mas nossa meta é essa.
Posso ver o trabalho que aconteceu este ano e está acontecendo
em Maranello para o próximo, e
parece promissor. Podemos dar
um passo à frente. Claro que os
dias mais importantes são quando você coloca o carro na pista
e vê se ele é bom, mas isso ainda está longe", disse.
A expectativa da briga direta
entre Hamilton e Vettel em 2016
já faz parte do cotidiano das equipes Mercedes e Ferrari. Tanto que

Niki Lauda, tricampeão da F-1
e diretor da equipe alemã, esta
semana afirmou que a escuderia italiana já tem uma unidade
de potência do mesmo nível da
rival. Fato negado, com bom humor, pelo tetracampeão da F-1.
"Não estamos como a Mercedes ou a temporada teria sido
diferente. Mas Niki não deve ser
a melhor pessoa para se confiar
nesse tipo de assunto. Ele troca
de opinião muito rápido. Algumas vezes o que fala faz sentido, outras nem tanto. Mas se ele
está falando de nós, é porque
acha que estamos chegando",
analisou.

É HOJE!

Último dia de inscrições no kitesurf
Amanhã e no próximo domingo será realizado, nas praias
do Meio e de São Marcos, o 4º
Campeonato Maranhense de Kitesurf, competição promovida
pela Avema - Associação de Velejadores do Maranhão. As ins-

crições para a disputa podem
ser feitas até hoje (13), durante
o congresso técnico, que define
regras e programação do campeonato. O encontro está marcado
para as 19h, na Ampem - Ass. do
Ministério Público do Maranhão.

A disputa neste fim de semana é válida pela 2ª e 3ª etapas do 4º Campeonato Estadual
de Kitesurf e vale pontos para o
ranking maranhense. As provas
serão realizadas nas praias do
Meio e São Marcos.

ODownwindterálargadaàs11h,
na Praia do Meio, na OKP, e chegada na Praia de São Marcos, no restaurante Biana Bistrô. Já as provas
de regata bidirecional começam às
13h, na arena montada em frente
ao restaurante Biana Bistrô.

DOIS JOGOS

Campeonato de futebol feminino
Duas partidas darão sequência ao Campeonato Maranhense
de Futebol feminino no próximo
domingo, em São Luís e na cidade de Imperatriz. Esporte Clube
Viana e Babaçu/Tigresa jogarão

às 15h30, no CT do Cefama, na
Maiobinha, com arbitragem de
Asteliene Soares Milles, tendo
nas assistências Edna Cristina
Santos Ferreira e Larissa Hyrlana. O árbitro reserva será Edgar

VOLEIBOL

Atletas dac apital
reforç aminterior
Quatro atletas de São Luís
estão reforçando a equipe do
Araioses na Copa Indoor de Voleibol, que está sendo realizada na cidade de Parnaíba-PI.
As atletas foram cedidas pela
AABB, Pitágoras e Capelas do
Vôlei.
A equipe de Araioses está sendo reforçada pelas atletas Lucivania (Ponteira-AABB), Naiane
(Meio-AABB), Barbara (Levantadora- Pitágoras) e Jaqueline
(Meio- Capelas do Vôlei).
A Seleção de Araioses decidirá a competição no dia 29 deste
mês, contra Parnaíba. Na fase
classificatória, as meninas do

Lucivânia, Naiane, Bárbara
e Jaqueline reforçam o Araioses
Araioses venceram a Seleção de
Parnaíba por 3 sets a 2 e a Seleção de Teresina por 3 sets a 0.

Maria Araújo da Costa.
No outro jogo da rodada, o
JV Lideral enfrenta o Juventude Timonense, às 16h, no Estádio Frei Epifânio, na cidade de
Imperatriz. A partida terá arbi-

tragem de Ranilton Oliveira de
Sousa, com assistências de Cicero Romão Batista da Silva e
Carlos André Pereira Sousa. O
quarto árbitro será Manoel Cabral Pessoa Filho.

Leia o blog http://augustopellegrini.blogspot.com.br

Segunda-feira, dia 16 de novembro, o programa
Bem Amigos, da Rede Globo, comandado pelo decano
dos esportes globais Galvão Bueno, fará uma transmissão especial e exclusiva, transmitindo diretamente de
Salvador na véspera do jogo Brasil x Peru que marcará
a quarta exibição brasileira nas Eliminatórias da Copa
2018.
Para participar do programa, a produção convidou
o ex-centroavante Careca, que será o assistente pontual de Dunga nesta rodada – uma excentricidade imposta pelo treinador para ter entre os atuais comandados
algum jogador que tenha feito a diferença em alguma
fase positiva da seleção no passado.
Foi gerada uma incerteza sobre a presença de Careca junto à equipe da Globo, pois a relação entre a
emissora e a CBF azedou devido a uma notícia ventilada pelo experiente repórter Raul Quadros durante a
transmissão de uma partida pelo campeonato francês:
a CBF estaria cogitando a saída de Dunga do comando
técnico da seleção.
O coordenador de seleções Gilmar Rinaldi ficou
profundamente irritado com a notícia e em princípio vetou a presença de Careca no programa, exigindo
uma explicação sobre de onde teria partido o boato.
Galvão contra-atacou bem a seu estilo e declarou
alto e bom tom que o repórter tem credibilidade e que
um jornalista jamais revela a fonte das suas notícias.
Antes que a coisa chegasse e explodir, Gilmar concedeu uma entrevista ao Seleção SporTV e disse ter
havido “um problema de comunicação” e que Careca
poderia participar sem problemas do programa. Só saberemos quando segunda-feira chegar.
Contratempos como esse fazem parte da democracia do esporte e acontecem aqui e acolá, com notícias,
desmentidos, acusações, desculpas e retratações, de
modo que o problema em si parece estar superado.
Resta no entanto aquele mosquito que continua
zumbindo no ouvido da gente e reforça a possibilidade de Marco Polo Del Nero – já muito incomodado com
os seus problemas pessoais – estar insatisfeito com o
que a seleção vem apresentando desde a Copa América e ter conversado com um ou outro conselheiro sobre
uma mudança na comissão técnica que pudesse trazer
o gás necessário para uma renovação de conceitos, inclusive os da opinião pública a seu respeito – dele, presidente.
Na verdade, saiu Felipão e entrou Dunga, mas o
conceito futebolístico continuou o mesmo – a dependência exclusiva de um só jogador, um meio campo
travado e pouco criativo e os atacantes tentando acertar por meio de jogadas individuais.
Dunga está mais manso e menos arrogante, mas
o que conta no momento não é a sua personalidade e
sim a sua qualificação como técnico de uma seleção do
porte do Brasil.
Del Nero deve estar atento no Campeonato Brasileiro, e percebido que a bola da vez é Tite.
Afinal, mesmo com o Corinthians contando com
um elenco não tão melhor que os demais concorrentes, ele consegue extrair um futebol técnica e taticamente superior a ponto de livrar uma dezena de pontos sobre o segundo colocado e de garantir o título bem
antes do campeonato acabar.
É de se esperar que Tite seja mais cedo ou mais tarde convidado para suceder Dunga, e que esta substituição apenas não ocorrerá se Dunga conseguir dar
rapidamente um padrão ao time que coloque o Brasil
no patamar do respeito ao qual estamos habituados,
ou que Tite faça o que fez Muricy quando treinava o
Fluminense – disse não à CBF e viu sepultada qualquer
chance futura de ser chamado algum dia.
Dunga tem uma boa oportunidade de melhorar a
sua imagem e se defender dos críticos palacianos se tiver sapecado a Argentina na partida de ontem à noite
em Buenos Aires e não passar nenhum aperto contra o
Peru na próxima terça-feira em Salvador.

Anota aí
O quê: Rodrigão no projeto Black or White
Onde: Garden's Pub – Ponta
D´Areia
Quando: Hoje, a partir das 22h.
Atrações: Rodrigão, Bruno Shinoda e DJ Jr. Bulacha.
Quanto: R$ 40 (ingresso antecipado)
Locais: Bilheteria Digital (Rio Poty
Hotel e Shopping da Ilha), Loja
Combate Slz Grifes (Cohama) e
Kloset (Ed. Mozart e Renascença).

ÁRIES 21/03 a 20/04

TOURO 21/04 a 20/05

GÊMEOS 21/05 a 20/06

CÂNCER 21/06 a 21/07

LEÃO 22/07 a 22/08

VIRGEM 23/08 a 22/09

LIBRA 23/09 a 22/10

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

AQUÁRIO 21/01 a 19/02

PEIXES 20/02 a 20/03

•

•

•
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No tempo e na história
Novo presidente francês

n Em 13 de novembro de 1945, Charles De
Gaulle foi eleito presidente, cargo que ocupou
apenas alguns meses. Devido a divergências
com a Assembleia Nacional, que se recusou a
instaurar uma presidência forte e renunciou
em 1946, retirando-se da vida pública.

São Luís, sexta-feira, 13 de novembro de 2014

# pdv
pontodevista@oimparcial.com.br

Moderna//Alanis Morissette fez uma versão atual do hit
Ironic, de 1995. Durante participação no programa The late
late show, a cantora substituiu a letra da canção por
problemas atuais. Assim, a letra ganhou frases como:
“anunciam um novo iPhone um dia depois que você comprou
o seu” e “um velho amigo lhe adiciona no Facebook. Você só
descobre que ele é racista depois de já ter aceitado”. Ouça a
versão da música em nosso site.

O Baile Tarja Preta

Click !

Será realizado, amanhã, o Baile Tarja Preta, com shows de
Cesar Teixeira, Tássia Campos e Marcos Margah, tendo ainda a
participação do DJ Jorge Choairy. O evento acontecerá
a partir das 20h, no Porto da Gaby, no Aterro do
Bacanga. Ingressos antecipados podem ser
adquiridos na Banca do Dácio, Livraria
Poeme-se (Praia Grande), Bar do Chico
Discos, Quitanda Rede Mandioca, Banca
do Chagas e Bar do Leo.

No registro, a proprietária da marca Thelure,
Sthela Jacintho, ao lado
da empresária Andreia
Ramada, fraqueada da
grife em São Luís, durante o showroom Thelure,
inverno 2016, realizado
em São Paulo, na última
semana. Andreia registrou a presença dos mascotes de Sthela, 'Algodão'
e 'Branquinha', que estão
sempre ao lado da empresária paulistana.

Esquenta para a Black Friday
Novembro tornou-se um mês muito aguardado pelos consumidores brasileiros, devido à Black Friday, importante data de venda para o varejo. Pensando nisso,
a Mahogany, empresa fabricante de cosméticos de alto
padrão, apostará em uma ação de redução de preços, em
diferentes categorias de produtos, durante todo este mês.
Em São Luís, o empresário Rafael Sombra é responsável
pelas franquias, que estão instaladas no São Luís Shopping e Shopping da Ilha. .

Festival Halleluya em São Luís
Fé, adoração e música marcam o 14º aniversário do
Festival Halleluya, o maior evento de artes católicas do Maranhão, que será realizado nos dias 20 a 22 de novembro
na Praça Maria Aragão, promovido pela Comunidade Católica Shalom. Neste ano, o festival possui uma novidade,
a abertura do Camarote Lounge e Frontstage. Um espaço
reservado para 100 pessoas, com duas visões mais próximas do palco. Há 14 anos, o Festival Halleluya já alcançou
um público de 500 mil pessoas e 126 shows.

Convenção Nacional
Aconteceu em São José dos Campos, interior de São Paulo, a
Convenção Nacional da rede Supera. A franqueada em São Luís,
Gina Carneiro, participou do evento. A unidade São Luís foi destaque nacional em número de matrículas na primeira semana de
funcionamento. A escola de ginástica para o cérebro inaugurou
aqui em outubro. Na foto, Gina Carneiro ao lado do presidente e
idealizador da rede Supera, Antônio Carlos Guarini.

Hair stylist das celebridades
Quem esteve na quarta-feira, 11, no salão de beleza Werner Coiffeur
no Shopping da Ilha, e com agenda aberta, foi o hair stylist Sérgio Werner.
O mago das tesouras, que possui mais de 20 anos de experiência no ramo
da beleza, é querido entre as celebridades e em sua passagem por São Luís
deixou várias maranhenses felizes com o novo visual, como a apresentadora Paula Veloso, que apostou no corte long bob.

São Luís-MA, 13 e 14 de novembro de 2015

Ligue e anuncie: 3212.2087

BAIRROS DIVERSOS

ARAÇAGY

Araçagy - CA00182 - Lançamento Cond. Bob Kennedy 100% financ.pela construtora. c/3 qtos (s/1ste),3
wc, lavabo. Acab. impecável 350 Mil fone: 981599890 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:
temclassificados@oimparcial.com.br

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

Vende exe. casa dup. c/
180 m², toda no porc. , c/
4 quartos , sendo 2 suítes , sala p/ 2 amb., lavabo, cozinha ampla, DCE
, var. pisc. c/ churras. Coz
.de apoio , garagem p/ 3
carros , portão de alum.
Aut. Não perca essa oportunidade. 3227-3099/99734073 www.bmendesimoveis.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: 98112-0322/32271777 (COD. 010).

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

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

Araçagy – Vde cs no Cond. Alfhavile 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 social e lavanderia. Valor: R$
85.000,00. TR: 3238-3583
/ 999739137.

ALEMANHA – COD [454]
Vende-se uma casa, c/
portão de alumínio, gar.
coberta p/2 carros, jdim
de inverno c/vidro na cor
verde, 3 qtos s/1ste, 1 wc
social, piso lajota porc.,
coz.de apoio, qntal grande 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.

ALTO DO TURU II – COD
[485] Vende-se casas novas 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, caixa d’agua, poço artesiano.
Valor R$ 170.000,00. TR:
3238-3583 / 999739137.

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

Altos do Turu - CA00051
- ALTOS DO TURU II. Vende-se excelente casa, com
garagem,sala de estar/jantar, hall, 01 suíte, 01 semisuíte, 01 quarto, dependência de empregada com wc
e área de serviço. 155 Mil
fone: 98159-9890 VIVO /
98705-1021 OI / 3233-4801.

ALEMANHA – COD [499]
Vde-se casa c/ sala, 2 qtos,
cozinha e WC soc. Vlr R$
60.000,00. Tratar: 32383583 / 999739137.

ANIL

ALTO TURU

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

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

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: temclassificados@oimparcial.
com.br

Vendo casa com área de
456m² com 3 qrtos sendo 2 stes, sala em L, cozinha, 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 Conjunto Jaguarema c/ 3 suítes
, copa c/ Wc , coz. Sala ,
em L , c/ armários projetados , des. de emprega
c/ Wc , gar. p/ 3 carros e
área livre. TR: 98 32585629 /3083-0799 /9 87312428 / 99129-6797. Email:
quatro.i@ig.com.br
Anuncie. É só ligar: (98)
3212-2087 ou nos envie
e-mail para: temclassificados@oimparcial.com.br

ANJO DA GUARDA

LOTEAMENTO SAFIRA –
COD [488] Vende-se uma
casa com garagem p/ 2
carros, sala, copa, cozinha americana, 2 quartos sendo 1 suíte, 1 wc social. Obs: Laje pronta p/
receber o 2º piso. Valor
R$ 160.000,00. TR: 32383583 / 999739137.
Você em algo para trocar?
Que tal anunciar gratuitamente na seção Troca-troca 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: 981599890 VIVO / 98705-1021
OI / 3233-4801.

CIDADE OPERÁRIA
Vende-se casa em condomínio fechado no Calhau,
alto padrão próximo a litoranea, com 4 suítes, 1 quarto, varanda ampla, sala em
2 ambintes, cozinha ampla, com 374 m2. Tratar:
3227-5865 /98176-1300.

CENTRO

Vendo casa com 3 qrtos
sendo 1 ste, 2 salas amplas, cozinha americana,
jardim de inverno, quintal, WC social, garagem,
área de serviço. Área total de 203 m² R$ 250 mil
TR: 32356477/ 32356687/
99712399/ 996064732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

CENTRO- Vende casa no
centro, ótima para clínicas, laboratórios, 4 qtos,
2 wc sociais, 2 vagas, sala
de estar/ jantar, coz., lavanderia, depósito, casa
solta, dce, 270m2, 32275865/ 98880-1014.

CALHAU
Anjo da Guarda- CA00187
ANJO DA GUARDA Vendese casa c/2 qtos, 2wc,sala,
coz., área de serviço, vaga
de garagem 140 Mil fone:
98159-9890 VIVO / 987051021 OI / 3233-4801.

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

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

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.ayrtonejulioimoveis.com.br

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, garagem, sala, copa, coz., 4
qtos, sendo 1 suíte, WC social, area livre dos 2 lados, quintal grande, área
de serviço coberta. Valor:
R$ 220.000,00. TR: 32383583 / 999739137.

CIDADE OPERÁRIA- cod
[432] Vende-se uma casa
com portão de alumínio,
garagem p/ 2 carros, sala,
copa, cozinha, 3 qtos, sendo 2 suítes, WC social, área
livre dos 2 lados. Valor: R$
250.000,00. TR: 3238-3583
/ 999739137.
Anuncie. É só ligar: (98)
3212-2087 ou nos envie
e-mail para: temclassificados@oimparcial.com.br

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

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

cod [413] – Vende-se uma
casa com garagem, sala,
cozinha, 1 quarto, WC social, área grande 10x20 ao
lado da sombra. Valor R$
110.000,00 a vista ou financiada. TR: 3238-3583
/ 99973-9137.
Vde casa c/3qtos,wc social, quintal reformada R$
160 mil. (98) 3235-8115/
98181-1942/ 98802-6168/
98118-3146.

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

CIDADE OPERÁRIA – cod
[470] Vende-se uma casa
em 2 pav., c/gar.p/2
carros, sl, 2 qtos, 1
WC social, copa, coz.,
área de serviço. Sendo que o segundo piso
está sem acab, próx. a
escola Caic. Valor R$
190.000,00. TR: 32383583 / 999739137.
Que tal anunciar gratuitamente na seção Troca-troca do Tem? Ligue e ofereça
seu produto, 3212-2087.

São Luís-MA, 13 e 14 de novembro de 2015

ESTR. DE RIBAMAR

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

CIDADE OLÍMPICA

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

COHAB

ELIZIEL FARIAS. VENDE casa no conj. CENTAURUS, com varanda,
sala, 3 quartos, WC social,
cozinha, área de serviço e
garagem. R$ 195.000,00
/ 3268-3390 / 9976.7018.

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

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

COHAB – COD [489] Vende-se uma casa com garagem p/ 3 carros, sala,
copa, cozinha, 3 quartos
sendo 1 suíte, 1 wc social
e quintal. 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., lavanderia, gar.,230 Mil fone:
98159-9890 VIVO / 987051021 OI / 3233-4801.

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

COHAMA

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

Cohama -CA00175 COHAMA Vende-se exc. casa c/3
qtos, 3 wc (s/1 ste c/closet), sala, copa/coz.,c/
móveis planejados, jd de
inverno, qntal amplo c/
piscina, churr., gar.p/ 2
carros.350 Mil fone: 981599890 VIVO / 98705-1021 OI
/ 3233-4801.

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

Cohama- CA00189 COHAMA - Vende-se exc.casa
em cond.fechado, duplex,
c/200m² de área total c/
sala, varanda, wc social,
4 qtos (s/1 ste master c/
hidrom.), coz., área de serviço, qntal, 2 vagas de gar.,
porc.na sala 700 Mil fone:
98159-9890 VIVO / 987051021 OI / 3233-4801.

Vende linda casa em cond.
fechado, totalmente nascente, 1 suite, 1 semi-suite,
1 qrto, wc social, sala p/2
ambientes, varanda, 2 coz.
área serviço, dependência completa, 4 garagens.
Todo com armários projetados, 1 ar condicionado.
Material de 1ª. qualidade.
Lazer completo. Poço artesiano. CRJ 238 F: 981120322/3227-1777 (COD. 260)

COHAJAP

COHAJAP – cod [431] Vende-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 completa, exc localização. Oportunidade única. 3227-3099
/ 9973-4073. www.bmendesimoveis.com.br

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

[452] Vende-se uma casa
com terraço, garagem para
2 carros coberta, sala, copa
cozinha, 3 quartos sendo
2 suítes, WC social, toda
casa com moveis projetados, uma varanda gourmet
completa com churrasqueira e wc social, quarto de
empregada completo, e
forro de laje. Fone: 32383583 / 999739137.

Vende ótima casa, totalmente nas. terreno 360m²,
em frente av. Daniel de Latouche, 1 suite e 2 qrts, wc
social, varandão, sala estar/jantar, coz. dependência completa, área serviço
coberta, varanda interna,
quintal com árvores frutíferas, jardim. Aceita financiamento. CRJ : 981120322/3227-1777 (COD. 270)

COHASERMA

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

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/ garagem p/ 2 carros, sala em
2 ambientes, coz., 3 qtos,
sendo 1ste c/closet, qntal
cimentado c/área de serviço coberta, cisterna c/4mil
litros + caixa d’água, c/1
mil litros, c/ótimo acabamento. Em frente ao shopping passeio do Cohatrac.
Valor: R$ 250.000,00. TR:
3238-3583 / 999739137.

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

COHATRAC I – cod [409] –
Vende-se uma casa com portão de ferro, com dois acessos, toda gradeada, com área
lateral 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 atualizada. Valor R$
280.000,00 TR: 3238-3583 /
999739137.

COHATRAC II – cod [405]
Vende-se uma casa, com
portão de alumínio, garagem para 2 carros, sala de
estar mobiliada com moveis planejados, copa, cozinha, 4 quartos, sendo 2
suítes, quintal, área de serviço, toda na laje, 2 WC
social, portas e janelas de
vidro e cozinha com armário. Valor R$ 380.000,00
TR: 3238-3583 / 999739137.

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

cod [365] Vende-se linda
casa c/portão de alum.,
gar. p/ 2 carros, copa, sala,
coz.,3 qtos s/ 2 stes, 1 WC
social, área de serv.coberto, quintal, deposito, área
livre, 2 caixa de água no
forro, a casa fica próx.ao
supermercado Maciel. Valor R$ 250 mil. TR: 32383583 / 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 social e área livre dos lados
e cozinha de apoio.Valor:
R$ 180.000,00. TR: 32383583 / 999739137.

Vendo casa original no
Cohatrac III com 2 quartos, wc social, sala, cozinha, 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 cohatrac , com 2 qtos , wc reversível , sla , coz , garagem e quintal . Valor :
90 mil . Contatos: (98) 9
9961-1297 /98133-3729.

COHATRAC IV – COD [481]
Vende-se uma casa c/portão de alumínio, gar.p/ 3
carros, sala de estar, sala
de jantar, 3 qtos sendo 1
ste ampla e jdim de inverno, 1 wc social, coz., coz.de
apoio, lavanderia coberta,
despensa e quintal. Valor
R$ 250.000,00. TR: 32383583 / 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 atualizada. Tratar: 3238-3583.

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

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

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

CHÁCARA BRASIL

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/ terraço, gar.p/ 4 veículos, sala
de estar, copa, 3 qtos, WC
social, coz. e área de serviço c/ wc social e quintal.
Valor R$ 230.000,00. TR:
3238-3583 / 9 99739137.

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.

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

Vende casa Chacara Brasil
3 stes, 1 qto, sala em 2 amb,
wc área livre 32275865/
87077768.
Casa com sala, copa, cozinha, 3 quartos sendo 1 suite,
garagem, WC social, jardim
de inverno e quintal valor
150 mil Tr: 8891-6801.

Vendo casa duplex na chácara brasil com 5/4, sendo 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.

Vendo casa no Res. Filadélfia, 2 quartos, 1 suíte, WC,
sala, coz. amer., frente e lateral cobertas, área externa
encimentada, garagem para
4 carros. R$ 180 mil. Fone:
8822-6945 / 8116-8172.

HAB. TURU

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

Vendo casa no habitacional turu, com 4/4, sendo
2 suites, sala,copa,cozinha,dec, área de serviço, garagem pra 2 carros
por R$ 200.000,00 Fone:
988763976

IPEM TURU

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

JARDIM ELDORADO

JD ELDORADO - Vende- casas
duplex em cond. Fechado no
jdim eldorado, 3 stes, 3 vagas, área de lazer c/piscina, c/
areas de 204 e 215m², 32275865/ 98176-1200.

Casa em cond. Fechado .
dup. c/ 137,68 m² de área
priv. toda no por. c/ 3 suítes , s/ 2 sem i- suítes , sla
estar , sla íntima , lavado,
coz .ampla , c/ pisc. Churrs. E qdra de fut. De areia
. Venha conferir . 32273099/9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

ELDORADO- VENDE casa
em cond. fechado, c/ varanda, sala, 2 quartos, 1
suíte, wc social, coz., c/armários, 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, terraço, mezanino, sala, copa,
coz., 3 qtos s/1 ste, WC social, 1 lavabo, jd de inverno e área de serviço. Valor
R$ 400.000,00. TR: 32383583 / 999739137.

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

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

MARACANÃ – cod [474]
Vende-se uma casa construída de 220 m², frente c/
varanda em forma de L,
sla, copa, coz.3 qtos sendo 1ste, e um closet, 1 wc
social, poço artesiano, c/
as 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.

São Luís-MA, 13 e 14 de novembro de 2015

MAIOBÃO

Cod [451] Vende-se/Aceita-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: 32383583/999739137.

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 coberto e piso que pode
fazer vários qtos Valor R$
210.000,00 TR: 3238-3583
/ 9973-9137.

cod [414] – Vende-se uma
casa com portão de madeira, terraço, garagem, sala,
copa, cozinha, 3 quartos,
sendo 1 suíte não finalizada, WC social, 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 social, piso na lajota, forro
de laje, área livre do lado,
qtal com área de serviço
coberta que se localia no
Resid Ama Carolina. Valor
R$ 220.000,00 TR: 32383583 / 99973-9137.
Quer vender, alugar, passar
ou trocar? Anuncie. É só ligar: (98) 3212-2087 ou nos
envie e-mail para: temclassificados@oimparcial.com.br

MAIOBÃO – cod [460] Vende-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 lajota. Valor R$ 170.000,00.
TR: 3238-3583 / 999739137.

MAIOBÃO – COD [487] Vende-se uma casa duplex de
alto padrão em Cond.fechado c/segurança 24 horas, 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: 32383583 / 999739137.

Vende ótima e esp. casa,
nasc. toda refor. e murada, piso em cerâmica, 3 qtos,
sla p/3 amb. wc, coz. ampla, ar.serviço, 1gar. quintal.
Próx. à av. escola municipal.
CRJ 238 F: 98112-0322/32271777 (COD. 020).

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

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

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 social, 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.bmendesimoveis.com.br

PARANÃ

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

PARQUE SABIÁ

PLANALTO TURU

PARQUE SÁBIA – COD
[486] Vende-se uma
casa em 2 pav., 1º piso
– gar. p/ 3 carros, sala,
copa, cozinha, 3 quartos s/1 suite, 1 wc social. 2º piso – 2 quartos,
1 wc social. Valor R$
200.000,00. TR: 32383583 / 999739137.

cod [453] Vende-se uma
casa com portão de alumínio, garagem para 2 carros, sala, copa, cozinha, 3
quartos sendo uma suíte ,
jardim de inverno, WC social, forro PVC, lavanderia
coberta. Sendo porta e janela de Pau D’arco. Valor:
R$ 170.000,00. TR: 32383583 / 999739137.

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 massagem excel localiz c/ vista
p/ o mar, Aproveite. 32273099 / 9973-4073 www.
bmendes imoveis.com.br

PARQUE TOPÁZIO

PLANALTO VINHAIS

Vendem-se casas novas
em Cond. Fechado, próx
à praia, c/ 260 m² privativos, em terrenos de 340
m², duplex c/ 4 stes, 2 salas amplas, jd. de inverno,
WC social, cozinha c/ área
de serviço, gar. p/ 3 carros, LOC. PRIVILEGIADA.
Venha conferir. 3227-3099
/ 9973-4073 www.bmendesimoveis.com.br

Parque Topázio -CA00176
PARQUE TOPÁZIO Vendese casa reformada, c/ gar.
portão automático, sala de
estar/ jantar, jd de inverno,
3 qtos (s/2 stes), copa/coz.,
DCE. Área de lazer c/piscina e churr. 450 Mil fone:
98159-9890 VIVO / 987051021 OI / 3233-4801.

PARQUE VITÓRIA

cod [426] Vende-se uma
casa com sala, copa, cozinha americana, 2 quartos, 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: 32383583 / 999739137.

PARQUE ATENAS

MARANHÃO NOVO

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

Vende casa c/ i suíte, 1 qto,
wc social, sla estar, var.
copa, coz. área ser. Pequeno quintal, 1 gar. Forro
PVC nos qtos, gradeada.
Ótima loc. Na Via Local
301. R$ 140.000,00 a negociar. CRJ 238 F: 981120322/3227-1777 (COD. 030)

PIRAPORA

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

Casa nova c/ 223 m² privativos, duplex, em terreno
de 412 m², toda no porcel,
c/ 3 stes s/ 1 master c/ varanda, sla p/ 2 ambientes
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.bmendesimoveis.com.br

PAÇO DO LUMIAR

cod[364] Vende-se uma exc.
casa c/ portão de alum.,
sala, copa, coz., 2 qtos, 1
WC social, qntal grande,
murada e gradeada. Valor
R$ 100.000,00 TR: 32383583 / 999739137.

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

Parque Atenas - CA00190
PARQUE ATENAS Vendo
casa duplex, nova, c/
204m², 04 qtos(sendo
3 stes), copa/coz., dce
e qtal. Piscina privativa, 620 Mil fone: 981599890 VIVO / 98705-1021
OI / 3233-4801.

Vende-se uma casa e dois
pontos comercias no Bairro Pirapora no ponto final
da linha de ônibus valor
: 85.000,00 TR: 98 32585629 /3083-0799 /9 87312428 / 99129-6797. Email:
quatro.i@ig.com.br

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 / 987051021 OI / 3233-4801.

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

QTAS DO CALHAU

Vende casa ideal p/ clínica,
escritórios ou restaurante,
c/ vista p/ o mar, c/ área
total de 800 m². Aproveite a oportunidade. 32273099 / 9973-4073. www.
bmendes imoveis.com.br

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

Quintas do Calhau- CA00181
QUINTAS DO CALHAU Vendese 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.

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

Vende ótima casa, 250m²,
tot. nas. Esp. amplos, gradeda, 1 suite c/closet,
2 qtos, 2 slas, pergolado, wc social, coz. DCE,
var. 3 gars. Aceita fin. R$
360.000,00 a negociar. CRJ
238 - F: 98112-0322/32271777 (COD. 040).

RENASCENÇA

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

SANTA CRUZ

Vende-se c/ 10 compartimentos e 100 m² na rua
Jose Alencar 101 Santa
Cruz Valor : R$ 75.000,00
TR: 98 3258-5629 /30830799 /9 8731-2428 / 991296797. Email: quatro.i@ig.
com.br
Você tem algo para trocar?
Que tal anunciar gratuitamente na seção Troca-troca do Tem? Ligue e ofereça
seu produto, 3212-2087.

SÃO BERNARDO

PLANALTO ANIL

PLANALTO ANIL III – COD
[480] Vende-se uma casa
c/terraço, ponto comercial, gar.p/ 2 carros, sala
de estar/jantar, 3 qtos, wc
social, coz., qntal amplo,
lavanderia coberta. Valor
R$ 270.000,00. TR: 32383583 / 999739137.

REC. VINHAIS

PLANALTO VINHAIS - Vendo
casa c/5 qrtos sendo 3 stes,
sala de star/jantar, garagem
p/5 carros, dep.de empregada, coz., de apoio, varanda.
Área total construída 250m²
R$ 200.000,00 Tr: 32356477/ 3235-6687/ 999712399/ 99606-4732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.
br COD 8332.

Quintas do Calhau -CA00185
QUINTAS DO CALHAU Vendo mansão duplex c/áreas
livres, gar.coberta p/ vários
carros, sala em 2 amb., lavabo, 4 stes (s/1 master c/
closet). Acab.em inox, porcelanato, vidros temperados.
1.500.000,00 fone: 981599890 VIVO / 98705-1021 OI
/ 3233-4801.

SÃO BERNARDO – cod [436]
Vende-se uma Casa c/ garagem 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: 32383583 / 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: 32383583 / 999739137.
Anuncie. É só ligar: (98) 32122087 ou nos envie e-mail
para: temclassificados@oimparcial.com.br

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

Aluga-se para temporada
lat no Grand Solare
Lençóis Resort de 2 quartos
totalmente equipado com
ar, tv, geladeira.

São Luís-MA, 13 e 14 de novembro de 2015

SÃO FRANCISCO

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

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

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 alumínio automatizado. Venha conferir. 3227-3099 /
9973-4073 www.bmendesimoveis.com.br

Vde linda casa, toda ref.
Nas. 180m² área constr., 2 stes, máster c/closet, 1qto (escritório), WC
social, 2 slas, pergolado,
var. co. DCE, depósito, 2
gars. Armá. proj. Cisterna 6.000 litros. Ótima loc.
Aceita troca por apto. 2 qrts
novo. CRJ 238 - F: 981120322/3227-1777 (COD. 050)

SÃOJOSÉDERIBAMAR

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/, garagem para 4 qtos, sala,
copa, coz., 3 qtos sendo 1
suíte, terreno 10x20. Valor:
R$ 120.000,00. TR: 32383583 / 999739137.

SÁ VIANA
Vendo uma casa no Sá Viana com Sl/Gar., 2 qtos, cozinha e quintal grande. Informações: 98780-4025 /
9 8149-1461.

TURU

TURÚ- Vende casa alto
padrão em cond. Fechado na mário andreza, c/4
stes, sala em 2 amb., piscina privativa, 425 m2.32275865/98880-1014.

Turu- CA00116 - TURU Vende-se exc.casa no cond.Tupinambá c/jd, terraço, gar.,
sala de estar/jantar, c/3
qtos(1ste), copa/coz.,área
de serviço, lavanderia, DCE
e qntal 310 Mil fone: 981599890 VIVO / 98705-1021 OI
/ 3233-4801.

Vendo casa no habitacional turu, com 4/4, sendo
2 suítes, sala,copa,cozinha,dec, área de serviço, garagem pra 2 carros
por R$ 200.000,00 Fone:
9 8876-3976.

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

VASSORAL

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

ARAÇAGY
Alugo casa no Araçagy com
sala e varanda 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.ayrtonejulioimoveis.com.br

BAIRRO DE FÁTIMA

VINHAIS
Turu - CA00151 - TURU. Vende-se exc.casa duplex no
cond.GREEN PARK VILLAGE II c/3 qtos , c/stes + semi
ste, sala, copa, 4 wc ,área de
serviço e gar.,350 Mil fone:
98159-9890 VIVO / 987051021 OI / 3233-4801.

Turu -CA00167 - Vendese casa duplex, c/5 qtos
( s/4 stes), 6 wcs, lavabo,
sala de star/jantar, coz.,área de serviço, despensa,
piscina particular, gar.p/4
carros 700 Mil fone: 981599890 VIVO / 98705-1021 OI
/ 3233-4801.
Anuncie. É só ligar: (98)
3212-2087 ou nos envie
e-mail para: temclassificados@oimparcial.com.br

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

VINHAIS – cod [429] - Vende-se uma casa no cond.
Santurine, c/ terreno de
13x20 , terraço, sala, coz.,
copa, 3 qtos sendo 2 stes
e WC social, varanda coberta, garagem p/ 3 carros
lateral da casa c/ varias
arvores frutíferas. Valor:
R$ 460.000,00. TR: 32383583 / 999739137.

VINHAIS – cod [368] Vende-se uma luxuosa casa,
com garagem individual
para 2 carros, sala, cozinha, 3 quartos, sendo
uma suíte, WC social, cozinha de apoio, dependência de empregada,
área de serviço coberta, quintal grande, próximo ao farol da educação. Aceitamos carta de
credito caixa. Valor R$
350.000,00 TR: 32383583 / 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.

Bairro de Fátima - CA00114
BAIRRO DE FÁTIMA Vendese casa no Bairro de Fátima, c/5 qtos, 2 wc, coz.,
sala 800,00 fone: 981599890 VIVO / 98705-1021
OI / 3233-4801.

CALHAU

COHAJAP

OLHO D’AGUA

COHAJAP- Aluga casa com
varanda, sala, 02 quartos,1
ste, wc social, coz., dce,
área de serviço, quintal
e garagem. R$ 1.600,00
Tr:3268-3390 / 99976-7018

Alugo casa no condômino residencial Avalon com
área de 112 m² com 3 qrtos sendo 1 ste, sala em L,
jardim de inverno, wc social, área de lazer completa, deposito, área de serviço, garagem para 2 carros.
R$ 2.500,00 com condomínio incluído. Tr: 3235 6477/
3235 6687/ 9 9971 2399/ 9
8225 2627. www.ayrtonejulioimoveis.com.br

COHAMA

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

COHATRAC

Aluga casa no parque aurora, 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.

IPASE
Aluga-se uma casa no Ipase de cima ampla, segura
e confortavel. Com garagem, uma sala de estar,
uma sala de jantar, 2 qrtos,
uma suite, coz. WC 1 qto de
empregada com banheiro,
uma despensa e area de
servico. Valor: R$ 1700,00
TR: (98) 982624607 (98)
991973777(98) 987684651
(B.13/11 a 29/11).

JARDIM ELDORADO
Calhau - CA00040 CALHAU
Aluga-se mansão duplex
c/áreas livres, área de lazer c/ piscina,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: 981599890 VIVO / 98705-1021
OI / 3233-4801.

CENTRO

Jardim Eldorado -CA00144
JARDIM ELDORADO Alugase exc.casa em cond.fechado 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
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 tem algo para trocar?
Que tal anunciar gratuitamente na seção Troca-troca 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.

Aluga casa, na Rua Cajari,
ideal p/ clínica, escritórios ou restaurante, vista
p/ o mar, c/ área total de
800 m². Valor a negociar.
Venha conferir não perca
tempo. 3227-3099 / 99734073 www.bmendes imoveis.com.br

REC. DOS VINHAIS

Recanto dos Vinhais CA00160 RECANTO DOS
VINHAIS Aluga-se exc.
casa c/terraço, gar.coberta, 2 vagas, sala ampla, 3 qts (s/ 1 ste), copa/
coz., á.serviço, DCE e qntal amplo. Cerca elétrica
(c/monit.), pintura nova
1.900,00, fone: 981599890 VIVO / 98705-1021
OI / 3233-4801.

VINHAIS

Aluga ótima csa p/clinicas,
escritório, academia, salão blz, dança, c/vár. Amb.
3wc’s, var. 1gar. Localização excelente,frente p/avenida J.Albuquerque.. CRJ
238-F: 98112-0322/32271777 (COD. 080).

PARQUE SHALON - Aluga casa no parque shalon
3 qts sendo 1 ste 32275865 / 98880-1008 /
99115-5093

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, lavanderia, DCE.
Obs: cisterna. área de lazer c/piscina e churr. fone:
98159-9890 VIVO / 987051021 OI / 3233-4801.

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,

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

S. CRISTÓVÃO

Aluga casa no Ipem São
Cristovão com sala, 03
quartos, wc social, cozinha, quintal e garagem. R$ 750,00 - Fones:
3268.3390 - 98844.9025
- 99976.7018

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

Angelim - AP00029 ANGELIM Vende-se exc.
apto c/2 qts, sala,1 WC,
coz.,área de serviço.
Bem localizado, c/42m²
110 Mil fone: 981599890 VIVO / 987051021 OI / 3233-4801.

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

CALHAU
Alugo casa no recanto vinhais duplex, com 3/4, sendo 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.

SÃO FRANCISCO
ALUGAR

Cod. 6750 - Alugo casa no
Conj.Basa c/3 qtos s/1 ste
tdos c/armarios, wc social,
sala ampla, coz., c/armarios, area de serv, dep.empregada c/wc, qntal, gar.
p/2 carros e cisterna. R$
1.800,00. Tr: 3235-6687/
3235-6477/ 999712399/
99606-4732. www.ayrtonejulioimoveis.com.br

ANGELIM

ALEMANHA

PARQUE SHALON

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

área de lazer c/ piscina c/
iluminação, churrasqueira,
hidro massagem excelente localização c/ vista p/ o
mar, Aproveite. 3227-3099
/ 9973-4073 www.bmendesimoveis.com.br

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

Vde Ed. Tom Jobim, 4
suites, 3 vagas, área lazer, vista mar, 217m2,
c/armários projetados
R$ 800 Mil aceita proposta. 3235-8115/ 9
8802-6168.

CALHAU – cod [471] Vende-se um apto no Cond.
Brisas, 6º andar, 58 m²,
mobiliado, c/ sl, 2 qtos
sendo 1 ste, coz. Americana, 1 vaga na garagem,
nascente, Vista Mar. Valor
R$ 270.000,00. TR: 32383583 / 999739137.

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, 32275865 /98176-1300.

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

São Luís-MA, 13 e 14 de novembro de 2015

COHAJAP

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

VDE NO ED.NATURAMApto c/ 155,59 m² e 169,33
m², c/ 03 sts, rouparia,
copa/coz., despensa,DCE, área e WC de serv.,
03 vagas de gar., Salão
de Festas, Espaço Gourmet, SPA Churr., Fitness,
, Pisc.,Varanda gourmet,
sala estar/jantar, ste máster c/ closet, banheira.
Aproveite....3227-3099 /
9973-4073/ www.bmendesimoveis.com.br

Cohajap - AP00035 COHAJAP Passa-se apto novo,
2° andar,c/sala, sacada, 2
qtos(s/1 ste), wc social,copa/coz.,área de serviço,
lavanderia. Edifício c/guarita 24 horas, elevador fone:
98159-9890 VIVO / 987051021 OI / 3233-4801.

Cohajap - AP00098 COHAJAP Vende-se ou alugase exc. apto c/móveis
plan., 2 ar cond.,3 qtos
c/armários, 2 wc, sala,
copa, coz.c/armários,sacada, elevador, gar. 280
Mil / 1.500,00 fone: 981599890 VIVO / 98705-1021
OI / 3233-4801.

COHAMA
CALHAU - Vende Aptº no
calhau c/1 ste, 1 qto, coz.,
dce, 1 vaga, 54 m², área
de lazer, todo mobiliado,
3227-5865 / 98176-1300.

COHAB

COMPRE JÁ! Prox. ao INSS
e Shopping Rio Anil, RESIDENCIAL NOVO ANIL Aptos c/ 02 qtos sdo 01
suite e elevador. Venha
conferir. 3227-3099/99734073. www. bmendesimoveis.com.br

NÃO PERCA TEMPO! COMPRE JÁ! Prox. ao Fecurão
e Shopping Rio Anil, RESIDENCIAL NOVO ANIL Aptos c/ 02 qtos sdo 01
suite e elevador. Venha
conferir. 3227-3099/99734073. www.bmendesimoveis.com.br

VENHA CORRENDO! COMPRE JÁ! Prox. ao Fecurão
e Shopping Rio Anil, RESIDENCIAL NOVO ANIL Aptos c/ 02 qtos sdo 01
suite e elevador. Venha
conferir. 3227-3099/99734073. www.bmendes imoveis.com.br

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.Venha conferir. 3227-3099
/ 9973-4073 www.bmendes imoveis.com.br

Cohama - AP00036
COHAMA Vendo exc.
apto c/2 qtos,2 wc, c/
área de lazer completa. 230 Mil fone: 981599890 VIVO / 98705-1021
OI / 3233-4801.

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

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

COHAFUMA

Vende apto no cond. residencial Vinhais, com varanda, 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 Meireles/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. 3227-3099/999734073 www.bmendesimoveis.com.br

FORQUILHA

(LC/106)Apt p/passar,
térreo, sla, 2 qrts, coz,
wc, prest R$500,00, chave: R$ 30mil. Fone: 32383491/4731.

Forquilha - AP00017 FORQUILHA Vende ou Alugase um exc.apto no cond.
Vitoria São Luis,c/2 qts,1
wc,1 vaga de gar.área total 44 m², imóvel novo e
c/área de lazer 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/armários embutidos. R$ 1.300.000,00
Tr: 32356687 / 32356477
/ 999712399 / 988168000.
www.ayrtonejulioimoveis.com.br

MAIOBÃO

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

OLHO D’AGUA

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

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

Olho d’Água - AP00102
OLHO D’ÁGUA Vendese 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: 981599890 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 serviço, gar. Lazer c/ playground, Quadra Poliesportiva, Salão de Festas, SPA,
Fitness Center, Quiosques
e Churrasq. e Salão de Jogos. Não perca esta oportunidade... 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: temclassificados@oimparcial.com.br

OUTEIRO DA CRUZ

- ED.ALTO DOS FRANCESES- PRONTO P/MORARApto c/ Vista p/ av., 53,00
m², 2 qtos sdo 01 suite,
sala de star/jantar, varanda, coz., área de serviço e WC social e gar., Lazer c/ Fitness center, spa
c/ sauna, ofurô, sala de
massag., Kids clube, salão
de festas, salão de jogos,
lan house, pisc. adulto e
infantil, chur., redário e
playground...Não perca
esta oportunidade. 32273099 / 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.ayrtonejulioimoveis.com.br

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

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

Vde excelente apto NOVO,
sala em L, c/ 04 suítes , coz,
dispensa, DCE, lavabo, varanda, piscina, playground, churrasqueira, portão
eletrônico e gar p/3 carros. Venha conferir. 32273099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br
Anuncie. É só ligar: (98)
3212-2087 ou nos envie
e-mail para: temclassificados@oimparcial.com.br

Vende excelente cobertura na Peninsula, c/305m²,
nasc total, vista mar, c/4
sts, 3 sls, lavabo,cozinha c/
dispensa, DCE, área de lazer completa, 4 gars, localização previlegiada. 32273099 / 9973-4073. www.
bmendesimoveis.com.br

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

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

Península Ponta da Areia AP00131 PENÍNSULA PONTA 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/armário, área de serviço, escritório, sacada gourmet.
1.700.000,00 fone: 981599890 VIVO / 98705-1021 OI
/ 3233-4801.

Ponta D’Areia – Vde Ap.
Flat Number one 2 qtos
com mobília, frente avenida – 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.(americ.), gar.
p/ 2 car,Lazer c/ Terraço
Gourm., Pisc., Bar/Churr.,
Esp. Zen, SPA (sauna/sala
de descanso), Fitness, Salão
de Festas, Espaço Gourmet,
Sala de Estudo/Reunião;
Praça do Sol, Praça de Leit.,
Qdr de Vôlei de Areia. Aproveite....3227-3099 / 99734073/ www.bmendesimoveis.com.br

Apto no 15º andar, novo,
sem uso, nasc, 3 stes, lavabo, dce, 2 vag de gar,
1 depós térreo; área de
lazer compl, R$ 533 mil,
ED. MURANO - PRONTO P/ pronto p/ finanr; Tr: (98)
MORAR: Apto c/ 585,30 m², 3236-6120 / 3246-0326 /
var., home theater, 4 sts, 9117-9099.
lavabo, coz., área de serviço, 2 qtos de serv. e wc
de serv., gar. p/8 carros,
lazer c/ pisc, fitness center, descanso, sauna, playRESERVE O APARTAMENTO
ground , estac. para visit.
DO TAMANHO DOS SEUS
e guarita c/ vidr. blindaSONHOS! Com vista para
do...Venha Conferir. 3227o mar e Lagoa. Próx. ao
3099 / 9973-4073 www.
Restaurante Cabana do Sol,
bmendesimoveis.com.br
ED. DELLAMARE - Aptos
Anuncie. É só ligar: (98) c/ 109,38m², sdo 3 suítes
3212-2087 ou nos envie e área de lazer complee-mail para: temclassifi- ta. FACILITADO EM ATÉ
cados@oimparcial.com.br 80 MESES DIRETO COM
A CONSTRUTORA. Venha
conferir!!! 3227-3099 /
PONTA DO FAROL
9973-4073 www.bmendesimoveis.com.br

Vende apto na melhor localização da Ilha c/ vista
previlegiada da Lagoa e do
mar c/03 suites. Você não
vai acreditar, em 80 parcelas mensais direto com a
Construtora ou SFH. Realize seu sonho agora e faça
uma visita ao nosso STAND
DE VENDAS, prox. ao Restaurante CABANA DO SOL.
Venha conferir. 3227-3099
/ 9973-4073
www.
bmendesimoveis.com.br

SALGADOS

KERO+

R$ 17,00/cento

A cada 500 salgados ganhe
1 cento + 25 picolés de brinde.
Temos 10 variedades de salgados.

(98) 3223-4324
(98) 8722-6535

Apto c/ 151 m², no Pallazo
Verona, andar alto c/ vista
mar, nasc total, c/ 3 stes
amplas, sala p/ 2 ambientes, 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

Anuncie. É só ligar: (98)
3212-2087 ou nos envie
e-mail para: temclassificados@oimparcial.com.br Apto. - Vde aptos. novos,
lançamento, ED. DELAMARE, próximo do Cabana do
Sol, c/ 110 m², nascente, 3
Vendo apto todo mobilha- suites, sala de jantar/estar,
do no Ed. Caribean Resi- varanda goumert, lavabo,
dence com área de 115m² cozinha com area de serv
com 1 ste, 2 qrtos e as de- e wc, 2 garagens, area de
mais dependências R$ 600
lazer completa, pagto em
mil Tr.: 3235-6687/ 32356477/ 9971-2399/ 8816- até 95 parcelas. 3227-3099/
8000 www.ayrtonejulioi- 9973-4073 www.bmendesimoveis.com.br
moveis.com.br

Vende apto novo, ED. MAISON RENOIR na Av. dos Holandeses pronto p/ morar
andar alto 14º andar, entrega imediata, c/ 111 m², tdo
no porc, 3 qrtos c/ armár c/
2 stes, c/ box e arm,wc, wc
social, sla em 2 amb, varnda, coz c/ armário, DCE, 02
garagens, lazer c/ fitness,
piscina, playground, qdra
e espaço goumert. Venha
conferir. 3227-3099 / 99734073 /www.bmendesimoveis.com.br

Venha degustar

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

PONTA DO FAROL- Vende 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 Vendese exc. apto semi mobiliado, nascente, s/ sala
c/painel, coz., c/móveis
plan. e fogão, lavanderia,
wc c/armários, 2 qtos, c/
guarda roupa, ar cond.,
piso no porc.350 Mil fone:
98159-9890 VIVO / 987051021 OI / 3233-4801.

RESERVE O APTO DO TAMNHO DOS SEUS SONHOS
! c/ vista p/ o mar e lagoa
. próx. Ao rest. Cabana
do Sol , ED. DELLAMARE
– Aptos c/ 109 ,38 m² ,
sdo 3 stes e área de lazer comp. FACILITADO em
até 80 meses direto c/ a
construtora. Venha conferir . 3227-3099/99734073 www.bmendesimoveis.com.br
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RECANTO DO VINHAIS

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/ sacada , 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 . 3227-3099/99734073 www.bmendesimoveis.com.br
Vendo Flat, Ed. Michelangelo 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 / 99734073 www.bmendesimoveis.com.br

AP00148 - PONTA DO FAROL- 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, salão de festas e
campo de futebol vista
para o mar. Valor Locação
R$ 3.000,00 fone: 981599890 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 vagas na gar., pisc., solarium,
deck com churrasq., salão
de festas, fitness center.
Venha Conferir....3227-3099
/ 9973-4073/ www.bmendesimoveis.com.br

Recanto do Vinhais
-AP00068 RECANTO DO
VINHAIS Vende-se exc.
apto, térreo, nascente c/
sala, sacada,2 qtos (s/1ste), wc social, coz.,á.serviço, 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/sacada, WC soc., coz c/ área de
serviço, gar, área de lazer
completa, pagto facilitado em até 90 meses. Por
apenas R$260MIL. 32273099 / 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.
Quer vender, alugar, passar ou trocar? Anuncie. É
só ligar: (98) 3212-2087
ou nos envie e-mail para:
temclassificados@oimparcial.com.br

Vende apto c/ 140m², andar 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 festas e churrasqueira. Venha conferir. 3227-3099 /
9973-4073 www.bmendes
imoveis.com.br
Vendo Flat, Ed. Michelangelo c/ 1 gar, 1 wc e
1 lavabo. R$ 150 mil. Tr:
8728-2420 / 9971-9022 /
3235-7983.

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

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

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

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

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

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

RESERVA LAGOA - PRONTO P/ MORAR!- Vendo
Apto c/ 88 m² priv.,03 qtos
sdo 01 ste, sala estar/
jantar, varanda, wc social, coz., área de serv.,
02 gars. LAZER c/ mais
de trinta itens c/ piscinas
adulto/infantil, spa/sauna, churrasq., salão de
festas / gourmet, brinquedoteca, espaço diversão, lan house, academia.
Venha Conferir. 32273099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

RESERVA RENASCENÇA
-PRONTO PARA MORAR!
– Vendo Apto c/ 78,67 m²
priv., 2 qtos sdo 01 ste master c/ closet e var. privativa, 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... Venha Conferir. 3227-3099
/ 9973-4073 www.bmendesimoveis.com.br
Jardim Renascença Vende-se Apt 186 m², 4
suítes. Oportunidade R$
750.000,00. Contatos: (98)
99112-6150 / 3227-4757.
(A.15.11.15)

RENASCENÇA II

Vende apto no ed. Grafiti,
c/varanda, sala ampla, lavabo, 02 qtos c/armários,
01 ste c/ closet, wc social,
coz.c/armários, dce, area
de serviço e garagem. R$
490.000,00 - 3268.3390 99976.7018 .
Apto. - Vendo apto (cond.
Vitré), todo projetado, mobiliado, c/ uma ste, 1 qtos
social, 1 wc social, coz americana e var. R$ 260 mil.
Tr: 8418-2664 / 9133-4028.
FOCAR IMÓVEIS - Imperdível! Vdo apto sl ampla,
3 qtos (2 stes), 2 vagas,
linda vista! Prox. Das escolas, R$ 435.000,00 TR:
98177-8465 / 99972-7747.

RENASCENÇA II - Vende
aptº no renascença II , 4
stes ,3 vagas mais depósito, área de lazer completa,
todo no armário, exc. localização e 218m², 32275865 /98176-1300.

Vende aptº cobertura duplex, no renascença II, 3
stes, 1 qto, sala em 2 amb.,
area de lazer completa, 3
vagas, com 253 m2. 32275865 /98176-1300.

Vende aptº renascença II, 1
ste, 2 qtos, escritório, coz.,
área de serviço, piscina, 2
vagas de garagem, c/117
m², 3227-5865/ 98176-1200.

Vende apto no ed. Monte
pascoal, renascença II, c/
área de lazer completa, sala
e l, 2 stes, coz. c/ armários, 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- Vendese 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 ambientes c/ varandão e cortina de vidro, lavabo, cozinha 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.bmendesimoveis.com.br

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

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

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

Vde esp .apto. 133,16m²,
tot. nasc. 2 suites, um c/
closet, 1 qrto, sla “L”, wc
social, 2 var. copa coz. área
ser. DCE, 2 gar. Pisc. qdra,
playground, fitness, salão
festas, apoio. Ed. Ana Rosa,
ótima loc. Próx. shoppings, praias. Aceita fin. R$
420.000,00. CRJ 238 F: 981120322/3227-1777 (COD. 120).

AP00149 - RENASCENÇA
II -Vende-se exc.apto, andar alto, vista pra lagoa,
c/130m² de área privativa,
2 varandas, toda no granito, 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: 981599890 VIVO / 98705-1021 OI
/ 3233-4801.

Vende-se ou alugase apto na Rua Juritis Edifício Juliana com
92 m², 3 qtos (2 suítes sendo 1 c/ clouset), dispensa e 2 vagas
na garagem. Valores:
Venda: R$ 490 Mil –
Aluguel: R$ 1.800,00
+ Cond. Tratar: (98)
98766-7475 / 987701212/ 98208-2264.
Jardim Renascença - Vende-se Apt 186 m², 4 suítes, Oportunidade R$
750.000,00. Contatos:
(98) 99112-6150 / 32274757. (A.08.11.15).

SÃO CRISTOVÃO

ED. PERICUMÃ- PRONTO
P/MORAR- Apto c/ 74,18
m², 2 suites, sala de estar/
jantar, varanda, coz amerina e 2 vagas de garagem,Playground, Sauna,
Terraço Gourmet, Salão
de Festas, Fitness center,
Quadra Poliesportiva, Kids
club, Piscina com raia e
Deck Molhado. Venha Conferir...3227-3099 / 99734073 www.bmendesimoveis.com.br
Anuncie. É só ligar: (98)
3212-2087 ou nos envie
e-mail para: temclassificados@oimparcial.com.br

SÃO CRISTOVÃO- Vendo apto no cond. Parque
das Mangueiras c/ 2 qrtos sendo 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
Quer vender, alugar, passar
ou trocar? Anuncie. É só
ligar: (98) 3212-2087 ou
nos envie e-mail para: temclassificados@oimparcial.
com.br

SÃO MARCOS
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 ,
playground, quadra poliesportiva, fitness, sala
de desc., espaço gourmet, salão de jogos e
bar/churrasq. Aproveite....3227-3099 / 99734073/ www.bmendesimoveis.com.br

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

SÃO FRANCISCO

SÃO FRANCISCO – cod
[435] Vende-se um apto
com sala, copa, cozinha,
sacada com vidro, 3 quartos, sendo 1 suíte, WC social, dependência de empregada completo, área de
serviço os armários embutido e ar condicionados, 1
elevador na área de serviço e preço do condomínio – valor 400,00 e uma
vaga na garagem. Valor:
R$ 350.000,00. TR: 32383583 / 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: 98112-0322/32271777 (COD. 0130).

SÃO FRANCISCO- Vendo
apto nascente no Ed. Klaudia com 1 qrto, sala, coz.
americana, wc social, varanda e garagem R$ 120 mil
Tr: 32356477/ 32356687/
999712399/ 996064732.
www.ayrtonejulioimoveis.com.br, COD:

TURU

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

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

Próx. ao Restaurante Cheiro Verde, ÎLE DE FRANCE Aptos c/ 83m², 3 qtos sdo
1 suíte e elevador. Facilitado em até 93 meses direto com a construtora. Venha conferir. 3227-3099 /
9973-4073.
Vendo APTO. ATHENAS
PAK III. c/ 1 qto. 1 semisuíte, sla, área serviço. R$
155mil; Creci 1225. Tels.
9973.1807 (vivo); 8131.9693;
8860.6170.

São Luís-MA, 13 e 14 de novembro de 2015

ALTOS DO CALHAU

Vendo apto cond. Belize c/ 2 qtos, sacada, vl.
135mil. Tratar: 9973-1807
vivo /8131-9693. creci 1225.
Apto. - Vendo apto (Cond.
Vitré), todo projetado, mobiliado, c/ uma ste, 1 qtos
social, 1 wc social, coz americana e varanda. R$ 260 mil.
Tr: 8418-2664 / 9133-4028.
Vende apto no Cond. Carolina
– 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 tem algo para trocar?
Que tal anunciar gratuitamente na seção Troca-troca do Tem? Ligue e ofereça
seu produto, 3212-2087.

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: 981599890 VIVO / 98705-1021 OI
/ 3233-4801.

Restam apenas 2 uni. Aptos, novos, prontos p/ morar no ILE DE FRANCE ,
c/83 m² , nasc. c/3 qtos
, sdo 1 suítes ,c/ sacada ,
sla em L p/ 2 amb. c/
var. WC social , coz. dispensa c/ WC de ser. Área
de lazer comp. gar. coberta p/2 carros fin. Direto c/ a construtora em
80 meses e bancário . Não
perca essa 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. Mensais, 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 , poliesportiva p/ apenas R$
270 MIL . 3227-3099/99734073 www.bmendesimoveis.com.br

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

Vende ótimo apto., no Condomínio Itapiracó, 76m²,
nascente, muito ventilado, 1 suite, 2 quartos, wc
social, sala 2 ambientes,
cozinha, área e wc de serviço, 1 garagem. Poço artesiano. Quitado. CRJ 238
F: 98112-0322/3227-1777
(COD. 280).

VICENTE FIALHO
TURU - Vende apto no cond.
Vista del mar, com varanda, sala, 2 qtos, 01 suíte c/
armários, wc social, coz., c/
armários, dce, área de serviço e garagem. R$ 230.000,00
- 3268.3390 - 99976.7018.
Você tem algo para trocar?
Que tal anunciar gratuitamente na seção Troca-troca 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 nascente Fone: 988763976.

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

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

ALTOS DO CALHAU- Aluga, Apt no Jardins, de 02 e
03 qtos, c/armários 32275865/98880-1008

Aluga, Apto no Brisas, de
02 e 03 qtos, sala, coz, bn.
3227-5865/98176-1300

CALHAU
Alugo apartamento no Condomínio Novo tempo II, com
2 2q, sendo 1 suíte, sacada, 3° andar nascente por
R$ 1.000,00 C/condomínio
Incluso. Fone: 988763976.
Você em algo para trocar?
Que tal anunciar gratuitamente na seção Troca-troca 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 Shopping da
Ilha 1.000,00 fone: 981599890 VIVO / 98705-1021 OI
/ 3233-4801.

BAIRROS DIVERSOS

ALUGAR

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

ALUGA APTO NO COND.
VIVENDAS DO RENASCENÇA, COM 140M2, VARANDA, SALA AMPLA, LAVABO,
02 STES, SENDO 1 MASTER, 02 SEMI-STES, COZ.,
DCE, ÁREA DE SERVIÇO E
GARAGEM. R$ 2.800,00 98844.9025 E 99976.7018.

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

Alugo apto com ótima localização no Ed. Tom Jobim 4
stes sendo 1 ste master com
closet, todos as suítes com
ar condicionado, varanda
ampla, sala de tv, de estar
e jantar com armários, cozinha americana, área de serviço completa com suíte e
armários para funcionários,
com moveis e decorações. R$
5.000,00 com condomínio.
TR: 32356477/ 32356687/
999712399/ 982252627. www.
ayrtonejulioimoveis.com.br
Alugo flat no Bia Ritz, na
entrada principal da Av. Litorânea (último andar vista
mar). Contatos: Oi 988348975 / Tim 98115-7701.

Que tal anunciar gratuitamente na seção Troca-troca do Tem? Ligue e ofereça
seu produto, 3212-2087.

CALHAU – COD [A05] Aluga-se um APTO no Cond.
Brisas, 14º andar c/sacada,
sala, coz., 2 qtos sendo 1 ste,
1 WC social e móveis projetados. Valor R$ 1.800,00.
TR: 3238-3583 / 999739137.

Calhau - AP00067 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: 981599890 VIVO / 98705-1021 OI
/ 3233-4801.
Anuncie. É só ligar: (98) 32122087 ou nos envie e-mail
para: temclassificados@oimparcial.com.br

CENTRO
Alugam se Aptos no Ed. Berilo - Centro (Parque do Bom
Menino) 1 qto, sla, coz, wc
e Varanda. Tr: (98) 999933982 -vivo 99904-2008 -oi.

COHAFUMA

Aluga ótimo apto, novo,
77m², 5º. Andar, Condominio Jardins, 1 suite, 2 quartos, wc social, sala 2 ambientes, varanda, cozinha,
área serviço, 1 garagem.
Armários na suíte, cozinha
e wc’s. Lazer completo. CRJ
238 F: 98112-0322/32271777 (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.

São Luís-MA, 13 e 14 de novembro de 2015
Alugo apto de frente p/mar,
sla em 2amb,lavabo, coz
proj, 2 sts projetadas,1 qrt
,desp. Fones: 3238-3491.
Cohama - AP00127 COHAMA
Alugo exc. aptos c/sala ampla,
sacada, 3 qtos (s/1 ste), copa/
coz., área de serviço, lavanderia, Dce, Ed.c/guarita 24 horas,2 elevadores 1.600,00 fone:
98159-9890 VIVO / 98705-1021
OI / 3233-4801.

JARDIM ELDORADO - Alugo
flat completamente mobilhado e c/ moveis planejados, 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 apto, ótima loc. no
Cond. D’Italy, 1 semi-suite, 1 quarto, c/ ar cond.
sala 2 amb. wc reversível
c/blindex, var. coz. c/armário área serviço, 1 gar. CRJ
238 F: 98112-0322/32271777 (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: quatro.i@ig.com.br

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

ESTRADADERIBAMAR

AP00122 - ESTRADA DE RIBAMAR Aluga-se aptos novos c/2 qtos, WC reversível
, sala, coz. americana, sacada, área de lazer completa 650,00 fone: 981599890 VIVO / 9 8705-1021
OI / 3233-4801.

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

Aluga–se apto c/ 2 qtos ,
1 sala , copa , coz. Lavanderia , bem amplo e ventilado no bairro João de
Deus valor R$ 550,00 c/
cond. TR: 98 3258-5629
/3083-0799 /9 8731-2428
/ 99129-6797. Email: quatro.i@ig.com.br

MAIOBINHA

MAIOBINHA – COD [A15]
Aluga-se um apto no 3 º
andar, c/gar., sala, 2 qtos,
coz.e WC social. Valor R$
750,00. TR: 3238-3583 /
999739137.

PLANALTO ANIL II
Aluga-se um apto reformado 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 falar c/ Dr. Guimarães 81413501 / 8125-0410.

PONTA D’AREIA
IMPERDÍVEL! Aluga-se apto
no Flat Number One, bairro Ponta d’Areia, totalmente
mobiliado. Serviço de quarto,
academia, TV a cabo, Internet. 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.

Aluga ótimo apto no Ed.
Liberty Home, nascente,
duplex, c/ 80 m², c/ 02
qtos sendo 01 suíte master 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 condomínio... Não perca esta
oportunidade. 3227-3099
/ 9973-4073 www.bmendesimoveis.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 / 32271777 (COD.150).

PONTA DA AREIA- PENÍNSULA, Aluga, Belíssimo, Apto, Ilê Saint
Luz, 03 Suítes,Sala, coz,
bn, no Armários. 1ª locação3227-5865/98176-1300

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, lavabo, coz ampla c/ armários, despensa e DCE, 02
gars, área de lazer completa . Venha conferir não
perca tempo. 3227-3099 /
/ 9973-4073 www.bmendes imoveis.com.br

PONTA DO FAROL- Aluga, Apt(s) Farol Da Ilha,
03 Suítes, Sala, Coz, Bn,
Vista Para o Mar. 32275865/98176-1300

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

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

Aluga exc. apto c/ 03 suítes c/ armários, andar alto,
nasc, todo no porc. sala
p/ 02 ambientes c/ ampla sacada, WC social c/
blindex, coz c/ armários,

área de serviço c/ DCE, área
de lazer completa, gar p/
02 carros, ótima localização. Venha conferir. 32273099/9973-4073. www.
bmendesimoveis.com.br

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

Aluga exc. apto, todo mobiliado, 1 suite, 1 qrto, sla
2 amb. wc social, var. coz.
área ser. wc , 2 ap. ar cond.
1 gar. Ótima loc. no melhor “point” de São Luis, na
Lagoa da Jansen, a 500m
da praia. R$ 2.000,00 +
cond. CRJ 238 F: 981120322/3227-1777 (COD.170)

RENASCENÇA

Aluga apto no ed. Mariana, com sala, 01 quarto, wc
social reversivel, cozinha,
área de serviço e garagem.
R$ 950,00 - 3268.3390 9976.7018.
Alugo apartamento quarto
e sala, c/ varanda, mobiliado no Renascença 1. R$
1.500,00 c/ cond. Incluído. Telefones: 3199-1793/
8289-1031/ 8187-3063;
e-mail: tellesreginaldo@
hotmail.com

Jardim Renascença AP00126 JARDIM RENASCENÇA Aluga-se exc.
apto no Renascença, c/3
qtos, s/2 stes, wc social,
sala ampla, sacada,móveis projetados da coz.,e
qto 3.500,00 fone: 981599890 VIVO / 98705-1021
OI / 3233-4801.

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.ayrtonejulioimoveis.com.br

JARDIM RENASCENÇAAlugo apto c/1 qrtos, 1
ste, wc social, sala, coz.,
varanda, c/ eletrodomésticos e moveis R$ 2.300,00
com condomínio incluído
Tr: 32356477/ 32356687/
999712399/ 982252627
www.ayrtonejulioimoveis.com.br COD: 8376.

Renascença I - Aluga, Apt(s) Ed. Ana Karine(mobiliado), Ed. Dulcimar Castro, Ed. Ilha Bela3227-5865

RENASCENÇA II

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 Monumental. R$1.500,00 c/
condominio. CRJ 238 F:
98112-0322/3227-1777
(COD. 190).

Renascença II - Aluga, Apt(s) Ed.Dubai, Ed. Scarp,
Ed.Madri, Ed. Personal
Home, Ed.Premier, Ed.Ponta Negra, Ed. Porto Seguro, Ed. Versatil,3227-5865

RIBAMAR

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

TURU
Aluga exc. apto, 1 suite,
1 qrto, sla 2 amb. wc social, var. coz. área ser. wc
1 gar. Ótima loc. no melhor
“point” de São Luis, na Lagoa da Jansen, a 500m da
praia. R$ 1.800,00, incluso
cond. CRJ 238 F: 981120322/3227-1777 (COD.180)

PONTA DO FAROL- ALUGA FLAT Ed.Biarrtz, qto,
sala, coz, bn. andar alto.
32275865/99115-5093.

RECANTO VINHAIS

RECANTO
VINHAISAP00151 Recanto dos Vinhais Aluga-se exc. apto
térreo, c/ 56m² todo mobiliado, c/ 2 qtos (s/ 01
ste), wc social. R$ 1.500,00
fone: 98159-9890 VIVO
/ 98705-1021 OI / 32334801.

RECANTO DOS VINHAIS
- Aluga Apt.Cond.Gran
Village(mobiliado), 02
Qtos, Sala, coz, bn 32275865 / 98880-1008

Renascença - AP00034 RENASCENÇA Aluga-se exc.
apto c/ móveis plan., 4 stes,
4 wc (s/3 stes), sala,copa,coz., sacada, dce, lavanderia, Dce, gar.p/2 carros,sacada R$ 4.600,00 fone: 9
8159-9890 VIVO / 987051021 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 cadeiras, 2 qtos, 3 wc, s/1 ste
R$ 2.000,00 fone: 981599890 VIVO / 98705-1021
OI / 3233-4801.

Cod. 7203 - Alugo apartamento no Ed. Dom Pedrito, próximo a faculdade Ceuma com 1 suíte e 1
quarto, cozinha americana, área de serviço com
wc, sala, varanda, wc social. R$ 1.900,00 com condomínio. Tr: 32356687/
32356477/ 999712399/
982252627 www.ayrtonejulioimoveis.com.br

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

Alugo apto no Ed. Antônio
Onofre Pinheiro com 4 qrtos 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, lavanderia, dce completa, 2
vagas de gar. R$ 2.200,00
fone: 98159-9890 VIVO /
98705-1021 OI / 3233-4801.

Aluga excelente apto c/
64 m², no Ville de France, nasc total, c/ 02 qtos
sdo 01 suíte c/ closet, sala
p/ 02 ambientes c/ varanda e cortina de vidro, WC
social, cozinha americana c/ área de serviço, área
de lazer c/ salão de festas, quadra poliesportiva
e playground, gar p/ 02
carros. Venha conferir. Venha conferir. 3227-3099 /
9973-4073 www.bmendesimoveis.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.Arthur Carvalho c/2 qtos,
sala, coz., área de serv.,
área total de 47m² R$
750,00 c/ cond.incluído.
Tr: 32356687/ 32356477/
999712399/ 996064732.
www.ayrtonejulioimoveis.com.br

Apartamento para Residencial VIVARE, Sala, Coz,
Wc, 02 Qts, varanda, 1 Andar, Área de lazer completa, estac. p/ visitantes, moveis projetados.
98 – 98844-9528.

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).

VICENTE FIALHO
Aluga apto no Cond.
Campos Verde, com sala,
2 quartos, wc social, cozinha, Área de Serviço e
Garagem. R$ 700,00 (Incluindo o condomínio) 3268.3390 - 9976.7018.
Aluga-se apto, 2 qrtos,
área de lazer completa.
Valor R$ 800,00 cond.incluso. Contatos: 98 987312428/ 99124-7680.

Alugo apto nascente no 2º
andar do Ed. Vilage Boa
Esperança com 1 semi ste,
1 qrto com armários, sala,
varanda, cozinha projetada. R$ 1.300,00 com condomínio. TR: 32356477 /
32356687 / 999712399 /
982252627. www.ayrtonejulio 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). Tratar:
98-8811-9338.

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

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

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

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.

PENINSULA

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

ARAÇAGY

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

SÃO CRISTOVÃO

Vende-se Condomínio de
17 quitinetes c/ sala, qto,
banheiro , pia de coz . e lavanderia externa no São
Cristovão prox. Ao Mix
Mateus . TR: 98 32585629 /3083-0799 /9 87312428 / 99129-6797. Email:
quatro.i@ig.com.br
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São Luís-MA, 13 e 14 de novembro de 2015
Vendo 4 lotes de 10x40
cada. R$ 15.000,00 cada.
Tr: 8889-5993.
Quer vender, alugar, passar
ou trocar? Anuncie. É só ligar: (98) 3212-2087 ou nos
envie e-mail para: temclassificados@oimparcial.com.br

BAIRROS DIVERSOS

Aluga–se quitinetes c/ e
sem mobília , nos seguintes bairros Forquilha, Planalto , Parque Vitória, Jardim São Cristovão , João
de Deus , Cid. Operária e
Santa Clara . TR: 98 32585629 /3083-0799 /9 87312428 / 99129-6797. Email:
quatro.i@ig.com.br
Quer vender, alugar, passar
ou trocar? Anuncie. É só ligar: (98) 3212-2087 ou nos
envie e-mail para: temclassificados@oimparcial.com.br

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

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

BR-135

JARDIM ELDORADO

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

Terreno murado, 1800 m2,
40x45 metros, a duas Qdra
do Novo Mateus do Turu.
R$ 620 Mil. Contatos: 32270438 / 8112-6624.

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

ARAÇAGY - Vende terreno
no araçagi com 900 m²,
todo documentado 32275865 /98176-1300.

BR 135 - Vde area
c/27000 m2 toda plana
no Maracanã bom p/garagem, galpão e minha
casa minha vida Fone: 98
3235-8115 / 3235-8312
/ 98181-1942 / 988026168 / 98118-3146.
Que tal anunciar gratuitamente na seção Troca-troca do Tem? Ligue e ofereça
seu produto, 3212-2087.

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

Araçagy – Vde lotes no
Cond. Alfha Ville – 1
c/523m2 – vista mar R$
285 Mil, 1 c/502m2 R$ 248
Mil e 1 c/476m2 – R$ 200
Mil 3235-8115 / 9 88026168/ 9 8181-1942
Quer vender, alugar, passar
ou trocar? Anuncie. É só ligar: (98) 3212-2087 ou nos
envie e-mail para: temclassificados@oimparcial.com.br

ALTO DO TURU

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

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

OLHO D’AGUA
Vende-se terreno no Altrerosas Calhau, plano,
tdo murado c/ 25 m x40
m . Excel. localização, por
trás do Grand Park. Venha conferir. 3227-3099
/ 9973-4073 www.bmendesimoveis.com.br

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

CIDADE OPERÁRIA

ALUGAR

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

Vende-se área com 3016m²
na avenida principal – ótimo para construtora. R$
2.000.000,00. Falar c/ Hélio. Tr: 3235-8312/ 32358115/ 8802-6168/ 81811942. Creci J-184.

BARREIRINHAS

BARREIRINHAS - TE00025
- Vendo exc.terreno no centro da cidade de Barreirinhas, c/área de 34.325 m²,
à margem do Rio Preguiças.
Ótimo para resorts, hotéis
e pousadas. Valor do m²:
R$ 30 Reais. fone: 981599890 VIVO / 98705-1021
OI / 3233-4801.

Cidade Operária - TE00020
CIDADE OPERÁRIA Vende-se uma área de
20.000,00 m² , plana,murada, c/ benfeitorias, 3 casas
de morada, galpão, escritório, plantações c/ docum..
regular
2.000.000,00
fone: 9 8159-9890 VIVO
/ 9 8705-1021 OI / 32334801.

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.

Vende 4 lotes com excelente
localização no bairro residencial mais valorizado da
ilha, Quintas do Calhau c/
800m² cada, todo documentado, do lado da praia, a partir de 550 Mil. Venha conferir
não perca tempo. 3227-3099
/ 9973-4073 www.bmendesimoveis.com.br
Anuncie. É só ligar: (98)
3212-2087 ou nos envie
e-mail para: temclassificados@oimparcial.com.br

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

RAPOSA

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

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

PAÇO DO LUMIAR

SÃO CRISTOVÃO

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

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

SANTA BARBARA

Panaquatira - Vde area
c/2.700m2 em Av. e lote
de 713m2 na beira da praia
Fone: 98 3235-8115 / 32358312 / 98181-1942 / 988026168 / 98118-3146.

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

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

.4
BARRA DO CORDA

ANIL

Barra do Corda - FA00003
Vendo Fazenda na cidade de
Barra do Corda, à 400 km
da Capital São Luís. Imóvel 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.

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

MARACANÃ

ESTRADADERIBAMAR

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

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

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

TURU

Vendo lote de 4.000 m², na
Av. General Arthur Carvalho por R$ 550.000,00,
aceitamos um imóvel
na negociação. Fone:
988763976.

Vendo terreno de 1.280
m² no Jardim Atlântico no
Turu com 2 frentes por R$
700.000,00 à 100 metros
da avenida Rei de França.
Fone: 988763976

CENTRO

ALUGAR

OLHO D’ÁGUA

S. JOSÉ DE RIBAMAR ALTOS DO CALHAU

TE00022 - OLHO D’ÁGUA
Aluga-se área de 15.000,00
m² (quinze mil metros quadrados). Próx.à Avenida dos
Holandeses 12.000,00 fone:
98159-9890 VIVO / 987051021 OI / 3233-4801.

Vdo pequeno sítio no bairro Mutirão em São José de
Ribamar, medindo 1.560m²,
com casa de 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro
e terraço. Tratar na Rua
Santa Luzia, s/nº - Mutirão, com Agnaldo no local.

TURU

Alugo área próx. ao
Shopping Tropical com
3.000m² Tr: 3235-6477 /
3235-6687/ 9971-2399/
8225-2627 www.ayrtonejulioimoveis.com.br

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

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

COHAMA

Loja Vende no Cohama
- Vde de Loja c/75m2
no Mac Center na praça de alimentação.
3235-8115 / 3235-8312
/ 8181-1942 / 88026168 / 8118-3146. Creci J-184.

CIDADE OPERÁRIA

CIDADE OPERARIA – cod
[403] Vende-se três pontos comerciais. Valor R$
300.000,00 TR: 3238-3583
/ 999739137.

Novo Cohatrac - Vde 2 lotes
juntos c/200m2 cada,sendo R$ 80 Mil cada e R$ 140
Mil os dois. F: 3235-8115
/ 3235-8312 / 8181-1942
/ 8802-6168 / 8118-3146.
Creci J-184.

RENASCENÇA
SÃO JOSÉ DE RIBAMARvende terreno são josé de
ribamar dentro da área
metropolitana slz, c/area
total de 20 ha, ideal p/
grandes investimentos e construtoras. Doc.
Regularizada. 3227-5865
/98176-1300.

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

SANTA RITA-MA

S. JOSÉ RIBAMAR

QTAS DO CALHAU

Vendo excelente Terreno na Rua Turiaçu, de esquina, Quinta do Calhau,
lado Praia, 879 m2, R$ 720
Mil. Contatos: 8703-1547/
3227-0438.

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 / 988026168 / 98118-3146.

CALHAU

Altos do Calhau - SA00009
ALTOS DO CALHAU - Vende-se / Aluga-se sala comercial com 40,00 m² de
área privativa, 7º andar,
no Cond.Pátio Jardins 245
Mil 1.500,00 fone: 981599890 VIVO / 98705-1021 OI
/ 3233-4801.

CIDADE OPERÁRIA –
cod[449] Vde-se 1 prédio
em 2 pavtos, 1 º piso - c/
portão de alumínio, 1 secret. c/almoxarifado, 1 dir.,
1 cantina, 1 pátio coberto,
5 wcs, 3 slas de aulas bem
arejado, 1 jd de inv; 2º piso
- 6 slas de aulas amplas
e arejadas e forradas c/
PVC, portas e janelas de
madeira e vidro, 3 cxas
d’água, 1 bomba de água
grande e nova tem grade
em todo prédio, Valor: R$
580.000,00. Tr: 3238-3583
/ 999739137.

ANIL

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

IPASE- vende ponto comercial de esquina ipase alto
próximo a avenida, posto
de combustivel, shopping
da ilha c/381m², 3227-5865
/98880-1014.

São Luís-MA, 13 e 14 de novembro de 2015

RENASCENÇA

Ótima oportunidade de negócio. Vende 8 salas conjugadas, perfazendo um total
de 192,99m. Com 7 vagas de
garagens. R$ 900.000,00.
Falar c/ Ataide. F: 32358115 / 3235-8312 / 81811942 / 8802-6168 / 81183146. Creci J-184.

COHAFUMA
SÃO FRANCISCO- Vende
prédio comercial são francisco c/ 870m ², 12 salas
c/ banheiro, salão amplo
3227-5865/98880-1014.
Vendo 2 salas no Ed. Cidade São Luís. Contatos:
(98) 3268-7455/ 999712245. (A.07.11.15).
São Francisco - Vendo 2 salas no Ed. Cidade São Luís.
Contatos: (98) 3268-7455/
99971-2245. (A.14.11.15).

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 empresarial c/38m², 3227-5865/
98880-1014.

Vende-se 3 salas no office
tower c/vista p/ lagoa, c/
90m², 3 garagens, todos
c/ar condicionado e moveis de escritório. 32275865/98176-1300.

SÃO FRANCISCO

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.ayrtonejulioimoveis.com.br.

Vendo loja no Ed. Comercial Castelo Branco com
área de 50m² e mezanino.
R$ 120 mil Tr: 3235-6687/
3235-6477/ 99971-2399/
99606-4732 www.ayrtonejulioimoveis.com.br
Anuncie. É só ligar: (98)
3212-2087 ou nos envie
e-mail para: temclassificados@oimparcial.com.br

COHAMA

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

AREINHA

Aluga ótima sala, nova,
30m², nascente, com banheiro interno, piso em
porcelanato, instalação
para splite, 1 vaga garagem. Localização excelente,
com corredor de transporte, próxima ao Banco do
Brasil. CRJ-238 F: 981120322/3227-1777 (COD.210)

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

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

Alugo lojas e salas na Galeria Space Room, com ótima localização e amplo
estacionamento. Valores
a partir de R$ 2.500,00 Tr:
3235-6687/ 3235-6477/
99971-2399/ 996064732
www.ayrtonejulioimoveis.com.br COD: 4029.

COHAMA – Aluga lojas la
touch e mac center cohama (nova) c/ 60 m², wc
e mesanino 3327-5865 /
98801008.

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

JARACATI

Aluga 2 ótimas salas comerciais, novas, áreas variadas de 74m², R$3.000,00
c/ conomínio, localização
privilegiada, ao lado do
Shoppping Jaracaty. CRJ238 F: 98112-0322/32271777 (COD.200).

MAIOBA

Aluga-se uma SALA COMERCIAL 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.

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

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

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 excelente sala comercial, no Ed. Carrara,
c/ 35 m², WC social, bem
conservada, perfeita p/
qualquer atividade comercial, prox. a bancos e
shopping. Aproveite. 32273099 / 9973-4073. www.
bmendes imoveis.com.br

Renascença II - SA00002
RENASCENÇA II Aluga-se
3 salas comerciais, c/37 a
42 m² de á.privativa, cada
uma c/ wc privativo, frente
p/avenida 1.700,00 fone:
98159-9890 VIVO / 987051021 OI / 3233-4801.

PONTA D´AREIA

Alugam-se várias salas
comerciais c/wc no Centro Comercial Lagoa Center, c/ metragens variadas de 30 a 35 m², exc.
p/ qualquer atividade comercial, gar privativa, ótima localização, próx. do
Sistema Mirante...Aproveite....3227-3099 / 99734073/ www.bmendesimoveis.com.br

REC. DOS VINHAIS

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

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

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

Renascença - Alugo sala no
Ed. Manhatan c/área de 35m².
R$ 1.200,00 c/cond.Tr: 32356477/3235-6687/99971-2399/
9 8816-8000. www.ayrtonejulioimoveis.com.br.

Renascença – Vde loja no
Tropical Shopping oportunidade– Bom investimento 32358115/ 988026168 /
981811942.
Anuncie. É só ligar: (98)
3212-2087 ou nos envie
e-mail para: temclassificados@oimparcial.com.br

RENASCENÇA II

SA00012 - RENASCENÇA
II -Aluga-se 3 salas no Ed.
Michelangelo, uma c/52
m² de área privativa por
R$ 2.600,00 e 2 conjugadas c/30,00 m² cada uma
no valor de R$ 1.600,00
cada uma. Uma vaga de
gar.por unidade. Localização privilegiada fone:
98159-9890 VIVO / 987051021 OI / 3233-4801.

RENASCENÇA II - Aluga Salas, Ed. Busines Center,Ed.
Golden Tower, Ed.Los Angeles, Ed. Officer Tower,
Ed.Multiempresarial, Ed.
Zirconio 3227-5865

Renascença II- PRÉDIO
COMERCIAL, Aluga, Prédio Comercial, 03 Andares,
garagem 20 Carros, 1ª Locação, excelente localização.3227-5865/98176-1300

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

RENASCENÇA

COHAB
ESTRADA DA MAIOBA –
COD [A13] Aluga-se um
GALPÃO c/área de frente
de 45 m² por 27m² de fundo área de 1.215 construída ou coberta. Valor R$
20.000,00. TR: 3238-3583
/ 999739137.

Passo excelente apartamento na Ponta d’Areia,
com 4 suítes, lavabo. 9
8853-1891 / 9 8102-0403.

Aluga sla Ed Zirconio 33m2,
6ºandar Nova. R$ 1.500,00
c/Cond 3235-8115 / 988026168 / 98181-1942.

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

Aluga ponto comercial,
novo, 3 pisos, av. Lourenço
Vieira da Silva, prox. terminal de integ., bom p/ escolas, lojas, clínicas. aluga piso individual. Fone:
3235-8115/ 8181-1942.
Creci J-184.

Aluga sls e ljs na av. Holandeses, almere office área
comercial mais nobre de S.
Luís. Traga seu empreendimento para melhor avenida da capital, lojas com
248m² e salas com 37,48,54
e 112m², 3227-5865 / 81761300 / 8801008.

Renascença II - SA00006
RENASCENÇA Aluga-se exc.
sala comercial c/33m² de
área privativa, c/wc, toda
no porc. localização Privilegiada!1.700,00 fone:
98159-9890 VIVO / 987051021 OI / 3233-4801.

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

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

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

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

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

SÃO FRANCISCO- Alugo
sala bem localizada no Ed.
Comercial Castelo Branco
R$ 600,00 Tr: 32356477/
32356687/ 996064732/
999712399. www.ayrtonejulioimoveis.com.br
Alugo pto coml no São
Francisco na Avenida Castelo Branco. Tr: 3235-6687.
Alugo ponto comercial
bem localizado na Av. Castelo Branco, com área de
40m², com banheiro. R$
2.000,00. Tr: 3235-6687 /
3235-6477.

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

Alugo na Avenida Guajajaras galpão com área
total de 1.600 m² sendo
900 m² de área construída e 700 m² de estacionamento privativo. Fone:
3235-6477 / 3235-6687 /
99712399 / 996064732.

Passo excelente apartamento na Ponta d’Areia,
com 4 suítes, lavabo, andar alto. 8853-1891. Ligue
para negociarmos.

Prédio na av. Castelo
Branco alugado. Tr:
3235-6687
Sala de 20m² com wc. Tr:
3235-6477 / 9971-2399.

COHAJAP

TIRIRICAL

Aptos. Passar, alugar ou
vender. Fones: 981599890 VIVO / 999832772 Oi / 3233-4801
Fixo / 3233-4801.

SÃO FRANCISCO

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

SÃO FRANCISCO - Alugo
consultório odontológico completo, c/todos os
equipamentos no Ed. Comercial Castelo Branco. R$
2.000,00 c/ cond. incluído.
Tr: 32356477 / 3236687 /
999712399 / 996064732
www.ayrtonejulioimoveis.com.br

Ayrton & Julio Imoveis.
A certeza de um bom
negócio. Tr.: 32356687
/ 32356477.

COHAJAP- SA00013 Passa-se loja comercial por
50 Mil Reais, com saldo
devedor de 130 Mil Reais.
Ótima localização! 981599890 VIVO / 98705-1021 OI
/ 3233-4801.
Anuncie. É só ligar: (98) 32122087 ou nos envie e-mail
para: temclassificados@oimparcial.com.br

Loja no Ed. Comercial
Castelo Branco com área
de 50m² e mezanino. Tr:
99971-2399.
Anuncie. É só ligar: (98)
3212-2087 ou nos envie
e-mail para: temclassificados@oimparcial.com.br
Prédio comercial São Francisco c/ 870m ², 12 salas
c/ banheiro, salão amplo,
3227-5865/98880-1014.

TURU

PONTA DA AREIA

Apto de 2 quartos, wc, cozinha, sala, 3º andar, no
Recanto Turu. Alugo: R$
550,00. Inf: 9 8149-1461.

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

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

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 - EMPRESA 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.unidadesaoluis@gmail.com

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

Serviços de eletricidade
residencial, predial, cercas elétricas e câmeras.
Luz Viva Ligue: 98729-1385
/98725-9506 Tr. c/ Machado. (A.11.11.15).
Faço Grades de ferro, Portões, Lembrancinhas de
aniversário, soldagem.
Serviços de serralheria.
Fone: 9 9905-2402.
Toque no Coração de
quem ama tanto. Mensagens ao vivo, buquês de flores e cestas
para todas as ocasiões. Pelúcias. Fone:
98828-7163.
Serviços de eletricidade
residencial, predial, cercas elétricas e câmeras.
Luz Viva Ligue: 98729-1385
/98725-9506 Tr. c/ Machado. (A.13.11.15).
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 gratuitamente na seção Troca-troca do Tem? Ligue e ofereça
seu produto, 3212-2087.
Grades de ferro. Portões,
Lembrancinhas, soldagem. Serviços de serralheria em geral. Fone: 9
9905-2402.

NEGÓCIOS

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

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

Você tem algo para trocar?
Que tal anunciar gratuitamente na seção Troca-troca do Tem? Ligue e ofereça
seu produto, 3212-2087.

Promoção! A partir de 500
salgados (pedidos) ganhe
100 ou entregamos no domicílio. Informações: 32754939 / 99612-3681.

Álbuns por fusca- Aceito
uma baratinha em troca de dois álbuns de selos filatélicos, diversos
temas. Inf: 98457-3002.

SERVIÇOS

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

Temos corretores de imóveis com experiência pronto para atendê-los. Ligue
para 3238-3583.

Oportunidades
&Veículos

CARROS
CHEVROLET
CELTA - Vendo um Celta,
azul escuro, 2003. Valor a combinar. Fone: 9
8840-4973.
Vendo Astra, 2009, preto,
completo. Bem conservado.
R$ 25.000,00. Tr: Kennedy,
98869-3453 / 3245-1443.
Vende - se uma caçamba
toco, GMC 12.170, motor,
carterpiler, basculante de
8m³, branca, ano 2000. Em
bom estado de conservação. Tel: (98) 98488-9798
/98414-1471.

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

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

ONIX, preto, completo
manual, ano 2014. Vlr:
R$34.000,00 TR: (98)
3249-2010/9 9968-4137
/ 9 8817-2998

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.

CITROEN

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

FIAT

Encomendas e Cargas. Expresso Açailandia: 32456126, 3245-3528.
Serviços de Transporte de
Passageiros de São Luís para
Pedreiras. Ônibus e micro
ônibus. Expresso Nosa Senhora do Perpétuo Socorro.
Fone: 98 3253-9019.
Fretamento, Rodoviário e
Cargas (Entregas e coletas
programadas). Cisne Branco, a sua melhor opção em
transporte. Fones: 32451233 / 3243-2847.
Serviços veiculares ao alcance das suas mãos. Ligue
e anuncie no Tem. É mais
negócio pra você. É só ligar:
(98) 3212-2087 ou nos envie e-mail para: temclassificados@oimparcial.com.br

ML VEICULOS
AUDI

Carro pra vender
Volkswagen Amarok 4
x 4, ano 2014, a diesel.
R$ 100 mil. Tr: 999712399 / 98816-8000.

AUDI TT CUPÊ, prata, ano
2011, impecável, completíssima, e automática, Vlr:
R$ 130.000,00 TR: (98)
3249-2010 /99968-4137
/98817-2998.

SERVIÇOS

CHEVROLET

HG LOCADORA - Popular, executivo , doblô ,
4 x 4, van , ônibus e micro. Tr: (98) 98116-8316 /
3088-2717.

AGILE LTZ, cor preto, completo, manual , ano 2012.
Vlr : R$ 32.000,00. TR:
(98) 3249-2010 /9 99684137 / 9 8817-2998 .

PASSAR-SE UMA VAGA
DE TAXI NO POSTO DE
SAÚDE PAULO RAMOS (CENTRO). FONE:
99609-5370/ 982452515. (A.12.11.15).

S10 COLINA , cor prata, DH/ AR/ TRV/ ALAM,
manual , ano 2010 Vlr:
R$ 50.000,00 TR: (98)
3249-2010 /9 9968-4137
/ 9 8817-2998 .

C 3 PICASSO, cor preta,
completo, manual, ano
2013. Vlr : R$ 35.000,00.
TR: (98) 3249-2010 /9
9968-4137 / 9 8817-2998.

LINEA ESSEN DUAL , cor
prata , completo , DUALOGIC
, ano 2012 Vlr: R$ 38.000,00
TR: (98) 3249-2010 /9 99684137 / 9 8817-2998 .
BRAVO DUALOGIC, prata, ano 2012, completo,
Vlr: R$ 36.000,00 TR:
(98) 3249-2010 /999684137 /98817-2998.
STRADA WORKING, cor cinza, completa, manual, ano
2013. Vlr: R$ 43.000,00.
TR: (98) 3249-2010 / 9
9968-4137 / 9 8817-2998 .

FORD
Fiesta, cor vermelho, completo, manual, ano 2014.
Vlr: R$ 27.000,00 TR: (98)
3249-2010 /9 9968-4137 /
9 8817-2998.
Jeep Wrangler, cor prata,
completo, automático, ano
2008. Vlr: R$ 68.000,00 TR:
(98) 3249-2010 / 9 99684137 / 9 8817-2998.

HYUNDAI
I30 2.0 , cor prata , completo , automático , ano
2010 Vlr : R$37. 000,00
TR: (98) 3249-2010 /9
9968-4137 / 98817-2998 .
Tucson GLSB, cor prata, automática, ano 2012. Vlr: R$
48.000,00 TR: (98) 3249-2010
/99968-4137 / 98817-2998.

MERCEDES-BENZ

TOYOTA

M. BENZ ML 350 CDI , cor
branca, completa, automática, ano 2011 Vlr:
R$ 170.000,00 TR: (98)
3249-2010 /9 9968-4137
/ 9 8817-2998 .

HILUX SW4 , cor branca,
completa , automática, ano
2014 Vlr : R$ 178.000,00
TR: (98) 3249-2010 /9
9968-4137 / 9 8817-2998 .

MITSUBISHI
PAJERO TR4, cor prata,
completo, automática,
ano 2012, Vlr: R$ 50.000,00
TR: (98) 3249-2010 /9
9968-4137 / 9 8817-2998.

NISSAN
SENTRA, cor prata,
completo, automático, ano 2008. Vlr: R$
28.000,00
TR: (98)
3249-2010 / 9 99684137 / 9 8817-2998.

COROLLA, preto, completo, automático, ano 2013
Vlr: R$ 63.000,00 TR: (98)
3249-2010/9 9 968-4137 /
9 8817-2998.
Hilux, cor prata, automática, completa, ano 2007.
Vlr: R$ 80.000,00. TR:
(98) 3249-2010 / 9 99684137 / 9 8817-2998.

VOLKSWAGEM

PEUGEOT

GOL 1.0, cor preto , completo, manual , ano 2013.
Vlr: R$ 29.000,00 TR:
(98) 3249-2010 /9 99684137 / 9 8817-2998 .

PEUGEOT 408 ALLURE,
cor preto, completo, automático, ano 2012. Vlr:
R$ 40.000,00 TR: (98)
3249-2010 /9 9968-4137
/ 9 8817-2998.

Jetta, cor branco, completo, botão de start, automático, ano 2014. Vlr:
R$ 90.000,00 TR: (98)
3249-2010 /9 9968-4137
/ 9 8817-2998.

PEUGEOT 207 PASSION,
prata, ano 2013, completo e automático, Vlr:
R$ 29.000,00. TR: (98)
3249-2010 /99968-4137
/98817-2998.

RENAULT
FLUENCE
DYN2.0M,
cor preto, completo,
manual, ano 2011 Vlr:
R$ 38.000,00 TR: (98)
3249-2010 /9 9968-4137
/ 9 8817-2998.
LOGAN AUTENTIC 1.0, cor
cinza , completo , manual ,
ano 2011 Vlr: R$24.000,00
TR: (98) 3249-2010 /9
9968-4137 / 9 8817-2998 .

HONDA

DUSTER , cor vermelha
, completo , manual, ano
2013 Vlr : R$ 45.000,00
TR: (98) 3249-2010 /999684137 / 9 8817-2998 .

FIT, cor cinza, completo,
manual, ano 2010 Vlr :
R$ 32.000,00 TR: (98)
3249-2010 / 9 9968-4137
/ 9 8817-2998 .

LOGAN AUTENTIC, cinza,
completo, ano 2011 Vlr:
R$26.000,00 TR: (98)
3249-2010/9 9 968-4137
/ 9 8817-2998.

CITY LX FLEX , cor cor cinza, completo, automático,
ano 2013 Vlr: R$ 46.000,00
TR: (98) 3249-2010 /9
9968-4137 / 9 8817-2998 .

Sandero Stapway, cor cinza/vermelho, ano 2012, Vlr:
R$ 38.000,00. TR: (98)
3249-2010 /9 9968-4137
/ 9 8817-2998.

SAVEIRO TREND 1.6, completa, ano 2011 Vlr: R$32.000,00
TR: (98) 3249-2010/9 9 9684137 / 9 8817-2998.
TIGUAN, preta, completa, automática, ano 2012.
Vlr: R$72.000,00 TR: (98)
3249-2010/9 9968-4137 /
9 8817-2998.

SUZUKI
JIPE SUZUKI/JIMNY 4 SPORT,
ano2014,verde,manual,completo, Vlr: R$ 53.000,00. TR:
(98) 3249-2010 /99968-4137
/98817-2998.

YES LOCADORA

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

CHEVROLET

Você tem algo para trocar?
Que tal anunciar gratuitaGM CELTA 4P 13/14 Prata, Comp. AIR BAG e ABS mente na seção Troca-troU Dono 26.120 KM, Vlr. R$ ca do Tem? Ligue e ofereça
23.880,00 Tel. 3246-0495 seu produto, 3212-2087.
/ 9 8115-0107.

FIAT
PALIO FIRE 1.0 2013 4P Cinza, Comp. AIR BAG e ABS
U Dono Vlr. R$ 23.800,00
Tel. 3246-0495 9 8115-0107

VOLKSWAGEN

VW AMAROK S 140 CV
CD 4x4 D Prata, Comp.
2013 80.050 KM, Vlr. R$
73.800,00 Tel. 3246-0495
/ 98115-0107.
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G I RO

Com a entrega de títulos de
propriedade, estamos garantindo cidadania
e dignidade às famílias que residiam em
áreas da cidade ocupadas irregularmente
Edivaldo Júnior - prefeito de São Luís

Petrobras: prejuízo de R$ 3,7 bilhões

Nova franquia

A Petrobras confirmou a expectativa do mercado financeiro e
anunciou prejuízo no terceiro trimestre de 2015, o terceiro número negativo nos últimos cinco trimestres. O resultado ficou em R$
3,759 bilhões no terceiro trimestre deste ano. No mesmo período
do ano passado, o resultado negativo havia sido de R$ 5,33 bilhões.
Já no segundo trimestre deste ano, a companhia registrou lucro líquido de R$ 531 milhões.

Foi lançada ontem a rede de franquias Venda Mais Small
Business, especializada em treinamento e consultoria. O
consultor, palestrante e especialista em Branding, Fábio
Fiorini, estará no evento.

Condenado
O Tribunal de Contas
do Estado do Maranhão
(TCE-MA) julgou irregulares as contas de gestão do
ex-prefeito de Santo Amaro do Maranhão, Francisco Lisboa da Silva. Ele foi
condenado a pagar multa no valor de R$ 44,8 mil
e a devolver ao erário de
R$ 4,6 mil. A tomada de
contas relativa ao exercício financeiro de 2010
responsabilizou ainda o
presidente da Comissão
de Licitação à época, Agerico da Silva Carvalho, e
os membros da comissão
José Francisco Alves Diniz
e Sandra Oliveira da Silva.
Cabe recurso da decisão.

Quem te viu...
“Ele anda flutuando”. Assim algumas pessoas
próximas se referem ao deputado Wellington do
Curso (PPS). Dizem que o professor, de origem humilde e empresário de sucesso, perdeu a humildade. Ontem, Wellington teve que explicar por que
um “garoto-propaganda” do seu Curso foi preso
acusado de fraudar o vestibular da Uema. Dizem
que ele não era aluno, apenas um garoto usado
na propaganda como um fenômeno do vestibular.

Pela transparência

Preconceito

O Ministério Público do Maranhão quer que o município de Bequimão crie e disponibilize o Portal da Transparência com alimentação regular e gerenciamento técnico.
A prefeitura tem 60 dias para cumprir a recomendação. A
manifestação foi ajuizada pela promotora de Justiça Raquel Madeira Reis, da Comarca de Bequimão. Em caso de
descumprimento, foi sugerida a determinação de pagamento de multa diária no valor de R$ 1 mil.

Um vídeo que mostra seis estudantes negros sendo expulsos de uma loja da Apple provocou comoção na Austrália
nesta semana. As imagens mostram um funcionário pedindo
aos adolescentes, todos usando uniformes escolares, para
que saiam do local por temer que eles "roubem algo". O incidente aconteceu em uma loja da Apple em Melbourne, no
sudeste da Austrália, na última terça. A cena foi registrada
por um dos estudantes, que publicou o vídeo no Facebook.

BANCO DA AMAZÔNIA

Novo presidente do Basa
toma pose na segunda

O

engenheiro agrônomo
Marivaldo Gonçalves de
Melo, de 51 anos, empregado de carreira do
Banco da Amazônia, toma posse na presidência da Instituição
na próxima segunda-feira, dia
16 de novembro. A cerimônia
será às 10 horas (horário local),
no auditório Rio Amazonas, 15º
andar, na sede do Banco, em Belém do Pará. Na ocasião, estarão
presentes autoridades nacionais
e regionais, especialmente da
Amazônia Legal, região onde o
Banco desenvolve suas atividades. Antes da solenidade, às 8h30,
o executivo receberá a Imprensa para uma entrevista coletiva.
O novo presidente assume
o cargo no lugar de Valmir Pedro Rossi, que estava à frente da
instituição financeira desde 18
de fevereiro de 2013. A nomeação do executivo foi publicada
no Diário Oficial da União no
último dia 30 de outubro.
Marivaldo Melo encontrará
um terreno fértil para trabalhar.
Principal agente de fomento do
Governo Federal na Amazônia
e responsável pelos recursos do
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), o Banco da Amazônia tem a missão
de promover o desenvolvimento
sustentável da região, por meio
da execução das políticas públicas e da oferta de produtos
e serviços financeiros.
Atuando em uma região ambientalmente rica, centro da
atenção mundial e com desafios proporcionais a sua magnitude geográfica, o Banco da
Amazônia tem realizado um trabalho de destaque ao longo de
seus 73 anos de atuação. Criada
em 1942, como o então Banco
de Crédito da Borracha, a Ins-

da Região Amazônica e, assim,
contribuir para a redução das
desigualdades intra e inter-regionais, propiciando a melhoria
da qualidade de vida das populações locais.

73
ANOS
Tempo de atuação do
Banco da Amazônia,
que foi criado em
1942, como Banco de
Crédito da Borracha

tituição vem apresentando resultados positivos e, em 2015,
não foi diferente, tendo o Banco dado sequência ao desempenho favorável dos últimos anos.
Somente de janeiro a setembro deste ano foi contratado com
recursos do FNO o equivalente
a R$ 2,6 bilhões. Até setembro
de 2015, o Banco registrou, ainda, lucro líquido na ordem de
R$ 181,7 milhões e o Patrimônio Líquido alcançou a cifra de
R$ 1,89 bilhão. Os Ativos Totais
da Instituição, somados aos do
FNO, chegaram ao montante de
R$ 32,34 bilhões e o Resultado
Operacional foi de R$ 357,27 milhões até o terceiro trimestre.
Contando com nove superintendências regionais, 124 agências, atendendo 100% dos municípios da Região Norte com
sua política creditícia e responsável por 61,02% do crédito de
fomento na Região, a meta do
Banco para fechar o ano é a de
aplicar mais de R$ 8,4 bilhões
para a promoção do desenvolvimento integrado e sustentável

Carreira no Banco da
Amazônia
O novo presidente do Banco da
Amazônia é natural de Boca do
Acre-AM, técnico de carreira do
Banco, tendo iniciado suas atividades na Instituição em 1999,
na agência de Sena Madureira,
no Acre, lugar onde começou
como técnico científico, passando, em seguida, a exercer o cargo de gerente da unidade. Em
2006, Marivaldo Melo assumiu
a Superintendência Regional do
Banco da Amazônia no Acre e,
em 2011, em Santarém, no Pará,
assumiu a Superintendência do
Pará II. Em 2013, foi designado
para a Superintendência Regional do Tocantins, onde se encontrava até esta nova designação.

Serviço
Posse do novo presidente do
Banco da Amazônia – Sr. Marivaldo Melo
Data: 16 de novembro de 2015
Local: Banco da Amazônia –
Av. Presidente Vargas, Nº 800
– Campina – Belém-Pará
Hora: 8h30 (horário local) – Coletiva de Imprensa no Gabinete da Presidência – 15º andar
10 h (horário local) – Cerimônia de Posse no Auditório Rio
Amazonas – 15ª andar

Grana para portos

E o ouro?

Uma boa notícia para o Itaqui. Portos de todo Brasil devem receber R$ 40 bilhões até
2017. O objetivo do governo é
aumentar a competitividade,
estimulando a modernização
e a concorrência entre os portos. Até 2018, a perspectiva é
atrair R$ 37,4 bilhões — parte
na construção de mais de 60
terminais privados, parte no
arrendamento de 50 terminais públicos.

Também está em baixa. Os
contratos futuros do metal encerraram o pregão de ontem
no menor patamar desde o início de 2010, pressionados pela
perspectiva de alta dos juros
no próximo mês nos Estados
Unidos. Na Comex, a divisão
de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o
ouro para dezembro recuou
US$ 3,60 (0,3%), a US$ 1.084,90
a onça-troy.

Mudança de sistema
A Secretaria de Estado de fazenda (Sefaz) bloqueou definitivamente o acesso ao Sefaznet para todas as empresas contribuintes do ICMS, que não fizeram a solicitação
do cadastro do sócio como usuário principal do sistema
de autoatendimento. As empresas que não se cadastram
como usuários da central de autoatendimento Sefaznet não
podem realizar uma série de consultas e serviços disponíveis no portal da Secretaria de Fazenda na Internet, como a
emissão do recibo de entrega da Declaração mensal (DIEF)
e da Guia de Infração e Apuração da Substituição Tributária
(GIA-ST). Também não poderão solicitar credenciamento
para emissão de nota fiscal eletrônica
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São Luís, sexta-feira,
13 de novembro de 2015
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14 anos de prisão
para Uirauchene
Acusado de sequestrar, com outros indígenas, dois servidores da Fundação Nacional da Saúde
cumprirá prisão em regime fechado. Decisão foi determinada pela 2ª Vara da Justiça Federal
RODRIGO SANTOS
irauchene Alves Soares
foi condenado a 14 anos
de prisão por extorsão
mediante sequestro,
pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A decisão
foi dada no último dia 10, pelo
juiz federal José Magno Linhares,
da 2ª Vara da Justiça Federal no
Maranhão. A denúncia do Ministério Público Federal, registrada
em junho de 2004, aponta que
Uirauchene, acompanhado de
indígenas, sequestrou dois servidores da Fundação Nacional da
Saúde (Funasa), Paulo Roberto
Borges Araújo e Hamiton Costa,
e reteve o veículo utilizado por
eles, alegando uma dívida de R$
76 mil que a instituição Funasa
teria com ele.
Em depoimento, as vítimas
afirmaram que só seriam libertadas após a quitação da dívida.
Os servidores ainda disseram ter
ficado em poder do sequestrador por oito dias e só foram liberados após negociações com
intervenção do Ministério Público Federal. O veículo só foi
devolvido meses depois.
A Justiça determinou que fosse expedido o mandado de prisão ao acusado por crime doloso
cometido mediante grave ameaça. O juiz afirmou que a condenação em prisão seria, de início,
de 12 anos e 6 meses de reclusão. Como o crime foi praticado

Para saber mais

U

Quem é
Uirauchene?
No início do ano Uirauchene
liderou grupo de indígenas
cobrando do Governo
do Estado pagamentos
de transporte escolar
indígena. Levantamentos
da Secretaria de Educação
e da Procuradoria Geral
do Estado identificaram
a existências de fraudes
mediante superfaturamento
do número de alunos.
Uirauchene Soares ficou
conhecido em toda mídia
também, quando liderou
protestos de indígenas na
Assembleia Legislativa do
Maranhão, no mês de agosto,
para cobrar do governo do
estado o pagamento de uma
dívida irregular de R$ 800
mil à empresa de sua esposa.
Uirauchene foi denunciado por sequestro pelo Ministério Público Federal
por duas vezes, houve aumento
na pena, tornando-se definitiva
em 14 anos e sete meses de reclusão. O processo ainda relata que Uirauchene tem grande
culpa devido ser representante
dos direitos indígenas, exercendo posição de liderança na comunidade, e, ao invés de zelar

pela paz e ausência de conflitos
entre os índios e a Funasa, desse
modo não procedeu, devendo
ser aprovada maior reprovabilidade à sua conduta.
O acusado ainda vai responde
por promover brigas entre índios,
fechamento de estradas na cidade de Grajaú, sul do Maranhão,

e outras ocorrências já reprovadas pelo Ministério Público. O
indígena também vai responde
por outras duas ações penais em
trâmite na 2ª Vara por fatos semelhantes. A equipe de reportagem de O Imparcial entrou
em contato com o acusado, mas
não obteve respostas até o fechamento desta edição.

PANAQUATIRA

Polícia prende 7º envolvido em chacina
As investigações sobre a
morte do policial militar Max
Muller Rodrigues e outras duas
pessoas, no Panaquatira, em
maio deste ano, ainda continuam. Na última quarta-feira
(11), a Polícia Civil prendeu
mais um suspeito de envolvimento na chacina, que aconteceu em uma chácara.
Cleonilson de Sousa Almeida, mais conhecido como
“Bode”, de 21 anos, foi preso
no bairro Miritiua, localizado
em São José de Ribamar, após
tentar fugir de uma blitz.
A princípio, o delegado Jader
Alves, titular do Distrito Policial de Ribamar, informou não
ter estabelecido ligação entre
Bode e o crime que resultou na
morte de cinco pessoas.
O suspeito só foi encaminhado à delegacia porque havia fotos em seu celular onde
ele segurava armas.
Após investigações, foram
encontradas mensagens no aparelho do suspeito, onde ele afirma envolvimento no crime.
Ainda de acordo com o delegado, Bode assumiu partici-

Relembre o caso
O crime ocorreu durante a
madrugada do dia 24 de maio
deste ano e terminou com a
morte de cinco pessoas, entre os
quais, dois bandidos. Bandidos
invadiram a casa onde acontecia
uma festa e anunciaram o assalto.
O policial militar Max Muller
Rodrigues, uma das vítimas,
reagiu e os bandidos iniciaram a
troca de tiros, que ainda causou a
morte do empresário Alexandro
Carvalho e da universitária
Ananda Brasil. Os dois criminosos
que acabaram mortos foram
identificados como Josinaldo Aires
da Costa, 27 anos, e Valbenilson
Santos Lobato, 19 anos.

CelulardeCleonilson tinhamensagensqueindicamparticipaçãoemcrime
pação em outros crimes, como
tráfico de drogas e assaltos.
Ao todo, foram expedidos 12
mandados de prisão por envolvimento direto ou indireto no caso.
Sete pessoas já foram presas e
as outras cinco estão foragidas.
Segundo a polícia, Cleonil-

son, após ser ouvido, foi encaminhado para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas, onde
vai cumprir um mandado de
prisão temporária, que já havia sido expedido pela 2ª Vara
Criminal de Ribamar, por envolvimento no crime.
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PESSOAS
já foram presas suspeitas de
envolvimento no crime

Com Mateus e
Fernando foram
encontrados celulares
e várias bolsas
de vítimas

Suspeitos de assaltos
em paradas são detidos
Uma ação rápida da polícia culminou na prisão de dois
suspeitos de assaltos, na região
metropolitana de São Luís. A
dupla foi capturada na manhã
desta quinta-feira (12), na Cidade Operára.
De acordo com informações
da polícia, por volta das 5h, os
jovens estavam fazendo assaltos em várias paradas de ônibus da área do bairro.
Os suspeitos presos foram
identificados como Mateus Melo

Silva e Fernando Aragão de Jesus. Fernando foi baleado na
perna quando era perseguido
pela polícia. Ele foi encaminhado para um hospital da capital, onde recebeu atendimento médico e depois foi levado
à Delegacia Especial da Cidade
Operária (Decop).
Com os suspeitos a polícia
encontrou seis celulares, sete
bolsas femininas, um revólver
calibre 38 e uma moto com registro de roubo.

REGIÃO DO TURU

Homem é assassinado
no bairro da Divineia
Segundo informações confirmadas pela Polícia Militar do
Maranhão (PM-MA), um homem
identificado como Eurijan Costa
da Silva, de idade ainda não revelada, foi assassinado no bairro
da Divineia, em São Luís.
De acordo com informa-

ções, Eurijan Costa foi baleado na Rua Bolívia. Ele tentou
fugir do suspeito do crime (que
até o momento não foi identificado) e caiu na Avenida Brasil.
Ainda segundo informações,
agentes do Instituto Médico Legal (IML) já estiveram no local.

