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Caso da morte da publicitária Mariana Costa é apenas mais um da série de violência contra mulheres que tem 
acontecido no Maranhão. Apenas nos últimos sete dias, sete casos de homícidio feminino foram registrados. 
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Ex-governador 
do Rio de Janeiro 

Sérgio Cabral 
é preso 
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Sete mulheres mortas 
em uma semana 

Ponte ligará 
Cidade Operária
à Estrada de São 
José de Ribamar

Vereadora que 
proibiu a Uber 
quer 300 novos 

táxis em São Luís
POLÍTICA

Obras de construção da pon-
te que ligará o bairro da Cida-
de Operária à MA-201 foram 
intensificadas. Novo trajeto 
reduzirá tempo de desloca-

mento entre destinos.

VIDA

Área do Jaguarema é invadida
Moradores da área próximo ao terreno, onde ficava um dos mais tradicionais clubes de São Luís, dizem ter medo das invasões. 

No local, várias casas já foram levantadas e as pessoas moram lá. Semurh desconhece a quem pertence a propriedade.    
VIDA

Comércio on-line 
cresce mesmo 

com desconfiança
da segurança

FUTURO 

Encontro reúne
Pink Floyd e 
Raul Seixas em
São Luís POLÍTICA

Câmara de São 
Luís pode ter 

concurso 

SECOM

São Luís, assim como a maio-
ria das capitais do Nordes-

te, tem crescido em relação à 
oferta de serviços on-line, mas 

o Procon contabiliza 584 de-
núncias de insatisfações.

NEGÓCIOS

ONDA DE FEMINICÍDIOS

São Luís vai 
sediar Copa 

Nordeste
Federação Maranhense de Bi-

lhar e Sinuca (FMBS) e a Associa-
ção Atlética Banco do Brasil (AABB 
- São Luís) vão realizar a 1ª Copa 
Nordeste de Sinuca Six Reds (mo-
dalidade com seis bolas vermelhas) 
nos dias 9, 10 e 11 de dezembro 
deste ano. A competição é inédi-
ta na região. ESPORTES

Os músicos Chiquinho Fran-
ça e Wilson Zara fazem show 
reverenciando obras musicais 
que são sucesso até hoje com tri-
butos a bandas.  IMPAR

R$ 444 milhões  Assembleia autoriza empréstimo milionário para Governo do Estado

Governo 
negocia parcerias 
em cultura e 
infraestrutura

Projetos na área de cultura e 
infraestrutura para fomentar 
o potencial turístico-cultural 
estiveram na pauta de encon-
tro com a Caixa.  VIDA

Sérgio Cabral teria recebi-
do "mesada" de construto-
ras em seus dois mandatos, 

entre 2007 e 2014, segundo a 
Polícia Federal. Ele também 

seria chefe do esquema.

 POLÍTICA

V E N D A S

POLÍTICA



Palco não dá mais, 
eu fico cansada

Rita Lee em lançamento 
de livro biográfico

Escolaridade dos pais 

determina renda dos filhos

Justiça de Pedreiras 

condena Mercedez-Bens

Advogado do quinto terá 

eleição direta na OAB-MA

MPT terá nova 

sede em São Luís
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O grau de escolaridade dos pais é deter-
minante para o nível de instrução e até mes-
mo para a renda dos filhos. É o que aponta 
o estudo Mobilidade Sócio-ocupacional, su-
plemento da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) de 2014, elaborado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), em parceria com o Ministério do De-
senvolvimento Social e Agrário (MDS). A pes-
quisa mostra que, para 3,49 milhões de pais 
com curso superior completo, 2,41 milhões de 
filhos tinham o mesmo nível de educação, ou 
seja, uma proporção de 69%. 

A 1ª Vara de Pedreiras proferiu uma sen-
tença na qual condena a Mercedes-Benz do 
Brasil ao pagamento da quantia de R$ 60.000,00 
(sessenta mil reais), a título de indenização 
por danos morais e mais R$ 212.000,00 por 
danos materiais, referente à restituição do 
valor pago pelo autor na aquisição do veículo 
objeto dos autos, com juros legais de 1% ao 
mês a partir da citação, e correção monetá-
ria a partir da data da aquisição do produto, 
em junho de 2011. A sentença foi assinada 
pelo juiz Marco Adriano Ramos Fonseca, ti-
tular da unidade judicial. 

Em decisão inédita e que valoriza o voto 
de cada advogado e advogada do Maranhão, 
o Conselho Seccional Maranhense da Ordem 
dos Advogados do Brasil votou por mudança 
na elaboração da lista sêxtupla com a indica-
ção dos advogados que integrarão o quinto 
constitucional. De um sistema de votação to-
talmente indireto, a escolha do representante 
da advocacia no Tribunal de Justiça do Mara-
nhão passou a contar com o voto de cada pro-
fissional em advocacia do Estado. Por maioria 
na votação, o Conselho optou em escutar a 
opinião dos advogados, em situação regular.

A sede do Ministério Público do Trabalho 
no Maranhão (MPT-MA), em São Luís, estará 
em processo de mudança de endereço a par-
tir de hoje. Por este motivo, o atendimento ao 
público, as audiências e os prazos de procedi-
mentos administrativos estarão suspensos no 
período de 18 a 27 de novembro de 2016. A sus-
pensão dos prazos foi disciplinada pela Porta-
ria nº 182/2016. A nova sede do MPT-MA está 
localizada na avenida Atlântica, quadra 24, lote 
03, bairro Calhau, São Luís-MA. O prédio abri-
gava o antigo Hotel L'Authentique Cristal e está 
situado nas proximidades do Hotel Pestana.

 Facebook erra nas medições - O site de 
relacionamentos Facebook admitiu na quarta-feira ter co-
metido erros na medição de audiência de vários conteúdos 
difundidos em sua rede, e reconheceu que foram superesti-
madas com frequência, anunciando medidas para resolver 
o problema.

Petrobras multada em Bogotá 
- A Petrobras deverá pagar uma multa por conta-
minação ambiental em Bogotá, a maior na histó-
ria da cidade, após um vazamento de combustível 
há seis anos em um posto de gasolina, informou 
nesta quinta-feira a Secretaria de Meio Ambiente.

Papa ressalta sacrifícios - O papa Francisco 
destacou nesta quinta-feira o sacrifício dos "mártires" cris-
tãos no Iraque e na Síria, que permanecem fiéis a sua religião, 
pondo em perigo suas vidas, em entrevista com o patriarca 
da Igreja Assíria do Oriente.

Ser chamada de emergente 

nunca me incomodou

Socialite Vera Loyola, 
que está voltando à mídia

Com evento no Mangabeiras, 
Stock Car desembarca para a 
primeira prova em Minas

Flávio Dino se manifesta so-
bre a invasão na Câmara no Rio 
http://bit.ly/2eJRPrM

Mulher de #Cabral gastou R$ 57 
mil em dinheiro vivo por seis 
#vestidos de festa

Youssef põe tornozeleira e deixa 
a prisão da Lava-Jato https://
goo.gl/0dKrgR 

Governo capacita servidores na 
área de contratação de serviços 
http://bit.ly/2eJKTe8

Metallica lança clipes de todas as 
faixas de novo disco https://goo.
gl/eitAHv

Relações do Brasil com os EUA 
não serão prejudicadas com 
Trump, afirma embaixadora
https://goo.gl/XV6qW2 

Leonard Cohen morreu após 
cair enquanto dormia, reve-
la empresário https://goo.
gl/3gWJcR

Era a segunda vez que 
Fábio se apaixonava. A 
primeira havia sido um 
romance adolescente, 
mas ele vivia naquele 

momento algo diferente, 
real e íntimo

Biografia do padre Fábio de Melo es-
crita pelo jornalista Rodrigo Alvarez

O diferencial de Tite é 

ser mais inteligente 

que os outros
Daniel Alves, jogador da 

Seleção Brasileira e do Barcelona



Crescimento
Os casos de violência contra a 

mulher no país cresceram 44,74%, em 
2015, se comparados ao ano anterior. 
Dados da Central de Atendimento à 
Mulher - Ligue 180 indicam que no 
ano passado foram registradas 76.651 
denúncias, ante 52.957, em 2014.

Isso representa um caso de 
violência a cada sete minutos no Brasil, 
em 2015. As ocorrências específicas 
de violência sexual - estupro, assédio 
e exploração - saltaram 129%, de 1.517 
para 3.478 relatos. No país, foram 9,5 
estupros por dia.

A maior parte de todos os casos 
registrados, em 2015, é relativa à 
violência física, 38.451 ocorrências, 
ou seja, 50,15% do total. Outros casos 
mais recorrentes foram de violência 
psicológica, 23.247 (30,33%), e 5.556 
de violência moral (7,25%). Esses são 
os dados nacionais mais recentes, 
divulgados em março.

44,74% 
Aumento nos casos 

em 2015
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Sete mulheres mortas em 
sete dias no Maranhão

Apenas nos últimos dez dias, sete casos 
de homicídios de mulheres foram 

registrados. Crescimento da quantidade 
de registros é tendência em todo o país

A
penas nos últimos 10 
dias, o Maranhão re-
gistrou sete casos de 
homicídios de mulhe-

res. O caso de maior repercus-
são foi o da publicitária de 33 
anos Mariana Costa, sobrinha-
neta do ex-presidente da Re-
pública José Sarney, morta na 
tarde do último domingo (13), 
em São Luís. 

O assassino confesso foi o 
cunhado da vítima, Lucas Por-
to, que segue preso preventi-

vamente no Complexo de Pe-
drinhas. Os laudos periciais, 
que devem elucidar o crime, 
são esperados para a próxima 
semana.

Para a delegada da Mu-
lher, Vanda Moura Leite, as 
agressões às mulheres come-
çam pelo psicológico, depois 
vão para as agressões e em se-
guida a morte. Ela destacou 
a Lei Maria da Penha como 
norma que tem evitado mais 
agressões.

Ákila Feitosa 
(Imperatriz)

Na quarta-feira (9), a mulher de um traficante, 
identificada como Ákila Santos Feitosa, de 20 
anos, foi assassinada durante uma troca de tiros 
entre um assaltante e um traficante de drogas em 
Imperatriz. O caso impressionou até a polícia, pois 
quem seria assassinado pode ter se transformado 
em assassino. É que a tragédia aconteceu após 
uma troca de tiros entre Igor Berlfort e Carlos 
Alexandre Curvina Monteiro, traficante e assaltante, 
respectivamente. O caso envolveu um terceiro 
suspeito identificado como Lindonilson da Silva 
Sousa. De acordo com informações da polícia, Ákila 
Santos Feitosa, companheira de Igor Berlfort há um 
ano, foi morta com um tiro nas costas. A confusão 
aconteceu no bairro Boca da Mata.

Os três suspeitos foram presos ainda na noite 
de ontem. No entanto, apenas Igor Berlfort, e 
Carlos Alexandre permanecem presos. O terceiro 
suspeito, Lindonilson da Silva Sousa foi liberado 
em seguida porque a polícia não encontrou 
indícios de envolvimento dele nos crimes.

 Flor de Maria Santos 
(Rosário)

Já no povoado Juçaral, no município de Rosário, Flor de 
Maria Santos, de 47 anos, foi assassinada em sua casa no 
último dia 10. Ela foi atacada com perfurações no abdômen 
e no peito. A polícia tem tratado o caso como latrocínio, 
roubo seguido de morte.

Marlene Guega (Alto 
Alegre do Maranhão)

A população de Alto Alegre do Maranhão 
está assustada com o tamanho da violência 
que culminou na morte de uma mulher 
identificada como Marlene Guega, de 
39 anos, irmã do vereador eleito Sinaldo 
Rodrigues, na madrugada de terça-feira (15). 
Segundo informações, um grupo de homens 

fortemente armados teria ido até a casa da 
mulher, perguntando pelo companheiro dela. 

Como não o encontraram, abriram fogo contra 
Guega, que morreu no local. Ela morava no bairro 

Mocambo, residencial Ville.
Guega estava acompanhada apenas da filha 

menor, que ela teria pedido que não a matassem. 
Até agora não foi informado o motivo de tanta ira 
contra uma mulher indefesa. Esse caso é mais um 
ato brutal de violência, nada diferente da Sobrinha-
neta do ex-presidente José Sarney, Mariana Costa, 
que teve grande repercussão devido ao nome da 
família.

Francileuda 
(Coroatá)

Um dos casos menos reportados 
nesta semana foi a morte e decapitação 
de uma mulher identificada apenas por 
Francileuda em Coroatá. As informações 
da polícia sobre esse crime ainda são 
poucas, e as investigações seguem em 
busca de uma solução. 

Não 
identificada 
(São Luís)

Ainda na última terça-feira 
(15), o corpo de uma mulher não 
identificada, vinda provavelmente 
da região de Apaco, deu entrada no 
Instituto Médico Legal (IML), com 
perfurações de tiros na cabeça e 
escoriações pelo corpo. 

Laira 
Silva 

(Imperatriz)
Na quinta-feira (10), a vítima foi outra jovem, identificada 

como Laira Melissa Silva Costa, de 18 anos. De acordo com as 
primeiras informações da Delegacia de Homicídios, a jovem 
foi baleada no Conjunto Vitória. Laira teria saído da casa 
com a finalidade de pegar um capacete na casa de um tio, na 
companhia de um rapaz chamado Júnior, numa bicicleta.

De acordo com informações do delegado regional, 
Eduardo Galvão, "dois indivíduos se aproximaram para 
alvejar Júnior, e não conseguindo alvejar o rapaz, disparou 
contra ela. A jovem foi socorrida num carro particular e levada 
para o Hospital Municipal de Imperatriz (HMI), mas acabou 
vindo a óbito hoje (11) à tarde", informou o delegado.



4 POLITICAEditor: George Raposo

 Email: georgeraposo@oimparcial.com.br

São Luís, sexta-feira, 18 de novembro de 2016

www.oimparcial.com.br

Vou trabalhar com minha experiência, com 
minha condição, no sentido de nas duas 

Casas e no Congresso poder aprovar todas 
as medidas que possam restabelecer o 

fortalecimento da economia
Romero Jucá, 

senador

Romero Jucá é o novo 
líder do Governo

Senador foi oficializado no posto após publicação no Diário Oficial de ontem. 
É a quarta vez que o peemedebista ocupa o cargo nos últimos quatro governos

BRASÍLIA -DF

Curtidas

PROPINA

Cabral recebeu “mesada” durante 7 anos

A vida é feita de escolhas

Os deputados podem até insistir na aprovação da anis-
tia ao caixa 2 de campanhas passadas, mas a tendência 
de uma parcela expressiva dos senadores é resistir a esse 
tema. A avaliação de muitos é a de que não dá para apro-
var anistia de caixa 2 e abuso de autoridade. Tudo junto 
é muito abuso. Por isso, os congressistas terão que optar 
por uma dessas duas propostas.

Em Brasília, 19h

As rádios de todo o país ficaram decepcionadas quan-
do souberam que os senadores vão deixar cair a validade 
da Medida Provisória que flexibiliza o horário da Voz do 
Brasil. Muitas emissoras já contavam com esse horário 
nobre para faturar com publicidade.

Trato desfeito

Deputados que foram candidatos a presidente da Câ-
mara em julho, quando Rodrigo Maia foi eleito, juram que 
havia um acordo para que o vencedor não disputasse a 
reeleição no ano que vem. Há um grupo se mexendo para 
tentar cobrar o que havia sido acertado. Sabe como é, em 
política, quem rompe acordo perde pontos.

O reverso do teto

Anunciado/ O senador Romero Jucá (foto) aproveitou a 
reunião de líderes que definiu a pauta da Casa para avi-
sar que assume hoje oficialmente o cargo de líder do go-
verno no Congresso. Bem na hora de votar o Orçamento.

Livro novo na praça/ Os jornalistas José Cruz, Lourenço 
Cazarré, Luiz Lanzetta e Lúcio Vaz lançam hoje, no Jamón 
Jamón, na CLN 109, 50 tons de rosa - Pelotas no tempo 
da ditadura. O livro traça um retrato da geração que ini-
ciou sua vida profissional nos anos de chumbo. Narrati-
va divertida e bem documentada, contém 24 crônicas e 
reportagens escritas por nove jornalistas, pelo ator José 
de Abreu e pelo cantor Kledir Ramil.

Redes.../ Os senadores não aguentam mais o tal do Whas-
tApp. De uns tempos para cá, houve uma enxurrada de 
grupos que incluíram as excelências, praticamente um 
para cada projeto importante que tramita na Casa.

...influenciam/ Chega a ponto de, em duas horas de 
voo, acumularem cerca de 500 mensagens não lidas. No 
PSDB, por exemplo, os senadores contam que o líder Pau-
lo Bauer, numa reunião, apresentou as mensagens que 
recebe em seu telefone.

Por região/ Do Nordeste, vêm mensagens contra a pro-
posta de emenda constitucional do teto de gastos. Do Sul 
e Sudeste, contra a proposta que regulamenta o abuso de 
autoridade. Num tema, porém, o país parece unido con-
tra a anistia de caixa 2. Não é à toa que já tem gente inte-
ressada em engavetar o projeto.

E
x-ministro do Planeja-
mento de Michel Temer, 
o senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) foi oficiali-

zado ontem no posto de líder 
do governo no CongressoNacio-
nal. A nomeação foi publicada 
na edição de ontem do "Diário 
Oficial da União".

Atual presidente nacional 
do PMDB, Jucá vai suceder a se-
nadora Rose de Freitas (PMDB-
ES) na liderança do governo no 
Congresso. Para assumir o novo 
cargo, ele chegou, inclusive, a 
abandonar a relatoria do pro-
jeto que atualiza a legislação 
sobre casos de abuso de au-
toridade, uma prioridade do 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL).

O peemedebista já ocupou 
o mesmo cargo nos governos 
Fernando Henrique Cardoso, 
Luiz Inácio Lula da Silva e Dil-
ma Rousseff. Em maio, no início 
do governo interino de Temer, 
Jucá foi nomeado ministro do 
Planejamento, mas ficou no car-
go apenas 12 dias. Ele foi pres-
sionado a pedir demissão por 
causa de uma conversa gravada 
pelo ex-presidente da Trans-
petro Sérgio Machado.

Na gravação, Jucá aparece 
sugerindo uma reação políti-
ca à Lava Jato: “Você tem que 
ver com seu advogado como é 
que a gente pode ajudar. Tem 
que ser política. Advogado não 
encontra solução pra isso não. 
Se a solução é política, como é 
política? Tem que resolver essa 
***. Tem que mudar o governo 
pra poder estancar essa san-
gria”, ressaltou o senador do 
PMDB em uma das conversas 
gravadas por Machado.

O novo líder do governo no 
Congresso é alvo de sete inquéri-
tos no Supremo Tribunal Federal 
(STF), sendo dois da Operação 
Lava-Jato. O Planalto, entretan-
to, alega que Jucá e outros alia-
dos com problemas na Justiça 
não são condenados.

Mesmo depois de ter deixa-

Preso ontem pela Polícia Fe-
deral, o ex-governador do Rio 
de Janeiro Sérgio Cabral teria 
recebido propina de constru-
toras em seus dois mandatos, 
entre 2007 e 2014, afirmaram 
a Polícia Federal, a Receita Fe-
deral e o Ministério Público 
Federal. Segundo as investiga-
ções, o ex-governador chefiava 
um esquema de corrupção que 
cobrou propina de construto-
ras, lavou dinheiro e fraudou 
licitações em grandes obras no 
estado realizadas com recur-
sos federais.

De acordo com Ministério 
Público Federal, Sérgio Cabral 

chegou a receber R$ 350 mil 
de “mesada” da Andrade Gu-
tierrez e R$ 200 mil da Carioca 
Engenharia que, no segundo 
mandato, aumentou o paga-
mento para R$ 500 mil.

As investigações começa-
ram em julho, a partir de infor-
mações colhidas em acordos 
de delação premiada de exe-
cutivos da Andrade Gutierrez 
e da Carioca Engenharia. A PF 
e o MPF se concentraram na 
apuração de irregularidades em 
três obras, cada uma orçada em 
mais de R$ 1 bilhão: a reforma 
do Maracanã para a Copa de 
2014, o Programa de Acelera-

ção do Crescimento (PAC) Fa-
velas e o Arco Metropolitano. 
A força-tarefa da Lava Jato em 
Curitiba, por sua vez, investi-
gou a contratação da Andrade 
Gutierrez para a obra de terra-
planagem do Complexo Petro-
químico do Estado do Rio de 
Janeiro (Comperj).

Segundo a apuração, a pro-
pina de 5% sobre as obras era 
paga em espécie. Havia ainda 
uma “taxa de oxigenação” de 1% 
para operadores do esquema. 
Com esses valores, os investi-
gadores afirmam que chega a 
R$ 224 milhões a propina paga 
nas três obras investigadas pela 

força-tarefa no Rio de Janeiro, 
e a R$ 2,7 milhões, que foi ob-
jeto da apuração em Curitiba.

Todo o dinheiro era movi-
mentado em espécie e era ocul-
tado com a compra de obras de 
arte, objetos de luxo, barcos e 
roupas, além da realização de 
consultorias fictícias. Entre os 
integrantes da quadrilha, es-
tariam o amigo de infância de 
Cabral, Luiz Carlos Bezerra, e o 
marido de uma prima de pri-
meiro grau, Carlos Miranda, 
que, segundo a força-tarefa, 
seriam responsáveis por re-
ceber o dinheiro na sede das 
empreiteiras.

De olho no orça-
mento do ano que vem, 
e com 2016 servindo de 
parâmetro para defini-
ção do teto de gastos, 
todo mundo está gas-
tando tudo que pode, 
de forma a garantir 
uma base ampla para 
a despesa de 2017. É o 
lado perverso do teto de 
gastos, o projeto que o 
governo pretende que 
sirva de sinalização ao 
mercado. Em todos os 
ministérios, a ordem é 
não devolver um cen-
tavo sequer ao caixa da 
União em 31 de dezem-
bro. Vai ter muita gente 
gastando sem necessi-
dade só para não per-
der orçamento no ano 
que vem.

do a Esplanada dos Ministé-
rios, Jucá continuou ajudan-
do o governo na articulação 
política. Com a nomeação do 
senador peemedebista para a 
liderança do governo, Temer 
sinaliza que está afastada a 
possibilidade do retorno de 
Jucá a um ministério.

O cargo de líder do governo 
dá a Jucá o status de interlocu-
tor do presidente da Repúbli-
ca para encaminhar projetos, 
negociações e votações de in-
teresse do governo.

Em entrevista a jornalistas 

no Senado, Jucá comentou so-
bre a volta à liderança do gover-
no no Congresso, função que 
já havia exercido nos governos 
dos ex-presidentes Lula e Dilma 
Rousseff. O parlamentar disse 
que vai atuar para aprovar, no 
Legislativo, “todas as medidas 
que possam restabelecer o for-
talecimento da economia”.

“Eu aceitei e vou trabalhar 
com minha experiência, com 
minha condição, no sentido 
de nas duas Casas e no Con-
gresso poder aprovar todas as 
medidas que possam restabe-

lecer o fortalecimento da eco-
nomia, a segurança jurídica, a 
melhoria enfim das condições 
da vida no Brasil”, declarou o 
peemedebista.

Além da proposta que es-
tabelece um teto para os gas-
tos públicos, o governo fede-
ral tem interesse em realizar 
duas reformas que são bastante 
controversas: a da Previdência 
Social e a trabalhista. Caberá 
a Jucá, ao lado de outras lide-
ranças do governo no Legis-
lativo, articular com deputa-
dos e senadores a aprovação 
dessas medidas.

O peemedebista disse ain-
da que “havia uma linha do go-
verno” a qual queria que ele 
voltasse a ser ministro do Pla-
nejamento, cargo que deixou 
após as denúncias de obstrução 
à Lava Jato. Jucá afirmou que, 
à época, deixou a função para 
não atrapalhar o governo e de-
clarou que aguarda respostas 
do Ministério Público e do Su-
premo Tribunal Federal sobre 
se cometeu alguma irregulari-
dade contra as investigações.
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Raimundo Borges

A pretensão do então governador 
era receber propina mensal de 
R$ 300 mil da Andrade Gutierrez

Do juiz Sérgio Moro, da Lava-Jato, detalhando o bloqueio de R$ 
10 milhões do ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral 
Filho, preso na manhã de ontem pela Polícia Federal.

3

21 Um dia após ser pre-
so pela Polícia Federal, 
acusado de compra de 
voto na eleição deste ano, 
o ex-governador do Rio 
Anthony Garotinho (PR) 
celebrou, ontem, em seu 
blog oficial, a prisão de 
seu rival e também ex-go-
vernador do Estado Sér-
gio Cabral Filho (PMDB). 

“A hora de Cabral chegou”, 
anotou, acrescentando não 
ter sido coincidência pren-
der um num dia e outro no 
dia seguinte. Coisas que só 
acontecem no Rio de Janei-
ro, o segundo estado mais 
importante do Brasil e hoje 
o mais quebrado de todos, 
vivendo em situação de ca-
lamidade financeira. 

Governo terá R$ 444 
milhões em empréstimo

Valor será destinado para programa que visa ações de melhoria no setor de 
transportes e infraestrutura, saneamento ambiental e segurança pública

UBER

Vereadora quer 300 novos táxis em SL

VIVIANE PASSOS

O 
Projeto de Lei nº 
206/2016, de auto-
ria do Poder Execu-
tivo para operação de 

crédito junto à Caixa Econô-
mica Federal, foi aprovado, na 
sessão de ontem, no plenário 
da Assembleia Legislativa do 
Maranhão. Na Mensagem Go-
vernamental Nº 088/2016 en-
caminhada à Assembleia Le-
gislativa, o governador Flávio 
Dino explica que se trata de 
uma operação de crédito vol-
tada à viabilização de despe-
sas de capital constantes dos 
orçamentos anuais, median-
te prestação de garantia pela 
União.

Com a aprovação, o Poder 
Executivo fica autorizado a con-
tratar operação de crédito jun-
to à Caixa Econômica Federal, 
com a garantia da União, até o 
valor de RS 444.750.000 (qua-
trocentos e quarenta e quatro 
milhões, setecentos e cinquenta 
mil reais), destinados ao pro-
grama ‘Maranhão Mais Justo 
e Competitivo – Infraestrutu-
ra’ para aplicação no Setor de 
Transportes (rodovias e aqui-
sição de motoniveladoras), Se-
tor de Saneamento Ambiental 
(abastecimento de água) e Se-
gurança Pública (aquisição de 
viaturas).

Durante a sessão para vo-
tação do projeto, os ânimos 
acirraram-se após questiona-
mentos do deputado Eduardo 
Braide (PMN) e duras críticas 
do bloco de oposição quanto 
à ausência de informações so-
bre taxas de juros e prazo de 
pagamento do empréstimo.

A matéria, que deveria ser 
votada em caráter de urgência, 
após um requerimento de au-
toria do deputado Levi Pontes 
(PCdoB), já havia sido adia-
da por 24 horas, quando na 
quarta-feira, 16, o deputado 
Eduardo Braide (PMN) pediu 
vista do projeto de lei.

Ontem, Braide pediu voto 
em separado e voltou a ques-
tionar o projeto por não constar 
prazo, taxa de juros e carência 
para pagamento. 

A deputada Andrea Murad 
(PMDB) foi ácida em suas crí-
ticas e argumentou que não 
costuma ser contrária a em-
préstimos desde que eles se-
jam bem estipulados. “No pro-
jeto para o empréstimo, é tudo 
muito genérico. Para mim, não 
fica claro onde serão feitos os 
benefícios, quais municípios, 

A vereadora de São Luís 
Luciana Mendes (PP), auto-
ra do projeto de lei que proi-
biria a instalação da Uber na 
cidade, pediu mais 300 per-
missões para atuação de ta-
xistas na capital. 

Luciana Mendes justificou 
o pedido como uma correção 
a eventuais injustiças, distor-
ções e erros durante a distri-
buição de 180 permissões em 
2015, destinadas a veículos de 
lotação na Área Itaqui-Bacanga.

O novo projeto será discuti-
do na próxima segunda-feira, 
21, e a vereadora ainda afirmou 
que a quantidade atual de táxis 
em São Luís é insuficiente para 
a população da cidade.

Mesmo afirmando que a 
quantidade de táxis não é su-
ficiente para atender à deman-
da, Mendes foi uma das respon-
sáveis por impedir que o Uber 

Os sarneístas da bengala 
Com apenas 42 dias das eleições municipais e menos 

de 20 do segundo turno em São Luís, a agenda política já 
avança rumo ao futuro pleito de 2018. Nem a crise política 
e social, nem os rolos envolvendo lideranças do Maranhão 
em corrupção são suficientes para abafar o movimento em 
erupção entre os interessados nas duas vagas de senador 
e na cadeira principal do Palácio dos Leões ocupada pelo 
neocomunista Flávio Dino. As eleições de 2018 entraram 
firmes na pauta política, quando nem se imagina quais 
serão os desdobramentos da crise nacional até lá. 

O grupo Sarney, mesmo com suas principais lideran-
ças se esforçando para não usar a bengala, tenta mostrar 
que, apesar do terremoto de 2014, ainda há escapatória 
para alguns sobreviventes. Por esse prisma, o senador João 
Alberto, mandachuva do PMDB, já se atreve a soltar balão 
de ensaio sobre a sucessão de Flávio Dino. No auge dos 
seus 83 anos, apenas três a menos que o ex-presidente José 
Sarney e quatro a mais que o companheiro de Senado e de 
eleição, Edison Lobão, João Alberto se insinua como pre-
tendente à disputa do governo. 

São três senhores acima dos 80 anos, com longa trajetória 
política, mas com pouco fôlego para enfrentar mais um plei-
to majoritário, com um eleitorado sequioso por renovação 
política, mudança de prática e de conduta. Do trio parada 
dura, todos são ex-governadores do Maranhão e persona-
gens do mesmo enredo, no qual inclui-se também Roseana 
Sarney, com 63 anos, quatro vezes governadora do Estado, 
um mandato de senadora e um de deputada federal. João 
Alberto tenta recolocá-la na trama política de 2018.

O grupo Sarney conta ainda com o ministro do Meio Am-
biente, Sarney Filho, que foi deputado estadual de 1978/83 
e de lá para cá acumula nada menos que nove mandatos 
sucessivos de deputado federal. Agora ele trabalha para dis-
putar uma vaga de senador, fazendo tabelinha com o filho, 
deputado estadual Adriano Sarney, que pensa em ocupar 
a cadeira do pai na Câmara. Paralelamente, o ex-deputado 
Ricardo Murad e o empresário Lobão Filho sonham com 
mandato federal, o que seria espécie de renascimento do 
grupo Sarney. Porém, de todos, jovens mesmos só João Mar-
celo, Adriano, Andrea Murad e Edilázio Júnior. 

Sobrou pro Waldir
Pensa no sufoco vivido pelo deputado Waldir Maranhão 

(PP) na presidência da sessão da Câmara, quarta-feira, quan-
do o plenário foi invadido por um grupo de extremistas de 
direita, gritando palavra de ordem e reivindicando a volta 
dos militares ao poder. Waldir não sabia do que se tratava, 
enquanto os caras clamavam por “um general aqui”.

Demônio do fascismo
Pelo Twitter, Flávio Dino (PCdoB) chamou os invasores 

da Câmara, que pediam intervenção militar no país, de “de-
mônios do fascismo que, quando saem da garrafa produzem 
coisas assim”. E completou: “O ódio que já havia nas redes 
sociais transbordou para as ruas, cujo nome é fascismo”. 

Limpando a pauta 
O vereador Astro de Ogum quer terminar o mandato 

como presidente da Câmara, limpando a pauta de proble-
mas da Casa, como questão de funcionários contratados, 
aposentadoria de outros, e até já pensa em concurso pú-
blico, uma exigência da lei. Mas não perde de vista a sua 
reeleição, hoje tida como certa.

Primeiro encontro (1)
Secretário de Comunicação e Coordenação Política 

do governo, Márcio Jerry está trabalhando duro para 
colocar todos os prefeitos eleitos num encontro com o 
governador Flávio Dino, no Palácio Henrique de La Ro-
cque. O governo não quer marca distinção entre prefei-
tos que apoiou e os eleitos pela oposição.

Primeiro encontro (2)
O objetivo é contato com os gestores e para que eles 

fiquem sabendo qual será a política estadual em relação 
aos municípios nesses tempos de crise. Além da ação po-
lítica, o encontro terá a finalidade de afinar o discurso do 
governo em relação aos programas sociais que dependem 
muito do apoio das prefeituras. 

Cabral é acusado de cobrar propina de 5% em obras pú-
blicas e provocar um prejuízo de R$ 224 milhões ao go-
verno estadual, segundo o Ministério Público. Ele virou 
o símbolo da falência do Rio de Janeiro. Fazia farrasho-
méricas noshotéis mais caros de Paris e em Mônaco.

quais prefeituras”, alegou a par-
lamentar, que declarou voto 
contrário.

O deputado Adriano Sarney 
(PV) insistiu que o líder do go-
verno deveria informar a taxa 
de juros que envolvia a opera-
ção de crédito. Reiterou a fala 
da deputada Andrea Murad 
quanto à inexistência do pro-
grama ‘Maranhão Mais Justo e 
Competitivo – Infraestrutura’, 
para o qual os recursos serão 
destinados.

Os deputados da base gover-
nista lembraram o empréstimo 
de R$ 3,8 bilhões aprovado na 
gestão da então governadora 
Roseana Sarney (PMDB), junto 
ao BNDES, e que até hoje é pago 
pelo governador Flávio Dino.

“A questão é que nós respei-
tamos a legislação e os contra-
tos. Alguns secretários da ges-
tão anterior não fizeram isso 
e geraram a glosa de 1 bilhão 
e 200. Foram feitas obras sem 
as autorizações legais. Isso não 
vai acontecer nesse governo. 
A incompetência não é desse 
governo. Esse governo respei-
ta a legalidade. A incompetên-

cia vem do governo e de alguns 
secretários que antecederam, 
que participaram do governo 
anterior. Somente na adminis-
tração atual, foram pagos R$ 2 
bilhões de empréstimos contra-
ídos durante gestões passadas”, 
declarou o líder do Governo, 
Rogério Cafeteira (PSB),

Max Barros (PRP) também 
se mostrou contrário ao pro-
jeto por carência de informa-
ções importantes, argumen-
tando que não via problemas 
em aprovar a matéria caso hou-
vesse explicitação da destina-
ção dos recursos.

Ao ocupar a tribuna, Bira 
do Pindaré (PSB) defendeu que 
os dados constantes no proje-
to eram bastante claros. “Não 
há razão para não votar a fa-
vor deste projeto, porque taxa 
de juros é praticada e regulada 
pelo Banco Central, pelas leis 
vigentes do Brasil. E a institui-
ção com a qual será contrata-
da é a Caixa, é um banco pú-
blico, não há por que duvidar 
das taxas que serão cobradas. 
Isso não é obstáculo para que a 
gente não possa autorizar esse 

Somente na administração atual, 
foram pagos R$ 2 bilhões de 

empréstimos contraídos durante 
gestões passadas

Rogério Cafeteira, 
deputado estadual

se estabelecesse em São Luís, 
a exemplo do que já ocorre em 
outras capitais do país. 

O projeto de lei de sua au-
toria e que foi aprovado pela 
Câmara Municipal, era uma so-
licitação dos próprios taxistas, 

que se posicionam contra o ser-
viço conhecido popularmente 
como “carona remunerada” e 
que funciona por meio de um 
aplicativo.

A Lei Municipal nº 248, de 
maio de 2013, rege as normas 

para o serviço de táxi em São 
Luís. Entre os pontos estabe-
lecidos, há a determinação 
de vagas, pontos de estacio-
namento, fiscalizações, puni-
ções e também permissões e 
proibições do serviço.

A exploração do serviço de 
transporte individual de passa-
geiros é sob regime de permis-
são e depende de autorização 
da Prefeitura de São Luís, com 
competência para planejar, fis-
calizar, controlar e delegar a 
prestação de serviço.

Também é proibido aos 
veículos recolher passageiros 
dentro dos limites da capital 
maranhense sem possuir a per-
missão outorgada pelo órgão 
gestor de trânsito e transpor-
te para a efetivação do serviço, 
sob pena de apreensão imediata 
do veículo, acompanhada da 
multa correspondente.

Vereadora Luciana Mendes

empréstimo. Da mesma forma a 
carência e o prazo de pagamen-
to que, aliás, já foi dito e repito, 
a carência é apenas um ano e o 
pagamento será em oito anos, 
portanto, quem vai começar a 
pagar esse empréstimo é o go-
vernador Flávio Dino. É nesta 
gestão que se iniciará o paga-
mento desse empréstimo”, afir-
mou Bira do Pindaré.

Ele acrescentou que todas as 
informações acerca deste pro-
jeto são absolutamente claras 
e nítidas, inclusive a aplicação 
dos recursos. Citou também o 
Projeto de Reestruturação da 
Avenida dos Holandeses, in-
clusive com a implantação de 
BRT. Citou, ainda, o Programa 
Água para Todos, o Projeto Mais 
Asfalto, com reestruturação de 
vários trechos rodoviários do 
Maranhão, como, por exemplo, 
a MA-336, do Entroncamento 
da BR-135 ao Povoado Mira-
norte, na Joselândia.

Citou também a restauração 
da MA-270, Sucupira do Norte, 
Pastos Bons, com extensão de 
24 km; a restauração da MA-110, 
entre o município São Bernardo 
e a ponte sobre o Rio Parnaíba; 
a melhoria e pavimentação da 
Rodovia MA-275, trecho Sítio 
Novo/Amarante; a manuten-
ção do trecho MA-014 entre Vi-
tória do Mearim e Três Marias, 
no Entroncamento da MA-106.

Segundo Bira do Pindaré, 
também deverão ser contem-
pladas pelo projeto a manuten-
ção do trecho da MA-106 entre 
Porto do Cujupe e Governador 
Nunes Freires; a manutenção 
do trecho das rodovias 234, 034, 
345, 346 entre Chapadinha e Pi-
rangi, na fronteira com o Piauí.
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Campanhas e o caos na saúde

CIÊNCIA E ÉTICA

A Rua da Estrela é uma das principais 
do Centro Histórico de São Luís. Também 
batizada com o nome de Cândido 
Mendes, a rua possui muitos dos mais 
belos sobrados azulejados da cidade. 
Atravessando toda a extensão do centro 
histórico, seu início é na Avenida Pedro II, 
de onde desce em declive acentuado até a 
Praça do Comércio, onde se encontra uma 
das entradas do Mercado Público (Feira 
da Praia Grande), parada obrigatória 
para tomar alguma coisa e adentrar no 
mercado para conhecer os produtos 
regionais como licores, castanhas, doces e 
outras especiarias.

Jornalismo: 3212-2010/3212-2049

Anuncie: 3212-2086/ 3212-2030

Classificados: 3212-2087

Seja um vendedor: 3212-2071 

Geral: aqui-ma@oimparcial.com.br

End.: Rua Assis Chateaubriand S/N- Renascença II - São Luís-MA - CEP: 65075-670

WhatsApp: (98) 991888267

facebook.com.br/oimparcialma

Twitter: @imparcialonline

Instagram: @oimparcial

Snapchat: impar.online

www.oimparcial.com.br
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Retrato da
História

Curtiu...
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 NUNA NETO
No ano passado 

a manchete foi "PF 
pede prisão de Ricardo 

Murad como mentor de 
organização criminosa". 

Na Operação "Sermão 
aos Peixes,  a Polícia 

Federal prendeu e deteve 
preventivamente

diversas pessoas que 
tiveram ligações com a 
Secretaria de Estado da 

Saúde do Maranhão. Entre 
elas, Ricardo Murad, ex-

secretário da pasta em duas 
gestões da ex-governadora 

Roseana Sarney, 
considerado o mentor 

de uma organização 
criminosa dentro da SES. 
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  Marés   Giro
Dilma Rousseff anunciou 

um plano de recuperação da 
Bacia do Rio Doce, atingido pela 
onda de lama provocada pelo 
rompimento de uma barragem 
da mineradora Samarco.

  Negócios
Associação Maranhense de 

Supermercados (Amasp) vai re-
alizar a 3ª Mostra de Produtos 
e Serviços e Workshop de Negó-
cios em Supermercado.

  Impar
Matsuri 2015: evento multi-

temático que promove a diver-
sidade dos valores da cultura 
pop nipônica com expressões 
artístico-culturais como: anima-
ção, teatro, cinema, quadrinhos.

BastidoresBrasília-DF

QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 2015

Jos

CIAL ESPE

O desdobramento da operação 
“Sermão dos Peixes” acabou ge-
rando todo tipo de informação 
desencontrada e desinformação, 
disseminada nas redes sociais 
e na blogosfera.

EXEMPLAR  DE  ASSINANTE  

BAIXA

ALTA 

BAIXA

ALTA

Peixe grande

Na Operação "Sermão dos Peixes, realizada nos últimos dois dias (segunda e terça-feira), a Polícia Federal prendeu e deteve preventivamente 
diversas pessoas que tiveram ligações com a Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão. Entre elas, Ricardo Murad, ex-secretário da pasta em duas 
gestões da ex-governadora Roseana Sarney, considerado o mentor de uma organização criminosa dentro da SES. Atendendo ordem judicial do juiz 

Roberto Veloso, 60 mandados de prisão preventiva, de busca e apreensão e condução coercitiva foram realizados em São Luís e no interior do estado. 

Nas conversas  no encontro 
do PMDB, o ministro da Saú-
de, Marcelo Castro, confiden-
ciou  que estava com dificul-
dades de arregimentar votos 
em favor do governo.

 PF pede prisão de Ricardo Murad como
mentor de organização criminosa

URBANO\PÁGINA 3

MEIO AMBIENTE
Outras duas 

barragens podem 
se romper em MG

PÁGINA 6\GERAL

TERRORISMO
Cresce rejeição a 
imigrantes após 
ataque na França

PÁGINA 6\GERAL

 Esquema teria desviado 
60% dos recursos da Saúde 

 Veja lista dos presos e 
conduzidos à Polícia Federal 

 Obras de arte e documentos 
apreendidos na casa de Ricardo  

 200 policiais federais 
participaram da operação

EM SÃO LUÍS
Pneu de avião 

estoura durante 
aterrissagem 

JUSTIÇA
Acusados do 
caso Décio Sá 
vão a júri hoje
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 PF ainda cumpre 38 mandados judiciais, sendo 26 de condução coercitiva, 56 de busca e apreensão, bloqueios de bens, veículos apreendidos, obras de artes

PÁGINAS 2 E 3\POLÍTICA

A Seleção Brasileira não decepcionou os 45 mil torcedores 
que foram à Arena Fonte Nova, ontem, e derrotou o Peru por 
3 a 0, em jogo válido pela quarta rodada das Eliminatórias à 
Copa do Mundo de 2018. Diante de mais uma fraca atuação 
de Neymar, o meia Douglas Costa assumiu o protagonismo 
no time canarinho e participou de todos os gols marcados 
pelo Brasil. A vitória traz tranquilidade ao técnico Dunga no 
comando da equipe nacional e leva a Seleção para o tercei-
ro lugar na tabela de classificação. O time tem sete pontos e 
está a cinco de distância do líder Equador. 

Mais em www.oimparcial .com.br

Brasil derrota Peru  
ÚLTIMA HORA

18 de novembro de 2015

A Inteligência artificial é uma ciência 
interdisciplinar cujo objetivo é de simu-
lar comportamentos humanos inteligen-
tes nas máquinas, i.e. dotar as máquinas 
de capacidades de raciocino, aprendiza-
gem, tomada de decisão, autonomia, etc.

Será que é verdade que nós usamos 
apenas 10% das capacidades de nosso 
cérebro?  Porque temos dificuldades em 
armazenar números com mais de 9 dígi-
tos?  Como lidar com a memória?

Para responder a este tipo de pergun-
tas sobre nossas capacidades intelectuais, 
uma das linhas de pesquisa que se impõe 
é de apreender o funcionamento de nosso 
cérebro considerado o principal respon-
sável pela inteligência humana.  Isto é a 
neurociência!  Compreender seu funcio-
namento é o primeiro passo para usá-lo 
melhor e poder replicá-lo nas máquinas.

O cérebro é formado por unidades 
individuais chamadas células nervosas 
(neurônios) e células gliais.  Há cerca de 
cem milhares de neurônios.  Algo pareci-
do com a quantidade das estrelas na nos-
sa galáxia.  Isto é simplesmente impres-

sionante!  Mais impressionante ainda é 
de saber que desde a vida fetal, o cérebro 
do bebê procede a uma filtragem conser-
vando os melhores neurônios.

A Neurociência é baseada no princípio 
que todo comportamento humano é re-
flexo de uma função cerebral.  A ação do 
cérebro está relacionada tanto a compor-
tamentos simples (correr, sorrir, comer, 
etc.) como as funções complexas (apren-
der, raciocinar, abstrair, criar, etc.).

As neurociências tentam explicar como 
o cérebro organiza as células para contro-
lar nosso comportamento e como as ações 
externas influenciam no funcionamento 
dessas células.  Podemos afirmar que é o 
estudo da realização (física) do processo 
de informação no nosso sistema nervoso.

A neurociência é uma ciência interdis-
ciplinar que envolve três grandes áreas 
de conhecimento: a neurofisiologia (es-
tudo das funções do sistema nervoso), 
a neuroanatomia (estudo da estrutura 
do sistema nervoso), e a neuropsicolo-
gia (estudo da relação entre as funções 
neurais e psicológicas).  Assim, a neuro-
ciência pode ser definida como o estudo 
do sistema nervoso, de sua composição 
molecular e bioquímica, e de suas rea-
ções por meio das nossas atividades in-
telectuais.

A estrutura do sistema nervoso é divi-
dida em duas partes: o sistema nervoso 
central (SNC) situado dentro do cérebro 
e da coluna vertebral e o sistema nervo-
so periférico (SNP) distribuído por todo 

corpo.  É no sistema nervoso central que 
se concentra a maioria dos neurônios e 
seus prolongamentos.  O sistema nervo-
so periférico tem poucas células nervo-
sas, porém, detém um grande número de 
prolongamentos (fibras nervosas) chama-
dos nervos.

Os nervos (conjunto de neurônios) po-
dem ser divididos em nervos que levam 
informação para o SNC e nervos que le-
vam informação do SNC.  Os primeiros 
são chamados fibras aferentes e os últi-
mos de fibras eferentes

As principais aplicações da neurociên-
cia são ligadas à área medica onde são 
propostos novos métodos de reabilitação 
neurológica para tratamento de casos de 
paralisia, etc.

Para os próximos anos, a neurociên-
cia será um grande aliado à informática 
com a definição de novas formas de in-
teração com o computador.  Os sistemas 
de realidade virtual, por exemplo, serão 
muito mais desenvolvidos com uso da 
neurociência.

Os pesquisadores estão se empenhando 
para implantar modelos de comunicação 
com máquinas distantes.  Assim, poder-
emos acionar máquinas remotas através 
de ações emitidas pelo nosso cérebro ul-
trapassando a barreira da limitação de 
nosso corpo.

A neurociência está ampliando as fron-
teiras da ciência e deve nos levar a refle-
tir sobre várias questões éticas, sociais, 
filosóficas, psicológicas, e econômicas.

Novembro é azul com o intuito de 
lembrar ao universo masculino da ne-
cessidade de cuidar da saúde e fazer 
exames periódicos contra o câncer de 
próstata, de mama e outras moléstias 
que reduzem a expectativa de vida se 
não forem tratadas a tempo. Mas, du-
rante este mês, a sociedade é alertada 
sobre os riscos da diabetes, uma doen-
ça silenciosa que provoca graves danos 
ao organismo e que, se não controlada, 
pode provocar a falência dos órgãos e o 
encontro precoce com a morte.

No Brasil, são mais de 12 milhões de 
diabéticos e, no mundo, 400 milhões, se-
gundo a Organização Mundial da Saú-
de. A doença é detectada por exame de 
sangue e pode ser controlada com me-
dicamento e alimentação. Os especialis-
tas recomendam ainda exercícios físicos 
regularmente. Tanto o câncer quanto a 
diabetes tendem a aparecer a partir dos 
40 anos em homens e mulheres

As sucessivas campanhas —  como o 
Outubro Rosa teve como alvo a preven-
ção de câncer nas mulheres — não têm 
amparo na realidade. A rede pública de 
saúde, na maioria das unidades da Fede-
ração, está sucateada. As unidades hospi-
talares entraram em colapso. O sistema 

não responde à demanda da sociedade. 
Faltam médicos, equipamentos, leitos, 
medicamentos e até lençóis nas unidades 
de saúde, de norte a sul do país.

As filas de espera para atos cirúrgi-
cos, consultas e exames são, a cada dia, 
maiores. Os profissionais do setor pú-
blico, desestimulados pela precariedade 
das condições de trabalho, não conse-
guem realizar um bom atendimento — 
isso, sem contar a parcela minoritária 
que é negligente que tem dupla jornada 
e se dedica mais à carreira na iniciati-
va privada.

Sobre o falido sistema, herdado de 
governos passados, paira ainda grande 
preocupação com a diminuição de re-
cursos financeiros, a partir da aprovação 
da PEC 241 pela Câmara e que, agora, 
tramita no Senado como PEC 55. A pro-
posta de emenda à Constituição limita 
a correção dos gastos federais ao índice 
de inflação do ano anterior. A mudança 
objetiva organizar as despesas gover-
namentais, desequilibradas pelas cri-
ses política e econômica intensificadas 
a partir do segundo semestre de 2014. 
Para a equipe econômica, não há outra 
opção senão a aplicação de rigorosa aus-
teridade às despesas para reencontrar 

o equilíbrio fiscal.
A decisão angustia os brasileiros que 

padecem com a má qualidade dos ser-
viços públicos. A preocupação aumen-
ta à espera de uma decisão do Supremo 
Tribunal Federal sobre o financiamento 
governamental de medicamentos de alto 
custo para pacientes com doenças crô-
nicas. A apreensão se torna maior quan-
do se constata que a rede de farmácia 
popular vem minguando. Proprietários 
de drogarias alegam que trabalhar no 
sistema já não compensa, pois, antes 
mesmo da atual gestão, os valores pa-
gos pelo Estado apenas empatam com 
a despesa, sem representar qualquer lu-
cro aos estabelecimentos.

As campanhas entram no calendário 
com alertas e recomendações para a re-
alização de exames periódicos, princi-
palmente para pessoas com 40 anos ou 
mais. Quem reconhece a importância 
das orientações e recorre à rede pública 
esbarra em obstáculos para conseguir 
diagnóstico e tratamento. Propagandear 
advertências, embora seja muito impor-
tante, não é suficiente. O poder público 
tem a obrigação de dar respostas, para 
não tornar inúteis iniciativas indispen-
sáveis à qualidade de vida da população.

SOFIANE 

LABIDI
PROFESSOR DA UFMA

Familiares entregam roupas de Lucas Porto à 
Polícia

Flávia Lisboa - Nossa, ela estava nua e nem pensaram 
em estupro? Foi preciso ele dizer. Eu não desejo a morte 
pra ele.,Eeu desejo que ele viva, porque tudo que a gente 
faz de ruim pagamos aqui na terra.

Nildete Diniz Dias - Acredito que a Mariana como uma 
mulher de Deus preferiu morrer do que trair a irmã com 
um monstro desse. Maldito sejas tu, para sempre serás 
maldito, nosso Deus é um Deus zeloso pelos filhos dele, 
infeliz é aquele que tocar em um ungido do Senhor. Pode 
ver, te agarraram na mesma hora, coisa piores pra te virão.

Maria Cléa de Jesus - O esposo da Mariana é o homem 
mais contido, silencioso e digno que já tive notícias. Res-
tou-lhe a dor. Deverá criar duas crianças marcadas pela 
perda trágica da mãe, ceifada por um sociopata

Rosa Pinto Da Silva - Enquanto Bolsonaro defende a cas-
tração química desses monstros, a esquerda inútil defen-
de levar eles pra um divã.

 (FOTO: RUA DA ESTRELA_FOTÓGRAFO SALOMÃO ROCHA_1992)

Luciana Mendes quer mais táxis em São Luís

Isabela Santiago - Cidade atrasada pqp tem que ter Uber!

Wanessa Sousa - Eu sou a favor de serviço justo e com 
qualidade, muitos táxis circulam com preços tabelados, 
muitos ñ usam taxímentro, eles precisam de concorren-
tes para aprender a respeitar e valorizar o consumidor.

Johnny Cardoso - Os taxistas do Rio Anil Shopping che-
gam a cobrar 20 reais do Rio Anil Shopping para os con-
domínios detrás do Restaurante Panela de Minas.

Janiel Assunção Thyago Moreira - Ninguém está gene-
ralizando aqui ...só estou compartilhando o fato q ocor-
reu comigo.

Reconstituição do caso Mariana será feita pela polícia

Rosana Sousa - Uma pena que pelas leis brasileiras esse 
monstro não vai apodrecer na penitenciária.... Duvido 
muito que ao sair passe muito tempo pra lá e pra cá....

Hiroshi Lima - Caso foi resolvido. Gente ele tem que pa-
gar pelo seu crime, homem doido, sem valores, precisa 
pagar pelo seu crime isso mostra que às vezes ter dinhei-
ro não é tudo. Homem mais doente do que esse, tendo 
dinheiro, mas não tem valores.

Giorgia Cerqueira - Quem é marido de Mariana? Nun-
ca ouvi nada sobre ele. O que ele pensa? Como ele está?

Wicksell Mendes - Vai pegar 8 anos pelo estupro e assas-
sinato juntos, e em 4 anos estará em regime aberto na 
praia tomando uma gelada, rindo dos crentes.
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Pouquíssimas 
vezes me arrependi 

de uma compra. 
Mas já tive que 

lidar com atrasos 
gigantescos, 
infelizmente 

Gabriel Hislla,
designer

Comércio on-line cresce,
mas gera insegurança
São Luís, assim como a maioria das capitais do Nordeste, tem crescido em relação à 
oferta de serviços on-line, mas o Procon contabiliza 584 denúncias de insatisfações

Faturamento tem índice positivo em 2016

TAYNA ABREU

O 
comércio on-line, que 
movimentou mais de 
R$ 19 bilhões só no 
primeiro semestre de 

2016, um crescimento de 5,2% 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado, ainda 
representa um terreno desco-
nhecido e temeroso para mui-
tos brasileiros, e mesmo para 
empresas que pretendem se 
colocar no segmento.

São Luís, assim como a maio-
ria das capitais do Nordeste, tem 
crescido em relação à oferta de 
serviços on-line, como super-
mercado e assinaturas de paco-
tes de beleza e mesmo refeições, 
mas, como toda novidade, gera 
dúvidas quanto ao que pode e 
não ser feito, e a relação entre 
consumidor e prestador .

As reclamações são as mais 
diversas, e o Instituto de Pro-
teção e Defesa do Consumidor 
(Procon-MA) já contabilizou 584 
denúncias a respeito de produ-
tos ou serviços adquiridos em 
lojas ou plataformas on-line. 
Nenhuma dessas denúncias se 
aplica ao novos negócios da ci-
dade, segundo informou órgão.

e-Consumidores

Uma pesquisa realizada pela 
empresa de segurança Site Blin-
dado apontou que 30% dos bra-
sileiros ainda tem medo de rea-
lizar compras on-line. A “Perfil 
da Internet Brasileira” mediu 
ainda o número de pessoas que 
confiam no internet banking 
e realizam transações on-line, 
além da quantidade de usu-
ários de internet que fazem 
compras on-line.

Mais de 40 milhões de brasi-
leiros utilizam serviços bancá-
rios pela internet e 18 milhões 
compram em lojas no ambiente 
virtual. A insegurança foi apon-
tada como a principal causa da 
desconfiança com os negócios 
online. O medo de não rece-
ber o produto, problemas com 
possíveis trocas e pagamento 
de frete foram outras que re-
ceberam destaque.

O funcionário público ma-
ranhense Leonardo Campos faz 
parte da parcela da população 
que já superou o medo do ‘lobo 

De acordo com o Portal 
Mercado e-Commerce, os fa-
tores que influenciaram o cres-
cimento no setor passam pelo 
aumento de 7% no valor do 
tíquete médio, ficando em R$ 
403, um crescimento puxado 
pela alta de preços registra-
da pelo Índice Fipe/Buscapé; 
uma maior participação das 
classes AB; e a manutenção 
das vendas de categorias de 

produtos de valor mais alto, 
como os eletrodomésticos, e 
celulares. 

Os dispositivos móveis tive-
ram um crescimento de 18,8% 
em participação média no se-
mestre, e em junho, mês dos 
namorados e de maior fluxo de 
vendas, chegou a 23%.

“Todos esses fatores soma-
dos tiveram influência para que 
o faturamento registrasse um 

índice positivo, mesmo com um 
cenário de retração do varejo 
como um todo no atual momen-
to do país. Mas as vantagens 
que a compra on-line oferece 
também é motivo de atração 
aos consumidores que desejam 
fazer uma compra mais quali-
ficada pagando menos”, avalia 
o CEO da Ebit, Pedro Guasti.

Ainda segundo a pesquisa, 
o dia dos namorados, segui-

do do dia das mães e dia do 
Consumidor representaram 
os três dias de maior fatura-
mento. O Dia dos Namora-
dos teve um crescimento de 
16%, faturando R$ 1,65 bi-
lhões; o Dia das Mães, com 
crescimento de 8%, teve um 
faturamento de 1,62 bilhões; 
já o Dia do Consumidor cres-
ceu 12% em vendas, mas fa-
turando “apenas” R$ 224 mil.

mau’. Ele contou que realiza com-
pras on-line, desde produtos mais 
baratos até eletrônicos.

“Costumo comprar de tudo, 
inclusive eletrônicos, e nunca tive 
problemas. Ainda não faço super-
mercado, mas pretendo começar 
no próximo mês. A única coisa 
que ainda incomoda é a demora 
na compra de produtos importa-
dos, como os chineses”, relatou.

O designer Gabriel Hislla 
apontou a comodidade em re-
ceber as coisas em casa como 
principal motivo de comprar pela 
internet, mas também os preços 
que, segundo ele, são menores 
que os praticados nos mesmos 
produtos nas lojas físicas.

“Compro pela comodidade 
em não ter de sair de casa e por 
estar acostumado a encontrar 

preços bem mais em conta que 
os praticados no mercado local, 
tudo que for possível, e só saio 
de casa para comprar itens pe-
quenos que não compensem o 
frete. Costumo comprar roupas 
com certa frequência, tanto de 
lojas nacionais, como interna-
cionais, e já comprei de tudo: 
móveis, eletrodomésticos, ele-
troeletrônicos e materiais de tra-
balho” contou.

Hislla ressalta, entretanto 
já ter passado por problemas 
com atraso em datas concor-
ridas no comércio. “Pouquís-
simas vezes me arrependi de 
uma compra. Mas já tive que 
lidar com atrasos gigantescos, 
infelizmente. Então, tenho cui-
dado antes de comprar para 
datas específicas, como Natal e 
aniversários. Ainda assim, para 
quem não tem pressa, sempre 
acaba compensando”, ressaltou.

Há aqueles que ainda têm 
bastante receio, como a dona de 
casa Ribamar Pinheiro, que afir-
ma nunca ter comprado pela in-
ternet, mas pede aos filhos para 
pesquisar preços para ela. “Eu 
mesma não compro, fico com 
medo de não chegar, vir danifi-
cado. Imagina o transtorno pra 
negociar isso? Mas às vezes está 
bem mais em conta, então recorro 
aos meus filhos, peço que vejam 
pra mim e, como eles compram 
sempre, sabem em que lojas dá 
pra confiar. Mas eu sempre fico 
desconfiada”, assumiu.

Reclamações

E quando a compra dá erra-
do? Primeiro, explica o Procon, 
a empresa deve ser informada 
sobre o problema com o produto 
ou serviços, para que tudo possa 
ser resolvido de forma amigá-
vel e da melhor maneira para o 
consumidor. “Entretanto, se não 
for resolvido, em qualquer caso 
de abusividade, ou suspeita de 
abusividade, é importante for-
malizar a denúncia ao Procon 
para que sejam tomadas as de-
vidas providências”, ressaltou 
em nota a entidade.

O Procon apontou que o con-
sumidor maranhense ainda tem 
muitas dúvidas e “se sentem in-
seguros”, a despeito do “espaço 
conquistado pelo e-commerce 
na sociedade”. “Algumas dúvidas 
que, frequentemente, chegam 
ao Procon/MA dizem respeito 
aos prazos de entrega, aos pro-
dutos que chegam com defeito 
ou incompleto, além dos casos 
em que o consumidor quer fa-
zer a desistência do produto”.

“Para todos os casos, o Pro-
con/MA orienta que os consu-
midores procurem sites e lojas 
confiáveis, que apresentem infor-
mações essenciais como CNPJ, 
endereço fixo e telefone. Além 
disso, é importante que o con-
sumidor procure referência de 
outros consumidores que já re-
alizaram compras no mesmo 
local, com amigos próximos 
ou comentários na internet”, 
alertou, em nota, o Procon/MA.



G I RO
Propus ao presidente que ele se antecipasse à decisão 
do Supremo Tribunal Federal em relação à multa da 
repatriação para estados e municípios
RENAN CALHEIROS, presidente do Senado

São Luís, sexta-feira, 18 de novembro de 2016

Região Metropolitana da Grande São Luís
O governador Flávio Dino reuniu os quatro prefeitos que comandarão os municípios da Ilha 

de São Luís a partir de 2017, no Palácio dos Leões. Edivaldo Holanda Júnior (São Luís), Luís Fer-
nando (São José de Ribamar), Domingos Dutra (Paço do Lumiar) e Talita Laci (Raposa) discuti-
ram com a equipe do Governo do Estado a implementação da Região Metropolitana da Grande 
São Luís e a integração imediata de políticas públicas em áreas definidas como prioritárias pe-
los gestores. Durante a reunião, a equipe da Secretaria de Estado das Cidades (Secid) apresen-
tou a Lei Complementar Estadual nº 174 de 25 de maio de 2015, que institui a criação da Região 
Metropolitana da Grande São Luís em conformidade com o Estatuto das Metrópoles. Composto 
de 13 municípios (São Luís, São José de Ribamar, Raposa, Paço do Lumiar, Alcântara, Bacabeira, 
Rosário, Axixá, Santa Rita, Presidente Juscelino, Cachoeira Grande, Morros e Icatu), o projeto en-
globa uma população de 1,6 milhão de habitantes e que detém quase 40% do PIB do Maranhão.

Leilão
Já estão abertos para lances on-line via pla-

taforma iArremate os 719 lotes que fazem parte 
da massa falida do Banco Santos. São obras de 
arte, design e documentos históricos que foram 
divididas em duas etapas. A primeira contém 214 
obras e será finalizada no dia 22 de novembro, às 
14h, com um leilão simultâneo presencial e onli-
ne a ser realizado no Hotel Unique, em São Pau-
lo, e transmitido ao vivo pelo iArremate para os 
cadastrados no site. Este acervo estará disponível 
para visitação no período de 12 a 21 de novembro. 
Jáno dia 29 de novembro, encerra-se o segundo 
grupo composto de 505 itens. O catálogo com-
pleto disponível para lances e consulta em: www.
iarremate.com/aloisio-cravo/001

Piscicultura Familiar
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sa-

grima) está realizando a montagem de tanques 
rede do projeto Piscicultura Familiar em Tanques 
Rede em cinco municípios do estado, benefician-
do diretamente mais de 90 famílias. Os tanques 
dos municípios de Pindaré-Mirim, Magalhães de 
Almeida, Estreito e Pastos Bons já estão em fun-
cionamento e os tanques de Tuntum e Joselândia 
serão montados ainda esta semana.

Renegociação de dívidas
Cerca de 1,2 milhão de consumidores de todo o país já participaram do Super Feirão Limpa 

Nome da Serasa Experian para negociar dívidas atrasadas. Segundo o balanço feito pela entida-
de para os sete primeiros dias do evento, o estado de São Paulo está na liderança, com 33,37% 
dos acessos. O feirão funciona pela internet e termina no dia 26 de novembro. As 43 empresas 

que participam oferecem vantagens e condições exclusivas de pagamento. Pelo canal é possível 
renegociar dívidas atrasadas diretamente com os credores de forma gratuita, de qualquer lugar 

do país.Para participar, o consumidor deveacessar o site do evento e preencher o cadastro.

Direto da Bahia
Esta semana, a Faculdade de Negócios Faene 

receberá o professor Antônio Carvalho, direto da 
Bahia. Ele virá a São Luís especialmente para mi-
nistrar a disciplina “Análise de Viabilidade” para a 
turma do MBA em Auditoria, Controladoria e Fi-
nanças. Primeiro na unidade de Imperatriz e de-
pois em São Luís.

Polo siderúrgico
Com a concentração de um forte 

polo siderúrgico, a cidade de Açailân-
dia se recupera da crise que atingiu o 
setor, provocada após a queda no preço 
do ferro-gusa no mercado internacional, 
especialmente nos Estados Unidos. Com 
as ações em prol da economia realizadas 
pelo Governo Estado e a expansão das 
atividades da AVB, o prefeito da cidade, 
Juscelino Oliveira, acredita que a cidade 
voltará a ter a maior renda per capita do 
Maranhão e continuará a atrair gente de 
todo o Brasil.

Cultivo de Ostras I
O sucesso do primeiro ano do projeto de 

Cultivo de Ostras em Mesas Fixas, em Hum-
berto de Campos, está chamando a atenção de 
outros estados. A Secretaria de Agricultura, Pe-
cuária e Pesca (Sagrima), responsável pelo pro-
jeto, foi convidada pelo Sebrae/PA a apresentar 
ontem os primeiros resultados desse trabalho 
no 7º Encontro de Ostreicultura, em Belém.

Cultivo de Ostras II
O projeto foi implantado em novembro de 2015 

no povoado Cedro, em Humberto de Campos, 
pela Sagrima, que capacitou produtores, ofere-
ceu assistência técnica e intermediou a comer-
cialização dos produtos, com apoio da Agência 
Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão 
(Aged), que certificou a sanidade das ostras.

Líder de reclamações
A Caixa Econômica Federal continua na li-

derança do ranking de reclamações de clientes, 
de acordo com dados divulgados no último dia 
16 pelo Banco Central. O banco público rece-
beu 1.418 reclamações consideradas proce-
dentes pelo BC. Para fazer o ranking, as quei-
xas são divididas pelo número de clientes da 
instituição financeira que originou a deman-
da e multiplicadas por 1 milhão. A Caixa, que 
tem mais de 82,4 milhões de clientes, ficou 
com um índice de 17,20. Na divulgação an-
terior do ranking bimestral, a Caixa também 
ficou em primeiro lugar, com índice de 16,69.
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ENTENDA 
O CASO
Como forma de protesto 
contra a PEC 55, antiga PEC 
241, estudantes em todo o país 
ocuparam várias escolas e 
universidades. No Maranhão, 
algumas instituições foram 
ocupadas, entre elas, o Centro 
Integrado do Rio Anil (Cintra), 
que há cerca de três semanas 
foi tomada por alunos. Na 
semana passada, os alunos, 
que ocupavam de forma 
parcial o Cintra, impediram 
a entrada de alunos e 
funcionários no prédio da 
unidade, gerando uma grande 
confusão.

Terreno do clube 
Jaguarema é invadido

ACORDO

Os estudantes que ocupam 
o Centro Integrado do Rio Anil 
(Cintra), há três semanas, retor-
narão as suas atividades normais 
a partir da próxima terça-feira 
(22). A ocupação vem alteran-
do a rotina da unidade escolar, 
causando transtornos tanto para 
alunos quanto para os funcio-
nários da instituição.

A ocupação do Cintra faz par-
te do movimento estudantil que 
é contra a aprovação da PEC 55, 
antiga PEC 241, que limita os gas-
tos públicos pelos próximos 20 
anos, aprovada pelo presiden-
te da República Michel Temer. A 
unidade se tornou um local de 

resistência contra a ementa cons-
titucional, que vem gerado gran-
des discussões em todo o país.

A decisão de retorno das ativi-
dades no Cintra foi tomada após 
uma reunião que aconteceu no 
plenário da OAB-MA, na sema-
na passada, e contou com a par-
ticipação de lideranças dos movi-
mentos estudantis, secretário de 
Estado da Educação, Felipe Cama-
rão, auxiliares da Seduc, comuni-
dade escolar, representantes da 
Universidade Federal do Mara-
nhão , Instituto Federal do Mara-
nhão e Universidade Estadual do 
Maranhão,representantes da OAB-
MA, Defensoria Pública do Estado 

e Defensoria Pública da União. 
Na ocasião, foram debatidas 

questões como o uso da violência 
tanto por parte de alunos quanto 
por policiais nas ocupações das 
escolas no Maranhão. De acordo 
com a Seduc, através de nota, 
esse período foi definido para 
que medidas administrativas 
e pedagógicas cabíveis sejam 
tomadas, como a reposição de 
dias letivos, cumprindo inte-
gralmente o calendário esco-
lar e vistoras na estrutura física 
do prédio sejam feitas, para que 
haja um melhor acomodamento 
da comunidade escolar quando 
retornarem as aulas.

Após rodadas de diálogo com 
a participação do secretário de 
Estado da Educação, Felipe Ca-
marão, auxiliares da Seduc, co-

munidade escolar e entidades como a 
Comissão de Direitos Humanos da Or-
dem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Defensoria Pública do Estado (DPE) e 
movimentos estudantis, foi acordado 
que as aulas na escola serão reinicia-
das na próxima terça-feira (22);

Esse período foi definido para que 
sejam tomadas todas as medidas 
administrativas e pedagógicas ca-

bíveis, como: reposição de dias letivos 
para cumprimento integral do calendá-
rio escolar e revisões na estrutura física 
do prédio para melhor acomodar a co-
munidade escolar no retorno às aulas;

Em atendimento à reivindicação 
dos alunos, pais e corpo técnico 
da escola, e seguindo a política 
de gestão participativa e demo-

crática instituída pelo Governo do Ma-
ranhão na rede estadual de ensino, será 
implantado no Cintra, em até 60 dias, 
o processo seletivo democrático para 
a função de gestão escolar, que passa 

pela consulta à comunidade escolar, 
a exemplo das demais unidades esco-
lares da rede;

Para conduzir o processo de tran-
sição e mudança na gestão, bem 
como o bom andamento das ati-

vidades escolares do Cintra, a Seduc ins-
tituiu um comitê gestor provisório, for-
mado por técnicos da rede estadual, com 
experiência em gestão educacional, sen-
do: Eva Alves de Moraes (Gestora Geral), 
Jeferson Plácido dos Santos (Gestor Pe-
dagógico) e Sheila Maria Ferro de Britto 
(Gestora Administrativo e Financeiro);

Por fim, a Seduc reconhece a im-
portância do protagonismo es-
tudantil no debate da pauta na-

cional, sobretudo, em questões que 
envolvem o cotidiano dos estudantes, 
bem como a participação ativa dos pais 
e responsáveis na gestão escolar, sem-
pre atentos à continuidade das aulas. 
E reitera que o atual governo mantém 
a postura de diálogo aberto e transpa-
rente com a comunidade escolar, ou-
vindo as demandas e encaminhando, 
com responsabilidade, medidas com 
foco na justiça social e respeito ao ci-
dadão maranhense.

LUIS FURTADO

N
os anos de 1950, o Clube 
Recreativo Jaguarema, 
no bairro do Anil, era 
um dos locais de lazer 

preferidos pela sociedade lu-
dovicense aos fins de semana. 
Mais de 60 anos depois, apenas 
as ruínas do que um dia foi o 
esplendor do lugar resistiram 
ao tempo. Agora, com o aban-
dono do local, outra situação 
tem tirado o sono dos mora-
dores do entorno: a ocupação 
irregular que cresce a cada dia.

Segundo moradores, a ocu-
pação começou com algumas 
pessoas montando pequenos 
barracos e agora já tem várias 
palafitas construídas com al-
gumas pessoas já morando no 
local. Um morador próximo ao 
terreno, que não quis se iden-
tificar, relatou à equipe de O 
Imparcial que está preocupado 
com a segurança da vizinhan-
ça. “Eu não estou me sentindo 
muito seguro, porque vejo to-
dos os dias pessoas diferentes 
entrando e saindo do terreno, e 
a cada dia aparecem mais casa 
lá”, contou o morador. 

Não se sabe quem permitiu 
as construções no terreno. Se-
gundo Ricardo Vinicius Cordei-
ro, uma das pessoas que espera 
por um espaço para construir 
uma casa no terreno, suposta-
mente existe uma mulher que 
está fazendo o loteamento do 
espaço e que praticamente dis-
tribui de graça para pessoas. Ri-
cardo, que tem 27 anos, é mo-
rador de rua e faz bicos para 
se manter. Durante a conversa 
com O Imparcial, ele revelou 
que uma mulher, da qual ele 
também não revelou o nome, 
cobrou apenas R$ 5 de contri-
buição dele, explicando que o 
dinheiro era apenas para dar 
andamento em um documento 

de posse de um lote. “Eu cheguei 
aqui querendo um espaço para 
morar, e aí dei R$ 5 para ela para 
poder entrar na lista de espera. 
Tem várias pessoas esperando 
assim como eu. Estou na espe-
rança de conseguir um cantinho 
para construir uma casinha para 
mim”, disse ele. Ricardo con-
tou também que os invasores 
que já estão instalados no local 
constantemente fazem reuni-
ões para dividir os espaços de 
terra, e que através do boca a 
boca conseguem contato com 
a mulher misteriosa.

Ricardo Cordeiro relata 
também que nunca viu ne-
nhuma autoridade no local 
ou proprietário do terreno. E 
que até o momento nenhum 
dos sem-teto recebeu algu-
ma ordem de desocupação. 
“Aqui é tudo tranquilo, já tem 
uns vinte moradores e nunca 
veio ninguém falar nada para 
a gente não. Todo mundo que 
tá aqui é porque não tem outro 
lugar para ficar”, acrescentou 
Ricardo Cordeiro.

O Imparcial apurou que 
em 2006, depois de vários anos 
abandonado e em estado de 
avarias avançado, o Clube Re-
creativo Jaguarema entrou em 
leilão para ser negociado à Ca-
nopus Engenharia pelo valor 
na época de R$ 370 mil. Porém, 
segundo o setor administrati-
vo da empresa, a Canopus de-
sistiu da negociação, que seria 
feita em parceria com a empre-
sa Dimensão Engenharia, pelo 
fato de o terreno não ser inte-
ressante para empreendimen-
tos da Canopus. A construtora 
deixou então para a Dimensão 
Engenharia a responsabilida-
de sobre o terreno. Em conta-
to com a redação de O Impar-
cial, a gerente-administrativa 
do Grupo Dimensão, Teresa 
Sereno, informou que o espa-
ço do antigo Clube Recreati-
vo Jaguarema não pertence à 
empresa, que apenas espaços 

nas proximidades onde exis-
tem empreendimentos sendo 
construídos pertencem à Di-
mensão, porém, o terreno do 
Jaguarema não está sob a sua 
responsabilidade. 

 Por meio de nota, a Secreta-
ria Municipal de Urbanismo e 
Habitação (Semurh) informou 
que o Jaguarema não é de res-
ponsabilidade do órgão muni-
cipal, pois o terreno em questão 
é de propriedade particular e 
não pública. As providências 
para evitar a ocupação devem 
ser adotadas pelo dono e/ou 
pela Polícia Militar.

Enquanto terreno parece não 
ser de responsabilidade de nin-
guém, as ocupações vão aumen-
tando de forma desordenada 
e os dois lados, dos morado-
res do entorno da área e dos 
ocupantes do terreno, esperam 
que resoluções sejam tomadas 
a respeito deste impasse.

Aqui é tudo 
tranquilo, já tem uns 

vinte moradores e 
nunca veio ninguém 

falar nada para a 
gente não. Todo 

mundo que tá aqui 
é porque não tem 

outro lugar para ficar

Ricardo Cordeiro, 

sem-teto

A história
do Jaguarema

O Clube Recreativo Jaguarema foi funda-
do em 3 de fevereiro de 1953, pelo Dr. Orlando 

Araújo, sendo durante muitos anos um dos prin-
cipais locais de lazer para os moradores do Anil e 

adjacências. Bailes de carnaval e festas da alta so-
ciedade ludovicense aconteciam com frequência nesse 
clube, que era escolhido em festas de 15 anos, forma-
tura, desfiles, etc. Referência e inovação para época, o 

clube Jaguarema foi o primeiro da cidade a possuir uma 
quadra de voleibol dentro de suas instalações. Após ser 

fechado, o clube foi deteriorando-se por vários anos, 
prédios foram construídos em seu entorno e a área onde 

anteriormente funcionava o estacionamento virou um 
lixão. Em 2005, quase nada mais restava do esplen-
dor que um dia existiu. O prédio, que sofreu ações de 

vândalos, teve telhas, portões, cerâmica, tijolos, 
portas, traves e até sanitários levados, além 
das dependências do clube destruídas pelos 

que passavam por ali atrás de algo que 
pudesse ser levado.

Moradores da área próximo ao terreno dizem ter medo das invasões. No local, várias casas 
já foram levantadas. Semurh desconhece a quem pertence a propriedade do terreno

Mas de quem seria a 
responsabilidade pelo terreno? 

Aulas no Cintra retornam terça-feira

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA DA SEDUC
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Ponte ligará Cidade 
Operária à Estrada de
São José de Ribamar

AÇÕES PARA SERVIDORES

TRATAMENTO DE ESGOTOS 

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM

A partir da próxima segunda-feira (21), a Secretaria 
Municipal de Saúde (Semus) realiza ações voltadas para os 
servidores, que vão contar com consulta médica, testes para 
detecção de hepatite B, C e sífilis, avaliação nutricional e 
acupuntura; além de orientações para o autocuidado masculino.

Desde o início do mês, as unidades de saúde tem 
desenvolvido ações voltadas para a saúde masculina, como 
parte da campanha Novembro Azul, movimento que visa 
sensibilizar os homens sobre a importância do diagnóstico 
precoce do câncer de próstata. A programação dirigida à 
população conta com palestras, distribuição de preservativos 
e verificação de pressão arterial, consultas com clínicos e 
urologistas e exames para detectar o câncer de próstata e 
outras doenças com altos índices de morbimortalidade.

Os investimentos na construção de Estações de Tratamento 
de Esgotos (ETEs) e de redes coletoras e estações elevatórias 
estão influenciando diretamente na balneabilidade das praias. 
Desde que a ETE do Vinhais – que tem capacidade para tratar 
40% dos esgotos de São Luís – foi inaugurada e mais de 80 km 
de redes coletoras foram implantadas, as praias começaram a 
apresentar índices próprios de balneabilidade. “Conseguimos 
atingir o nível de balneabilidade com muita rapidez, antes do 
que se poderia imaginar”, concluiu o presidente da Caema.

Após a finalização dos serviços de terraplanagem, as equipes 
iniciarão a impermeabilização da via - a etapa de imprimação - 
para receber o asfalto. A avenida já recebeu também serviços de 
drenagem profunda, com o objetivo de pôr fim aos constantes 
alagamentos. O motorista Ismaileno Campos Amaral, 25 anos, 
diz ficar feliz em ver a rua trafegável. "O nosso ônibus vai voltar, 
porque como não tinha condições de passar aqui, o itinerário 
foi transferido para outra rua. Os táxis, que paravam no meio do 
caminho, agora vão poder atravessar a rua toda. Ambulância e 
viatura da polícia vão conseguir entrar. A gente poder trafegar 
em nossa rua é o maior beneficio para todos", disse o morador. 
Ruas do entorno também estão no cronograma e serão 
recuperadas com pavimentação.

NOVEMBRO AZUL

BALNEABILIDADE

Caminhada alerta sobre 
o câncer de próstata

Praias estão 100% 
próprias para banho

Obras da construção da ponte que ligará o bairro da Cidade Operária à MA-201 foram 
intensificadas. Novo trajeto reduzirá tempo de deslocamento entre os dois destinos

 Após uma semana com 
somente um ponto impróprio 
para banho, dos 21 aferidos 
semanalmente, as praias da 
Região Metropolitana de São 
Luís voltaram a apresentar 
condições 100% próprias. É 
o que aponta o laudo sema-
nal de balneabilidade divul-
gado no último dia 11 de no-
vembro pelo Laboratório de 
Análises Ambientais – LAA, da 
Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Natu-
rais (Sema).

 As análises realizadas en-
tre os dias 9 e 13/11 constata-
ram que as praias de São Luís 
e São José de Ribamar estão 
100% próprias para banho, 
inclusive o ponto da Foz do 
Rio Calhau (ao lado do par-
quinho da Litorânea), que foi 
o único verificado como im-
próprio no laudo da semana 
passada.

 O presidente da Compa-
nhia de Saneamento Ambien-
tal do Maranhão (Caema), 
Davi Telles, explicou que o 
Rio Calhau foi um dos mais 
castigados da Ilha de São Luís 
por esgotos durante décadas. 
Em razão disso, o Governo 
do Estado vem trabalhando 
permanentemente na região 

para modificar esse cenário, 
por meio da otimização de 
algumas elevatórias e ma-
nutenção regular de buei-
ros, que melhoraram subs-
tancialmente a situação do 
corpo hídrico do rio.

 Ele esclareceu ainda que 
o ponto referente à Foz do Rio 
Calhau apareceu impróprio 
no laudo da semana passa-
da devido a um rompimento 
na antiga linha de esgoto da 
Avenida Daniel de La Tou-
che, implantada em 1984, 
que terá sua substituição 
concluída até semana que 
vem. “Os sucessivos rompi-
mentos dessa linha durante 
muitos anos contribuíram 
para o agravamento da si-
tuação do Rio. O cenário de 
absoluto sucateamento vai 
mudando com muita rapi-
dez”, ressaltou Telles.

 Desde o início do ano pas-
sado, o Governo está inves-
tindo na ampliação do esgo-
tamento sanitário de São Luís 
por meio do programa ‘Mais 
Saneamento’, que visa apli-
car R$ 350 milhões para que 
a região possa sair de 6% - ce-
nário encontrado em janeiro 
de 2015 – para patamares de 
70% de efluentes tratados.

"A 
gente vai sair do 
isolamento, por-
que antes não 
passava nem car-

ro pequeno aqui. A gente vivia, 
literalmente, em um buraco. Es-
tou muito satisfeito que nossa 
rua está recebendo esta obra", 
disse o vigilante Paulo Caval-
canti, 41 anos. Ele é morador 
da Avenida Oeste Externa, no 
bairro Cidade Operária, e um 
dos beneficiados com as obras 
de urbanização realizadas pela 
Prefeitura de São Luís. A obra vai 
ligar o bairro Cidade Operária 
à MA-201, na altura da Maiobi-
nha, em São José de Ribamar, 
reduzindo o tempo de desloca-
mento entre os dois destinos.

Os serviços vão beneficiar 
centenas de famílias que, a partir 
da conclusão dos serviços, te-
rão mais mobilidade e seguran-
ça. "Esse trabalho vai abrir um 
novo corredor viário na região 
e interligar estas comunidades 
aos bairros do entorno, além 
de tirá-los da situação de risco 
que havia antes, com a falta de 
estrutura", ressaltou o secretá-
rio municipal de Obras e Servi-
ços Públicos (Semosp), Antô-
nio Araújo. Nos últimos quatro 
anos, a Prefeitura de São Luís 
contabiliza cerca de duas mil 
ruas e avenidas urbanizadas, 
em cerca de cem bairros.

Antes, a via era tomada por 
um enorme bueiro e não havia 
qualquer condição de mobili-
dade. A construção da ponte já 
foi concluída e os serviços es-
tão em fase de terraplanagem. A 
ponte vai substituir uma estru-
tura frágil e precária, de madei-
ra, por outra de concreto arma-
do com 10 metros de extensão, 
mais resistente, maior e mais 
larga. As máquinas estão no lo-
cal e trabalham em ritmo ace-
lerado. Atualmente, realizam a 
preparação do solo para a pa-
vimentação com imprimação 
- base para o asfalto - e futuro 
asfaltamento.

O secretário destaca que 
os serviços têm como princi-
pal objetivo criar novas possi-
bilidades de tráfego de veícu-

Com uma caminhada re-
alizada na manhã de ontem 
(17), no bairro do Cohatrac, 
o Centro de Saúde Salomão 
Fiquene, que integra a rede 
municipal de saúde, alertou 
os homens da comunidade 
para a importância da pre-
venção do câncer de próstata.

A secretária municipal de 
Saúde, Helena Duailibe, ressal-
ta que as ações da atual gestão 
estão ampliando o acesso do 
homem à saúde integral. "Essa 

preocupação tem sido cons-
tante; por isso, priorizamos 
a implantação de um espaço 
no Centro de Especialidades 
Médicas para oferecer aten-
dimento exclusivamente ao 
público masculino. Além dis-
so, as nossas unidades reali-
zaram programação durante 
todo o mês, e vamos encerrar 
o novembro azul, estimulan-
do o funcionário da Semus 
a cuidar da própria saúde", 
afirmou a secretária.

Laudo da Sema constatou que praias estão liberadas para banho

los e reduzir o fluxo 
nos grandes corredores 
de trânsito, a fim de melhorar a 
mobilidade urbana na capital 
maranhense. "A iniciativa re-
duzirá em cerca de meio quilô-
metro o deslocamento entre os 
dois destinos e propiciará que 
os motoristas façam o percurso 
em até seis minutos", destacou 
Antônio Araújo.

Benefícios

"Foram anos convivendo com 
as enchentes e a minha casa era 
uma das prejudicadas. A poeira 
era outro problema sério que a 
gente tinha aqui. Nem adian-
tava limpar as coisas. Graças a 
Deus que agora esses proble-
mas não vão mais existir", disse 
Paulo Cavalcanti, que mora na 
área há mais de 15 anos.

Para a cabeleireira Luciane 
Câmara, 37 anos, os serviços vão 
garantir mais clientela para seu 
pequeno negócio. Ela tem um 
restaurante no local, mas não 
conseguia atrair consumido-
res, devido à situação em que 
estava a avenida. "Estou mui-
to esperançosa com a nova rua 
que vamos ter, a partir destes 
serviços. Com certeza, agora a 
clientela vai aparecer e permane-
cer", disse a moradora. Luciane 
lembra que andar na via era im-

possível com 
tantos percalços. 
Somado ao enorme buraco que 
tomava a área, moradores pre-
cisavam driblar a poeira e os 
vários pontos de lama.

Segundo a moradora, uma 
rua alternativa nas proximida-
des era utilizada para tráfego 
pela comunidade. "Muita gen-

te já caiu nesse 
buraco. Tinha que 

passar com jeitinho para não 
sofrer acidente. Até a entrega 
de correspondência, mercado-
rias, a gente precisava se des-
locar para outra rua. Aqui não 
entrava carro de jeito nenhum. 
Um sofrimento que agora vai ter 
fim", festeja Luciene Câmara.

Obras  
da ponte foram 

intensificadas pelo 
secretário municipal 
de Obras e Serviços 

Públicos 
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Governo e Caixa
 dialogam parcerias

Valor máximo do salário
 oferecido pela 

Prefeitura de Carolina

9 MIL
R$

SELETIVO

OPORTUNIDADE

Prefeitura de Carolina abre 
369 vagas para todos os níveis

TOTVS abre inscrição para 
Programa de Trainees 2017

CONCURSOS

Projetos na área de cultura e infraestrutura para fomentar o potencial turístico-cultural 
do Maranhão estiveram na pauta do encontro entre o Governo do Estado e Caixa

O 
governador Flávio 
Dino recebeu a visi-
ta do presidente da 
Caixa Econômica Fe-

deral (CEF), Gilberto Occhi, na 
manhã de ontem, no Palácio 
dos Leões. Na pauta do encon-
tro, projetos em parceria en-
tre o Governo do Estado e o 
banco público para alavancar 
a cultura e a infraestrutura do 
Maranhão.

Durante a conversa, o go-
vernador Flávio Dino sugeriu 
ao presidente da Caixa a im-
plantação de um centro cul-
tural da instituição financeira 
em São Luís, com o objetivo de 
aproveitar o prédio localizado 
do Centro Histórico, que atual-
mente abriga a Superintendên-
cia do banco, e transformá-lo 
em um local de atuação pau-
tada pela diversidade e quali-
dade de eventos, preservação 
de identidades culturais, disse-
minação de valores e fomento 
à cultura.

De acordo com o governa-
dor Flávio Dino, a intenção é 
utilizar o potencial turístico-
cultural do Maranhão para ofe-
recer aos visitantes e a popu-
lação maranhense um espaço 
com galerias de arte e oficinas 
voltadas para a área, a exem-
plo do que ocorre em cidades 
como Brasília, São Paulo, Re-
cife, Curitiba, Salvador, entre 
outras. “O intuito é aproveitar 
a vocação turística da nossa 
capital a partir da utilização 
de um prédio histórico para a 
implantação de uma unidade 
do Caixa Cultural”, pontou o 
governador.

 Ainda na pauta do encon-
tro, o governador dialogou com 

 Uma nova oportunidade 
de intercâmbio internacional 
para alunos da rede pública foi 
aberta na última quarta-feira 
(16) pelo governo do estado. 
Desta vez os contemplados são 
alunos do Instituto de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão (Iema) que poderão 
cursar por meio do Programa 
“Iema no Mundo” um semestre 
de High School na Argentina e 
Canadá com todas as despesas 
pagas pelo governo. O edital 
do programa para seleção dos 
alunos foi lançado na quarta-
feira (16) por Jhonatan Almada, 
secretário de Estado da Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, em 
evento realizado na unidade 
plena do Iema São Luís.

 A iniciativa tem a parce-
ria da empresa de intercâmbio 
Via Mundo. A chamada públi-
ca fica aberta até o dia 20 no-
vembro no site da Secti- www.
secti.ma.gov.br “Ficamos mui-
to felizes de lançarmos o “Iema 
no Mundo”, possibilitando aos 
nossos estudantes a oportuni-
dade de realizar um intercâmbio 
internacional, de cursar parte 
do ensino médio no exterior. É 
o governo Flávio Dino cada vez 
mais democratizando oportu-
nidades para os nossos estu-
dantes”, destacou o secretário. 
“Hoje o estudante da rede pú-
blica tem três oportunidades 
principais para fazer seu inter-
câmbio: pelos programas Cida-
dão do Mundo, Estagio Inter-
nacional e a agora pelo Iema no 
Mundo”, completou Almada.

 O objetivo principal do 
programa, que está disponi-

A TOTVS, líder no desen-
volvimento de soluções de ne-
gócio no Brasil e na América 
Latina, abre as inscrições para 
o Programa de Trainees 2017. 
Ao todo, são oferecidas 20 va-
gas, sendo 15 para perfis téc-
nicos e cinco corporativos. Os 
candidatos têm até o dia 31 de 
dezembro para se inscreverem 
no site do programa.

 Podem se candidatar jo-
vens de todo o país formados 
entre dezembro de 2014 e de-
zembro de 2016 dos cursos de 
Administração de Empresas, 
Economia, Marketing/ Publi-
cidade e Propaganda, Ciência 
da Computação, Sistemas da 
Informação, Engenharia de 
Produção, Elétrica, Eletrôni-
ca, Mecânica e de Sistemas.

 O foco da companhia é 
atrair jovens questionadores, 
curiosos e com desejo de fazer 
parte da construção da TOTVS 
dos próximos anos. “Ser um 
TOTVER significa respirar ino-
vação, ser incansável na busca 
por qualidade, conhecimento 
em novas tecnologias e traba-
lhar de um jeito mais simples 
e colaborativo”, destaca Rita 
Pellegrino, diretora de RH da 
TOTVS. O processo seletivo 
será divido em etapas, tanto 
on-line, quanto presenciais, 
que incluem contato com casos 

A Prefeitura de Carolina, 
no Maranhão, divulgou o edi-
tal nº 001/2016 de concur-
so público, destinado a se-
lecionar 369 candidatos de 
escolaridade fundamental, 
intermediária, técnica e su-
perior, para a ocupação de 
vagas imediatas, sob o regime 
estatutário. Os vencimentos 
ofertados vão de R$ 880,00 a 
R$ 9.000,00, para trabalhar 
em carga horária de 20, 30 
ou 40 horas por semana.

Os cargos com vagas são: 
Auxiliar de Serviços Gerais, 
Motorista "D", Agente de Ad-
ministração, Auxiliar de Se-
gurança e Vigilância, Agente 
de Arrecadação e Fiscaliza-
ção, Auxiliar de Consultó-
rio Odontológico, Auxiliar 
de Laboratório, Operador 
de Computador, Técnico 
em Enfermagem, Técnico em 
Manutenção - Informática, 
Técnico de Radiologia, Assis-
tente Social, Analista Jurídico, 
Enfermeiro, Engenheiro Ci-
vil, Farmacêutico Bioquími-
co, Fisioterapeuta, Médico, 
Nutricionista, Procurador, 
Professor de várias moda-
lidades, Psicólogo e Super-
visor Escolar.

As inscrições devem ser 
feitas até o dia 2 de dezem-
bro de 2016, pela internet, no 
endereço eletrônico: www.
consep-pi.com.br. O valor 
da taxa de inscrição varia 
entre R$ 40,00 e R$ 100,00.

O concurso será compos-
to de prova escrita objetiva e 
análise de títulos, conforme 
o cargo pretendido. A prova 
objetiva está marcada para 
ser aplicada no dia 18 de de-
zembro de 2016, em local e 
horário a serem oportuna-
mente divulgados. A valida-
de do concurso público é de 
dois anos, a contar da data 
de homologação do resulta-
do final, podendo ser pror-
rogado por igual período.

Sobre a TOTVS

Provedora de soluções de 
negócios para empresas 
de todos os portes, 
atua com softwares de 
gestão, plataformas de 
produtividade e colaboração, 
hardware e consultoria, 
com liderança absoluta no 
mercado SMB na América 
Latina. Com mais de 50% 
de marketshare no Brasil, 
ocupa a 21ª posição de 
marca mais valiosa do país 
no ranking da Interbrand. 
A TOTVS está presente em 
41 países com uma receita 
líquida de mais de R$ 2 
bilhões. No Brasil, conta com 
15 filiais, 52 franquias, 5 mil 
canais de distribuição e 10 
centros de desenvolvimento. 
No exterior, conta com 
mais 7 filiais e 5 centros 
de desenvolvimento 
(Estados Unidos, México, 
China e Taiwan). Para mais 
informações, acesse o 
website www.totvs.com.

Experiência de vida

Para a estudante Leilane 
Souza, esta é uma 
oportunidade única para 
seu futuro profissional e sua 
vida pessoal. “Penso que 
esse é um sonho de todos 
os estudantes, mas que 
poucos conseguem realizar 
porque sabemos que um 
intercâmbio desses é muito 
caro e quase nenhum de 
nós pode bancar. Eu quero 
muito ser selecionada”, 
disse Leilane, que cursa 
Serviço Jurídico. Aldiele 
Ferreira Vilela, da mesma 
turma de Leilane, também 
ficou empolgada com o 
lançamento do edital. “É 
uma experiência para a 
vida toda participar de um 
intercâmbio desses. Vou me 
inscrever e ficarei muito feliz 
se for selecionada."

Requisitos

 Para seleção dos alunos 
foram definidos alguns 
requisitos que podem ser 
consultados no edital. 
Entre eles estão ser aluno 
regulamente matriculado 
no primeiro ano de uma 
das unidades plenas do 
Iema, ter obtido, ao longo 
de 2016, notas iguais 
ou maiores que 8 em 
todas as disciplinas da 
Base Nacional Comum e 
possuir 98% de frequência 
no primeiro semestre 
deste ano.

Pavimentação para 
habitações 

Ainda durante a reunião, o 
presidente da Caixa solicitou 
o apoio do Governo do Estado 
para a pavimentação dos 
acessos aos Residenciais 
Canto da Serra e Sebastião 
Régis Éneas, em Imperatriz, 
que fazem parte do Programa 
Minha Casa, Minha Vida e 
serão entregues em breve. 
“Me comprometi a viabilizar 
os acessos para que a Caixa 
possa, ainda esse ano, 
entregar essas unidades 
habitacionais”, explicou Flávio 
Dino.

reais e a cultura da empresa.
 Essas e demais informa-

ções sobre o programa e a em-
presa estão disponíveis no site 
do Programa de Trainees TO-
TVS 2017.

EDUCAÇÃO

 Lançado programa “Iema no Mundo” 

Alunos terão 
oportunidade 

de participar de 
intercâmbio em países 

como Argentina e 
Canadá

bilizando seis vagas que serão 
divididas entres os alunos do 
primeiro ano do Iema de São 
Luís, Bacabeira e Pindaré Mi-
rim, é propiciar a esse aluno 
uma vivência no idioma estran-
geiro, conhecimento em outro 
sistema educacional, estabe-
lecer relações com estudantes 
de outros países e estimulá-lo 
a concluir o ensino médio e se-
guir a carreira acadêmica ou 
profissionalizante. 

 Os critérios para participa-
ção no edital que já está dis-
ponível no site da Secti foram 
apresentados pelo pró-reitor 
de Ensino do Iema, Elinaldo 
Soares, que destacou a inicia-
tiva inédita do governo. “Esta 
é a primeira vez que estudan-
tes da rede pública têm opor-
tunidade de participar de um 
High School que com certeza 
irá impactar de forma positiva 
em sua formação profissional”, 

Moises Dias, o coordenador de 
Marketing da Via Mundo, Ivo 
Santos, falou aos alunos pre-
sentes no evento como será a 
ida deles para o exterior e sua 
permanência durante os seis 
meses do High School. Du-
rante sua fala, ele destacou a 
importância da iniciativa do 
governo. “Esta é uma oportu-
nidade única para estes alu-
nos. Depois de uma oportuni-
dade dessa eles voltam mais 
preparados para enfrentar os 
desafios que o mundo ofere-
ce e também com uma pers-
pectiva mais transformadora”,  
disse Ivo Santos.

Governador conversou com representantes da Caixa sobre a disseminação do fomento cultural no estado

Gilberto Occhi acerca das ope-
rações de crédito do governo do 
estado com a Caixa. Ontem, a 
Assembleia Legislativa aprovou 
empréstimo de R$ 444 milhões 
para o Governo junto ao banco 
público. Flávio Dino destacou 

que esses recursos serão utili-
zados para a continuidade de 
obras que beneficiarão “todas 
as regiões do estado com es-
tradas pavimentadas, ações de 
abastecimento d’água, desti-
nação de viaturas policiais e 

O intuito é aproveitar a vocação 
turística da nossa capital a partir 

da utilização de um prédio histórico 
para a implantação de uma 
unidade do Caixa Cultural

Flávio Dino,  governador

GILSON TEIXEIRA/SECAP

de equipamentos para quali-
ficação de estradas vicinais e 
vias urbanas”.

disse o pró-reitor.
Durante o alçamento da 

chamada pública, que con-
tou também com as presen-
ças do secretário adjunto da 
Secti, André Bello, da coorde-
nadora do programa Cidadão 
do Mundo, Fabiana Moura, e 
do diretor do Iema São Luís, 
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JOÃO PAULO

Polícia localiza desaparecido.  Cadáver foi encontrado enterrado em cova rasa na Vila 
Conceição, no Calhau, em área ocupada por vários membros de uma facção criminosa

Jovem é desovado 
no Altos do Calhau

Suspeitos trocam tiros 
com polícia e um é preso

U
m achado de cadáver 
pôs fim às buscas ao 
jovem Júlio César Fer-
reira dos Santos, o “Li-

lico”, de 24 anos. O rapaz, que 
era morador da Vila Riod, foi 
encontrado enterrado em cova 
rasa, na Vila Conceição, área 
localizada no Altos do Calhau,  
dominada por uma facção cri-
minosa que atua na Grande Ilha 
de São Luís. O corpo foi encon-
trado em local específico para 
desova de cadáveres.

De acordo com informa-
ções da Polícia Militar, o cor-
po foi achado de cabeça para 
baixo, em um juçaral. A fa-
mília revelou à polícia que o 
rapaz teria saído na última 
segunda-feira (14) para ir à 
Avenida Litorânea e depois 
à Vila Conceição. Após isso, 
não foi mais visto. 

Denúncias chegaram ao 
Centro Integrado de Opera-
ções Policiais (Ciops) de que 
um cadáver estaria enterrado 
na localidade. Chegando ao 
juçaral, os militares observa-
ram um pé humano enterrado. 

Eles isolaram o local, infor-
mando ao Corpo de Bombei-
ros e aos Instituto de Crimi-
nalística (Icrim). 

O juçaral é uma área bem 

conhecida por ser ponto de de-
sova utilizado pela facção cri-
minosa que domina a região. 
Investigações apontam para 
que outros três corpos ainda 

estejam enterrados no local. 
Os corpos seriam de pessoas 
ligadas a organizações crimi-
nosas rivais. A polícia investi-
ga todos os casos.

Cadáver  estava enterrado em uma área tida como específica para desova  e dominada por bandidos

Perseguição e troca de tiros. 
Assim se iniciou o dia no bairro 
do João Paulo. Dois suspeitos 
de assaltos foram perseguidos 
pela polícia e interceptados na 
Avenida Kennedy. Ao avistar os 
policiais, a dupla efetuou dis-
paros de arma de fogo e fugiu 
no veículo, um GM Montana, 

de cor prata, de placas OIS-
6847, do município de Porto 
Rico. Os suspeitos abandona-
ram o carro nas proximidades 
do Estádio Nhozinho Santos 
e fugiram a pé no sentido Ma-
caúba. Um deles foi preso e 
o outro, que estava armado 
com revólver, conseguiu fugir.

CASO MARIANA

Reconstituição do crime 
será feita pela polícia

O secretário de Segurança 
do Estado, Jefferson Portela, 
afirmou, em entrevista coleti-
va, que a polícia fará uma re-
constituição do crime de estu-
pro e assassinato de Mariana 
Costa, morta por seu cunhado 
Lucas Porto. A decisão ocorreu 
após a confissão do empresá-
rio, que disse ter estuprado e 
asfixiado a irmã de sua esposa, 

por quem, segundo ele, nutria 
sentimentos não correspondi-
dos. A polícia pretende, com 
a reconstituição dos aconte-
cimentos, elucidar o crime 
ocorrido no apartamento da 
vítima, no bairro do Turu, no 
último domingo (13). “Ele dis-
se que tinha uma atração pes-
soal muito forte pela senho-
ra Mariana”, contou Portela.
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Vamos, a partir 
dos próximos 

jogos, melhorar 
nosso rendimento 
para continuar na 

competição

Letícia Regina, 
da Unevale

SINUCA

São Luís vai sediar Copa Nordeste

São Luís, sexta-feira, 18 de novembro de 2016

GOL DE PLACA
Augusto Pellegrini

 

ACAVôlei maranhense
mantém favoritismo

A 
delegação do Mara-
nhão segue firme nas 
disputas classificató-
rias das modalidades 

do voleibol e do futsal dos Jo-
gos Escolares da Juventude - 
JEJ 2016, que estão sendo re-
alizadas em João Pessoa-PB. 
As equipes buscam resultados 
mais expressivos para chegar 
às quartas de final.

 As meninas do time de volei-
bol, representado por alunas da 
Unidade de Ensino Vale do Aço 
(Unevale), de Imperatriz, não 
conseguiram superar a equipe 
de Rondônia, em uma dispu-
ta realizada na quadra polies-
portiva do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia 
da Paraíba, mas continuam no 
jogo, favoritas na etapa de clas-
sificatória. Placar do jogo: 2 a 0.

 “Não conhecíamos as nos-
sas adversárias e fomos surpre-
endias pela forte atuação de-
las em quadra. Vamos, a partir 
dos próximos jogos, melhorar 
nosso rendimento para conti-
nuar na competição”, comen-
tou Letícia Regina, 17 anos, do 
time do estado do Maranhão.

 No futsal, os atletas mara-

OS ENCANTOS DO 
ESPORTE A MOTOR

 
Fugindo às suas características de dar palpites so-

bre o mundo da bola, Gol de Placa desta sexta-feira vai 
abordar um assunto que entre os brasileiros se tornou 
extremamente polêmico. Estou de referindo à Fórmula 1.

“Por que polêmico?” – perguntarão os leitores.
Porque, respondo eu, desde a morte de Ayrton Senna, 

poucos se interessam em dedicar as manhãs e madru-
gadas de domingo a ouvir o ronco dos motores, como 
dizem os locutores especializados.

Talvez falte motivação a esses brasileiros, mas não 
falta tradição nem história nas corridas automobilísti-
cas, pois desde 1902 os motores roncavam no Hipódro-
mo Paulistano em São Paulo. Durante a primeira déca-
da do século 20 outras corridas se realizaram por aqui, 
mas o esporte se tornou definitivo a partir de 1933 com 
as corridas no Rio de Janeiro no Hipódromo da Gávea.

A profissionalização de fato aconteceu com o pilo-
to Manuel de Teffé, que veio da Europa com o sonho 
de organizar as provas automobilísticas no Brasil, o que 
propiciou o surgimento de pilotos como Irineu Corrêa 
e Francisco Landi.

O circuito de Fórmula 1 começou  suas aventuras em 
1950 em Silverstone, na Inglaterra, tendo como grande 
nome o argentino Juan Manuel Fangio, cinco vezes cam-
peão e duas vezes vice em oito temporadas. 

Foi apenas em 1970, em Brands Hatch, também na 
Inglaterra,  com a estreia de Emerson Fittipaldi, que o 
Brasil teve um piloto fazendo parte do chamado circo. 
Ele seria bicampeão em 1972 e 1974 e saiu da categoria 
após uma fracassada tentativa de fazer andar nas velozes 
pistas do mundo um carro de fabricação brasileira, de 
marca Copersucar, mas foi fazer sucesso na Fórmula Indy. 

Foi quando a imprensa esportiva brasileira – radio e 
televisão – começou a transmitir os Grandes Prêmios, com 
audiência e patrocinadores garantidos, fazendo surgir 
uma geração de entusiastas que eram ao mesmo tempo 
mecânicos, pilotos e inovadores, geração que produzi-
ria José Carlos Pace,  Maurício Gugelmin, Roberto Pupo 
Moreno e outros. 

A segunda leva de pilotos brasileiros bem sucedidos 
teve a participação de Nelson Piquet, que conquistou 
três títulos, em 1981, 1983 s 1987, e também mereceu 
os holofotes.

Mas foi a terceira leva, com a chegada de Ayrton Sen-
na, que criou toda uma equipe de fãs, levando ao delírio 
das manhãs de domingo desde aqueles que realmente se 
identificavam com o automobilismo até aqueles que não 
tinham a mínima intimidade com o esporte e até relu-
tavam em chamar de esporte aquele conjunto formado 
por homem e máquina.

Ayrton Senna foi tricampeão em 1988, 1990 e 1991, 
foi vice em 1993, e deixou a sensação que poderia ter ido 
além não fosse o acidente fatal de 1994 em Imola, na Itália.

Senna representa uma história à parte para o auto-
mobilismo, não apenas no Brasil como também no res-
to do mundo. Estreou em 1983 e, de acordo com muitos 
especialistas deixou um legado de conquistas e elevou 
o nível do esporte a outro patamar. Após mais de vinte 
anos, pesquisas mostram que o piloto é ainda conside-
rado o melhor de todos os tempos.

A sua ausência causou uma grande baixa entre os te-
lespectadores não apenas porque não apareceram pilotos 
com o carisma necessário para substituir a sua imagem, 
mas também porque brasileiro é um torcedor que “não 
gosta de esporte, ele gosta de vencer”. Mas a falta de um 
piloto brasileiro competitivo não me impede de admi-
rar outros talentos que fazem do esporte um dos mais 
considerados no mundo em termos de mídia, torcida e 
injeção de dinheiro envolvido. 

Depois de Senna, a Fórmula 1 mostrou Michael Schu-
macher (heptacampeão), Sebastian Vettel (tetracampeão) 
e Lewis Hamilton (tricampeão), sem falar dos bicampe-
ões Fernando Alonso e Mika Hakkinen, todos pilotos de 
alto nível que sem dúvida também valeram a pena minha 
atenção nas temporadas automobilísticas de 1994 para cá.

Domingo passado eu tive a oportunidade de rever 
Senna no carro e na alma do holandês Max Verstappen, 
que nas voltas finais fez treze ultrapassagens debaixo de 
intensa chuva, ganhando treze posições e saindo de um 
décimo-sexto lugar para o pódio.

Então, vale ou não vale a pena continuar prestigian-
do a Fórmula 1?

A Stock Car chega neste fim 
de semana ao estado de Minas 
Gerais, onde faz sua estreia no 
Circuito dos Cristais, em Curve-
lo - a cerca de 170km da capital 
Belo Horizonte. A penúltima 
etapa do ano promete novos 
desafios aos pilotos em meio 
a uma intensa briga pelo títu-
lo, que está polarizada prin-
cipalmente entre Felipe Fraga 
e Rubens Barrichello, apesar 
de outros seis pilotos ainda te-
rem chances matemáticas. Para 
Rafael Suzuki, o ineditismo do 
circuito é um fator interessan-
te, que deve deixar ainda mais 
equilibrada a disputa da última 
rodada dupla da temporada.

Curvelo é a pista mais lon-
ga do atual calendário da ca-
tegoria, com 4.420 metros de 
extensão e um traçado bem 
técnico, com 18 curvas, subi-
das e descidas, além de uma 
longa reta de 800 metros, que 
deverá ser o principal ponto 

Federação Maranhense de 
Bilhar e Sinuca (FMBS) e a Asso-
ciação Atlética Banco do Brasil 
(AABB - São Luís) vão realizar 
a 1ª Copa Nordeste de Sinuca 
Six Reds (modalidade com seis 
bolas vermelhas) nos dias 9, 10 
e 11 de dezembro deste ano. 
A competição é inédita na re-
gião. Os jogos serão disputados 
na Associação Atlética Banco 
do Brasil (AABB-São Luís) e a 
premiação geral é de R$ 15 mil 
(até a décima sexta colocação).

As inscrições podem ser 
feitas até o dia 28 deste mês 
com a comissão organizado-
ra. O vice-presidente da CBBS 
e presidente da FMBS, Louri-
val Bogéa, destaca que “a re-
alização da 1ª Copa Nordeste 
de Sinuca Six Reds reafirma 
a importância do Maranhão 
como uma das maiores potên-
cias na realização de grandes 
eventos da sinuca brasileira”.

 Desde 2010, a FMBS já rea-

STOCK CAR

Minas é o próximo desafio de Suzuki

de ultrapassagens, 
com a ajuda do push-
to-pass, mas não é o único. 

Poucos pilotos do grid con-
seguiram conhecer o traçado 
com outros carros, já que não é 
permitido treinar com o carro 

da Stock Car fora dos finais de 
semana de corrida, mas mes-
mo assim Suzuki acredita que 
todos chegam em condições 

similares. O piloto da 
Geolab Racing estudou bas-

tante o circuito, com vídeos 
onboard e análise das carac-
terísticas da pista, e gostou 
do que vem por aí. 

Carro de Suzuki 
está pronto para 

nova disputa

Vinícius, uma das 
revelações
 da sinuca

lizou três campeonatos brasi-
leiros, duas Copas Brasil, dois 
Norte-Nordeste, 14 torneios Ma-

ranhão/Piauí e dezenas de even-
tos estaduais, a exemplo dos 
torneios Josilda Bogéa, Jornal 

Pequeno e da Copa Félix Pin-
to. A competição tem o apoio 
do Governo do Estado.

nhenses começaram a partida 
com todo gás, chutando três 
bolas na rede. No segundo tem-
po, os meninos foram surpre-
endidos pelo bom desempenho 
dos sul-mato-grossense, que 
viraram o placar: 4 a 3 gols. “A 
partir de agora é buscar equi-
líbrio e focar no trabalho em 
equipe”, destacou Son-Ede Jú-
nior, 17 anos, do Instituto Edu-
cacional Adonai (COC), escola 
do município de Açailândia, que 

integra a Delegação do Mara-
nhão nos JEJ 2016.

 As duas equipes ainda par-
ticipam de mais uma rodada de 
jogos em sua chave, momento 
classificatório para as quar-
tas de final. As disputas dos 
JEJ acontecem até o próximo 
sábado, dia 19.  A delegação 
é patrocinada pelo Governo 
do Maranhão, por meio da Se-
cretaria de Estado do Esporte 
e Lazer (Sedel).

Meninas do 
vôlei maranhense 

buscam  resultados 
mais expressivos 
em João Pessoa

Apesar da derrota das meninas da Unidade de Ensino Vale do  Aço, de Imperatriz,  para  uma 
equipe de Rondônia, o grupo segue bastante animado nos Jogos Escolares da Juventude



Próximos Jogos

CASTELÃO

Sampaio não perde mando
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SIMULAÇÃO

STJD condena Valdívia a
pagar multa de R$ 8 milDiretoria do Papão 

deve ser renovada
Celio Sergio aceita convite de conselheiros e confirma candidatura à presidência do 

Moto Club de São Luís. A inscrição da chapa deverá ocorrer neste fim de semana 

F
altando alguns dias para a 
eleição do novo presidente 
do Moto Club, surgiu um 
nome que pode assumir 

a presidência do Conselho Di-
retor. Celio Sergio, jornalista, 
de 46 anos, foi convidado por 
um grupo de conselheiros e re-
solveu topar o desafio, por en-
tender que essa parceria pode 
significar uma contribuição po-
sitiva para o futuro do Papão.

 “Nossa intenção é dar con-
tinuidade ao trabalho que vem 
sendo feito nos últimos anos 
por Roberto Fernandes e Hans 
Nina, com a certeza de que ha-
verá uma diretoria renovada, 
colocando a nova gestão em 
uma situação motivadora em 
realizar novos projetos positi-
vos para o Moto Club”, adianta. 

Nos últimos anos, Celio es-
teve sempre próximo das deci-
sões do Moto, principalmente 
na área de marketing. O sócio-
torcedor do clube, que ainda não 
está fortalecido no estado, deve 
ser uma das áreas que serão tra-
balhadas pelo novo presidente. 
“Sempre militei no Moto, tra-
balhei desde muitos anos no 
clube e, nesse momento, pre-
cisamos somar e tentar contri-
buir com o time”, afirmou Celio.

As eleições estão marcadas 
para o dia 25 de novembro. A 
inscrição da chapa será oficiali-
zada neste fim de semana, con-
tendo todos os nomes da futura 
diretoria que já confirmaram 
participação.   

O departamento jurídico do 
Sampaio Corrêa, representado 
pelo  advogado Jorge Viveiros, 
apresentou bons argumentos 
perante o Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD) e li-
vrou o clube da perda de mando 
de campo. Pelo placar de 3×2, o 
Tricolor foi absolvido e terá que 
arcar somente com a multa es-
tipulada no valor de R$ 5 mil.

O árbitro do jogo, Flávio Ro-
drigues de Souza, aspirante Fifa 
(de São Paulo), relatou os lan-
çamentos de objetos da torcida 
do Sampaio contra os jogadores 

do próprio clube após a partida 
contra o Vila Nova-GO, realizada 
no último dia 25 de outubro, no 
Estádio Castelão. O meia Raylan 
também foi julgado pela expul-
são nessa mesma partida e sus-
penso por um jogo, já cumprido.

Alteração 

O técnico  Vinícius Salda-
nha decidiu fazer algumas mu-
danças no time titular que vai 
enfrentar o Atlético-GO, ama-
nhã, às 16h30, no Estádio Cas-
telão. As alterações começam 

pela defesa, em que o jovem  
Breno ocupará a posição até 
então ocupada por Wagner Fo-
golari. Na lateral esquerda, vem 
treinando Ruhan, ex-Atlético 
Itajaí-SC, que nunca atuou pela 
equipe. Também pode ocorrer 
a volta de Daniel Barros e Fer-
nandinho começar jogando, o 
mesmo acontecendo com Hilti-
nho. A provável formação: Ro-
drigo Ramos; Guilherme Luce-
na, Breno, Mimica, Luíz Otávio, 
Diego Lorenzi, Daniel Barros, 
Hiltinho e Ruhan; Fernandi-
nho e Thiago Santos.

Sempre militei no Moto, trabalhei 
desde muitos anos e, nesse momento, 
precisamos somar e tentar contribuir 

positivamente com o clube

Célio Sérgio, candidato à presidência

ca é Ruy Scarpino, que esteve 
à frente do time na conquis-
ta do título do Estadual deste 
ano e no acesso à Série C do 
Campeonato Brasileiro.

Caso seja confirmado como 
presidente, Celio Sérgio terá 
a responsabilidade de conti-
nuar o trabalho que já foi re-
alizado dentro e fora de cam-
po e ajudar o Papão, logo no 
início do ano 2017, na busca 
pelo bicampeonato maranhen-
se, além da preparação do time 
para a disputa  das copas do 
Brasil, Nordeste, e da Série C 
do Brasileiro. 

Montagem do time

O diretor de futebol Walde-
mir Rosa trabalha na monta-

gem do time para a temporada 
2017 e já negocia com vários 
jogadores. O  mais cotado para 
comandar a comissão técni-

A sexta-feira pode definir 
o rebaixamento na Série B do 
Campeonato Brasileiro. Isso por-
que o Oeste recebe o Joinville na 
Arena Barueri, região da Gran-
de São Paulo, às 19h15. O jogo 
abre a 37ª e penúltima rodada, 
que também terá Luverdense 
e Goiás no Estádio Passo das 
Emas, em Lucas do Rio Verde 
(MT), às 21h30. O Bragantino, 
que joga apenas  amanhã, 20, 
pode cair para a Série C 2017 
mesmo sem ainda ter entrado 

em campo. Sampaio Corrêa e 
Tupi já caíram.

Há 15 jogos sem vencer, o 
Oeste pode completar ‘dentro 
de casa’ um turno inteiro sem 
somar três pontos. Mas, por ou-
tro lado, se apenas empatar com 
o Joinville, o time de Fernando 
Diniz decreta o rebaixamento 
do adversário e ainda leva o Bra-
gantino junto. Isso porque, na 
classificação, o Oeste tem 38, 
o Joinville, 34, e o Bragantino, 
32, restando apenas um jogo.

HOJE
Oeste            x    Joinville-SC
Luverdense x    Goiás-GO
 
AMANHÃ
Tupi-MG        x    Náutico-PE
Londrina       x    Avaí-SC
Criciúma       x   Vasco-RJ
Bahia-BA      x   Bragantino
Sampaio        x   Atlético-GO
Vila Nova      x   Paysandu-PA
Ceará-CE       x   Paraná-PR
Brasil-RS      x   CRB

REBAIXAMENTO

Joinville e Braga podem cair  

Foi no Castelão que a  torcida atirou  objetos contra jogadores após o jogo entre Sampaio e Vila Nova-GO

O meia-atacante Valdívia, 
do Internacional, foi conde-
nado a pagar uma multa de 
R$ 8 mil por simular um pê-
nalti na partida contra o Co-
ritiba, no início de outubro. 
A punição foi aplicada pela 
Quinta Comissão do Superior 
Tribunal de Justiça Despor-
tiva (STJD), ontem, e aceita 
pelo clube. A proposta será 
encaminhada junto com o 
processo a um Auditor do 
Pleno do STJD para que seja 
homologada.Pela proposta 
de transação disciplinar do 
STJD, o dinheiro deverá ser 
doado à instituição de ca-
ridade Casa de Nazaré, de 

Porto Alegre (RS), dentro do 
prazo de sete dias. 

No entender do STJD, Val-
divia assumiu “conduta con-
trária à disciplina ou à ética 
desportiva” ao simular um 
pênalti e admitir isso publi-
camente em entrevista pós-
jogo, dizendo que se jogou no 
lance. Do pênalti, converti-
do por Vitinho, saiu o único 
gol da partida, vencida pelo 
Inter por 1 a 0. Para a procu-
radoria, além de impactar no 
resultado da partida, o com-
portamento de Valdívia ainda 
trouxe prejuízos ao zagueiro 
Luccas Claro, do Coritiba, ad-
vertido com o cartão amarelo.

Podendo perder Paulo 
Victor na próxima tempo-
rada - o jogador está insatis-
feito na reserva de Alex Mu-
ralha e tem atuado apenas 
quando o titular é convoca-
do pela Seleção Brasileira 
-, o Flamengo já começa a 
traçar planos para um novo 
reforço na posição. Trata-
se de Gatito Fernández, um 
dos poucos destaques do Fi-
gueirense no Campeonato 
Brasileiro.

Há um mês, o jogador foi 
oferecido ao Mengão, mas aca-
bou não sendo unanimidade 
por parte da diretoria, porém, 
uma possível saída de Paulo 
Victor acabou mudando esse 
pensamento. O Flamengo vê 
uma necessidade de ter um 

reserva imediato no caso de 
Alex Muralha sofrer uma le-
são ou ser convocado.

Paulo Victor tem contra-
to com o Flamengo por mais 
dois anos e já prevê uma con-
versa com a diretoria para o 
dia 5 de janeiro. A intenção 
do goleiro é achar um time 
que o queira como titular, 
uma vez que vê a necessi-
dade de jogar.

Paraguaio, Gatito Fernán-
dez chegou ao Figueirense 
após uma boa passagem pelo 
Vitória. Um possível rebai-
xamento do time catarinen-
se faz com que uma saída 
seja iminente. O próprio jo-
gador, de 28 anos, vê com 
bons olhos uma transferên-
cia ao Mengão.

REFORÇO

Fla quer Gatito Fernández
para vaga de Paulo Victor

KARLOS GEROMY
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Serviço

O quê?  Aniversário de 4 
anos do Grupo Feijoada 
Completa

Quando? 18 (sexta-feira)

Onde? Boteco Samba, 
Cerveja e Futebol (Recanto 
Vinhais).

Quanto? Não informado

QUATRO ANOS DE MUITO SAMBA

O grupo Feijoada Completa aniversaria e faz festa 

IMPAR www.oimparcial.com.br

São Luís, sexta-feira, 18 de novembro de 2016

Os músicos Chiquinho 
França e Wilson 
Zara fazem shows 
reverenciando obras 
musicais que são 
sucesso até hoje com 
tributos para Pink 
Floyd e Raul Seixas

PATRICIA CUNHA

O 
tributo a Pink Floyd, reali-
zado pelo instrumentista 
Chiquinho França há 11 
anos, ganhou uma nova 

roupagem: um encontro do rock 
com Pink França Floyd e Cowboy 
Fora da Lei, que será apresentado 
nesta sexta-feira, 18, a partir das 
21h, na Lagoa da Jansen. A novi-
dade desta edição é o convidado 
especial, amigo e parceiro de Chi-
quinho, Wilson Zara, que apresen-
tará o show Cowboy Fora da Lei, 
interpretando as mais irreverentes 
e emocionantes canções de Raul 
Seixas. 

Além de Zara, que fará um es-
petáculo à parte, o tributo terá 
os convidados Adriano Correa, 
Clayton Amorim e Lucy Berce, que 
transformarão a noite em uma ver-
dadeira balada com as músicas de 
uma das maiores bandas de rock 
progressivo do mundo.

O concerto é um tributo à ban-
da inglesa Pink Floyd, na versão 
mágica do guitarrista e produtor 
cultural Chiquinho França, que, ao 
longo dos anos, conseguiu consoli-
dar este show no estado. No show, 
além das clássicas de Pink Floyd, 
que segundo o músico não é um 
cover, já que executa a sua manei-
ra, também tocará algumas do seu 
repertório autoral já bastante co-
nhecidas e aplaudidas pelo seu pú-
blico, fazendo jus assim ao nome 
Pink “França” Floyd.

Chiquinho França subirá no 
palco com uma banda formada 
por Edson Bastos (guitarra/violão 
e direção musical), Serginho Car-
valho (baixo/vocal), Aranha Daniel 
(bateria) e Marco Moraes (tecla-
dos). No repertório, as clássicas de 
Pink Floyd, como Another Brick In 
The Wall e Wish You Were Here; al-
gumas de autoria dele, como Fissu-
ra e Esporte, entre outras.

“Esse show é pra mim uma 
forma de oração. Aproveito para 
celebrar com meu público a vida, 
a arte, a fraternidade, a partilha, 
a humanidade, a paz e o amor”, 
comenta Chiquinho França, assu-

midamente fã de 
Pink Floyd.

Pink Floyd foi uma banda 
de rock inglesa formada em Cam-
bridge em 1965, que atingiu suces-
so internacional com sua música 
psicodélica e progressiva. Seu 
trabalho foi marcado pelo 
uso de letras filosóficas, ex-
perimentações musicais, 
capas de álbuns inovado-
ras e shows elaborados. O 
Pink Floyd é um dos gru-
pos de rock mais influen-
tes e comercialmente bem-
sucedidos da história, tendo 
vendido mais de 250 milhões 
de álbuns ao redor do mundo.

“Esse tributo me alimenta a 
alma, me renova a vida e me enche 
de paz eamor, encontro nas músi-
cas de Pink Floyd as mais belas 
melodias que conheço” 
comenta Chiquinho 
França.

Encontro

Rock
do

Sobre Raul

O show traz o convidado Wil-
son Zara, conhecido por realizar o 
tributo a Raul Seixas. O espetáculo 

Cowboy Fora de Lei também ganhou 
notoriedade de um público inteli-
gente e de muito bom gosto musi-

cal, que acompanha os grandes 
sucessos de Raul Seixas. 

Serviço

O quê? Show Pink França 

Floyd e Cowboy Fora da Lei

Quando? 18 (sexta-feira), às 21h

Onde? Lagoa da Jansen

Quanto? R$40,00 (meia R$20,00)

Informações: 98 98175 8261

Um motivo a mais para 
fazer uma super-roda de 
samba. O Grupo Feijoada 
Completa está fazendo 4 
anos  trazendo história e ex-
periência em sua bagagem e, 
como não poderia ser dife-
rente, para comemorar essa 
data, o grupo convoca todos 
os amantes do samba para 
uma festa que vai ficar para a 
história nesta sexta-feira, 18, 
no Boteco Samba, Cerveja e 
Futebol (Recanto Vinhais).

Como em todos os ani-
versários, o grupo Feijoada 
Completa promete mais uma 
vez emocionar e surpreender 
seu público com repertório e 
batuque contagiante. Para a 
comemoração desses quatro 
anos, o Feijoada Completa 
irá contar com a participação 
de vários artistas maranhen-
sesque temo samba na veia. 
Entre eles, o Grupo Gravina, 
Palmares e Argumento, além 
da participação de Josias Fi-
lho, Dino Reis, Ivan Marques, 
Serrinha e Tassia Campos.

Ao longo desses quatro 
anos o Grupo Feijoada Com-
pleta realizou números sho-
ws e participações especiais 

em show de grandes artistas 
nacionais, como por exem-
plo, Mariene de Castro, Toni-
nho Gerais, Mestre Monarco, 
Moisés Marques, Naninha 
da Vila, Serginho Meriti, Tais 

Macedo, EduaKriger, Júlio 
Estrela, Marquinhos Pqd, 
Marquinhos Sathan, além 
das cantoras maranhenses 
Flavia Bittencourt e Tassia 
Campos.

O caldeirão dessa feijo-
ada é constituído pelos tra-
dicionais ingredientes do 
samba, de inúmeros gêneros 
da musicalidade brasileira 
como baião, xote,maracatu, 

carimbó e outros, com 
destaque aos mara-
nhenses tais como o 

bumba meu boi, cacu-
riá, tambor de crioula, tam-
bor de mina, e outros. Além 
destes, outros gêneros mun-
dialmente conhecidos, não 
brasileiros de ofício como o 
reggae, também engrossam 
o caldo da mesma. Em ou-
tras palavras, de fato a feijo-
ada é completa.

Para a comemoração, o Feijoada Completa irá contar com a participação de vários artistas maranhenses

O Nome

A feijoada é o prato de maior identificação local. É também 
um produto consumido por todos, independente de credo, 
raça ou classe social, além de configurar uma mistura de 
variados ingredientes nutritivos e saborosos. 
Nesse contexto o nome “Feijoada” ganha uma simbologia 
interessante à arte em si, sobretudo com o gênero musical 
samba, haja visto que não há uma boa roda de samba 
sem água no feijão. A mistura de ingredientes, neste caso, 
é associada à mistura de ritmos, mas o feijão,elemento 
principal, será sempre o samba.
E por fim, homenageando um dos maiores ícones da arte 
brasileira, tanto na música quanto no teatro, o cantor, 
compositor e escritor Chico Buarque de Holanda, o nome 
do grupo se completou ao ser inspirado na canção 
composta pelo mesmo nome Feijoada Completa.



>> DIRETAS>> ANOTA AÍ!

>> HORÓSCOPO

ÁRIES 21/03 a 20/04

TOURO 21/04 a 20/05 VIRGEM 23/08 a 22/09

LIBRA 23/09 a 22/10

PEIXES 20/02 a 20/03

AQUÁRIO 21/01 a 19/02

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

GÊMEOS 21/05 a 20/06 LEÃO 22/07 a 22/08 SAGITÁRIO 22/11 a 21/12
Boas indicações de esperanças que se 
concretizarão num futuro próximo. Ainda 
hoje ou amanhã, você estará favorecido 
no que diz respeito a projetos pessoais. 

Fluxo astral neutro em quase tudo. 
Apenas as pequenas compras estarão 
benefi ciadas, assim como o trabalho 
rendoso. Mas, mediante uma atitude 
positiva e otimista, as coisas darão certo.

Os negócios deverão lhe trazer ótimos 
lucros, o trabalho será progressivo e a sua 
vida social e amorosa deverá prosperar. 
Elevação material.

Tenha um pouco de cautela com a saúde, 
principalmente os rins. A posição atual dos 
astros revela que é preciso cuidar mais do 
organismo bem como dos interesses da 
família e do lar.

CÂNCER 21/06 a 21/07

Hoje você lucrará em negócios imobiliários, 
pelo esforço no trabalho e no emprego 
de suas economias em fundos públicos. 
Os transportes, as mudanças e as viagens 
estão, também, favorecidos.

Algumas difi culdades, no período da 
manhã. Não se preocupe, pois terá uma 
tarde feliz e pressagiadora de êxito nos 
negócios, no campo profi ssional e para 
tudo que está relacionado.

A partir de hoje, você entra em uma das 
melhores fases para lucrar através de escritos, 
propaganda e em tudo que está relacionado 
com a imprensa e com a comunicação.

Ótimo fl uxo astral para o tratamento 
de sua beleza física e para impor mais 
moral em seu ambiente social. Surpresas 
agradáveis à tarde. Grande chance de 
ganho em jogos e na loteria.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

Neste dia, que lhe será de todo promissor, 
haverá muita produção profi ssional e 
muita facilidade para arranjar empréstimos 
de dinheiro e para solucionar suas 
difi culdades fi nanceiras. 

Infl uência astral muito benéfi ca e renovação 
profi ssional para solucionar seus problemas 
fi nanceiros e pessoais. Fará boas amizades 
e receberá o apoio de pessoas que exercem 
muita infl uência em nosso meio.

Muito sucesso está previsto para você 
hoje. Terá êxito em escritos, nas viagens 
que empreender, nos grandes negócios 
comerciais e industriais e nos estudos que 
requeiram grande empenho mental. 

Se agir corretamente terá grande 
expansão em todos os sentidos quer 
nos negócios, quer na vida social 
e profi ssional. Dia bom para as 
investigações e as novas descobertas. 
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Veja a programação completa
 dos cinemas da capital

Jamaica Roots
O Jamaica Roots a mais nova casa de Re-
ggae de São Luís, localizada na Avenida 
Marechal Castelo Branco – São Francis-
co - promove todas as sextas e domin-
gos o melhor reggae roots da Ilha a partir 
das 21h.

Desafio de ser empreendedor
Será realizado em São Luís, entre os dias 
16 e 18 de novembro, a primeira edição do 
Tech Nordeste – Fórum de Ciência, Tecno-
logia e Inovação para o desenvolvimen-
to da região. O evento, coordenado pelo 
Sebrae/MA, terá como tema “Inovação e 
negócios sustentáveis” e será realizado 
no Centro de Convenções Pedro Neiva de 
Santana.

Samba de Gafieira
O Sambista Eraldo Ébano e o Samba de 
Gafi eira, interpretando clássicos de vá-
rios sambistas de renome nacional no 
Arapuca Bar e Restaurante Pub, na Rua 
17, Quadra 12, Cohajap, por trás do boteco 
panquecas e sushi bar. Nesta sexta-feira, 
18 de novembro de 2016, às 20h. Maiores 
informações: 99909-9608

Voo com destino a Las Vegas
Espetáculo de dança da Companhia de 

Festejo de Nossa Senhora da Vitória, Padroeira da Cidade 
de São Luís e da Catedral da Sé, será realizado de 18 a 27 de no-
vembro de 2016, com o Tema: Misericordiosos como o Pai e o 
Lema O que Deus uniu o homem não separa. A abertura oficial 
do Festejo será hoje, iniciando com o Terço, às 16h30, conduzi-
do pelos alunos do Colégio Santa Teresa e, às 18h, Santa Missa, 
celebrada pelo padre César de Sousa.

Festejo de Nossa 
Senhora da Vitória

MALHAÇÃO
Tânia discute com Ricardo e Fábio os observa. Tita 
tenta convencer Caio a não permitir que Joana viaje 
com ele e a equipe. Fábio questiona Tânia sobre o 
relacionamento com Ricardo. 

SOL NASCENTE
Cesar despista Mario. Peppino tenta conversar com 
Milena. Mieko pensa em comprar roupas novas e Yumi 
implica com a mãe por causa de Damasceno. Mario 
mente para Carolina e diz que terminou com Alice. 

ROCK STORY
Gui tenta se explicar para Diana. Júlia se apresenta 
como Lorena. Nelson conforta Júlia/Lorena. Diana 
intimida Zacarias, que a enfrenta. Gui defende o fi -
lho diante da família e o surpreende. Nelson conta 
para Júlia/Lorena sobre Zacarias. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Flora leva o vestido que fez para Lola. Alicia agradece 
Flora. A mulher explica que está adorando costurar. 
Geraldo é preso em um restaurante de alto padrão. 
Safi ra conta para Priscila que Geraldo foi preso. 

A LEI DO AMOR
Tião insinua a Pedro que Helô esconde informações 
dele. Tiago revela a Magnólia que está apaixonado. 
Vitória confessa a Padre Paulo que Ciro atentou contra 
sua vida. Zuza defende Magnólia, ao ouvir Marcão e 
Sansão a acusarem de corrupção. 

 

São Luís, sexta-feira, 18 de novembro de 2016

www.oimparcial.com.br
6 Editora: Zezé Arruda 

Email: zezearruda@oimparcial.com.br

Trabalhos na 
Tech Nordeste

Um dos 61 eventos que compõem a 
programação técnica do 1º Tech Nordeste 
é a apresentação de 17 trabalhos de pro-
priedade intelectual selecionados no edital 
Fapema, cujo resultado foi divulgado no 
último dia 8 de novembro. Ao todo, serão 
quatro trabalhos em Ciências Agrárias, cin-
co em Ciências da Saúde, dois de Ciências 
Biológicas e seis em Ciências da Exatas. 
Todos os trabalhos foram desenvolvidos 
em sete Instituições de Ensino Superior 
no Maranhão. O estudante de Engenha-
ria de Produção da Faculdade Pitágoras, 
Josenildo dos Cruz, apresenta no evento 
um equipamento para oxigenação e fi ltra-
gem de tanques para piscicultura.

Curso na área de saúde 

Voltado para profissionais e estudantes de nível técnico e universitários. Com aulas teóricas e práticas, a capacita-
ção ‘Aperfeiçoamento em coleta de sangue e punção venosa’ será ministrada por profissional laboratorista. Inscrições 

e mais informações pelos contatos: (98) 98888.0754 (Oi) / 99155.1976 (WhatsApp).

SOS Vida 1

Dia Mundial em Memória das Víti-
mas de Acidente de Trânsito. Quando:  
dia 20 de novembro, domingo, das 9h às 
10h30, na Praia de São Marcos Litorâ-
nea. Objetivo: Mobilizar e  conscientizar 
a sociedade e sensibilizar as autorida-
des competentes de que a violência no 
trânsito é uma grave questão de ordem 
social, de saúde pública e econômica, 
no mundo, no Brasil e em nosso estado. 
Clamar pela Paz no Trânsito.

SOS Vida 2

Programação: início na Praça da Es-
tátua dos Pescadores com o término no 
Posto do Corpo de Bombeiros, 8h às 8h45 
– chegada das caravanas na Praça das 
Estátuas dos pescadores; 8h50 – hastea-
mento da Bandeira Brasileira e execução 
do Hino Nacional; 9h05 - Ato ecumênico 
na Praça dos Pescadores, com orações 
feitas por um representante do arcebis-
po de São Luís, Dom Belisário, e um pas-
tor da Unipas; 9h20 às 9h45 – Pronun-
ciamentos dos representantes  da SOS 
Vida, Grão-Mestres e parceiros; 9h55 às 
10h25 – Carreata, passeata com panfl e-
tagem, exibição de faixas e motocicle-
tadas dos clubes de motos organizados 
e, às 10h30, encerramento do evento.

Eventos da Marinha

A Soamar Brasil e o Centro de Comunicação Social da Marinha do 
Brasil realizarão dois eventos importantes em São Luís. O primeiro 
foi o II Encontro Nacional de Presidentes de Soamar, que aconteceu 
ontem, no Rio Poty Hotel. O segundo evento será a XXI Convenção 
Nacional da Soamar Brasil, hoje e amanhã, que será realizado no 
mesmo local. A expectativa é de que o encontro reúna uma grande 
quantidade de representantes das cinquenta e quatro Sociedades 
Amigo da Marinha Regionais do País. O principal objetivo do evento 
é possibilitar uma maior integração entre as Sociedades Regionais 
Amigo da Marinha e a Marinha do Brasil. 

RicoChoro ComVida

A valorização da prata da casa é, desde sempre, 
um dos objetivos do projeto RicoChoro ComVida 
na Praça, que amanhã, às 18h, chega à sua sétima 
edição. O sarau acontecerá na praça do Viva Res-
surreição (às margens da Avenida dos Portugue-
ses), no Anjo da Guarda, tendo como anfitrião o 
Regional Deu Branco, grupo formado por jovens 
instrumentistas no próprio bairro. O Deu Bran-
co terá como convidado o músico Nosly e con-
tará com a participação do Núcleo de Choro da 
Escola de Música do Estado do Maranhão Lilah 
Lisboa de Araújo (Emem). A discotecagem ficará 
a cargo de Raffaele Petrini. Entrada: grátis. Patro-
cínio: TVN, através da Lei Estadual de Incentivo 
à Cultura do Maranhão.

II Jornada 
Solidária da Dor

Liga de Anestesiologia, Dor e Cuida-
dos Paliativos e Sociedade de Anestesio-
logia do Estado do Maranhão realizam, 
desde ontem e terá seu fi nal hoje, a II 
Jornada Solidária da Dor. Para participar, 
basta se inscrever no site http:// iijsd.we-
bnode.com. Participam da Jornada estu-
dantes da área de saúde e palestrantes 
renomados em suas áreas tratando de 
assuntos bem atuais. Veja a programação 
para hoje: 19h30 - Dr Ronney Mendes:  
“Prevenção da Neuralgia Pós-Herpética”; 
19h40 - 20h20 - Dr Reges Jr: “Ozoniotera-
pia e Dor”; 20h30 - 21h20 - Dr Alex Tobias: 
“Enxaqueca: Manejo Clínico”; e 21h30 - 
22h10 - Dr Hiago Sousa : “Dor em UTI: 
Como Manejar?”.

Festejo de Nossa Senhora da Vitória 2

Em seguida, teremos Show Cultural. Programação: todos os dias haverá recitação do Terço Mariano antes das 
celebrações (durante a semana às 17h30). O largo será realizado apenas nos dias 18, 21, 22 e 24 e contará com co-
midas típicas, lanches e atrações diversas. O Festejo será encerrado no domingo, 27, com Terço às 17h, com a Santa 
Missa às 18h, seguida da tradicional Procissão e Coroação em honra à nossa Padroeira, Nossa Senhora da Vitória. 
Informações: 98864-2683/98342-2799.

Novo 
empreendimento 

da Canopus

O Grupo Canopus, representado por 
Parmênio Carvalho Jr, apresentou em um 
café da manhã para corretores e imprensa o 
novo empreendimento Vivendas da Ponta 
do Farol. Os convidados puderam conhecer, 
em primeira mão, as exclusividades do imó-
vel voltado para famílias de alto padrão. O 
Edifício Vivendas Ponta do Farol composto 
de 120 apartamentos com entrega progra-
mada para 2018. Na foto, o empresário Par-
mênio Jr e o jornalista Aquiles Emir.

Movimento Soraya Lira que envolve jazz, 
hip hop e muitas acrobacias. Dias 18 e 
19 de novembro às 21h e dia 20 às 16h30 
e 19h30. Ingressos: Plateia R$ 60 (meia 
R$ 30), Frisa R$ 55 (meia R$ 27), Cama-
rote R$ 50 (meia R$ 25), Balcão R$ 45 
(meia R$ 22,50) e Galeria R$ 40 (meia 
R$ 20). Classifi cação etária: Livre. Du-
ração: 90 minutos. Produção: Centro de 
Dança e Movimento Soraya Lira.

Conferência Mundial da Paz
Evento promovido pelo Centro Brasi-
leiro de Solidariedade aos Povos e Luta 
Pela Paz. Durante a conferência haverá 
apresentações da Orquestra Jovens do 
Maranhão e show do Tambor de Crioula 
Arte Nossa, dia 20 de novembro às 9h. 
Produção: Edimir Baldez. Ingressos: So-
mente para Convidados. 

Workshop de Vendas ACM
A Associação Comercial do Maranhão 
realizará no dia 26 de novembro, das 
14h às 18h, do Workshop de Vendas da 
ACM. A ação faz parte da Semana Glo-
bal do Empreendedorismo, do Instituto 
Endeavor. As inscrições podem ser fei-
tas pelo site http://www.misteringresso.
com.br/loja/workshop-de-vendas/.In-
formações: (98) 3133-5800.

Espetáculo Zzz 
Sganarelle na Deodoro

O dia de hoje será bastante 
diferente para quem for ao Cen-
tro de São Luís. E tudo porque a 
Companhia Cambalhotas levará 
o espetáculo Zzz Sganarelle para 
a Praça Deodoro. A peça, escrita 
por Geraldine Gauthier e dirigida 
por Waldemir Nascimento, leva-
rá ao público uma crítica social 
à base de muito humor. A apresentação começa às 17h30 e é gra-
tuita. Zzz Sganarelle é um espetáculo contemplado pelo Prêmio 
Funarte Carequinha de Estímulo ao Circo 2015 com o apoio da 
Fundação Nacional de Artes (Funarte) e do Ministério da Cultura 
e conta a história de Sganarelle, um palhaço criado por Molière 
há cerca de 500 anos na França que consegue satirizar as dificul-
dades do cotidiano das pessoas.

Luciana Torres (integrantes da chapa 

e vice-presidente da Associação de 

Jovens Empresários), Patrícia Santiago, 

Dany Andrade e Patrícia Maranhão, 

empresárias e integrantes da Associação 

das Mulheres Empresárias
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Imóveis
Ligue e anuncie: 3212.2042

São Luís-MA, 18 e 19 de novembro de 2016

ARAÇAGI

ARAÇAGI - OPORTUNIDA-
DE ÚNICA! Vende exc. Casa 
em cond. De alto padrão, 
reformada e ampliada c/ 
200 m², 03 stes, 02 vagas de 
gar., área ampla de lazer c/ 
churr. (privativo). Vende-se 
c/ móveis projetados. Não 
perca tempo! Venha con-
ferir! 3227-3099 / 9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br

ARAÇAGY CA000124 - Ven-
de-se casa duplex no Al-
phaville,  c/1 ste master 
e 2 semi-suítes,coz., dce, 
vagas de garagem VENDA 
420.000,00 TR: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM / 3181-
4600 / 2108-2960

ARAÇAGY - AP000140 Vendo 
casas em cond. fechado no 
Freedom Residence, c/3 qr-
tos, 113m², mais de 10 itens 
de lazer. R$ 279.000,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

ARAÇAGY - Vendo casa c/2 
qrtos s/1 ste, wc social, sala, 
coz.americana, churr., la-
vanderia, qntal e garagem 
p/4 carros R$ 250 mil TR: 
32356687/ 32356477/ 
999712399/ 984487001 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9156

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

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

COD [527] Vende-se uma 
casa c/sala, copa, coz., 
2qrtos, 2 WC social, la-
vanderia e qntal. Valor: 
R$ 150.000,00. Tr:3238-
3583/999739137.

AREINHA

AREINHA - COD [580] Ven-
de-se uma casa c/portão de 
alumínio, gar., sala, copa, 
coz, 2 qrtos s/1 suíte, wc 
social, lavanderia e qntal 
grande. Valor: R$ 70.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-9137.

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

ALTO TURU

ALTO DO TURÚ III - COD 
[584] Vende-se casas novas 
c/portão elétrico, gar.p/ 4 
carros, sala, copa, coz., 3 
qrtos s/ 1 ste, wc social, qn-
tal e poço artesiano. Valor: 
R$ 180.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137.

ALTO DO TURÚ - COD [575] 
Vende-se uma casa c/ gara-
gem, sala, copa, coz., 2 qr-
tos, wc social, lavanderia e 
quintal. Valor: R$ 60.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-9137.

ALTO DO TURU II – COD 
[485] Vende-se casas no-
vas c/portão de alumínio, 
gar. p/ 3 carros, sala, copa, 
coz. americana, 3 qtos, 1 
wc social, 1 ste e 1 semi - 
ste, jdim de inverno, caixa 
d’agua, poço artesiano. Va-
lor R$ 170.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

ANIL
Vendo uma casa no Cruzei-
ro do Anil c/garagem, sala, 
cozinha, 03 qtos, sendo 01 
suite e 01 wc social, toda 
forrada no PVC. Valor: 
R$ 95.000,00. Contato: 9 
8199-0258 / 9 8709-0744. 
(E.-17/11).

ANIL - CA000005 Vende-se 
casa c/ áreas livres, terra-
ço coberto, varanda late-
ral, sala ampla (star/jan-
tar), wc social, 2 qrtos (s/1 
ste), copa/coz., área de ser-
viço, lavanderia, dce, pisci-
na. VENDA R$ 230.000,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

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

BAIRRO BELIRA
Vende-se  uma casa, de  
2 pav., com gar. p/ 2 car-
ros, portão em basculan-
te, sala de  estar, cozinha, 
wc, área de serviço  e dep.a 
para empregada ou hóspe-
de, 1 quarto com suíte,  3 
qtos e sacada  externa no 
pav. superior. Tels.: (98) 9 
8869-5169/ 9  8219-1641 
(tim) / 9 8402-9540 (claro)

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

CENTRO

CENTRO - Vendo casa com 
área de 200 m², 10 suítes, 
sala coz., área de serviço 
e wc social. R$ 180.000,00 
Tr: 32356687/ 999712399/ 
996064732/ 32356477 www.
ayrtonejulioimoveis.com.
br COD: 9273

Vende-se casa Belira – Cen-
tro  com garagem, sala, 03 
qtos, copa, cozinha, banhei-
ro, quintal. Excelente loca-
lização, perto de escolas e 
hospitais. Valor com des-
conto: R$ 110.000,00. Tra-
tar: 9 9616-7549 / 9 8445-
6405. (E– 20.11)

CRECI: 819 -A14 - Vendo 
casa c/02 salas, 02 quar-
tos, 02 banheiros + depen-
dência c/ banheiro, na Rua 
Candido Ribeiro (rua das 
Crioulas). (98) 99971-2945 
/ 98845-6228 / 98119-4495

BAIRROS DIVERSOS

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

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087 

CIDADE OPERÁRIA

Cidade Operaria - Vendo 
casa quitada c/área de 10 
x 20 c/2 stes, sala de estar 
e jantar, coz., qntal, área 
de serviço R$ 170.000,00 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9150

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

CIDADE OPERÁRIA - Ven-
do ou alugo casa c/3 qrtos 
s/1 ste, sala em L, varanda, 
wc social c/ box, coz.,c/ar-
mários, qntal, área de ser-
viço completa. Venda: R$ 
200.000,00 Locação: R$ 
1.200,00 Tr: 32356687/ 
999712399/ 996064732/ 
32356477 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br COD: 
9288

CIDADE OPERÁRIA - COD 
[552] Vende-se uma casa 
duplex 1º piso – c/gar.cober-
ta, sala, copa, coz., 1 qrto, 
1 wc social, área de servi-
ço coberta, qntal. 2º piso 
- sala, terraço, 2 qrtos, s/2 
stes. Valor: R$ 170.000,00. 
Obs. Aceita-se troca em si-
tio ou casa próx. do Centro. 
TR: 99973-9137/3238-3583.

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

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.

CIDADE OPERÁRIA - COD 
[523] Vende-se uma casa c/
gar.p/2 carros, sala, coz., 
2 qrtos, wc social, terraço 
coberto, toda reformada, 
ótima localização atrás 
da universidade UEMA, 
ônibus na porta Valor: R$ 
200.000,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

COD [530] Vde uma casa c/
ponto comercial, sala, copa, 
coz., 2 qrtos, wc social, la-
vanderia coberta, +2 qrtos 
na área do qntal, forro de 
laje. Valor: R$ 200.000,00.
Tr:  3238-3583/999739137.

COHAMA 

CRECI: 819 -A12 - Vendo 
casa em condomínio fe-
chado, sala p/ 2 ambientes, 
01suíte c/ armário, 01 semi 
suíte c/ armário, 1 quarto, 
cozinha c/ armários 2 va-
gas cobertas e área de lazer 
completo. (98) 99971-2945 
/ 98845-6228 / 98119-4495

COHAB

COHAB - CA000120 Vende-
se casa c/sala, copa, coz., 2 
qrtos, 2 wc, s/1 ste, dispensa, 
quintal amplo c/lavande-
ria, vaga de gar., VENDA R$ 
200.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

COHAB ANIL - COD [562] 
Vende-se uma casa c/ ga-
ragem, sala, copa, coz., 3 
qrtos s/ 1 ste, wc social, área 
de serviço e qntal. Valor: 
R$ 180.000,00. TR: 3238-
3583/ 99973-9137.

 Cohab - Vendo casa c/ área 
de 250m² de 3 qrtos s/ 1 ste 
e duas semi stes, sala de es-
tar e jantar, coz., deposito, 
wc social, qntal, dce, gar.
R$ 200 mil TR: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br
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COHAMA

COHAMA - CA000047 Vende-
se casa em cond. fechado, 
c/móveis plan., 3 qrtos, 2 
wc s/1 ste, sala, copa, coz., 
qntal amplo,2 vagas de gar.
VENDA R$ 480.000,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

Vende ótima casa ,em cond. 
fechado, na Rua Aririzal, 
nasc. total, c/ 100 m² pri-
vativos, c/ 03 qtos sdo 01 
ste e 01 semisuíte, sala, coz., 
varandão, churrasqueira e 
coz. de apoio no fundo, gar. 
p/ 02 carros, área de lazer 
com churrasq., piscina, sa-
lão de festas e vários quíos-
ques. Aproveite! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br 

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

COHAJAP

COHATRAC IV CA000167 - 
Vendo casa c/ 02 qts, wc so-
cial, sala, cozinha, 2 vagas 
de garagem R$ 150.000,00 
TR: 99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960

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

COHAJAP - CA000107 Ven-
de-se exc.casa c/2 qrtos, 
1 ste, wc social, sala, coz., 
dce, vagas de gar.,VENDA 
R$ 400.000,00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

COHAJAP – cod [431] Ven-
de-se uma casa com portão 
de alumínio, garagem p/ 4 
carros, sala, copa, cozinha, 
4 qtos, sendo 3 stes, WC so-
cial, dep. de empregada, sa-
lão de estudo, sacada, pis-
cina e churrasqueira. Valor: 
R$ 650.000,00. 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 comple-
ta com churrasqueira e wc 
social, quarto de empre-
gada completo, e forro de 
laje. Fone: 3238-3583 / 
999739137.

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

COHASERMA

COHASERMA - COD [568] 
Vende - se uma casa c/por-
tgaragem p/3 carros, são 
elétrico, sala em 2 ambien-
tes, copa, coz., escritório, 
despensa, dep.de emprega-
da,  4 qrtos s/1 ste , 2 WC 
Social, piscina, churr., qntal 
e área de serviço. Valor: R$ 
550.000,00. TR: 3238-3583/ 
99973-9137.

COHATRAC 

COHATRAC - COD [596] Ven-
de-se uma casa c/portão 
elétrico, gar.p/2 carros, 
sala, copa, coz., 3 qrtos s/2 
stes, wc social, dep.de em-
pregada, área de serviço e 
qntal. Valor: R$ 250.000,00. 
TR: 3238-3583/ 999739137.

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

COHATRAC I - COD [588] 
Vende-se uma casa com 
sala, copa, cozinha, 2 quar-
tos, wc social, lavanderia e 
quintal, ótima localização. 
Valor R$ 140.000,00. Tra-
tar: 3238-3583/99973-9137. 

COHATRAC IV - COD [589] 
Vende-se uma casa c/ por-
tão elétrico, 3 vagas cober-
tas na garagem, sala, copa, 
coz., 3 qrtos s/1 ste, wc so-
cial, área de serviço e quin-
tal. Valor: R$ 200.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-9137.

COHATRAC IV - COD [583] 
Vende-se uma casa c/por-
tão elétrico, gar., sala, copa, 
coz., 3 stes, wc social, jd de 
inverno, dep.de empregada, 
lavanderia e quintal. Valor: 
R$ 300.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137.

COHATRAC IV - COD [540] 
Vende-se uma casa c/ gar. 
p/ 2 veículos, sala, copa, 
coz., 2 qrtos s/1ste, 2 wcs 
social, dce e lavanderia. 
Valor: R$ 200.000,00. TR: 
3238-3583/ 999739137.

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

COHATRAC IV - COD [554] 
Vende-se uma casa duplex 
1º piso – c/portão de alumí-
nio, gar.p/ 2 carros, sala, 
copa, coz., 3 qrtos s/1 ste, 
wc social, área de serviço 
coberta, dep.de emprega-
da. 2º piso - 2 qrtos s/1 ste, 
terraço coberto e gradia-
do. Valor: R$ 300.000,00. 
TR: 9973-9137/3238-3583.

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

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

COHATRAC - Vende casa 
c/02 andares, o 1º andar 
c/ 02 qtos, sdo 01 ste, gar.
coberta p/2 carros, sala c/ 
2 ambientes, 1 coz gran-
de, WC social, 2 jdins de 
inverno, qntal e 2 por-
tões de alumínio, sdo 01 
de pedrestre. 2º andar c/ 
02 qtos, sdo 01 ste, 01 va-
randa grande coberta, 01 
despensa. Aproveite! 3227-
3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

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 atuali-
zada. Valor R$ 280.000,00 
TR: 3238-3583 / 999739137.

COHATRAC IV CA000167 - 
Vendo casa c/ 02 qts, wc so-
cial, sala, cozinha, 2 vagas 
de garagem R$ 150.000,00 
TR: 99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960

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

CRUZEIRO DO ANIL

Vende-se uma casa no cru-
zeiro do Anil, toda forrada 
no PVC, com garagem, sala, 
cozinha, 03 qtos, sendo 01 
suíte e WC social, com área 
livre, prox. a Av. São Sebas-
tião. Contato: 9 8199-0258 
/ 9 8709-0744 – Marcos.  (E. 
– 01/11).

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

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

COHATRAC V – COD [517] 
Vende-se uma casa c/ gar; 
p/ 2 carros, terraço, sala, 3 
qtos s/1 suíte, sala de jan-
tar c/bancada americana c/ 
coz., wc social, jd de inverno 
na suíte, área de serviço c/ 
lavanderia coberta, qntal, 
coz.de apoio c/ churrasquei-
ra. Valor: R$ 300.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

COHABIANO

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

ESTRADA DE RIBAMAR

ESTRADA DE RIBAMAR- 
Vende casa no residencial 
saramanta, com varanda, 
sala, 02 quartos, 01 suíte, 
wc social, cozinha com ar-
mários, área de serviço e 
garagem. R$ 175.000,00 - 
3268.3390 - 99976.7018

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

ESTRADA DA RAPOSA

ESTRADA DA RAPOSA - COD 
[570] Vende-se uma casa no 
Cond. Araçagy, c/ portão 
elétrico de alumínio, gar.p/ 
3 carros, sala, copa, coz., 2 
qrtos, wc social, jd de inver-
no, área de lazer completa 
e quintal gramado. Valor: 
R$ 180.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137.

IPEM SÃO CRISTÓVÃO

Vendo uma casa na Av. 
Lourenço Vieira da Silva 
no Ipem São Cristóvão, c/ 
sala de estar, sala de jan-
tar, 2 quartos + 1 suíte, WC 
social, garagem p/ duas va-
gas, 02 jardins de inverno, 
coz, quintal, coz de apoio 
com WC. Toda na lajota e 
forrada com madeira de lei, 
portão automático. Tratar: 
(98) 98712-4337(D-11/11/16)

IPASE

IPASE - COD [595] Vende-
se uma casa no Conj.Ipase, 
portão de alum. elétrico, 
gar.coberta p/2 carros, ter-
raço coberto, 2 salas, copa, 
coz., 3 qrtos, s/2 stes, wc 
social, área de serviço co-
berto, jd de inverno, dep.
de empregada e qntal. Obs: 
piso de lajota, forro de laje, 
ótimo acab., portas e jane-
las de Pau D’arco e vidro. 
Valor: R$ 330.000,00. TR: 
3238-3583/ 999739137.

JARDIM AMÉRICA

Jardim America - Vendo 
casa c/ 3 qrtos s/ 2 stes, 
2 salas, garagem, coz. 
americana, qntal, area de 
serviço R$ 160.000,000 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 8677

JARDIM AMÉRICA - COD 
[590] Vende-se uma casa 
c/ portão de alumínio, ga-
ragem coberta p/ 2 carros, 
sala, copa, coz., 2 qrtos s/ 
2 stes, coz. de apoio e qn-
tal. Valor: R$ 150.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-9137.

COD [528] Vende-se uma 
casa c/gar.p/2 carros, sala, 
copa, coz., jd de inverno, 
4 qrtos s/3 stes, área de 
serviço e qntal. Valor: 
R$ 180.000,00.Tr:3238-
3583/999739137.

JARDIM ELDORADO

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

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

JOÃO DE DEUS

João de Deus- Casa c/ área 
de 150m² c/ 3 qrtos s/1 ste, 
sala, coz., wc social, qntal, 
área de serviço R$ 50 mil 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9080

LIMA VERDE

LIMA VERDE – COD [516] 
Vende-se uma casa bem 
próx.da avenida, rua sem 
asfalto, c/ terraço, gar. 
p/2 veículos, sala de es-
tar, 2 qtos, wc social, coz.e 
amplo quintal. Valor: R$ 
115.000,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

MAIOBÃO

MAIOBÃO - CA000101 Ven-
de-se exc. casa em cond. fe-
chado, nascente, c/móveis 
plan., 3 qrtos, 2 wc (s/1 ste), 
sala, copa, coz., qntal am-
plo, piso no porc. VENDA R$ 
270.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

MAIOBÃO - COD [567] Ven-
de-se uma casa com por-
tão elétrico, terraço, duas 
vagas na garagem, sala, 
copa, cozinha, 3 quartos 
sendo 1 suíte, wc social, 
área de serviço com la-
vanderia e quintal. Valor: 
R$ 220.000,00. TR: 3238-
3583/ 999739137.

COD [534] Vende-se uma 
casa c/ 2 vagas na gar., sala, 
copa, coz., 3 qrtos s/ 1ste, 
lavanderia e qntal. Valor: 
R$ 200.000,00. TR: 3238-
3583/ 999739137.

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

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

cod [376] Vende-se  uma be-
líssima casa c/2  pav., 1piso, 
portão de alum., gar.p/3 
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 Va-
lor R$ 210.000,00 TR: 3238-
3583 / 9973-9137.

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

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

Vende excelente casa qui-
tada, com 2 quartos sendo 
1 suite, 02 salas, WC social, 
cozinha ampla, terraço, ga-
ragem p/ 2 carros. Venha 
conferir. 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

COD [526] Vende-se uma 
casa c/gar., sala, copa, 
coz.,ampla, 2 qrtos s/1 ste e 
qntal. Valor: R$ 95.000,00.
Tr:3238-3583/999739137.

 MAIOBINHA

 MAIOBINHA - COD [553] 
Vende-se uma casa c/por-
tão de ferro, terraço, sala, 
copa, coz., 2 qrtos, s/ 1 ste, 
1 wc social e qntal. Valor: 
R$ 50.000,00. TR: 99973-
9137/3238-3583.

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

MONTE CASTELO

MONTE CASTELO - COD [ 
587] Vende-se uma casa c/ 
sala, coz., 2 qrtos, wc social 
e qntal cimentado. Obs: Piso 
lajota e toda gradeada. Va-
lor: R$ 85.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137.

MONTE CASTELO- Vendo 
casa c/ área de 172m² c/ 
4 qrtos s/1 ste, sala, jd.de 
inverno 2, coz., wc social, 
área de serviço, qntal, de-
posito, garagem p/2 carros 
R$ 300 mil TR: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br COD:9137

OLHO D’ÁGUA

OLHO D´AGUA - Vendo casa 
em cond. fechado c/ área 
de 250m² de 4 qrtos s/ 3 
stes, sala, copa/ coz., área 
de serviço completa, dep.
de empregada c/ banheiro, 
wc social, qntal c/ churr. 
R$ 350 mil aceita financ. 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/996064732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br 
COD: 9316

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

OLHO D´AGUA CA000010 
Vende-se casa em cond. 
fechado, c/ móveis plan., 
piso no porc., sala de tv, 
copa/coz., 3 qrtos, 4 wc (s/3 
stes), qntal amplo, dce,la-
vanderia, dispensa, gar.p/ 2 
carros. VENDA 490.000,00 
TR: 99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960

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

COD [543] Vende-se uma 
casa em Condomínio Fecha-
do com garagem para dois 
veículos, sala, copa, cozi-
nha, dois quartos, wc social 
e quintal grande. Valor: R$ 
300.000,00. TR: 3238-3583/ 
999739137.
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PAÇO DO LUMIAR

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

COD [515] Vende-se uma 
Chácara bem localizada 
toda murada, cerca elétri-
ca, guarita de segurança c/
garagens p/ vários veícu-
los, tanquinho de peixes, 
campinho socyte e volei-
bol, piscina, churr.e plan-
tas frutíferas. Casa ampla 
toda avarandada, 5 qrtos 
s/ 3 stes, sala em 2 am-
bientes, escritório, 4 ba-
nheiros e coz.projetada c/ 
pedra em granito. Valor: 
R$ 350.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

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

PARQUE ATENAS

Casa nova c/ 223 m² priva-
tivos, duplex, em terreno de 
412 m², toda no porcel, c/ 3 
stes s/ 1 master c/ varanda, 
sla p/ 2 ambientes c/ jar-
dim 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.bmende-
simoveis.com.br

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

PARQUE SABIÁ

PARQUE DOS SABIÁS - COD 
[561] Vende-se uma casa c/ 
garagem, sala, copa, coz, 
6 qrtos s/ 1 ste, wc social, 
lavanderia e área de ser-
viço. Valor: R$ 250.000,00. 
TR: 3238-3583/ 99973-9137.

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

PARQUE DOS SABIÁS - COD 
[563] 1ª - Casa c/ portão de 
alum., gar.p/ 2 carros, sala, 
copa/coz., 2 dormitórios, wc 
social, jd de inverno, qntal 
amplo c/despensa, lavan-
deria coberta. / 2ª - Casa c/ 
portão de alumínio terra-
ço, garagem, sala, coz., 2 
dormitórios, wc social, jd 
de inverno e área c/ lavan-
deria. Obs: São duas casas 
no mesmo endereço. Valor: 
R$ 280.000,00. TR: 3238-
3583/ 99973-9137.

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

COD [486] Vende-se uma 
casa em 2 pav., 1º piso – 
gar. p/ 3 carros, sala, copa, 
cozinha, 3 quartos s/1 sui-
te, 1 wc social. 2º piso – 2 
quartos, 1 wc social. Valor 
R$ 200.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

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

PARQUE VITÓRIA

PARQUE VITÓRIA - COD 
[557] Vende-se uma casa 
c/ portão de alumínio, gar.
coberta, sala, copa, coz., 2 
qrtos s/1 ste, wc social e qn-
tal. Valor: R$ 150.000,00. 
TR: 99973-9137/3238-3583.

PLANALTO VINHAIS

Cod. 6758 - Vendo casa c/3 
qrtos sendo 1 ste, sala, wc 
social, dce, gar. p/5 car-
ros, área de serviço, qn-
tal no piso, varandão de 
apoio no qntal e cisterna. 
Área de 250 m² R$ 270 mil. 
Tel.: 32356477 / 999712399/ 
996064732/3235-6687.

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

QTAS DO CALHAU

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

Vendem-se casas novas em 
Cond. Fechado, próx à praia, 
c/ 260 m² privativos, em ter-
renos 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.bmende-
simoveis.com.br

Exc. Cond. Fechado em cons-
trução c/ apenas 6 casas na 
melhor, localização da ci-
dade, c/ 230 m² priv.(cada), 
duplex, toda no porcelana-
to, c/ 03 sts sdo 01 master, 
esc., sala p/ 03 ambientes, 
lavabo, sala íntima, coz. Am-
pla, DCE, ampla área livre, 
02 gar. Por apenas R$ 950 
MIL. Aproveite. 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

Vde ótima casa c/ 500 m² 
de área construida c/ 04 
amplas suítes, c/ armá-
rios e closet, sala ampla 
p/ 04 ambientes c/ pé di-
reito duplo, lavabo, home 
theater, cozinha c/ armá-
rios, churrasqueira, co-
zinha de apoio, piscina e 
jardins. Garagem para 03 
carros. Excelente localiza-
ção. Aproveite! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br  

RADIONAL 

Vendo casa com área de 
250m² 3 qrtos sendo 1 ste, 
sala, terraço de lazer, gara-
gem cozinha, área de serviço 
completa com dependência 
de empregada, wc social R$ 
270 mil. Tr:    99971-2399 
/3235-6477/ 99606-4732 / 
3235-6687. www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

SANTA TEREZINHA 

COD [536] Vende-se uma 
casa c/ sala, coz., 2 qr-
tos, wc social, área de 
serviço e qntal. Valor: R$ 
150.000,00. TR: 3238-3583/ 
999739137.

SÃO FRANCISCO

Vde exc casa c/ terreno 
de 540 m², c/ 3 qts sdo 1 
ste c/ arm, terraço, 2 sa-
las, wc soc, coz, depósi-
to, DCE, galpãop no fundo 
da casa, ampla área livre, 
gar p/ 5 carros c/ portão 
de alumínio automatiza-
do. Venha conferir. 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

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

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

São José de Ribamar- Ven-
do casa c/3 qrtos s/1 suí-
te, sala de estar e jantar, 
coz. c/armários, área de 
serviço, wc social, deposi-
to, terraço, gar. c/espaço 
p/ 2 carros e reservató-
rio de água. Pode ser fi-
nanciada. R$ 200.000,00 
Tr.: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br COD: 9252.

SÃO RAIMUNDO

Cod [434] Vende-se uma 
casa c/, garagem para 4 
qtos, sala, copa, coz., 3 
qtos sendo 1 suíte, ter-
reno 10x20. Valor: R$ 
120.000,00. TR: 3238-
3583 / 9 9973-9137.

SÃO BERNARDO

SÃO BERNARDO - COD 
[569] Vende-se uma es-
cola infantil com 6 salas, 
sala dos professores, sala 
da diretoria, 4 banheiros, 
salão e cozinha. Valor: R$ 
250.000,00. TR: 3238-3583/ 
99973-9137. 

TIJUPÁ QUEIMADO

TIJUPÁ QUEIMADO – COD 
[519] Vende-se uma casa c/ 
portão de alumínio, gar.p/ 
2 carros, sala, copa, coz; 2 
qtos, WC social, qntal e área 
de serviço. Obs: Projeto p/
mais 1 qrto, forro de laje 
para segundo piso. Valor: 
R$ 140.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

TURÚ

Vende casa c/ 90,65m², no-
vas, em condomínio fecha-
do, 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

TURÚ - CA000116 Vende-se 
casas em cond. Fechado, c/3 
qts, suíte, wc social, sala de 
star/jantar. Próx.VENDA R$ 
310.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

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

Cod [429] - Vende-se uma 
casa no cond. Santurine, 
c/ terreno de 13x20 , terra-
ço, 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: 
3238-3583 / 999739137.

Cod [368] Vende-se uma lu-
xuosa casa, com garagem 
individual para 2 carros, 
sala, cozinha, 3 quartos, 
sendo uma suíte, WC social, 
cozinha de apoio, depen-
dência de empregada, área 
de serviço coberta, quintal 
grande, próximo ao farol da 
educação.  Aceitamos carta 
de credito caixa. Valor R$ 
350.000,00  TR: 3238-3583 
/ 9 99739137.

ALTO DO TURÚ

ALTO DO TURÚ - CA000064 
Aluga-se casa c/3 qtos,wc 
social,sala,coz,qntal,-
garagem. ALUGUEL                                   
R$ 1.200,00 00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

ANIL 

ANIL- COD [585] Aluga-
se uma casa c/ portão de 
alumínio, sala, copa, coz., 
3 qrtos s/ 1 ste, wc social, 
área de serviço coberta, de-
pósito, dep.de empregada, 
qntal grande e cerca elé-
trica. Valor: R$ 1.500,00.  
TR: 3238-3583/99973-9137.

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

ALEMANHA

ALEMANHA- Alugo casa 
com varanda, sala, 02 
quartos, 01 suíte, wc social, 
copa, cozinha, área de ser-
viço e garagem. R$ 900,00 
- 3268.3390 - 99976.7018

CALHAU

CALHAU - CA00040 Alu-
ga-se mansão duplex c/
áreas livres,área de lazer 
c/piscina,bar,churr.,va-
randa em l,sala em 2 am-
b,pé direito elevado,lavabo,5 
stes(s/ c/closet)copa,/coz,-
dispensa e qntal ALUGUEL                                  
R$ 5.000,00 00. Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM / 
3181-4600/ 2108-2960

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

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

COHAMA - CA000058 
Aluga-se casa c/3 qr-
tos ,sala,coz,qntal,toda 
avarandada. ALUGUEL                                  
R$4.500,00 00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

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

COHAB

COHAB - ALUGA CASA NO III 
CONJ. COM VARANDA, SALA, 
01 QUARTO, 02 SUÍTES, WC 
SOCIAL, COPA, COZINHA, 
DCE, AREA DE SERVIÇO 
E GARAGEM. R$ 1.200,00 
- 3268.3390 - 99976.7018

COHAFUMA

A3 – Alugo casa c/ 03 quar-
tos, sendo uma suíte, gara-
gem p/ 2 carros, sala, co-
zinha, quintal amplo, bem 
localizada, próximo de tudo. 
(98) 99971-2945 / 98845-
6228 / 98119-4495

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

IVAR SALDANHA

Aluga-se Casas c/ 2 
Quartos e Demais de-
pendências apartir  de 
R$ 450,00  na Ivar Salda-
nha.  3258-5629 / 98845-
4785  99972-6980 / 3083-
0799 / 98142-7703.

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

JD ELDORADO

JD ELDORADO - CA000045 
Aluga-se casa em cond.fe-
chado c/3qrtos,s/1ste,wc 
social,sala,coz,3 vagas 
de garagem .ALUGUEL 
R$ 1.700,00 00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

VILA DO MAR – Promoção do 

mês: Finais de semana com café 

da manhã, ar condicionado, TV, 

área de lazer e estacionamento.

Valor R$ 220,00
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OLHO D’AGUA

OLHO D´AGUA - AP0000074 
Empreend. Taroa Residence 
– c/ sala de star/jantar, va-
randa, wc social, coz., área 
de serviço, piso em porc. 1 
ou 2 vagas de gar. Prazo de 
entrega : 06/2016. Ótima 
localização, próx.da praia, 
bancos, supermercados. Em 
uma das principais aveni-
das de São Luis. VENDA R$ 
319.386,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

OLHO D´AGUA - AP000131 
Vendo apto c/2, 1 ste, wc so-
cial, varanda, sala de estar/
jantar, coz.,. Área de lazer 
completa. À 10 minutos da 
praia Litorânea VENDA R$ 
500.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

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

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087  

ILHAS GREGAS- PRON-
TO 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 Po-
liesportiva, Salão de Fes-
tas, SPA, Fitness Center, 
Quiosques e Churrasq. e 
Salão de Jogos. Não perca 
esta oportunidade...   3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

OLHO D’ÁGUA com 2 e 3 
quartos, sala de estar e 
jantar, cozinha com area de 
serviço, com 1 vaga de ga-
ragem, com elevador pri-
vativo R$ 376.000,00. Acei-
tamos financiamento. Tr:    
99971-2399 /3235-6477 /  
98816-8000 / 3235-6687. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

OUTEIRO DA CRUZ

Vende ou passa apto no 
Cond. Porto seguro no 
Outeiro da Cruz c/ 2 qtos 
, sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, varanda, 
nascente 2º andar. Fone: 
98731-2428 / 98845-4785 
/ 3258-5629

PONTA D’AREIA

PONTA D´AREIA - AP000132 
Vende-se aptos no  Île Saint 
Louis, Inspirado na ilha ur-
bana cercada de sofisticação 
e elegância de Saint Louis, 
apts c/4 qrtos, 3 ou 4 vagas 
de gar. VENDA 1.232.509,00 
Tr: 99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM /3181-4600/ 2108-
2960

 PONTA D´AREIA - AP000141 
Vende-se aptos no Aivia 
Clube c/76,16m² 80,19m², 
81,88m², sala de estar/jan-
tar, varanda gourmet in-
tegrada na coz., área de 
lazer. Ótima localização 
! R$550.000,00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

PONTA D´AREIA - AP000133 
Vende-se apto no Penínsu-
la Way, possui 2 torres c/4 
aptos por andar. Todas as 
unidades oferecem varan-
da gourmet e possuem uma 
belíssima vista para o mar. 
Aptos c/4 qrtos, 2 vagas de 
gar. VENDA 995.361,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

CRECI: 819 -A9 – Vendo 
Apto. na Península, c/ 03 
suíte, sala, varanda, cozi-
nha, frente ao mar, 02 va-
gas. Preço Excelente, com 
139M².  (98) 99971-2945 / 
98845-6228 / 98119-4495

Vende excelente apto no 
JARDINS DE BORDEAUX  
c/ 222,89m², c/ 4 suítes,3 
vagas na garagem, depósito 
Privativo, Varanda Gourmet, 
home theater, varanda em 
todas as suítes, elevador so-
cial privativo, dependência 
de empregada completa. 
Não perca esta oportunida-
de.  Venha conferir.   3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

COD [525] Vende-se um 
apartamento com uma vaga 
na garagem, sala, 2 quar-
tos, wc social, coz.e área de 
lazer.Valor: R$ 120.000,00 
Tr:3238-3583/999739137.

FORQUILHA

FORQUILHA - COD [593] 
Vende-se um apto no Cond.
Res. Anturius, c/vaga na ga-
ragem, sala, copa, coz., 2 qr-
tos, wc social e área de ser-
viço. Valor: R$ 120.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-9137.

FORTALEZA

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

IPASE

IPASE - Vendo apto px ao 
Shopping da Ilha com área 
de 100m² c/3 qrtos c/armá-
rios, sala de estar/jantar, 
varanda, 2 wcs, área de ser-
viço e 2 vagas de garagem.
R$ 260 mil  TR: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

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

JARACATY

JARACATY - AP000139 Ven-
de-se aptos novos no Pleno 
Residencial, c/2 e 3 qrtos, 
57 e 71 m², 1 ou 2 vagas 
de garagem. Vários itens 
de lazer. Ao lado do sho-
pping slz. A partir de R$ 
216.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

VDE NO ED.NATURAM- Apto 
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., Fit-
ness, , Pisc.,Varanda gour-
met, sala estar/jantar, ste 
máster c/ closet, banhei-
ra. Aproveite. 3227-3099 / 
9973-4073/ www.bmende-
simoveis.com.br

COHAFUMA 

COHAFUMA - Vende apto no 
cond. Res. Vinhais, c/ varan-
da, sala 2 qrtos, wc social, 
coz., dce, área de serviço 
e garagem. R$ 160.000,00 
- 3268.3390 - 99976.7018

CRECI: 819 -A13 – Vendo 
Apto. NO Novo Tempo, 
c/ 02 quartos, sala, cozi-
nha, 02 banheiros, social 
e serv. Ótima localização. 
(98) 99971-2945 / 98845-
6228 / 98119-4495

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

COHAB

COHAB ANIL - COD [565] 
Vende-se um apto no Re-
sidencial Ipês 3º anadar, c/
vaga na gar., sala, coz., 2 
qrtos, wc social e área de 
serviço.Valor: R$ 70.000,00. 
TR: 3238-3583/ 999739137

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

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

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

COHAMA

COHAMA - COD [592] Ven-
de-se um apto no Cond.
Palmeiras IV, 1º andar, c/
sala, coz., 2 qrtos, wc so-
cial, área de serviço e área 
de lazer completa. Valor: 
R$ 170.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137.

COHAMA - AP000043 Ven-
de-se apto c/2 quartos,wc 
social,sala de estar,coz,-
cond c/área de lazer com-
pleta R$ 150.000,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM /3181-4600/ 
2108-2960

Apto c/ 58 m², nasc, c/ 02 
qtos s/ 01 suíte, sala em 
L, sacada, WC social, coz 
c/ área de serviço, área de 
lazer completa c/ pisci-
na, churrasqueira e qua-
dra poliesportiva, gar. Ve-
nha conferir.  3227-3099 / 
9973-4073   www.bmendes 
imoveis.com.br

COHAJAP

COHAJAP - AP000002 Ven-
de-se apto c/ 3 qrtos (s/2s-
tes) sala,coz,lav,2 vagas 
de gar.coberta,cond c/área 
de lazer completa VENDA 
R$ 360.000,00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087

ESTRADA DE RIBAMAR

Passa um apto mobiliado 
cond. Praza I, 45 mil a chave 
(valor Negociado) . TR:98 
3258-5629 / 99129-6797 / 
98845-47858 / 3083-0799.

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

CALHAU - AP000137 Ven-
de-se apto na Av. dos Ho-
landeses, c/126m² de área  
privativa, nascente, super 
ventilado,1 ste, 2 qrtos, DCE, 
sala, copa, coz., 2 vagas de 
gar. Preço à combinar Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

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

CALHAU- Vende exc. apto 
no Calhau c/ 180 m², c/ mó-
veis planejados, 3 stes, sala, 
home teather, coz., DCE 
completa, varanda e 2 va-
gas de gar. lazer c/ salão 
de festas, piscina, quadra 
poliesportiva, playground. 
Segurança 24 hrs .Não per-
ca esta oportunidade 3227-
3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

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

CALHAU - AP000075 Vende-
se aptos novos c/178,00 m² 
de área privativa, sala em 3 
ambientes, lavabo, 4 stes, 
varanda, copa/coz., área de 
serviço, dce, 3 vagas. Pronta 
entrega. Valor referente ao 
1º andar. Consulte tabela 
atualizada e demais uni-
dades disponíveis. VENDA 
879.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

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

CALHAU – cod [471] Vende-
se um apto no Cond.Brisas, 
6º andar, 58 m², mobilia-
do, c/ sl, 2 qtos sendo 1 ste, 
coz. Americana, 1 vaga na 
garagem, nascente, Vista 
Mar. Valor R$ 270.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

OLHO D’AGUA

Aluga casa de 2 pav.,  c/ 
varandas, 2 salas amplas, 
3 qtos, 1 suíte, 2 wc social, 
copa, coz., qntal e garagem. 
R$ 1.200,00 TR. 3268.3390 
- 99976.7018.

PARQUE ATENAS

PARQUE ATENAS - 
CA000156 Aluga-se casa 
duplex, nascente, 5 qrtos 
s/ 2 stes, wc social, home 
Office, copa, coz., área de 
serviço, lavanderia, qn-
tal amplo. ALUGUEL R$ 
4.000,00 Tr: 99983-2772 OI 
/ 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

PQ.  UNIVERSITÁRIO

Aluga ou vende-se casa 
no parque universitário, 
guajajaras, aceita-se pro-
posta Tratar: 3258-5629 / 
9 9129-6797 / 9 8845-4785 
/ 3083-0799

PLANALTO VINHAIS 

CRECI: 819 -A2 – Alugo casa 
bem localizada, c/ sala, 03 
quartos, sendo uma suíte, 
varanda, garagem. Jardim e 
quintal amplo. (98) 99971-
2945 / 98845-6228 / 98119-
4495

QUINTAS DO CALHAU

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

Quintas do Calhau - Alu-
go casa c/3 qrtos s/do 2 
stes, área de empregados 
e serviços, e demais de-
pendências.R$ 4.500,00.
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 988168000 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9242

TURÚ
Vendo casa no Bairro Vi-
vendas da Cohama - Turu 
com Sala, 2 Quartos, Ba-
nheiro reversivo e cozinha. 
Área construída de 70m2. 
Área total de 150m2. Local: 
Rua fechada com 22 casas. 
Contato: 9140-2512. Valor 
R$ 230.000,00. (A- 06/11)

TURÚ - CA000095 Aluga-
se casa duplex em cond.
fechado c/3qrtos s/1 ste,-
sala,coz,vagas de garagem 
ALUGUEL R$ 1.900,00 00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

Turu - Alugo casa duplex 
c/ 4 quartos s/ 2 stes, sala 
de estar e jantar, wc social, 
coz., área de serviço, qntal, 
gar., varandão e reserva-
tório de água. R$ 1.400,00 
Tr.: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9253.

CRECI: 819 -A1 - Alugo casa 
em condomínio fechado c/03 
quartos, sendo uma suíte 
c/ banheiro reversível, jar-
dim garagem e quintal. (98) 
99971-2945 / 98845-6228 
/ 98119-4495

VINHAIS 

VINHAIS - CA000033 Alu-
ga-se exc. casa edificada 
em 2 lotes,c/varanda,áreas 
livres,sala de star/jantar,-
tv,3 qrtos(s/1ste e 2 semi-s-
te),lavabo,copa/coz.,área de 
serviço,lav,dce e qntal am-
plo ALUGUEL 4.000,00  Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

ALU-
GAR

ALTOS DO CALHAU

ALTO DO CALHAU - 
AP000098 Aptos c/ 2/3 qr-
tos ,2 vagas de gar., varanda 
gourmet, área privativa de 
113m cond,c/piscina adul-
to e infantil, espaço leitura, 
salao de festas, espaços, 
fitnes, área gurmet, spa 
VENDA R$ 641.176,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 

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

ANGELIM

ANGELIM - AP000129 Ven-
de-se apto c/2 qrtos, wc 
social, sala, coz., área de 
serviço. Ótima localização! 
VENDA R$ 100.000,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

ANIL 

COD [538] Vende-se um apto 
no Cond.Primavera, 1º an-
dar, c/ uma vaga na gar., 
sala, copa, coz., 2 qrtos e 
área de serviço. Valor: R$ 
115.000,00. TR: 3238-3583/ 
999739137.

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

ARAÇAGY

ARAÇAGY - AP000090 Ven-
de-se ou aluga-se apto c/2 
qrtos, s/ste,wc social,sala,-
coz,área de serviço e área 
de lazer completa venda R$ 
220.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

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

BARREIRINHAS
BARREIRINHAIS - Oportu-
nidade! Flat no Gran Solare 
todo mobiliado  c\ 1 suíte! 
área de Lazer(Aceito imóvel 
em São Luis) Proprietário 
981147380.

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

CALHAU

CALHAU - AP000135 Ven-
de-se apto no PARQUE DAS 
ÁGUAS RESIDENCIAL, 3 dor-
ms, s/1 ste, c/ 86,89m. Vá-
rios itens de lazer VENDA R$ 
297.684,07 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960
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Vende excelente cobertura 
na Peninsula, c/305m², nasc 
total, vista mar, c/4 sts, 3 
sls, lavabo,cozinha c/dis-
pensa, DCE, área de lazer 
completa, 4 gars, localiza-
ção previlegiada.  3227-3099 
/ 9973-4073. www.bmen-
desimoveis.com.br

-ED. AQUAMARINE- PRON-
TO P/MORAR - Apto c/ 81,00 
m²,  2 suítes, sala p/ 2 amb., 
var.gourmet, lavab., coz.
(americ.), gar. p/ 2 car,La-
zer c/ Terraço Gourm., Pisc., 
Bar/Churr., Esp. Zen, SPA 
(sauna/sala de descan-
so), Fitness, Salão de Fes-
tas, Espaço Gourmet, Sala 
de Estudo/Reunião; Praça 
do Sol, Praça de Leit., Qdr 
de Vôlei de Areia. Apro-
veite....3227-3099 / 9973-
4073/ www.bmendesimo-
veis.com.br

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

ED. MURANO - PRONTO P/
MORAR: Apto c/ 585,30 m²,  
var., home theater, 4 sts, 
lavabo, coz., área de ser-
viço, 2 qtos de serv. e wc 
de serv., gar. p/8 carros, 
lazer c/  pisc, fitness cen-
ter, descanso, sauna, play-
ground , estac. para visit. e 
guarita c/ vidr. blindado... 
Venha Conferir.   3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

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

PLANALTO ANIL

PLANALTO ANIL III - COD 
[582] Vende-se uma casa 
c/ garagem coberta p/ 4 
carros, sala, copa, coz., 3 
qartos sendo 1 suíte, wc so-
cial, jd de inverno, coz. de 
apoio, dep. de empregada 
completa, área de serviço e 
qntal. Valor: R$ 280.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-9137.

PONTA DO FAROL

Vende apto na melhor lo-
calização da ilha c/ vista 
previlegiada da Lagoa e do 
mar c/ 03 suítes.Você não vai 
acreditar, em 60 parcelas 
mensais c/ a construtora 
ou SFH. Realize seu seu so-
nho agora e faça uma visita 
ao nosso STAND DE VEN-
DAS. Próx. ao Restauran-
te CABANA DO SOL. Venha 
conferir 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

RESERVE O  APARTAMEN-
TO DO TAMANHO DOS SEUS 
SONHOS! Com vista para o 
mar e Lagoa. Próx. ao res-
taurante Cabana do Sol, 
ED. DELLAMARE - Aptos 
c/ 109,38 m², sdo 3 suítes 
e área de lazer completa FA-
CILITANDO EM ATÉ 60 ME-
SES DIRETO COM A CONS-
TRUTORA. Venha conferir 
3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.
com.br

Apto. - Vde aprtos novos, 
lançamento, ED. DELLA-
MARE. Próximo do Cabana 
do Sol, c/ 110 m², nascen-
te, 3 suítes,sala de jantar/
estar, varanda gourmert, 
lavabo, cozinha com area 
de ser. e wc, 2 garagens, 
área de lazer completa, 
pagto em até 60 parce-
las. 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesi-
moveis.com.br

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

RESERVE O APTO DO TA-
MANHO DOS SEUS SO-
NHO! Com vista p/ o mar 
e Lagoa. Próx. ao rest. Ca-
bana do Sol, Ed. DELLA-
MARE. - Aptos c/ 109,38 
m², sdo 3 stes e área de 
lazer completa. FACILI-
TANDO EM ATÉ 60 MESES 
DIRETO COM A CONSTRU-
TORA. Venha conferir. 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

LANÇAMENTO, na melhor 
localização da Ponta do Fa-
rol, ao lado do Rest. Caba-
na do Sol. ED. DELLAMARE, 
109,38 m², nascente com 3 
stes, s/ a master c/ sacada, 
sala de estar/jantar, var. 
gourmert, WC social, home 
office, cozinha DCE, 2 vgs de 
gar. Área de lazer completa. 
Pagamento Facilitado em 
até 60 meses. 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmende-
simoveis.com.br

Vende excelente apartamen-
to com 154 m² com vista 
para o mar, 04 suítes am-
plas, sendo 02 reversíveis, 
3 vagas de garagem, sala 
bem ampla e andar alto. 
Móveis projetados na suíte 
master, cozinha, rouparia, 
sala e varanda. Área de la-
zer c/piscina, sauna , acade-
mia toda equipada, salão de 
festas climatizado e chur-
rasqueira. Aproveite! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

PONTA DO FAROL - 
AP000136 Vende-se no 
Ecolagune, 217m2, de área 
privativa, 4 stes. nascente 
pronta entrega, Seguran-
ça 24:00hs, varanda gour-
met, piscina, saúna, sala de 
estar em dois ambientes, 
sala intima, e área de lazer 
completa c/ churr.VENDA 
1.400.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

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

PONTA DO FAROL - 
AP000146 Edifício Miran-
te das Dunas. Localiza-se na 
Ponta do Farol, c/ vista p/ o 
mar, em uma das localiza-
ções mais privilegiadas da 
cidade, próx. ao restauran-
te Cabana do Sol. Apto c/ 4 
stes, sala star/jantar, coz., 
lavabo , DCE, área de servi-
ço, 3 vagas de gar.,155m². 
R$ 800.000,00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

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

PONTA DO FAROL - 
AP000147 Apto a Venda 
Edifício Acapulco, Ponta do 
Farol, ao lado da AABB, 200 
m², 4 stes, 3 vagas de gar. 
R$ 1.3000.000,00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

PONTA DO FAROL - 
AP000148 Edifício Porto 
Real, Apto c/285,00m² de 
área privativa, 2 Aptos por 
andar,varanda, 1 ste master 
c/ closet, 3 stes simples c/ 
varanda, sala star/Jantar, 
sala íntima, circulação, DCE, 
3 ou 4 vagas de garagem 
828.158,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

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

Vende apto novo, ED. MAI-
SON RENOIR na  Av. dos Ho-
landeses pronto p/ morar 
andar alto 14º andar, entre-
ga 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, varn-
da, coz c/ armário, DCE, 02 
garagens, lazer c/ fitness, 
piscina, playground, qdra 
e espaço goumert. Venha 
conferir.   3227-3099 / 9973-
4073 /www.bmendesimo-
veis.com.br

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

Apto c/ 151 m², no Pallazo 
Verona, andar alto c/ vista 
mar, nasc total, c/ 3 stes 
amplas, sala p/ 2 ambien-
tes, varandão, lavabo, co-
zampla c/ despensa e DCE,  
2 gars, área de lazer com-
pleta. Venha conferir não 
perca tempo  3227-3099/ 
/9973-4073  www.bmen-
des imoveis.com.br

Apto.  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.

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 fes-
tas, fitness center. Venha 
Conferir. 3227-3099 / 9973-
4073/ www.bmendesimo-
veis.com.br

PQ.  DOS SABIÁS 

PARQUE DOS SABIÁS - COD 
[574] Vende-se uma casa c/ 
garagem p/ 3 carros, sala, 
copa, coz., 2 qrtos s/ 2 stes, 
wc social, dep. de emprega-
da, despensa, área de ser-
viço c/ lavanderia e quin-
tal. Valor: R$ 210.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-9137.

RENASCENÇA 
RENASCENÇA  II - Cond. 
Turmalina, 15º andar, 
172m^2, sala ampla, 03 
suítes, tudo c/armário em 
MDF, área de serviço, 03 va-
gas independentes, área de 
laser completa. Tratar com 
o proprietário pelo fone: 9 
8740-1430. (E.-15/11)

RENASCENÇA - 
AP000076  Vende-se 
aptos  no  Parque  Re-
nascença ,com 65  m² 
(2  qr tos  s/1  s te ) ,  7 7 
m² (3 qrtos s/1 ste),  e 
86 m² (3 qtos s/1 stes 
e  qr to  de  emprega-
da), ambos c/varanda 
gourmet ,  sala  de  es-
tar/jantar,  wc social , 
coz . ,  área  de  ser v iço 
c/ wc. Mais de 20 itens 
de  lazer,  entre  e les 
piscina adulta, infan-
t i l  e  espaço gourmet 
VENDA R$ 394.000,00 
Tr :  99983-27 72  OI  / 
98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

RENASCENÇA - AP000023 
Vende-se apto nascente c/
moveis planejados.3 qr-
tos,wc (s/2stes/1c/closet)
sala,copa,coz,varanda,lav,-
gar p/2 carros,cond.c/área 
de lazer completa VENDA 
R$ 650.000,00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

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

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

Vendo apto no Ed. Vitral da 
Lagoa com área de 72m com 
3 qrtos sendo 1 ste, sala, co-
zinha e wc social. R$ 230 mil 
TR: 32356477 / 999712399 
/ 996064732/3235-6687. 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

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

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

RENASCENÇA I - COD [566] 
Vende-se um lindo apto no 
Ed.Calla Volpe, 5º andar. 
Cobertura – c/ varanda, 4 
qrtos s/ste, wc social, sala, 
copa, coz., dep.de emprega-
da completa, depósito, sala 
gourmet, piscina, churr., 2º 
piso - varanda, ste master, 
wc e salão em forma de “L”. 
Duas vagas na gar.Valor: 
R$ 900.000,00. TR: 3238-
3583/ 999739137.

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

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

RESERVA LAGOA - PRON-
TO P/ MORAR!-  Vendo 
Apto c/ 88 m² priv.,03 qtos 
sdo 01  ste, sala estar/
jantar, varanda, wc so-
cial, coz., área de serv., 
02 gars. LAZER c/ mais 
de trinta itens c/ pisci-
nas adulto/infantil, spa/
sauna, churrasq., salão 
de festas / gourmet, brin-
quedoteca, espaço diver-
são, lan house, academia. 
Venha Conferir.   3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

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

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, Brin-
quedoteca, varanda re-
nasc., salão de festas, sa-
lão de jogos, lan house, 
piscinas adulto/infantil 
e churrasq. Venha Con-
ferir.   3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesi-
moveis.com.br

Renascença- Vendo/Passo 
sala no Ed. Office Tower, 
8.andar, Lado da Lagoa. 
Tratar c/ o Proprietário: 
(98) 98111-1462/ 3235-
6818”(L.06.11)

RENASCENÇA - AP000126 
Vende-se APTO c/projeta-
dos em vários ambientes, 
super ventilado, andar alto, 
c/ sala, sacada, 3 qrtos (s/1 
ste), wc social, coz., lavan-
deria, 2 vagas de garagem 
cobertas cond. c/ área de 
lazer completa, espaço fit-
ness, salão de festas VENDA 
480.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 

RENASCENÇA - AP000134 
Vende-se o Edifício Alto do 
Renascença. 3 tipos de apts, 
um moderno sistema de se-
gurança, lazer completo. 3 
opções de plantas: 105,72m² 
– 3 qrtos (2 stes + 1 reversí-
vel) e 2 vagas de garagem; 
95,28m² – 3 qrtos (1 suí-
te) e 2 vagas de garagem; 
63,18m² – 2 qrtos (1 ste) e 
1 ou 2 vagas A PARTIR DE 
R$ 560.000,00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

RENASCENÇA - AP000004 
Vende-se apto nascente, c/2 
qrtos (s/1 ste), wc social, 
sala, coz., móveis plan. 
Condomínio c/área de la-
zer completa, gás enca-
nado, 2 vagas de gar. R$ 
397.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

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

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

CRECI: 819 -A10 – Vendo 
Apto. c/ 03 quartos, sendo 
uma suíte, com projeta-
do, varanda, sala ampla, 
cozinha c/ armário, DCE, 
02 vagas, prox. ao viva 
água.  (98) 99971-2945 / 
98845-6228 / 98119-4495

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

CRECI: 819 -A11 – Vendo 
Apto. c/ 03 quartos, sendo 
uma suíte, sala, varanda, 
cozinha, nascente, 02 va-
gas, todo projetado, prox. 
ao shopping, lazer com-
pleto.  (98) 99971-2945 / 
98845-6228 / 98119-4495

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

RENASCENÇA I - COD 
[559] Vende-se um apto 
no 1º andar, c/ 2 vagas 
na garagem, sacada, sala, 
copa, coz., 4 qrtos s/ 1 
suíte, wc social, despensa 
e área de serviço. Valor: R$ 
280.000,00. TR: 3238-3583/ 
99973-9137.
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RENASCENÇA II

RENASCENÇA II - Vende 
apto no cond. Costa azul, 
c/varanda, sala ampla,2 qr-
tos, 1 ste, wc social, coz., dce, 
área de serviço e garagem. 
R$ 430.000,00 3268.3390 / 
99976.7018

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

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

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

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

RENASCENÇA II - Ótimo apto 
c/ 140 m² privativos, nasc to-
tal, c/ 03 sts sdo 02 reversí-
veis c/ armários, sala ampla 
p/ 02 ambientes c/ sacada e 
varandão, lavabo, coz ampla 
c/ armários, depóstito, DCE 
c/ área de serviço, área de 
lazer c/ pisc., churrasq., e 
espaço p/ eventos, 02 gar. 
Aproveite. 3227-3099 / 9973-
4073 www.bmendesimoveis.
com.br  

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

SÃO CRISTOVÃO

SÃO CRISTOVÃO - Ven-
do apto no cond. Parque 
das Mangueiras c/ 2 qr-
tos sendo 1 ste, wc social, 
sala de estar e jantar, coz., 
área de serviço, deposito, 
quintal, garagem e churr. 
R$150 mil. Tr: 32356477  
/ 999712399/ 996064732 
/ 3235-6687.  www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br 
COD: 8377.

SÃO FRANCISCO

 São Francisco - Vendo 
apto c/área de 77m² no 
Cond. Gonçalves Dias c/3 
qrtos, sala. varanda, wc 
social, coz., área de ser-
viço, dce, gar.R$ 120 mil 
TR: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

São Francisco - Vendo apto 
c/ área de 120m² c/3 suí-
tes, lavabo, sala de estar/ 
jantar, coz., área de servi-
ço c/banheiro,  adega, va-
randa, gar.p/2 carros R$ 
380.000,00 Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br 
COD: 9338

APARTAMENTO VENDER - 
SÃO FRANCISCO - Vende ex-
celente apartamento com   
230 m² com móveis plane-
jados, 03 quartos sendo 02 
suítes com varanda, sala de 
estar, sala de jantar, home 
theater, varanda com jardi-
neiras suspensas, WC social, 
copa, cozinha, adega, área 
de serviço, DCE completa, 
depósito e 2 vagas de ga-
ragem. Aproveite! Por ape-
nas R$ 600MIL! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

Vende excelente apartamen-
to! Super ventilado com 03 
qtos sendo 01 suíte, sala p/ 
02 ambientes com cortina 
de vidro, WC social, cozi-
nha com área de serviço e 
01 vaga de garagem.  Por 
apenas R$ 230 MIL! Não per-
ca esta oportunidade! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

Cod [435] Vende-se um apto 
com sala, copa, cozinha, sa-
cada com vidro, 3 quartos, 
sendo 1 suíte, WC social, de-
pendência  de empregada 
completo, área de serviço 
os armários embutido e  ar 
condicionados, 1 elevador 
na área de serviço e pre-
ço do condomínio – valor 
400,00 e uma vaga na gara-
gem. Valor: R$ 350.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

TURU

ÚLTIMAS UNIDADES! VE-
NHA E RESERVE LOGO O 
SEU! Av. São Luís Rei de 
França, próx. ao Restau-
rante Cheiro Verde, COND. 
ÍLE DE FRANCE - Aptos c/ 
83 m², 3 qtos sdo 1 suíte e 
área de lazer. FACILITADO 
EM ATÉ 72 MESES DIRETO 
COM A CONSTRUTORA. Ve-
nha conferir. 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

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

TURU - AP000018 Vende-se 
apto c/2 qtos,wc social,-
sala,coz, cond c/guarita 
24h VENDA 80.000,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM /3181-4600/ 
2108-2960

TURÚ - AP000044 Ven-
de-se apto c/3 qrtos ,s/1 
reversivel,wc social,sala,-
coz,lavanderia venda R$ 
180.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

TURU - COD [564] Vende-se 
um apto no Cond.Itapiracó, 
c/portão elétrico, 2 vagas 
na gar., sala, copa, coz., 
3 qtos s/2 stes, wc social, 
dep.de empregada e área 
de serviço c/lavanderia. 
Valor: R$ 180.000,00. TR: 
3238-3583/ 999739137.

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

ALU-
GAR

ANIL

ANIL - Aluga apto no cond. 
Eco park, c/ varanda, sala, 
1 qrto, 1 semi-ste, wc so-
cial, coz., área de serviço 
e garagem. R$ 850,00 (alu-
guel e cond. 3268.3390 - 
99976.7018

BEQUIMÃO

Aluga apto no Cond. Costa 
da Esmeralda, com varan-
da, sala, 2 quartos, wc so-
cial, cozinha, área de ser-
viço e garagem. R$ 800,00 
(aluguel e condominio) - 
3268.3390 - 98844-9025 
- 99976.7018.

CALHAU 
Alugo apartamento mobi-
liado no condomínio Bri-
sas, Calhau. Valor: 1.300,00. 
Tratar no cel: 9 8244-4000. 
(J.-06/11).

CALHAU - AP000125 Alu-
ga-se apto nascente, todo 
mobiliado, c/65m² de área 
construída, sala, copa, coz. 
americana, lavanderia, 
sacada, 2 qrtos amplos, 
c/guarda roupa plan., ar 
condic., painel, cama, 2 
wc s/1 ste c/closet, c/ ele-
trodomésticos. ALUGUEL 
R$ 2.300,00  Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

COHAFUMA 

CRECI: 819 -A8 – Alugo Apto. 
no Jardins, mobiliado de 1ª 
qualidade, entra só com as 
malas, c/ 02 quartos, sendo 
uma suíte, andar alto, nas-
cente, 01 vaga.  (98) 99971-
2945 / 98845-6228 / 98119-
4495.

CRECI: 819 -A8 – Alugo 
Apto. no Jardins, mobi-
liado de 1ª qualidade, en-
tra só com as malas, com 
2 quartos, sendo uma suí-
te, andar alto, nascente, 01 
vaga.  (98) 99971-2945 / 
98845-6228 / 98119-4495

COHAJAP

COHAJAP - AP000083 Alugo 
apto c/3 qrtos, s/1 ste, sala 
de estar/jantar, coz., wc so-
cial ALUGUEL R$ 2.000,00 
Tr: 99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM /3181-4600/ 2108-
2960

COHAMA

Aluga-se apartamento no 
condomínio Isabela com 01 
quarto. R$ 800,00. Fone: 
3258-5629 / 98845-4785 / 
99972-6980 / 3083-0799 / 
98142-7703. 

COHAMA - AP000082 Alu-
go apto c/3 qrtos, s/1 ste, 
varanda, sala de estar, wc 
social. ALUGUEL R$ 1.200,00 
Tr: 99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM /3181-4600/ 2108-
2960

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

ESTRADA DE RIBAMAR

ESTRADA DE RIBAMAR - 
COD [571] Passa-se um apto 
no Cond. Riviera III, 2º andar, 
c/1 vaga na garagem, sala, 
2 qrtos, wc social reversí-
vel, área de serviço e área 
de lazer completa. Valor: 
R$ 40.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137

ESTRADA DE RIBAMAR - 
COD [572] Passa-se um apto 
no Cond. Riviera III, 3º an-
dar, c/1 vaga na gar., sala, 
2 qrtos, wc social reversí-
vel, área de serviço e área 
de lazer completa. Valor: 
R$ 55.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137.

ESTRADA DA MAIOBA 

ESTRADA DA MAIOBA - 
COD [573] Passa-se um 
apto no Cond.Dunas do 
Sol, 3º andar, c/1 vaga 
na gar., sala, 2 qartos , 
wc social, área de serviço 
e área de lazer completa. 
Valor: R$ 50.000,00.  TR: 
3238-3583/99973-9137.
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OLHO D’AGUA

OLHO D´AGUA - AP000144 
Aluga-se apto 2 qts, 1 suíte, 
wc social, sala, copa, coz., 
projetados, vários itens de 
lazer. ALUGUEL 2.900,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

COD [A25] - Aluga-se um 
apto c/gar., portão elétrico, 
sacada, sala, coz. america-
na, 3 qrtos s/ 1 ste, 2 wcs 
social, dce, despensa e área 
de serviço. Obs: 5º andar/ 
Nascente/ elevador social e 
serviço. Fica próx.ao SESC, 
padaria, ponto de ônibus e 
mais. Valor: R$ 2.100,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

OLHO D’AGUA – COD [A26] 
- Aluga-se um apto c/gar., 
portão elétrico, sacada, 
sala, coz, americana, 3 qtos 
s/1 ste, 2 wcs social, dce, 
despensa e área de servi-
ço. Obs: 5º andar/Poente/ 
elevador social e serviço. 
Fica próx.ao SESC, padaria, 
ponto de ônibus e mais... Va-
lor: R$ 1.900,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

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

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

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  

PONTA D’ AREIA

Ponta d’Areia -  Alugo 
apto no Ed. Île Saint Louis 
c/ área de 305m² c/4 stes 
e as demais dependências 
R$ 8.000,00 Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
988168000 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

PONTA D’ AREIA - Alugo 
apto c/área de 163m² no 
Ed. Pontal das Enseadas c/3 
stes c/ closet, coz. c/armá-
rios, dce.R$ 3.200,00 c/cond. 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 988168000 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

ESTRADA DE RIBAMAR

ESTRADA DE RIBAMAR 
- Alugo apto na Estra-
da de Ribamar c/2 qrtos, 
sala, coz., wc social, área 
de serviço, 1 vaga de gar., 
área de lazer completa c/
quadra poli esportiva, pisci-
na adulto e infantil, churr., 
parquinho, salão de festas 
R$ 650,00 c/o cond. incluí-
do. Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9310

FORQUILHA

FORQUILHA - AP000112 
Aluga-se aptos novos c/2 
qrtos, wc social, sacada, 
sala de estar. Cond. c/área 
de lazer completa ALUGUEL 
R$ 1.200,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

Aluga – se apto 2 qts, no 
retorno da forquilha, Con-
domínio Vitoria. Vlr: 700,00 
(cond.  Incluso). TR: 3258-
5629/ 98845-4785/ 99972-
6980/ 3083-0799/ 98142-
7703.

JARACATY

Alugo ótimo apto ao lado 
do São Luis Shopping c/
área de 71,57 m² c/3 qrtos 
s/1 ste, sala, varanda, coz.
americana, área de servi-
ço c/varanda, 2 vagas R$ 
2 mil c/cond. incluído. Tr: 
3235.6477 / 9 9971.2399 / 
9 960.64732 / 3235-6687. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

JOÃO DE DEUS

Aluga-se Aparts. c/ 2 Quar-
tos  e Demais dependências, 
no João de Deus, Valor R$ 
550,00 / 3258-5629 / 98845-
4785 / 99972-6980 / 3083-
0799 / 98142-7703.

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.

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

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

PARQUE SHALON

Parque Shalon - Alugo 
apto no Ed. Praias Belas 
c/ 3 qrtos s/1 ste, wc so-
cial, sala em L, coz., dce c/ 
wc e 1 vaga de garagem R$ 
1.500,00 c/ cond. incluído 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 984487001 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9131

PONTA DO FAROL

PONTA DO FAROL - Alugo 
apto c/ área de 142m² c/ 
moveis projetados Dellano 
c/ 3 stes, sala e living am-
pliados, lavabo, dispensa, 
contendo também eletro-
domésticos. R$ 6.500,00 c/ 
cond. incluído Tr: 32356687/ 
988168000/ 999712399 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9314.

PONTA DO FAROL - Alugo 
apto c/3 stes, 5 wcs, sala, 
coz., dispensa, área de ser-
viço R$ 4.000,00 c/ cond. 
Tr.: 3235-6687/ 3235-6477/ 
99971-2399/ 98816-8000. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

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

Ponta do Farol - Alugo 
apto mobilhado c/3 qrtos 
s/2 stes e as demais dep. R$ 
2.500,00 c/ cond. Incluído 
Tr.: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 988168000.
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

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

Aluga apto, c/ 152 m², no 
Pallazo Verona, andar alto 
c/ vista mar,nasc total, c/ 
3 stes amplas, sala p/ 2 
ambientes, varandão, la-
vabo, coz ampla c/ armá-
rios, despensa e DCE, 2 
gars, área de lazer com-
pleta . Venha conferir não 
perca tempo.  3227-3099 / 
9973-4073  www.bmendes 
imoveis.com.br

Aluga exc. apto c/ 03 suí-
tes c/ armários, andar alto, 
nasc, todo no porc. sala p/ 
02 ambientes  c/ ampla sa-
cada, WC social c/ blindex, 
coz c/ armários, área de ser-
viço c/ DCE, área de lazer 
completa, gar p/ 02 carros, 
ótima localização. Venha 
conferir. 3227-3099/9973-
4073. www. bmendesimo-
veis.com.br

RENASCENÇA

RENASCENÇA II - ALUGA 
APTO NO ED. CAP FER-
RAZ, COM SALA AMPLA, 
02 QUARTOS, 01 SUÍTE 
COM ARMÁRIOS, WC SO-
CIAL, COZINHA COM ARMÁ-
RIOS, DCE, ÁREA DE SERVIÇ 
E GARAGEM. R$ 2.300,00 
(ALUGUEL E CONDOMINIO) 
- 3268.3390 - 99976.7018

Aluga excelente aparta-
mento c/ 53 m², nascente 
total, todo mobiliado, c/ 01 
quarto,sala p/ 02 ambientes, 
sacada, wc social, cozinha, 
garagem e área de lazer. 
APROVEITE!.                         Ve-
nha conferir.   3227-3099 / 
9973-4073    www.bmende-
simoveis.com.br

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

RENASCENÇA - AP000041 
Alugo apto c/3 qrtos (s/1 
ste), wc social, sala de estar/
jantar, coz., sacada,2 vagas 
de garagem. ALUGUEL R$ 
2.600,00 Tr: 99983-2772 OI 
/ 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

NÃO PERCA! Vende exce-
lente apto, no Cond. Ville 
de France, c/ 80 m², nas-
cente, andar alto, c/ 3 qtos 
sdo 1 ste, sala em L c/ saca-
da, WC social, coz. ampla 
c/ despensa ou depósito e 
WC de serviço, 02 vagas na 
garagem, lazer c/ quadra 
de esportes, salão de festas 
e playground, pagamento 
facilitado em até 80 meses. 
Venha Conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

APTO NOVO,PRONTO P/ 
MORAR no ILE DE FRAN-
CE, c/ 83 m², c/ 03 qtos, sdo 
1 suíte, c/ sacada, sala em 
L p/ 02 ambientes c/ va-
randa, WC social, cozinha, 
dispensa c/ WC de serviço. 
Área de lazer completa. ga-
ragem coberta p/ 02 car-
ros. Financiado direto c/ a 
construtora em 72 meses 
e bancário.Não perca essa 
oportunidade! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

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

Vende apto nascente em 
condomínio diferenciado 
c/ 01 suíte, sala de estar/
jantar, cozinha, área de ser-
viço e 01 vaga de garagem. 
Área de lazer c/ bar, chur-
rasqueira e wc para PNE, 
segurança c/ guarita, in-
terfone, portão eletrôni-
co, cerca elétrica, alarme 
e CFTV, excelente localiza-
ção. Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

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

Vende apto no cond. Cam-
po verde, c/ sala, 2 qtos, 
wc social, coz.c/ armários, 
área de serviço e gar  R$ 
105.000,00, 3268.3390 - 
99976.7018.
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TURU - Alugo apto c/2 qr-
tos, wc social, área de ser-
viço, sala, 1 vaga de gara-
gem. R$ 650,00 c/cond. 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9328

TURÚ - AP000032 Alugo 
apto mobiliado, c/2 qrtos, 
wc social, sala, coz., sacada 
ALUGUEL R$ 1.200,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

TURU- alugo apto no cond. 
Lago verde, c/ varanda, sala, 
2 quartos, wc social, coz., 
área de serviço e garagem. 
R$ 650,00 (aluguel e cond.) 
- 3268.3390 - 99976.7018.

VINHAIS 

CRECI: 819 -A4 – Alugo Apto. 
no cond. Park Vinhais, c/ 
03 quartos, sendo uma suí-
te, sala, varanda, nascente, 
andar alto, ventilado, prox. 
ao shopping da Ilha. (98) 
98845-6228 / 98119-4495

VINHAIS aluga-se apto 2 
qrtos, s/ 1 ste, área de la-
zer completa R$1.500,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM / 3181-4600 / 2108-
2960

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

ESTRADA DE RIBAMAR

ESTRADA DE RIBAMAR - 
COD [559] Passa-se apto no 
Cond.Residencial Indaiatu-
ba, c/vaga na garagem, sala, 
coz., 2 qrtos, wc social, área 
de lazer e área de serviço. 
Valor: R$ 35.000,00. TR: 
99973-9137/3238-3583.

Alugo apto no Ed. Antônio 
Onofre Pinheiro com 4 qr-
tos sendo 2 stes reversíveis 
com armários, sala em L, 
varanda, lavabo, cozinha 
com armários, deposito, la-
vanderia, dce, piscina, chur-
rasqueira, salão de festa, 
sauna, 2 vagas na garagem. 
R$ 3.000,00 com condomí-
nio incluído. Tr: 3235 6477/ 
9 99712399/ 9 96064732 / 
3235-6687.

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

RES. VINHAIS

COHAFUMA - Alugo apto no 
cond. Res. Vinhais, c/varan-
da, sala, 2 qrtos, wc social, 
coz., dce, área de serviço e 
garagem. R$ 1.000,00 (alu-
guel e cond.) 3268.3390 - 
99976.7018

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

RIBAMAR

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

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087

SÃO FRANCISCO

Alugo apto no Ed. Ilha dos 
Lenções c/ 2 qrtos, sala, 
wc social e coz.,R$ 1.000,00 
c/ cond.Tr. 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

TURU
Aluga-se Aptº no Cond. Ca-
rolinas, Turu , c/ 02 qtos, 
sala, cozinha americana, 
wc social, nascente, tér-
reo, bloco V, aptº 02, 1 vaga 
na garagem, área de laser 
c/ piscina, bem localizado, 
px. ao shopping, faculda-
des, supermercados, UPA e 
farmácia, valor: R$ 650,00 
c/ cond. Incluso. Contato: 
(98) 9 8873-5025/9 9614-
7162. ( J.- 23/12).

ESTRADA DE RIBAMAR - 
COD [549] Passa-se um 
apto no Cond.Residencial 
Praias Bellas, 1º andar, c/
vaga na garagem, sala, 2 
qrtos sendo 1 ste, wc social, 
coz., área de la,zer comple-
ta e área de serviço.Valor: 
R$ 100.000,00. TR: 99973-
9137/3238-3583.

PENINSULA

Passo apto no Ed. Ilê Saint 
Louis c/área de 305m². R$ 
2.400.000,00    / 32356477 
/ 9 9971-2399 / 9 88168000  
/ 3235-6687.  www.ayrtone-
julioimoveis.com.br.

 
 
 

 

ARAÇAGY

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

CENTRO 

COD [532] Vende-se um conj. 
de 10 Kit nets cada uma c/ 
sala, 1qrto, coz.,e WC so-
cial. Valor: R$ 300.000,00. 
TR: 3238-3583/ 999739137 

COHAB

COHAB – COD [504] Vende-
se um conj.de 10 Kit nets 
c/sala, coz., WC social e 2 
qrtos, sendo 2 kit nets c/3 
qrtos. Valor: R$ 900.000,00. 
TR: 3238-3583 / 9 99739137.

SÃO CRISTOVÃO 

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

Renascença II - Alugo apto 
estilo flat todo mobilado 
no Ed. Mariana c/1 qrto, 
coz. americana, sala, wc 
social, 1 vaga de garagem 
R$ 1.600,00  c/ cond. incluí-
do Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 984487001 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9132

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/  
999712399/ 982252627 / 
3235-6687. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

RENASCENÇA I - Alugo 
apto no cond. Morada do 
sol, c/ varanda, sala, 1 qrto 
c/ armários,1 suíte c/ ar-
mários, wc social, coz., c/ 
armários, dce, área de ser-
viço e garagem. R$ 1.000,00 
- 3268.3390 - 99976.7018

Aluga apartamento de alto 
padrão c/ 190 m², andar 
alto, nascente total, c/ 04 
quartos sendo 03 suítes c/ 
armários e ar condicionado, 
todo no porcelanato, sala 
ampla para 03 ambientes, 
varanda, cozinha ampla c/ 
armários, DCE, área de la-
zer completa, 02 vagas na 
garagem. Localização pri-
vilegiada. Não perca essa 
oportunidade! 3227-3099 
/ 9973-4073   

CRECI: 819 -A5 – Alugo Apto. 
mobiliado, c/ 02 quartos, 
sendo uma suíte, sala, va-
randa, cozinha, lazer com-
pleto, prox. a praça nova da 
Lagoa. (98) 98845-6228 / 
98119-4495

CRECI: 819 -A6 – Alugo Apto. 
com 170M², c/ 04 quartos, 
sendo 02 suíte, todo proje-
tado, prédio novo, prox. a 
Escola Crescimento. (98) 
98845-6228 / 98119-4495

RENASCENÇA II - Alugo apto 
no cond. Costa azul, c/ va-
randa, sala, 2 qrtos, 01 suíte, 
wc social, coz., área de ser-
viço e garagem. R$ 1.200,00 
- 3268.3390 - 9976.7018 
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Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

ALU-
GAR

 CALHAU

Vende-se terreno no Altre-
rosas Calhau, plano, tdo 
murado  c/ 25 m x40 m. 
Excel. localização, por 
trás do Grand Park. Ve-
nha conferir.   3227-3099 
/ 9973-4073  www.bmen-
desimoveis.com.br

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

COQUEIRO

Vende 02 áreas na cidade 
de São Luís, localiz. no 
lugar chamado Coquei-
ro, de grande valor p/ o 
mercado atual. Seja p/ 
const. civil ou p/ grandes 
investidores que quei-
ram implantar projeto 
de grande porte, devi-
do que a 1º área com 23 
hectares, que margeia o 
Rio Coqueiro tem acesso 
aos pontos  dos portos do 
Itaqui, Alumar, e Vale e a 
2º área  com 65 hectares, 
as duas áreas são próxi-
mas uma da outra. NÃO 
PERCA TEMPO! O PREÇO 
VC NÃO VAI ACREDITAR! 
VENHA CORRENDO E LI-
GUE LOGO! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

INHAÚMA

INHAÚMA - COD [586] 
Vende-se um terreno 
c/ área de 2.730 m². 
Ótima localização e de 
fácil acesso. Valor: R$ 
150.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137. 

QTAS DO CALHAU

Vende 4 lotes com exce-
lente localização no bair-
ro residencial mais valo-
rizado 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.bmendesimo-
veis.com.br

SÃO BERNARDO

SÃO BERNARDO - COD [576] 
Vende-se um terreno me-
dindo 18x80 m². Próximo a 
Avenida guajajaras, ótimo 
acesso. Valor: R$ 90.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-9137. 

COD [503] Vende-se um ter-
reno c/frente de 107 m², la-
terais 150 m², fundo 40m², 
Total de 11.025 m². Valor: 
R$ 280.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

VILA PASSOS

VILA PASSOS - COD [579] 
Vende-se um terreno me-
dindo 295 m². Ótimo para 
empreendimentos. Valor: 
R$ 150.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  

ALU-
GAR 

RENASCENÇA

Alugo área próximo ao Sho-
pping Tropical com  3.000m² 
Tratar:   9971-2399 / 3235-
6687/ 99606-4732. www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

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

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

 

VILA ESPERANÇA

VILA ESPERANÇA - COD 
[594] Vende-se o sítio Ran-
chinho, contendo uma casa 
c/sala, copa, coz., 2 qrtos, 
wc social e área de serviço. 
Área livre; 4 pontos; Pousa-
da c/5 stes, incluindo cama 
e frigobar; 2 wcs p/a clien-
tes; Restaurante; Estacion.
Valor: R$ 250.000,00. TR: 
3238-3583/ 999739137.

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

 

.4

ANIL

Aluga-se Sitios / Casas para 
eventos c/ grande area li-
vre, piscina quadra e cam-
po de futebol, no Anil, Co-
quilho  no Santa Barbara.     
3258-5629 / 8845-4785 / 
99972-6980 / 3083-0799 
/ 98142-7703.

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

ESTRADA DA PINDOBA

ESTRADA DA PINDOBA - 
COD [581] Vende-se um sí-
tio murado, portão metáli-
co, medindo 3.159 m² com 
várias árvores frutíferas, 
com água e energia. Valor: 
R$ 250.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137. 

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

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

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

BAIRROS DIVERSOS

Aluga-se Quitinetes em 
vários Bairros da Cidade.   
3258-5629 / 98845-4785  
99972-6980 / 3083-0799 
/ 98142-7703.

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

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

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

COHAMA

Aluga-se Apto. c/ 2 quar-
tos, no Cond. Believer, 
R$1.000,00 desconto 
para pagto em dia. Fone: 
3258-5629 / 98845-4785  / 
99972-6980 / 3083-0799 / 
98142-7703.
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ESTRADA DE RIBAMAR

Alugo sitio com 2 stes, 2 
quartos, sala ampla, copa, 
cozinha, piscina, churras-
queira, arvores frutífe-
ras, etc. R$ 2.000,00. TR: 
32356477 / 9 9971-2399 / 
3235-6687  / 9 8816-8000. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

SÃO CRISTOVÃO 

CRECI: 819 -A15 – Vendo ter-
reno cp, 1300M², bom para 
galpões, lojas, centro co-
merciais, bem localizado, 
prox. á avenida Guajajaras. 
(98) 99971-2945 / 98845-
6228 / 98119-4495

 

 CENTRO

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

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

PONTA D AREIA

Vende salas no LAGOA 
CORPORATE de 33m² a 85 
m² na Torre Comercial e 
salas de 72  m² a 1.008 
m² na Torre Coorporati-
va. Vidro com isolamento 
acústico, elevadores au-
togerenciáveis, vista para 
lagoa, Heliporto, vagas de 
garagem rotativas, audi-
tório, lojas, fachada em 
pele de vidro. Pronto para 
o seu negocio!Venha con-
ferir.   3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087 

PONTA DO FAROL

NÃO PERCA! Vende loja 
com localização privile-
giada. Próximo ao Hotel 
Luzeiros. Loja no térreo 
c/ 93 m².Venha conferir. 
3227-3099 / 9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

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

RENASCENÇA

CRECI: 819 -A7 – Alugo 
sala no Business Center, 
pronta c/ divisórias, porta 
de vidro, balcão/armário, 
com piso porcelanato. (98) 
99971-2945 / 98845-6228 
/ 98119-4495

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

RESERVA DA ILHA

Vende  salas c/ 32 m² no 
Centro Empresarial Sho-
pping da Ilha na Reserva 
da Ilha, 14 pavimentos, 8 
elevadores, auditório, salas 
de reunião, entradada pelo 
Shopping da Ilha.Paredes 
construídas em gesso, iso-
lamento de som e facilida-
de para remover paredes 
e juntar salas. Venha con-
ferir.   3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

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

SÃO FRANCISCO
Vendo excelente sala co-
mercial no São Francisco, 
ótima localização com ga-
ragem numerada, recep-
ção e banheiro privativo, 
ao lado do ponto de ôni-
bus, próximo do Centro, de 
bancos e comercio em ge-
ral. Contato: 9 8108-7213/ 
9 8805-3848.

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087
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PONTA D´AREIA

Alugam-se várias salas 
comerciais c/wc no Cen-
tro Comercial Lagoa Cen-
ter, c/ metragens variadas 
de 30 a 35 m², exc. p/ qual-
quer atividade comercial, 
gar privativa, ótima loca-
lização, próx. do Sistema 
Mirante. Aproveite!. 3227-
3099 / 9973-4073/ www.
bmendesimoveis.com.br

COHAMA

Aluga  - se salas comerciais 
no shopping da Ilha. TR: 98 
3258-5629/ 98845-4785/ 
99972-6980/ 3083-0799/ 
98142-7703

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087 

COHAMA - Aluga-se 2 
lojas na Av. Daniel de La 
Touche, uma c/ 92mt² e a 
outra 91mt² ambos pos-
suem banheiro, juntas 
total de 183m², possuem 
estacionamento valor R$ 
7.000,00 (CADA), adequa-
da p/ farmácias e bancos 
e etc. TR: 99983-2772 OI 
/ 98223-8422 TIM / 3181-
4600 / 2108-2960ALEMANHA

ALEMANHA- ALUGA CASA 
COM VARANDA, SALA, 02 
QUARTOS, 01 SUÍTE, COPA, 
COZINHA, ÁREA DE SERVI-
ÇO E GARAGEM. R$ 900,00 
- 3268.3390 - 99976.7018

CENTRO

Aluga-se ótimo ponto co-
mercial na Rua do Sol, a 100 
m da Praça Deodoro, c/ 01 
salão bem amplo, 02 salas 
menores, coz. E WC social, 
c/ instalação p/ ar-condi-
cionado split e todo refor-
mado. Aproveite. Apenas 
R$ 1.500,00. 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

CALHAU
Alugo sala comercial 35m2, 
com garagem, Ed. Marcos 
Barbosa Inteligent Office,  
Av. dos Holandeses, 11º an-
dar. R$ 2.300,00. Contato 
(98) 98854-3448

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

 COHAB

Aluga sala (prox. ao Pop 
Center) em frente a acade-
mia, 2º andar com área de 
30m² com banheiro inter-
no. R$ 650,00. 3268-3390/ 
9976-7018.

COHAFUMA

Alugam-se 02 salas jun-
tas ou separadas no Pátio 
Jardins, com 35 m² cada, 
com piso e pontos de ar-
condicionado e prontas 
para serem utilizadas, c/ 
gar. Privativa coberta...Ve-
nha Conferir.:3227-3099 / 
9973-4073/ www.bmende-
simoveis.com.br

RENASCENÇA

RENASCENÇA - SA000070 
Aluga-se salas comerciais, 
c/37 a 42 m² de á.privati-
va, cada uma c/wc privati-
vo, frente para a Avenida. 
Localização Privilegiada. 
ALUGUEL R$ 1.000,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM /3181-4600/ 
2108-2960

Aluga exc. Sala no Ed. 
Michelângelo, c/ 33 m² 
privativos, c/ WC social, 
instalação de ar condicio-
nado já preparada, toda no 
porcelanato, nasc., andar 
alto, localização privile-
giada, 01 gar. Aprovei-
te.3227-3099/9973-4073. 
www.bmendesimoveis.
com.br

RENASCENÇA II

Aluga sala no ed. Carra-
ra, c/área de 30m2 e ba-
nheiro interno. R$ 800,00 
- 3268.3390 - 99976.7018.

STO ANTONIO
Aluga-se Loja Comercial na 
Av. dos Franceses, Prox. Ao 
retorno c/300 m2  Bairro 
Santo Antonio.   3258-5629 
/ 8845-4785 / 99972-6980 
/ 3083-0799 / 98142-7703

SÃO FRANCISCO

Alugo sala no Ed. Comercial 
Castelo Branco com área de 
20 m², prédio com elevador. 
R$ 500,00. Tratar através 
dos telefones: 32356477 / 
999712399 / 996064732 / 
3235-6687. www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

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

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

.1

EMPREGOS

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

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

CLÍNICA ICEM-Técnico de 
Enfermagem. Interessa-
dos enviar curriculum 
para trabalheconosco.
icem@gmail.com

CLÍNICA ICEM-Técnico 
em Laboratório de Aná-
lises Clínicas. Interessa-
dos enviar curriculum 
para trabalheconosco.
icem@gmail.com

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

DIVERSOS

Passa-se um restauran-
te em ótima localização 
na principal Av. do S. 
Cristovão – Av. Lourenço 
Vieira da Silva, c/tudo, 
freezer, fogão industrial, 
louças, mesas e cadeiras. 
Preço baixo.Contato: 9 
8150-9101 / 9 8705-0601. 
( J. – 31/12). 

VENDE / VEÍCULO

ECO SPORT 2.0 XLT

Vende-se um Eco Sport 2.0 
XLT automático completa 
na cor prata com 48.000 
km rodados, novíssima. Va-
lor: R$ 35.000,00, negocia-
se com Frontier 4x4 2010, 
S10 ou Cruze 2013. Contato: 
9 8807-9028/9 96081048. 
(E-8/11).

Vende-se peugeot 208 1.5, 
allure 2013/2014, com 
16.400 km rodados , va-
lor: R$ 34.000,00.Contato: 
9 8111-6674 / 3304-1956. 
(E. – 23.11)

HYUNDAI
Caçamba - Vende-se uma 
caçamba toco, GMC 12.170, 
motor, carterpiler, bascu-
lante de 8m³, branca, ano 
2000. Em bom estado de 
conservação. Tels: (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.

KIA
Sportage  - Vendo Sporta-
ge, ano 2011/ automática 
nova. Contatos: 98 99193-
4195 / 9837-6727.

MOTO XTZ 125
Vende-se ou negocia-se 
moto XTZ 125 cilindradas
-Yamaha/2015, com 32.700 
km rodados, quitada,  do-
cumentação em dias e com 
todas as revisões feitas na 
autorizada, facilitamos a 
negociação. Contato: (OI) 
9 8822-8260/(TIM) 9 8314-
6038/(CLARO) 9 8290-2984.

NISSAN
Vende-se Nissan Pathfinder 
SE25 / Utilitário Jipe / Die-
sel 2007 / 2008, 4x4, diesel, 
prata, ar, vidro elétrico, air-
bag, direção hidráulica, trav 
elétrica, alarme. Revisado 
e documentação. regular. 
São 7 lugares. Valor: R$ 68 
mil. Tel: (98) 9 8119-9344 
ou 9 8127-0055.

FORD

NEW FIESTA SD titanium 
aut. 1.6 flex; ano: 2013/2014; 
km 28.000; cor: prata. con-
tato: Danilo ou Stefano 
98120-0292 / 99100-7879/ 
R$ 48.000,00

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

FORD FOCUS S hatch 1.6 
mec flex; ano: 2013/2014; 
km: 20.000; cor: cinza. 
contato: Danilo ou Stefa-
no 98120-0292 / 99100-
7879/ R$ 48.000,00

NEW ECOSPORT FRTL MEC 
1.6 flex; ano: 2013/2014; km: 
40.000; cor: preto. Contato: 
Danilo ou Stefano 98120-
0292 / 99100-7879 - R$ 
49.000,00.

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

FORD EDGE SEL V6 AWD 
AUT GASOLINA;ANO: 
2010/2011; KM: 76.000; COR 
PRATA; CONTATO: DANILO 
OU STEFANO 98120-0292 / 
99100-7879/ R$ 70.000,00

FORD EDGE LIMITED AWD 
V6 AUT COM TETO PANO-
RÂMICO; ANO: 2012/2013. 
KM: 51.000; COR: PRATA; 
CONTATO: DANILO OU STE-
FANO 98120-0292 / 99100-
7879; R$ 89.990,00

FIESTA ROCAM SD 1.6 
FLEX; ANO: 2013/2014; 
KM: 38.000; COR: PRETO. 
CONTATO: DANILO OU STE-
FANO 98120-0292 / 99100-
7879/ R$ 28.000,00

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087 

FORD FOCUS GLX SD AUT 
2.0; ANO: 2012/2013; KM: 
40.000; COR: PRETO. CON-
TATO: DANILO OU STEFANO 
98120-0292 / 99100-7879 
- R$ 36.000,00

NEW FIESTA SE HATCH 1.6 
AUT FLEX ; ANO: 2013/2014; 
KM: 40.000; COR: PRETO. 
CONTATO: DANILO OU STE-
FANO 98120-0292 / 99100-
7879 - R$ 41.000,00

FIAT

FIAT STRADA WORKING 
CAB. SIMPLES 1.4 FLEX; 
ANO: 2013/2013; KM: 
49.000. COR: PRATA; CON-
TATO: DANILO OU STEFANO 
98120-0292 / 99100-7879;R$ 
30.000,00

FIAT UNO SPORTING 1.4 
MEC FLEX;  ANO: 2012/2013; 
KM: 50.000;  COR: AMA-
RELO; CONTATO: DANILO 
OU STEFANO 98120-0292 
/ 99100-7879. R$ 28.000,00

WOLKSVAGEM

WOLKSVAGEM FOX I-TREND 
1.6 I-MOTION FLEX; ANO: 
2013/2014; KM: 36.000. COR: 
BRANCO; CONTATO: DANILO 
OU STEFANO 98120-0292 / 
99100-7879. R$ 37.000,00

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

NISSAN

NISSAN MARCH SV 1.6 MEC 
FLEX; ANO: 2011/2012; KM: 
60.000; COR: PRATA. CON-
TATO: DANILO OU STEFANO 
98120-0292 / 99100-7879; 
R$ 24.000,00

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087

CHEVROLET

CHEVROLET CORSA HATCH 
1.4 FLEX COMPLETO; ANO: 
2011/2012; KM: 60.000. COR: 
CINZA; CONTATO: DANILO 
OU STEFANO 98120-0292 / 
99100-7879.   R$ 23.000,00

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087 

HIUNDAY

HIUNDAY HB20 HATCH 1.0 
MEC FLEX; ANO: 2014/2014; 
KM: 15.000. COR: BRANCO; 
CONTATO: DANILO OU STE-
FANO 98120-0292 / 99100-
7879. R$ 33.000,00

CITROEN

CITROEN C3 TENDENCE 
MEC FLEX; ANO: 2012/2013; 
KM: 38.000; COR: CINZA. 
CONTATO: DANILO OU STE-
FANO 98120-0292 / 99100-
7879 - R$ 32.000,00

VEÍCULOS

Transfiro Financiado  Fiat 
Strada Adventure Locker 1.8 
Flex 2015, Entrada: 3.500,00., 
Parcelas : 734,87.Facilitamos 
Para : Autônomos , Negativa-
dos , Score Baixo Contato: 98-
988985262  /           981382684

Transfiro Financiado Fiat Pa-
lio Weekend 1.6 Trekking Flex 
16 V 5 P 2015-2016, Entrada 
: 3.500,00 Parcelas : 702,79.
Facilitamos Para : Autônomos 
, Negativados , Score Baixo 
Contato: 98-988985262 / 
981382684

Transfiro Financiado HB20 Sed 
Hyundai Premium 1.6 Flex 16 
V Aut 2015 Entrada : 4.000,00 
Parcela : 770,03.Facilitamos 
Para : Autônomos , Negati-
vados , Score Baixo Contato 
: 98-988985262 / 981382684 

Transfiro Financiado  Saveiro 
Cross 1.6  2 P  2015 Entrada 
:3.800,00 Parcelas: 747,56.
Facilitamos Para : Autôno-
mos , Negativados ,Score Bai-
xo Contato: 98-988985262 / 
981382684

Transfiro Financiado  Fiat 
Grand Siena Essence Dual 
1.6 Flex 16 V 2015  Etrada : 
4.000,00 Parcelas : 726,18.
Facilitamos Para : Autôno-
mos , Negativados, Score Bai-
xo Contato : 98-988985262 / 
981382684

Transfiro Financiado Che-
vrolet Prisma Sed LT 1.4  8V 
Flex Power 5 P 2015 Entrada: 
3.800,00 Parcelas :765,73.Fa-
cilitamos Para : Autônomos 
, Negativados , Score Baixo 
ontato : 98-988985262 / 
981382684

Transfiro Financiado Che-
vrolet Celta 1.0 MPFI  LT  
8V  Flex 5 P 2015 Entrada: 
3.000,00 Parcelas : 581,76 .Fa-
cilitamos Para : Autônomos 
, Negativados , Score Baixo. 
Contato : 98-988985262 /                    
981382684

Financiamos Imoveis ! Apar-
tamentos ! Terrenos e Valor 
Pra Reformar !!!Credito a 
Partir 25.000,00  Entrada 
a Partir 3.000,00  Parcela 
a Partir 350,00.Facilitamos 
Para : Autônomos , Negati-
vados , Score Baixo Contato: 
98-988985262 /  981382684

WOLKSVAGEM

1 - SAVEIRO CROSS 1.6, de 
cor Vermelha, completa, 
Manual, ano 2010/2011, 
Valor R$ 38.000,00 Tr: 
3249-2010/ 99619-2894 / 
99968-4137

2 - SAVEIRO 1.6 CE, de cor 
Prata, completa, Manual, 
ano 2012/2013, Valor R$ 
35.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

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

4 - VOYAGE 1.6 COMF, de cor 
vermelha, completo, Ma-
nual, ano 2013/2013, Valor 
R$ 36.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

7 - VW UP TAKE, de cor 
Preta, completo, Manual, 
ano 2014/2015, Valor R$ 
32.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

8 - FOX 1.0 G II, de cor 
Prata, completo, Manual, 
ano 2010/2011, Valor R$ 
22.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

9 - FOX 1.6 PRIME, de 
cor Cinza, completo, 
ano 2011/2012, Valor R$ 
32.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

10- FOX CROSS G II, de cor 
Prata, completo, Manual, 
ano 2011/2011, Valor R$ 
35.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

12 - GOLF 2.0, de cor Bran-
co, completo e auto, ano 
2012/2012, Valor R$ 
50.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

KIA

14 - KIA SOUL 1.6, de cor 
Verde, completo e Manual, 
ano 2010/2011, Valor R$ 
32.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

FIAT

15- IDEA ATRACTIVE 1.4, 
de cor Prata, completo e 
Manual, ano 2012/2013, 
Valor R$ 35.000,00 Tr: 
3249-2010/ 99619-2894 
/ 99968-4137

16 - IDEA ADVENTURE 1.8, 
de cor Prata, completo e 
Manual, ano 2009/2010, 
Valor R$ 32.000,00 Tr: 
3249-2010/ 99619-2894 
/ 99968-4137

17 - KIA CERATO SX3 
1.6 MTNB de cor cinza 
2011/2012 completo me-
cânico, R$35.000,00 Tr: 
3249-2010 / 99619-2894 
/ 99968-4137

18 - PALIO ATTRACTIV 1.0, 
de cor Prata, completo e 
Manual, ano 2014/2014, 
Valor R$ 32.000,00 Tr: 
3249-2010/ 99619-2894 
/ 99968-4137

19 - UNO VIVACE 1.0, de cor 
Prata, completo e Manual, 
ano 2012/2013, Valor R$ 
26.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

20 - LINEA ESSEN DUAL, de 
cor Prata, completo e dua-
logic, ano 2011/2012, Valor 
R$ 36.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

21 - STRADA WORKING 1.4 
CD, de cor Cinza, completo 
e Manual, ano 2012/2013, 
Valor R$ 45.000,00 Tr: 
3249-2010/ 99619-2894 / 
99968-4137

22 - PUNTO ESSENC 1.6 DL, 
de cor Preta, completo e du-
alogic, ano 2012/2013, Valor 
R$ 36.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

23 - PUNTO CREATIVE 
1.6 16V, de cor verme-
lho, completo e Manual, 
ano 2011/2011, Valor R$ 
32.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

CITROEN

24 - C 3 PICASO, de cor 
Preta, completo e Manu-
al, ano 2012/2013, Valor R$ 
35.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

FORD

33- ECOSPORT FSL 1.6, de 
cor vermelho, Completo e 
manual, ano 2012/2012, Va-
lor R$ 38.000,00 Tr: 3249-
2010/ 99619-2894 / 99968-
4137P

34- FIESTA 1.6, de cor ver-
melho, Completo e manual, 
ano 2012/2013, Valor R$ 
28.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

RENAULT

35 - LOGAN EXP 1.0 de 
cor cinza, ano 2012/2012 
R$22.000,00. Tr: 3249-
2010/ 99619-2894 / 99968-
4137

36 - SANDERO EXP1.0 16V, 
de cor Bege, Completo e 
manual, ano 2013/2013, 
Valor R$ 27.000,00 Tr: 
3249-2010/ 99619-2894 
/ 99968-4137

HYUNDAI

37- I 30 2.0, de cor pre-
to, Completo e completo, 
ano 2011/2011, Valor R$ 
38.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

38- HYUNDAI TUCSON 
GL 2.0,L1.0, de cor pra-
ta, Completo e auto, ano 
2009/2010, Valor R$ 
37.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

39- SANTA FÉ GLS V6, de 
cor preta, Completo e auto, 
ano 2009/2010, Valor R$ 
50.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

40- I 30 2.0, de cor pra-
ta, Completo e manual, 
ano 2009/2010, Valor R$ 
34.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

05 - HYUNDAI I30, de cor 
prata, Completo e manual, 
ano 2011/2011, Valor R$ 
34.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

SUZUKI

42 - GRAN VITARA 4X2 2.0, 
de cor prata, Completo e 
auto, ano 2010/2011, Va-
lor R$ 48.000,00 Tr: 3249-
2010/ 99619-2894 / 99968-
4137

25 - C 3 GLX 1.4, de cor 
Preta, completo e Manu-
al, ano 2012/2012, Valor R$ 
26.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

TOYOTA

26 - COROLLA XEI 2.0 FLEX, 
de cor Preto, completo e 
auto, ano 2012/2013, Valor 
R$ 60.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

27 - HILUX SW4 SRV 4X4, de 
cor Prata, completo e auto, 
ano 2013/2013, Valor R$ 
140.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

28 - SW4 preta 2017, com-
pleta , zero km e automáti-
ca, valor R$245.000,00. Tr. 
3249-2010 / 99619-2894 / 
99968-4137.

29 - COROLLA XEI, comple-
to, prata, automatico 2015 
r$74.000,00. Tr. 3249-2010 
/ 99619-2894 / 99968-4137

31 - HILUX SW4 SRV 4X4, de 
cor Prata, completo e auto, 
ano 2010/2010, Valor R$ 
90.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

43 – Honda CIVIC LXS 
FLEX, de cor Prata, ano 
2008/2008 Mêcanico, Valor 
R$ 30.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

CHEVROLET

28 - CAPTIVA SPORT V6 
AWD, de cor Prata, completo 
e auto, ano 2011/2011, Valor 
R$ 50.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

29 – CAMARO 2.5 SS, de 
cor Preta, completo e 
auto, ano 2011/2011, valor 
R$ 120.000,00 KIA CERATO 
SX3 1.6 MTNB DE COR CIN-
ZA 2011/2012 COMPLETO 
MECANICO, R$35.000,00

30 - CORSA HATCH MAXX, 
de cor Bege, ar, Tv , Alarme, 
manual, ano 2010/2011, Va-
lor R$ 23.000,00 Tr: 3249-
2010/ 99619-2894 / 99968-
4137

11- CELTA SPIRIT 1.0, de cor 
Preta, completo, manual, 
ano 2010/2011, Valor R$ 
21.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137


