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Após o retorno das atividades do Centro Integrado do Rio Anil (Cintra) na manhã de ontem, pais e estudantes encontram a escola com as paredes pichadas, salas 

depredadas, material escolar furtado, muito lixo e sujeira acumulada. Apesar da presença de policiais, alguns pais de alunos reclamaram da falta de segurança.

Assalto 
fracassado,
tiros e uma

 morte

Procon vai questionar fechamento de agências bancárias 
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Maranhense 
disputa 

 longboard 
em águas 
cariocas 

Pequeno 
do Rio...

Ônibus terão 
Wi-Fi até o im 

do ano, diz 
Canindé

O secretário municipal de Trânsito e Transporte, Canindé Barros, garantiu que a instalação de Wi-Fi nos coletivos será inserida no sistema 
de transporte até o fim do ano. Segundo Canindé, a secretaria já está fazendo licitação para poder implantar internet em todos os ônibus.

VIDA

Rastro de destruição 
Após ocupação, alunos encontram 

sujeira e vandalismo no Cintra 
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Sai o gabarito 
do vestibular 

da Uema
VIDA

Curta-metragem 
é gravado em 

Alcântara 
IMPAR

Governadores pedem a Temer socorro inanceiro  
POLÍTICA

VIDA



Fui desligado da 
empresa, fui  demitido, 
foi uma opção deles

Bruno Laurence, ao ser demitido 
da Rede Globo, após 13 anos de 

trabalho na empresa

Taxa de trabalhadores 
subutilizados no Maranhão 

Militares ficarão fora da 
reforma da Previdência

Índios protestam contra 
PEC do teto de gastos

Verdades secretas ganha o 
Emmy Internacional 2016
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De acordo com dados da Pesquisa por Amos-
tra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), 
divulgados pelo IBGE, o Maranhão é um dos 
estados com uma das maiores taxas de subu-
tilização da força de trabalho. A maior taxa 
composta da subutilização da força de traba-
lho (que agrega a taxa de desocupação, taxa 
de desocupação por insuficiência de horas e 
da força de trabalho potencial) foi observada 
no Nordeste (31,4%), e a menor na região Sul 
(13,2%). Bahia (34,1%), Piauí (32,6%) e Mara-
nhão e Sergipe (ambos com 31,9%), foram os 
estados com as maiores taxas. 

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, 
disse ontem (22) que os militares brasilei-
ros ficarão de fora do projeto de reforma da 
Previdência Social, com regras mais duras, 
que o governo vai apresentar ao Congresso 
em dezembro. Segundo o ministro, a Propos-
ta de Emenda à Constituição (PEC) proporá 
mudanças apenas aos civis. A alteração de 
regras para as aposentadorias de militares 
viria em um segundo momento, sem prazo 
definido, através de um projeto de lei sepa-
rado, informou Jungmann. “Nós da Defesa 
apoiamos a reforma da Previdência”, disse.

Portando arcos e flechas, indígenas se reu-
niram na entrada do Palácio do Planalto na 
manhã de ontem (22) para protestar contra 
a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 
55 (antiga PEC 241), que estabelece um teto 
para os gastos públicos nos próximos 20 anos, 
a venda de lotes para estrangeiros e mudanças 
na demarcação de terras indígenas. De acordo 
com a Polícia Militar do Distrito Federal, 40 ser-
vidores negociavam a saída do grupo do local. 
Não houve agressão nem danos ao patrimô-
nio. Os indígenas chegaram a fazer uma roda 
de dança típica enfrente a rampa do Planalto. 

A produção brasileira Verdades secretas, exi-
bida pela TV Globo, ganhou na última segunda-
feira (21) o Emmy Internacional, considerado o 
Oscar da TV mundial. A cerimônia de entrega 
do evento organizado pela Academia Interna-
cional de Artes & Ciências Televisivas aconte-
ceu em Nova York, nos Estados Unidos. Com 
autoria de Walcyr Carrasco e direção artística 
de Mauro Mendonça Filho, Verdades secretas 
concorria com outra produção da emissora, A 
regra do jogo, de João Emanuel Carneiro. Tam-
bém disputavam uma produção canadense e 
outra filipina. 

Otimismo dos americanos -  Seis em cada 
dez americanos se disseram otimistas sobre o futuro do país 
quando Donald Trump assumir o governo, embora esperem 
que o presidente eleito pare de postar mensagens no Twitter, 
segundo pesquisa publicada nesta terça-feira.

Brasil reduz previsão de alta do PIB 
- O governo brasileiro revisou para baixo suas proje-
ções de crescimento do PIB para o ano que vem, de 
1,6%, estimado em agosto, para 1%, devido às difi-
culdades econômicas para superar a pior recessão 
do país em décadas.

Casamento forçado - Metade das meninas 
e adolescentes salvadorenhas grávidas são forçadas a se 
casar com seus parceiros, acabando com suas chances de 
estudar, assinala um relatório da ONU divulgado na últi-
ma segunda-feira.

Treinei, treinei e 

ganhei o jogo
Do cantor Fabio Jr, ao se 

casar pela sétima vez

Festival BR135 terá debate so-
bre Moda e Música http://bit.
ly/2f2N78U

Técnica reequilibra a coluna verte-
bral e é promessa de alívio de do-
res https://goo.gl/TTMvf8

‘Animais fantásticos e onde habi-
tam’ é líder de bilheterias no Brasil 
- http://goo.gl/WRzfp4

Campanha incentiva doação 
voluntária de sangue no He-
momar. https://goo.gl/zKcQzC

Relator apresenta voto favorá-
vel à taxação lucros recebidos 
por pessoas físicas http://bit.
ly/2fmdrWC

Locais da segunda prova do 
ENEM já estão disponíveis  
http://bit.ly/2f2rsh7

‘Ônibus terão Wi-Fi até o final 
do ano’, diz Canindé Barros. ht-
tps://goo.gl/RCrIyK

Veja lançamentos literários 
que convidam à reflexão so-
bre o Brasil atual - http://
goo.gl/ZCkWW2

Nunca senti 
tanto pânico

Flávia Feola, 
ex-namorada de Celso 

Russomano, ao processar 
o apresentador 

Com todas as minhas forças, 

digo que o aborto é um 

pecado grave, porque coloca 

fim a uma vida inocente
Orientação do Papa publicada na carta 

apostólica Misericórdia e Miséria, divul-
gada pelo Vaticano
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• JuntaComercial:registrosdos
atossociais(contratosocial,atas
dereuniões,deliberaçõesetc.).

• ReceitaFederal:paraobtenção
deregistrodoCNPJ(Cadastro
NacionaldaPessoaJurídica).

• Prefeitura:paraobtençãodo
AlvarádeFuncionamentoe
notaiscal,casoaempresaseja
contribuintedoISS(Imposto
SobreServiços).

• SecretariaEstadualdaFazenda:
paraobtençãodeinscrição
Estadual.

Processo de contratação 
de profissionais 

Sua empresa terá necessidade de funcionários? Se sim é 
necessário abrir processos seletivos para contratação, hoje 

esse ponto é um dos mais problemáticos para as empresas em 
função de um crescente apagão de mão de obra que passa o 

país. Após a contratação é necessário elaborar o contrato de 
trabalho, definir salários benefícios ver qual o melhor regime 

de trabalho e regularizar o mesmo junto ao INSS.

Q
uerterumnegóciopróprio?
Abrirumaempresaéumade-

cisãodegranderesponsabi-
lidade,sendonecessáriosdi-

versosprocessos,quenecessitamde
atenção,principalmente,nosdetalhes
maistécnicos.Algunspontosdedes-

taquesãoelaboraçãodocontratoso-

cial,aescolhadotipodetributação
daempresa,aescolhadoimóvel,ob-

tençãodealvará.
Ograndeproblemanamaioriadas

empresasabertaséqueissoocorreim-

pulsivamente,eemfunçãodissonão
háumplanodenegócioestabelecido,
públicoalvoeestruturanecessária,
assim,antesdequalquercoisaéne-

cessáriosentareveroquesepreten-

deecomoseobjetivaatingir.
Muitasvezesapósessaprimeira

análisesepercebeanecessidadede
umacapacitaçãoehojeseencontra
umgrandenúmerodecursosdecapa-

citaçãoparaempreendedores,como
osoferecidospeloSebraeepelaDSOP
EducaçãoFinanceira
(http://www.dsop.
com.br/).Tambémé
importantepesquisar
comoestáomercado
emquepretendeatu-

ar,paraveremqual
nicho de público se
encaixará.

Cálculo de custos 
para começar a 
funcionar

Éprecisoquesetenha
emmentequeparacolocar
umaempresaparafuncionar
haverácustosquevãoalém
dosquejáseconhecenodia
adiadeumaempresacom
infraestruturaepessoal.
Dentreessesosprincipais
sãoastaxasdajunta
comercialedaemissãodo
alvará,dentreoutrasque
variamdeacordocom
alocalidadeeoramodeatuação.
Parafacilitaresseprocessoexistemproissionais
especializadoemresolveraburocracia,parase
terideia,aConirptemumaáreaque
apenasseresponsabiliza
porisso,tirandodocliente
qualquer‘dordecabeça’
relacionadaaotema.

Definição da 
estrutura física 

Alémdedeinirolocal
ondeseráoempreendimento
énecessáriotambémquese
adquiratodaumaestrutura
paraofuncionamentoda
empresa,eissodependeráde
cadaramodeatuação,podendo
irdesdemaquinárioatématerial
deescritório.

Sobreolocalemqueserá
éimportantequeseobserve
tambémseesseseadéquaao
público que pretende atingir e, principalmente,
diretrizesestabelecidaspelomunicípioreferenteao
local.Umaboaorientaçãoparaquemestáiniciando
éautilizaçãodeespaçosdecoworking,comoéo
casodaGowork(http://www.gowork.com.br/)em
SãoPaulo.Quesãoespaçoscompartilhadosque
possibilitamfoconotrabalho,networkeeconomia.

Obtençãoderegistroselicenças-hojea
burocraciaétantaparaempresasquegrandemaioria
nãopossuemtodososregistroselicençasnecessários
paraofuncionamento,noqueseconiguraem
umriscojurídicosparaessas,dentreosregistro
necessáriosestãoohabite-sedoimóvel(autorização
daprefeituraparaqueelepossaserhabitado)
easregrasdeocupaçãodesolo(cadacidade
deineregrasespecíicasemleisdezoneamento),
alvarádefuncionamento,pagamentodetaxasde
funcionamento,dentreoutraslicençasnecessárias

dependendodaatividadedaempresa.

Contratação de uma 
contabilidade 

Todaempresanecessitadeumacontabilidade
parafuncionar.Essaqueseráresponsávelpor
estargerandoasinformaçõesimprescindíveis
paraaempresaestejaemdiacomosórgãos
públicos.Tambémsãoresponsáveispelo
cálculodeimpostosetributosqueaempresa
deverápagar,bemcomoanálisedasituação
contábildaempresaegeraçãodeinformações
imprescindíveisparaagestãoempresarial.

Paratodaempresafuncionaréimprescindívelqueseelaboraumcontrato
social,énessedocumentoqueestãorelacionadosospontospráticosdo
funcionamentodaempresa.Pontosprimordiaisquedevemenglobarsão
informaçõescomonome,endereçoeatividade,capitalsocial(valoroubens

investidos),qualarelaçãoentreossóciosecomosedáadivisãodoslucros.
Importantefrisarquequaisqueralteraçõescontratuais,fazcomquese

tenhaquerefazerasinscriçõesfederal,estadualemunicipaleaslicenças.
Associedadeslimitadassópodemalteradasse75%docapitalestiverde
acordo.Geralmenteoregistrodeumcontratosocialpodeseragilizado
procurandoosindicatodacategoriadaempresa,sendoqueomesmopode
possuirumpostoavançadodajuntacomercial.Comisso,todoesseprocesso
podeserinalizadoematé24horas.

Opçãopeloregimetributárioqueaempresaseguirá-Hojetrêssão
basicamentetrêsosregimesdetributaçãoexistentes,Simples,Presumido
ouReal.Aopçãopelotipodetributaçãoqueaempresautilizarádeveser
feitaatéoiníciodopróximoano,mas,asanálisesdevemserrealizadascom
antecedênciaparaquesetenhacertezadaopção,diminuindoaschancesde
erros.

Outropontoéquecadacasodeveseranalisadoindividualmente,
evidenciandoquenãoexisteummodeloexatoparaarealizaçãodeum
planejamento.Apesardemuitospensaremquemelhortipodetributaçãoé

oSimples,existematémesmocasosqueessetipodetributaçãonãoé
omaisinteressante,mesmoqueacompanhiaseenquadreemtodas
asespeciicações.

Elaboração do contrato social 

Documentos necessários
e em quais órgãos buscar

Saiba como 
se tornar um 
empreendedor 
 Alguns pontos de destaque são o passo a passo 
desde a elaboração do contrato social, a escolha 
do tipo de tributação da empresa, a escolha do 
imóvel até a obtenção de alvará
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BRASÍLIA -DF

Curtidas

Cabral cita Pezão em depoimento à PF
DELAÇÃO

Para André Moura, líder do governo na Câmara, Geddel continua com plena 
condição de permanecer à frente da articulação política do governo federal

Líder do governo  
anuncia apoio a Geddel

Se tivesse [interferência 
externa], obviamente, a 
posição do Iphan seria 

alterada. O ministro 
Geddel tratou de 

maneira informal com 
o ex-ministro Calero, 
como dois colegas

André Moura, 
líder do governo 

na Câmara

O 
líder do governo na Câ-
mara, deputado An-
dré Moura (PSC-SE), 
afirmou que todos os 

líderes dos partidos da base de 
Michel Temer na Casa entre-
garam ontem (22), no Palácio 
do Planalto, um manifesto de 
apoio ao ministro da Secretaria 
de Governo, Geddel Vieira Lima.

Responsável pela articula-
ção política do Palácio do Pla-
nalto com o Legislativo, Geddel 
foi acusado pelo ex-ministro da 
Cultura Marcelo Calero de tê-lo 
pressionado para liberar a obra 
de um edifício em Salvador que 
havia sido embargada pelo Ins-
tituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Iphan). O titu-
lar da Secretaria de Governo diz 
que comprou um imóvel no em-
preendimento localizado em um 
bairro nobre da capital baiana.

Para André Moura, apesar da 
acusação, Geddel continua com 
plena condição de permanecer 
à frente da articulação políti-
ca do governo federal. “Ainda 
hoje retornaremos aqui com 
a presença de todos os nossos 
líderes dos partidos que com-
põem a nossa base aliada e va-
mos entregar um manifesto de 
apoio ao Geddel”, declarou An-
dré Moura após uma reunião 
com Geddel no Planalto.

Caso Geddel

Na última segunda (21), a 
Comissão de Ética Pública da 
Presidência decidiu abrir um 
processo para investigar a con-
duta de Geddel no episódio de-
nunciado pelo ex-ministro da 
Cultura. Órgão vinculado à Pre-
sidência, a Comissão de Ética 
fiscaliza eventuais conflitos de 
interesse envolvendo integrantes 
do governo. O colegiado não tem 
poder para punir nenhum ser-
vidor público, entretanto, como 
é um órgão consultivo do presi-
dente da República, pode reco-
mendar ao chefe do Executivo 
sanções a integrantes do gover-
no, entre as quais demissões.

Antes mesmo de a comis-
são analisar a denúncia contra 
Geddel, o Palácio do Planalto 
já adiantou que o ministro da 
Secretaria de Governo não será 

Dever de ofício

Foram poucos os líderes e políticos aliados que saíram 
em defesa do ministro da secretaria de governo, Geddel 
Vieira Lima. Dignos de registro, o do PMDB na Câmara, 
Baleia Rossi, e os do governo, senador Aloysio Nunes Fer-
reira e o deputado André Moura.

Por falar em Geddel…

… Se a comissão de Ética Pública concluir que o mi-
nistro errou, Michel Temer não terá como mantê-lo no 
cargo, avaliam aliados do governo. “Temer terá de esco-
lher entre proteger o amigo ou salvar a imagem do go-
verno”, dizem alguns líderes.

Quando a esmola é demais...

… Pobre desconfia. Todos os pré-candidatos a pre-
sidente da Câmara se esforçaram ontem em vincular o 
ministro Geddel Vieira Lima à candidatura do deputado 
Rodrigo Maia para um novo mandato de dois anos no co-
mando da Casa. Sinal de que o peso do ministro hoje não 
ajudará qualquer postulante ao cargo.

Lista incompleta

O chamamento à manifestação de hoje por parte dos mo-
vimentos que pediram o impeachment da presidente Dilma 
Rousseff cita o fim do foro privilegiado, a aprovação das 17 
medidas contra a corrupção e o #ForaRenan. Esqueceram-
se da anistia ao caixa dois de campanhas passadas, tema em 
discussão na Câmara. A disposição dos deputados é aprovar 
a proposta, que conta ainda com a torcida do empresariado.

Só o que interessa
Os empresários presentes à 

reunião do Conselho de Desen-
volvimento Econômico e Social, 
a primeira do governo Michel Te-
mer, saíram mais preocupados do 
que entraram. E nada a ver com o 
episódio envolvendo o ministro 
da Secretaria de Governo, Geddel 
Vieira Lima. O susto foi gerado 
especialmente pelo ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, ao 
dizer que as medidas econômi-
cas até agora não resolveram o 
problema do déficit público. Fal-
tam o teto de gastos e as refor-
mas. Nas entrelinhas da fala de 
Meirelles, os empresários senti-
ram que, se não houver um sinal 
claro do Congresso no sentido 
das reformas necessárias, terá de 
vir aumento de impostos, algo 
que até agora o governo rejeita.

O tema imposto é caro ao go-
verno de Michel Temer, ao pon-
to de o presidente dizer ontem, 
em seu discurso, esse sim ampla-
mente noticiado, que em janeiro, sob a presidência de Dil-
ma Rousseff, a tônica foi a CPMF e, agora, não se fala mais 
nisso. Moral da história: muitos saíram de lá empenhados 
em ajudar o governo a correr atrás dos votos pró-reformas, 
a fim de evitar um estrago maior. Essa será a toada de 2017.

Toada tucana/ De volta da lua de mel em Nova York, 
o deputado Marcus Pestana (PSDB-MG) (foto) vai pro-
curar o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para 
esclarecer que a sucessão presidencial não tem nada a 
ver com a disputa da liderança em pauta. “Isso seria di-
minuir os candidatos a líder. Não somos homens de A, B 
ou C. Somos deputados em defesa da bancada do PSDB”.

Centrão em movimento/ O deputado Jovair 
Arantes (PTB-GO) tem almoço com deputados do gru-
po de antigos aliados do governo Dilma, hoje governis-
tas com Temer. Tudo para dar fôlego à sua campanha 
para presidente da Casa.

Horário nobre/ Perguntada se iria à tribuna falar so-
bre o episódio envolvendo o ministro Geddel Vieira Lima, 
a senadora Lídice da Mata (PSB-BA) foi direta: “Vou ama-
nhã, quando o plenário estará mais cheio”.

Cargos trocados/ A senadora Rose de Freitas (PMDB-
ES) foi convidada a assumir a segunda vice-presidência 
do Senado nesses dois meses, em substituição a Romero 
Jucá, que deve deixar o posto  para se dedicar exclusiva-
mente à liderança do governo.

O ex-governador do Rio de 
Janeiro, Sérgio Cabral, decla-
rou em depoimento à Polícia 
Federal que o atual governador, 
Luiz Fernando Pezão, foi o res-
ponsável pela licitação de re-
forma do Maracanã. Cabral foi 
preso na semana passada pela 
Operação Calicute, sob suspei-
ta de chefiar um esquema de 
corrupção que movimentou 
R$ 224 milhões em propina e 
envolveu, entre outras, a obra 
no estádio. Ele prestou depoi-
mento no último dia 17.

Cabral disse à PF que sempre 
foi acompanhado dos secretá-
rios de Obras a reuniões com as 
construtoras responsáveis pela 
reforma. A pasta foi ocupada 
por Pezão e depois por Hudson 
Braga, sob cuja gestão a obra 
foi finalizada. Braga também 
foi preso pela Operação Cali-
cute, na semana passada.

A declaração de Cabral foi 
uma resposta a seu próprio ad-
vogado, Ary Bergher, que ques-
tionou o cliente sobre quem era 
o secretário de Obras responsá-
vel pela licitação de reforma do 

Maracanã. Cabral acrescentou 
que os secretários realizaram 
várias visitas ao estádio e ele, 
apenas “umas duas”.

O ex-governador disse que, 
como secretário de Obras e co-
ordenador de infraestrutura, 
Pezão tinha contato com o em-
presário Fernando Cavendish, 
da Delta, e com outros emprei-
teiros. Cabral também afirmou 

que Pezão o apresentou a Hud-
son Braga que era subsecretá-
rio de Obras (na gestão Cabral) 
e depois assumiu a Secretaria 
de Obras, com a saída de Pezão 
do cargo. À época, Pezão assu-
miu a Coordenadoria de Infra-
estrutura do estado.  A asses-
soria de imprensa do governo 
do estado informou que Pezão 
não vai comentar as citações. 

“Mentiras absurdas”

No depoimento, Cabral 
se referiu às declarações dos 
executivos da Andrade Gutier-
rez e da Carioca Engenharia 
como “mentiras absurdas”. 
As informações foram pres-
tadas em delações premiadas 
da Operação Lava Jato e fun-
damentaram a Operação Ca-
licute como desdobramento.

Cabral negou que tenha in-
terferido em assuntos ligados 
à Petrobras e ao Complexo Pe-
troquímico do Estado do Rio 
de Janeiro (Comperj) e disse 
que é mentira que tenha so-
licitado propina nas obras de 
terraplanagem do complexo.

O ex-governador também 
negou ter intercedido junto a 
clientes do escritório de ad-
vogacia da ex-primeira-dama 
Adriana Ancelmo e declarou que 
também não tem conhecimen-
to da “taxa de oxigênio” que te-
ria sido paga a Hudson Braga. 
Segundo o Ministério Público 
Federal, a propina seria de 1% 
do valor das obras envolvidas.

Cabral afirmou que os secretários realizaram várias visitas ao estádio

Maia e Renan

Além de angariar manifes-
tações de apoio dos líderes da 
base na Câmara, Geddel Vieira 
Lima também obteve nesta ter-
ça-feira a sinalização de que os 
presidentes da Câmara, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), e do Senado, 
Renan Calheiros (PMDB-AL), 
estarão ao seu lado durante a 
tempestade política.

Em uma entrevista coletiva 
em São Paulo, Maia defendeu 
a permanencia de Geddel no 
primeiro escalão. “Nós preci-
samos que o ministro Geddel 
continue no governo”, disse o 
presidente da Câmara, após 
participar de uma palestra a 
empresários na capital paulista.

“O ministro Geddel tem apoio 
do parlamento, tem confiança do 
parlamento, tem exercido papel 
fundamental para o governo na 
articulação política”, complemen-
tou. Maia disse ainda que “trá-
fico de influência não é bom”, 
mas ressaltou que, na opinião 
dele, isso não ocorreu no episó-
dio envolvendo Geddel e Calero.

Já na visão do presidente 
do Senado a acusação contra 
o ministro é um “fato supera-
do”. Renan ressaltou que, para 
ele, houve uma “interpretação 

indevida” dos fatos e, neste 
momento, é preciso deixar as 
denúncias para trás. “E que a 
convergência seja novamente 
construída”, destacou.

O presidente do Senado tam-
bém negou que o fato vá atra-
palhar a aprovação de matérias 
de interesse do governo. “Esse 
episódio, primeiro, é um episó-
dio superado. Segundo, não vai 
afetar a perspectiva que nós te-
mos na apreciação das matérias 
no Senado Federal. O que nós 
temos é que avançar nas refor-
mas, não só essas reformas que 
estão aí, mas as outras reformas 
que estão tramitando, para que 
nós possamos no curto espaço 
de tempo retomar o crescimen-
to econômico do Brasil.”

Conversas informais

Na entrevista na qual anun-
ciou o manifesto de apoio a Ge-
ddel, o líder do governo da Câ-
mara afirmou que, na avaliação 
dele, não houve interferência 
externa do ministro da Secre-
taria de Governo para liberar a 
obra em Salvador, mas apenas 
conversas informais. “Se tivesse 
[interferência externa], obvia-
mente, a posição do Iphan seria 
alterada. O ministro Geddel tra-
tou de maneira informal com o 
ex-ministro Calero, como dois 
colegas”, disse Moura.

demitido. Em um pronuncia-
mento, o porta-voz da Presi-
dência, Alexandre Parola, dis-
se nesta segunda que Geddel 
permanecerá no cargo.

Em uma entrevista que con-
cedeu em maio ao Fantástico, 
dias depois de assumir interi-
namente a Presidência da Repú-
blica, Michel Temer afirmou que 
havia alertado seus ministros de 
que se algum deles não agisse 
“adequadamente” seria demi-
tido. “Se houver um equívoco, 
ou equívocos administrativos, 
e no particular, se houver irre-
gularidades administrativas, eu 
demito o ministro”, disse Temer 
na entrevista concedida em maio.
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Um país com tantas carências 
como o nosso, precisa é 
ampliar suas políticas públicas, 
não reduzi-las
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De Flávio Dino, ao participar ontem, em Brasília, do Fórum de 
Governador, que se encontrou com o presidente Michel Temer, em 
busca de maior participação no bolo da dinheirama da repatria-
ção. Dino relatou ter adotado no Maranhão uma política total-
mente inversa ao que o governo federal pretende com a PEC 55.

Previdência nas mãos 
dos governadores

3

Os senadores maranhenses 
– João Alberto, Edison Lo-
bão e Roberto Rocha – são 
favoráveis à PEC de Aécio, 
já aprovada. Rocha vai con-
correr ao governo, por não 
ter nada a perder, pois seu 
mandato vai até 2022. Hoje, 
a PEC de Aécio terá seus pon-
tos polêmicos em debate no 
Senado, como o fim das co-
ligações partidárias e uma 
cláusula de barreira contra 
os partidos “nanicos”. 

A turma sarneísta 
está em euforia com 
a PEC do senador tu-
cano Aécio Neves, que 
pretende ferrar Michel 
Temer, aprovando o 
fim da reeleição desde 
os eleitos em 2014. Se 
aprovada, Flávio Dino 
ficaria fora da dispu-
tada do segundo man-
dato, abrindo espaço 
para – quem sabe? – 
Roseana Sarney.

BASTIDORES
bastidores@oimparcial.com.br

Raimundo Borges

Reunião de governadores com o presidente Michel Temer teve como finalidade 
discutir soluções para a crise financeira das unidades da federação

Não queremos a redução dos 
serviços e funcionários, mas 
o aumento e a ampliação. É 
essa a nossa reivindicação. 
Portanto, reapresentei e reforço 
a necessidade de uma Audiência 
Pública para tratar o tema 
Bira do Pindaré, deputada estadual

BANCO DO BRASIL

Protesta contra fechamento de agências

Olho grande
Como prefeito eleito de Santa Rita, a mulher Fernan-

da na vizinha Bacabeira e a imã Irene em Pastos Bons, o 
médico Hilton Gonçalo ainda tem planos políticos mais 
ambiciosos. A prefeita de Pastos Bons tem o apoio do ir-
mão Hilton para disputar a presidência da Federação dos 
Municípios do Maranhão (Famem). 

Não é fácil 
Depois da euforia da vitória, o prefeito eleito de Im-

peratriz, o jovem Assis Ramos (PMDB), tenta agora mon-
tar uma equipe de governo para a segunda maior cidade 
do Maranhão, onde seu partido elegeu apenas um único 
dos 21 vereadores. E ainda por cima tem pela frente uma 
das cidades mais emblemáticas do Estado. 

Eleito sem grupo
Assis Ramos não é de grupo nenhum. Apenas está filia-

do ao PMDB de João Alberto. Nunca concorreu a qualquer 
eleição e vai suceder o tucano Sebastião Madeira, que sai 
do segundo mandato com a aprovação em alta. Sem falar 
que Assis Ramos obteve apenas 29,16% dos votos, o que sig-
nifica que terá de se ater com os 71% que votaram contra. 

O gigante ameaçado
Antigamente o sonho da classe média era ter um filho 

aprovado no concurso do Branco do Brasil. Enchia qualquer 
pai de orgulho. Era símbolo de status social, posição de des-
taque entre seus iguais, possibilidades de pegar belas mulhe-
res, ser visto operando máquinas na maior instituição finan-
ceira do país. Um banco com o nome do Brasil já dizia tudo.  

Era um privilégio bem parecido com o de ter um padre 
na família. Ter o filho envergando a batina de vigário era o 
sonho máximo de muitas mães. Vê-lo pregando o evange-
lho no púlpito da igreja ou nas ‘desobrigas’ pelo interior, 
era o máximo. O padre era quase tudo na vida e na morte 
dos cristãos. O que ele falava ficava registrado na mente 
das pessoas como a mais pura verdade. Hoje, nem ban-
cário vale o que valia, nem o padre é visto com tanto fer-
vor como o porta-voz de Deus e juiz dos nossos pecados.

Agora mesmo é que piorou. O Brasil mudou de presiden-
te, o presidente mudou o rumo do país e o Banco do Brasil 
está encolhendo, fechando agências, postos de atendimen-
to e de trabalho. O orgulho incontido dos brasileiros está vi-
rando pó. Além dos ataques de bandidos explodindo suas 
agências, o BB passa por reestruturação que o torna menor 
do que o Bradesco. Só no Maranhão são 13 agências ameaça-
das de fechamento e a demissão de quase dois mil servidores. 

O BB foi fundado em 12 de outubro de 1808, pelo príncipe 
regente D. João VI, para financiar a indústria manufatureira. 
Sua longa história de 208 anos o fez uma instituição forte, 
invejada e adorada. A União tem 68,7% das ações e o ban-
cão chegou a 15.133 pontos de atendimento no país, além 
de opções de acesso via internet, telefone e telefone celu-
lar. Está presente em mais de 21 países, com um quadro de 
109 mil funcionários e 4.066 estagiários. É um gigante ata-
cado pela crise e pela irracionalidade de quem o comanda. 

Maranhão sai da lanterna
Os índices de qualidade de vida no país, medido pelo 

Pnud, Ipea e Fundação João Pinheiro, divulgado ontem, 
referente aos anos 2011 a 2014, registram que os melhores 
indicadores são do Distrito Federal, São Paulo e Santa Cata-
rina. Os estados com o IDHM mais baixo são Alagoas (0,667), 
Pará (0,675) e, empatados, Maranhão (0,678) e Piauí (0,678).

Taxa as fortunas
Depois de anunciar apoio à luta do Conselho Nacio-

nal de Saúde (CNS) contra a PEC 55, em tramitação no 
Senado, com previsão de congelar os gastos da União por 
20 anos, Flávio Dino disse que, ao invés de congelar as 
despesas, o governo tem as opções de taxar as grandes 
fortunas, heranças e aplicações financeiras.

O esquema dos sarneístas para 2018 é o seguinte: José 
Sarney (ele mesmo) voltaria a concorrer ao Senado pelo 
Amapá, onde seu grupo elegeu o governador em 2014 e 
o prefeito de Macapá, este ano; Roseana Sarney dispu-
taria o governo do Maranhão, Sarney Filho, o Senado, 
e João Alberto, a vice de Roseana. 

R
eunidos com o presi-
dente Michel Temer, 
os governadores deci-
diram firmar uma pauta 

conjunta de medidas de ajus-
te nos estados para promover 
um “pacto federativo” com o 
governo federal. De acordo 
com o governador do Rio de 
Janeiro, Luiz Fernando Pezão, 
os estados e o Distrito Fede-
ral devem se comprometer a 
encaminhar propostas únicas 
de reforma da Previdência nas 
unidades da federação, a fim 
de que sejam enviadas junto 
com a Reforma da Previdência 
que será fechada pelo Palácio 
do Planalto até o fim do ano.

Governadores e represen-
tantes de 24 estados, mais o 
Distrito Federal, estiveram reu-
nidos por mais de cinco ho-
ras com o presidente Michel 
Temer no Palácio do Planalto 
para discutir o acordo e de-
mais propostas para solucio-
nar a crise financeira das uni-
dades da federação. De acordo 
com Pezão, o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, e 
representantes do fórum dos 
governadores estão redigindo 
um documento que será o “em-
brião” de um pacto federativo. 
Ele afirmou que ainda não há 
um acordo para o repasse aos 
estados das multas arrecada-
das com a regularização de re-
cursos mantidos no exterior, 
a chamada repatriação.

“Esperamos que se faça um 
acordo sem precisar de uma 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal”, disse Pezão, referindo-
se à liminar do Supremo que 
obrigou a União a depositar em 
juízo parte do dinheiro arreca-
dado. Segundo o governador, 
porém, o dinheiro não será sufi-
ciente para o Rio de Janeiro, em 
grave crise financeira. “Nosso 
problema é estrutural. Estamos 
com uma série de hipóteses e 
vamos contar com o governo 
federal para realizarmos essa 
travessia”, afirmou.

Uma das soluções é a secu-
ritização da dívida ativa do Rio 
de Janeiro e de outros estados, 

O deputado estadual Bira 
do Pindaré (PSB) subiu a tri-
buna da Assembleia Legislativa 
do Maranhão, no final da tar-
de de segunda-feira (21), para 
protestar contra o encerramen-
to das atividades de quase 800 
agências do Banco do Brasil em 
todo o país.

“Não tem sentido e não exis-
te explicação para que o banco 
adote essa medida que afeta 
não apenas a categoria, mas 
toda a população. Não quere-
mos a redução dos serviços e 
funcionários, mas o aumento 
e a ampliação. É essa a nossa 
reivindicação. Portanto, reapre-
sentei e reforço a necessidade 
de uma Audiência Pública para 
tratar o tema”, destacou.

Segundo o parlamentar, a 
reivindicação da população e 
dos funcionários é pelo au-
mento e ampliação, não pela 
redução dos serviços. Ele acres-
centou ainda que a medida 
adotada pelo Banco do Brasil 
é como um dos frutos produ-
zido pelo momento politico 
que se vive no Brasil, com for-
tes influências da chamada 
‘Ponte para o Futuro’, do pla-
no de governo Temer.

“É o resgate do pensamen-

Rio, a intenção é que os esta-
dos fechem propostas “com 
os mesmos termos e os mes-
mos ajustes”. “Queremos fe-
char agora [antes de o gover-
no enviar para o Congresso]”, 
disse, sobre a sugestão refor-
ma da previdência única para 
os estados.

Repatriação

Ao deixar a reunião do pre-
sidente Michel Temer com che-
fes dos Executivos estaduais, 
o governador de Santa Catari-
na, Raimundo Colombo, dis-
se que a equipe econômica do 
governo aceitou repassar parte 
do dinheiro arrecadado com 
as multas da chamada repa-
triação. Os recursos, obtidos 
com a regularização de ativos 
mantidos por brasileiros no ex-
terior, eram objeto de disputa 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF). A União já tinha repas-
sado a estados e municípios o 
dinheiro recolhido com o Im-
posto de Renda, mas os gover-
nadores defendiam também o 
direito à divisão dos recursos 
arrecadados com as multas.

O montante, segundo os go-
vernadores, é de cerca de R$ 

5,2 bilhões, dos R$ 46,8 bilhões 
obtidos com a repatriação. De 
acordo com Colombo, o acordo 
fechado prevê que os estados 
retirem as ações reivindicando 
o repasse que tramitam no STF.

“Os recursos das multas se-
rão partilhados com estados 
e municípios, assim como foi 
feito com o imposto. Há um 
compromisso nosso, como 
contrapartida, de que a gente 
continue lutando com o ajuste 
fiscal, para equilíbrio das con-
tas públicas, e apoiando for-
temente o governo federal na 
reforma da Previdência”, afir-
mou Raimundo Colombo, ao 
deixar a reunião.

Sobre a possibilidade de os 
governadores trabalharem para 
reformar a previdência dos es-
tados, com as mesmas regras 
da reforma que será proposta 
pelo governo federal, Colom-
bo disse não haver um “com-
promisso”, e sim uma “inten-
ção” de trabalho em conjunto. 
Mais cedo, o governador do 
Rio de Janeiro, Luiz Fernando 
Pezão, havia dito que uma das 
pautas conjuntas é a alteração 
das regras para aposentado-
ria com os “mesmos termos” 
para todos os estados.

Nosso problema 
é estrutural. 

Estamos com uma 
série de hipóteses e 
vamos contar com 
o governo federal 
para realizarmos 

essa travessia 

Luiz Pezão, 
governador do 
Rio de Janeiro

o que de acordo com Pezão, 
daria para pagar o 13º salá-
rio dos funcionários. Segun-
do ele, Maia e o presidente do 
Senado, Renan Calheiros, se 
comprometeram a votar com 
celeridade o projeto que tra-
mita no Congresso Nacional 
sobre o assunto.

Segundo o governador do 

to neoliberal. Está aí a PEC 55, 
antiga PEC 241, decidido a im-
plantar um congelamento de 
gasto por 20 anos. Logo depois 
vem a reforma da Previdência 
e o Branco do Brasil que, antes 
de qualquer coisa, adota me-
didas que, invés de expandir, 
retroage”, afirmou. O depu-
tado Bira voltou a defender a 
realização de uma audiência 
pública com presença do Su-
perintendente da instituição 
financeira no Maranhão.

Representantes de 24 estados e Distrito Federal estiveram reunidos com o presidente Michel Temer, no Planalto



PEDRO 

LEONEL
ADVOGADO

MARCELO 

SOARES 

DE BRITO
ENGENHEIRO 

ELETRICISTA 

6 OPINIÃOEditor: Zezé Arruda

Email: zezearruda@oimparcial.com.br

São Luís, quarta-feira, 23 de novembro de 2016

www.oimparcial.com.br

Brasil melhor

Livre-se  da  cultura  imbecilizante

Dom Paulo Eduardo Andrade Ponte (24.06.1931 – 15.03.2009) 
nasceu em Fortaleza –CE, foi ordenado sacerdote em Roma, 
em 3 de abril de 1954, e foi nomeado arcebispo de São Luís, 
MA pelo papa João Paulo II, no dia 17 de junho de 1984. Na 
sua homilia de posse, exaltou a intelectualidade maranhen-
se, fazendo referências à ida do apóstolo Paulo a Atenas 
e dizendo-se familiarizado com São Luís por ser a Atenas 
Brasileira e ele também chamar-se Paulo. Embora sendo 
cearense de nascimento, soube adaptar-se à cultura mara-
nhense e criar raízes tão fortes por aqui, que terminou re-
sidindo entre nós até o seu último momento de vida. Deu 
sua vida pela Igreja Católica, conseguindo, durante o perí-
odo que esteve à frente da arquidiocese, implantar vários 
trabalhos exemplares. (Foto: Dom Paulo Ponte no altar da 
missa papal - 1991)
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Edivaldo e a 
transparência 

O prefeito Edivaldo 
Holanda Júnior (PDT) 

afirmou que a pontuação 
alcançada por São Luís, 
de segunda capital no 
ranking nacional da 

transperência, é o reflexo 
do novo jeito de governar.

 PÁGINA 3/POLÍTICA

10 mil fazem provas da 
Força Estadual de Saúde

  Marés

  Brasília-DF
 Embora seja crescente a sensação de 
que Dilma Rousseff ficará no poder até 
o fim do mandato, deputados peeme-
debistas e outras autoridades que visi-
taram o vice-presidente Michel Temer 
por esses dias saíram convencidos de 
que ele está em franca movimentação 
para se consolidar como alternativa 
de poder.  PÁGINA 3/POLÍTICA

 Músico 
Maranhense 
no carnaval 

de Natal  
Cantor e compositor ma-

ranhense Márcio Gui-

marães está se preparan-

do para estrear no trio 

elétrico de Natal (RN). 

PÁGINA 9/IMPAR

Profissionais da área da saúde realizam as provas objetivas do seletivo público do Governo do Estado para a Força Estadual de Saúde do Maranhão (Fesma). 
O seletivo é para atuação no fortalecimento e efetivação da atenção primária em saúde nos municípios definidos pelo Comitê Gestor do Plano ‘Mais IDH’. 

 
PÁGINA 8/URBANO

PÁGINA 5/EMPREGO

Sai a lista dos aprovados do Hospital Regional de Caxias  

6km de cidadania e inclusão social 
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Corinthians humilha 
o rival São Paulo 
 PÁGINA 11/ SUPERESPORTES

Vasco mais
 próximo de sair 
do rebaixamento

PÁGINA 12/ SUPERESPORTES

Sampaio cai 
para a oitava 
colocação

REAÇÃO

A derrota para o CRB, no último sába-
do (de virada), custou ao Sampaio Corrêa 
o fim do sonho de subir para a divisão de 
elite do Brasileiro em 2016. Além disso, 
o Tricolor caiu da quinta para a oitava 
posição na Série B. Botafogo-RJ, Vitó-
ria, América-MG e Santa Cruz subiram.

PÁGINA 11/ SUPERESPORTES

I M P A R

CAPITAL E INTERIOR R$ 2,00

A Corrida da Alegria, promovida pelo Instituto Formação, levou ontem do Centro até o bairro do Anjo da Guarda cerca de 200 pessoas, entre elas, 
deficientes visuais e físicos, idosos, jovens e adultos para uma corrida marcada pela cidadania e inclusão social, por meio do esporte e do lazer.  

 
 PÁGINA 7/URBANO

TÊNIS

Djokovic 
levanta taça 
em Londres

PÁGINA 12/ SUPERESPORTES

EXEMPLAR  DE  ASSINANTE - VENDA PROIBIDA

5:30  PREIA-MAR   ( 5,6 M )

11:50  BAIXA-MAR    ( 0,6 M )

17:50  PREIA-MAR    ( 5,8 M )

23 de novembro de 2015

No começo a coisa era episódica, pon-
tual; podia-se falar em exceção. Depois, 
à medida que se disseminava no corpo 
da pública administração, passou a ser 
rotineira, regra ordinária e muito não de-
morou a que se tornasse sistêmica. Já na 
última década, de demonstração de in-
concebível deterioração de nossos cos-
tumes políticos, o mal passou a ter cará-
ter institucional. E institucional na justa 
medida em que as práticas lesivas ao Erá-
rio passaram a ser de iniciativa, planeja-
mento e execução pelos próprios agentes 
públicos em virtude do aparelhamento 
burocrático concebido como natural ex-
tensão funcional do partido dominante. 
Claro que estou falando da corrupção 
administrativa.

É quando o fenômeno passou a ad-
quirir dimensões fabulosas e incontro-
láveis sem distinção de local e momento: 

A cada nova informação que tenho 
sobre a crise política, moral e econômica 
que assola o Brasil, mais chego à conclu-
são de que o problema gira em torno da 
péssima gestão de nossos recursos pú-
blicos, ou da falta de prioridade para as 
áreas que mais necessitam. Precisamos 
urgentemente de medidas que ameni-
zem os gargalos nas esferas trabalhista, 
política e tributária, e deixo aqui algu-
mas sugestões:

1 - Sobre a Reforma Tributária, pro-
ponho que seja implantado, ou reconhe-
cido, apenas um imposto (único) onde, 
simultaneamente, os governos federal, 
estadual e municipal receberiam seus 
respectivos valores percentuais embu-
tidos, com uma carga tributaria em tor-
no de 19%, ou um valor a ser discutido 
e definido nacionalmente.

2  - Sobre a Reforma Politica, proponho 
a extinção de partidos que pregam regi-
mes ditatoriais ou que sejam contrários 
ao regime democrático presidencialista 
(não faz sentido), bem como a redução 
do número dos partidos para 3 ou 4 no 
máximo. Poderia, a meu ver, permanecer 
o PSDB, que é um partido de esquerda 
que se mantem ético atualmente e tem 
grande representatividade; outros gran-
des,  como PMDB e DEM da direita, e já 
pertencentes à política atual, e um novo 
partido seria criado com uma legenda 
reconhecidamente democrática, com 
uma linha ética e moral bem definida. 
Proponho, também, a extinção da ver-

bastou que houvesse dinheiro público e lá 
estava ele ocorrendo. O exemplo maior deu-
se com a Petrobrás. Essa estatal paquidér-
mica, a lidar com bilhões de reais, passou 
a ser a presa ideal para os predadores que, 
depois de a terem aparelhado, passaram 
ao assalto sem medidas.

Em suma, a corrupção estatal nos últimos 
doze anos, inspirada desde os mais altos es-
calões da República, já estava se tornando 
em verdadeira “cultura nacional”. E tinha 
tudo para persistir e criar raízes perenes, 
acaso não tivesse ocorrido no Brasil aquilo 
que já denominei de “a Revolução Branca”. 
Desta não falarei agora, até porque todos a 
testemunharam, o que demandaria, ade-
mais, espaço maior ao usual desta coluna.

Em termos de cultura geral, prefiro levar 
meus leitores a reflexões outras envolven-
tes de temas bem quentes, algo instigante. 
Aviso-lhes, entretanto, que são temas que 
vão exigir de si sempre uma tomada de po-
sição, quando não inevitável juízo crítico. 
Desses temas, por sua atualidade e impor-
tância escolhi apenas dois: o movimento 
“ocupa escolas” e a PEC do teto dos gastos.

Argumentos sem fim, pró e contra ou cre-
tinos, já foram gastos na discussão. E nessa 

pendenga toda sei que pouco posso acres-
centar. Vou apelar, assim, na abordagem de 
ambos os temas a um singelo argumento; 
nada científico, técnico ou espetacular. Ele 
diz respeito ao que cada um cultiva no ínti-
mo de sua ciência infusa, construída com 
o só equipamento do bom senso e da boa 
razão. É fácil de ilustrar.

Assim, no “ocupe escola”, basta que o lei-
tor se lembre do tempo em que frequentou 
— e sei que frequentou — uma escola, de 
preferência colégio público. Lembrou-se? 
E logo essa lembrança lhe traz a nítida per-
cepção do hediondo que se encerra nesse 
movimento criminoso.

E no Teto dos Gastos, basta que o dili-
gente leitor experimente vivenciar um dado 
existencial, de resto bem trivial, que é do 
gastar mais do que ganha. Algo de desagra-
dável poderá lhe ocorrer na vida. Transporte 
agora essa realidade para a economia esta-
tal, e veja se o resultado pode ser diferente.

Dessa maneira, com tão elementares ra-
ciocínios, o nobre leitor já está capacita-
do para escolher: comprove que não é um 
idiota ou assuma de uma vez por todas seu 
papel de imbecil. Defina-se: seja homem 
e escolha a qual das culturas deva aderir.   

ba pública partidária, pois não faz sentido 
destinar dinheiro de impostos para esta fi-
nalidade. Os partidos políticos deverão tra-
balhar para ter sua arrecadação e adminis-
tração próprias.

3- Quanto à Reforma Trabalhista, pro-
ponho aumento no valor do salário mínimo 
para o equivalente a dois salários mínimos, 
com mais 10% de incidência de previdên-
cia, sendo custo metade empresa, metade 
pessoa física ou trabalhador; a extinção do 
FGTS, do 13° Salário e o adicional de Férias. 
O trabalhador passaria a receber por hora 
trabalhada.

Proponho que seja estipulado um teto 
salarial máximo para todos os funcioná-
rios públicos, que gire em torno de vinte 
salários mínimos, tanto no poder legislati-
vo, poder  judiciário e executivo. Proponho 
que cada deputado federal ou senador te-
nha direito a no máximo quatro assessores 
diretos, e a quatro passagens mensais, de 
ida e volta, pessoal e não cumulativas, de 
Brasília à sua cidade de origem. Deputados 
estaduais terão direito apenas a seu salário. 
Proponho acabar com o foro privilegiado 
para quaisquer cidadão, seja ele ocupante 
de cargo público ou não, e, sendo públi-
cos, em caso de corrupção, eles terão que 
responder judicialmente e serem afastados 
imediatamente do cargo, sem vencimen-
tos, até que sejam apuradas e julgadas to-
das as denúncias que pesarem contra eles. 

Proponho que funcionários do Poder 
Judiciário não tenham direito a quaisquer 
regalias, exceto as relativas à sua própria 
segurança, em face de ameaças. Desem-
bargadores eleitos, ou nomeados, poderão 
atingir um teto salarial superior ao do fun-
cionário público comum, bem como grati-
ficação de função, mas de no máximo dez 
salários mínimos.

Precisamos exigir respeito à utilização 

dos recursos públicos por parte dos nos-
sos governantes, e também um melhor 
gerenciamento deles, pois é inadmissível 
continuar aceitando que tantos recebam 
vantagens e dinheiro advindos dos nossos 
impostos, injustificadamente e abusada-
mente. Se buscam enriquecer, que traba-
lhem honestamente na inciativa privada e 
corram riscos, pois, funcionários públicos e 
em geral, quaisquer que sejam seus cargos, 
devem ter consciência de que sua remune-
ração é bancada pelo povo que ora sofre.

Que estados e municípios tenham, de 
fato, um planejamento efetivo que assegure 
a todas as pessoas uma escola de qualidade. 
Que não falte, além de escolas públicas de 
qualidade, serviços de saúde mínima para 
todos, segurança com policia ostensiva bem 
remunerada e bem aparelhada, além de um 
sistema prisional adequado; que não falte 
saneamento básico mínimo, um sistema de 
transporte que atenda satisfatoriamente a 
todos, com uso de recursos cem por cento 
da iniciativa privada.

Acredito que as medidas apresentadas 
aqui, obviamente que bem discutidas, cla-
ramente definidas e bem aplicadas, propi-
ciarão que tenhamos recursos públicos em 
caixa e melhor gerenciados. Certamente que, 
ao estancar-se a sangria do dinheiro publi-
co que banca a corrupção, as mordomias, 
as regalias e os altos salários do funciona-
lismo público, bem como as verbas parti-
dárias, não faltarão recursos para a execu-
ção do que realmente precisa ser feito em 
beneficio da população.

Educação, saúde, segurança de qualida-
de, incentivo real ao crescimento e fortaleci-
mento da iniciativa privada forte, verdadei-
ra geradora de emprego, renda e impostos, 
proporcionarão um PIB melhor e suficien-
te para a melhoria da qualidade de vida da 
população brasileira.

Ônibus terão Wi-Fi até o final do ano, diz 
Canindé Barros

Adielson Botelho - Ônibus adquiridos por empresas 
privadas, nada a ver com a prefeitura, que cabe somen-
te o papel de regulamentar e fiscalizar o serviço. Esse 
circo todo aí é inútil.

Kássio Fernando Bastos  - Seria mais inteligente dis-
ponibilizar esse serviço nas escolas, para os alunos e 
professores, ajudando no desenvolvimento da educa-
ção. Mas...

Cheila Correa - Vamos investir na educação q está pre-
cária, na saúde, na segurança q está um lixo, só louco 
q vai ficar mexendo em celular dentro d ônibus, as es-
colas não têm lanche para as crianças e esses aí estão 
preocupados cm wi-fi. Vão procurar v o q é necessário 
na cidade seus d.......

Aulas no Cintra são retomadas, mas pais 
querem garantia de segurança

Fernando Miller Kurtsfield Kurts - Essa escola precisa 
de uma reforma e mais segurança.Naquelas mediações 
há usuários de drogas e quem passa pelo local pode 
sentir um forte cheiro de maconha.

Glendel Azevedo – Ponham esses vagabundos pra cor-
rer! Bando de comunistas disfarçados, de corja!

Wicksell Mendes - Lugar de marginal, vagabundo e dro-
gado é na cadeia, se meu filho estudasse nessa escola, 
eu teria o maior prazer em dialogar com esses arrua-
ceiros e destruidores da paz social, iriam ter a resposta 
conforme o ataque.

Robinho Robinho Luís - Reforma pra que se a criação 
tá toda diferente olha o tanto de pichação nessas pare-
des. No meu tempo, o aluno tinha que apagar lavando.

Festival BR-135 terá debate 
sobre moda e música

Francimar Araujo - Olha Katharÿna Knowlles

Luzya Carvalho - Onde fica o Centro de Criatividade 
Odylo Costa filho???Desde já agradeço

Há um ano, O 
Imparcial trazia a 
manchete "10 mil 

fazem provas da
Força Estadual de 

Saúde". Profissionais 
da área da saúde 

realizam as provas 
objetivas do seletivo 
público do Governo 

do Estado para a Força 
Estadual de Saúde do 

Maranhão (Fesma).
O seletivo é 

para atuação no 
fortalecimento e 

efetivação da atenção 
primária em saúde nos 

municípios definidos 
pelo Comitê Gestor do 

Plano ‘Mais IDH’.
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2,8%
Índice de queda em 

relação a outubro do 
ano passado

O Procon/MA se posiciona 
contra essa ação do Banco do 
Brasil, uma das instituições 

financeiras mais importantes 
do país, tendo em vista que 
esta prática fere o direito do 

consumidor e prejudica a 
economia do estado

Duarte Júnior, 
presidente do Procon/MA

Procon/MA contra 
fechamento de agências

Órgão ingressará com Ação Civil Pública contra o Banco do Brasil, impedindo que
 direitos fundamentais sejam violados. Instituto caracteriza medida como retrocesso 

AVANÇO

SEBRAE

Intenção de consumo cresce 0,5%

Dois premiados no Oscar do artesanato 

O 
Instituto de Proteção 
e Defesa do Consu-
midor do Maranhão 
(Procon/MA) emitiu, 

ontem (22), nota de repúdio 
contra ação do Branco do Bra-
sil que visa o fechamento de 
402 agências em todo o país, 
sendo 13 no Maranhão, além 
de 31 superintendências regio-
nais e transformação de 379 
agências em postos de atendi-
mento, caracterizado como um 
retrocesso para as relações de 
consumo do estado. Para coibir 
essa prática, o órgão ingressará 
com Ação Civil Pública, impe-
dido que direitos fundamentais 
sejam violados. Confira a nota 
completa no site www.procon.
ma.gov.br 

Na contramão das fisca-
lizações semanais do Pro-
con/MA, que multou, 
este ano, em mais de 
R$ 3 milhões somen-
te o Banco do Bra-
sil, o fechamento 
das agências de-
monstra descaso 
com os consumi-
dores. Diaria-
mente, o clien-
te que procura 
esse serviço en-
frenta grandes fi-
las para conseguir 
atendimento, além 
de enfrentar proble-
mas como falta de di-
nheiro nos caixas eletrô-
nicos e infraestrutura precária.

 Fatores como esse, para o 
Procon\MA, comprovam a ur-
gência da expansão do servi-
ço, maior qualidade de atendi-
mento e contratação de novos 
funcionários para atender a 
demanda. Somente de abril a 

DIVULGAÇÃO

Duarte 
Júnior é contra  

fechamento   
de agências

A Intenção de Consumo 
das Famílias (ICF), apurada 
pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo (CNC), em no-
vembro, ficou em 74,3 pontos. 
Embora o resultado mostre um 

avanço de 0,5% em relação a 
outubro, na comparação anu-
al ainda existe uma queda de 
2,8% e o índice ainda perma-
nece em um nível menor que 
100 pontos, abaixo da zona 
de indiferença, o que indica 
uma percepção de insatisfa-
ção com a situação atual.

“A demora para que ocor-
ra uma efetiva recuperação 
do mercado de trabalho e a 
consequente melhora da si-
tuação financeira das famílias 
tem levado à sustentação de 
um comportamento cautelo-
so por parte do consumidor. 
Como resultado, embora os 
indicadores de confiança es-
tejam avançando, ainda não 
existe, de fato, uma retomada 

do consumo”, explica o eco-
nomista da CNC Bruno Fer-
nandes.

Único componente acima 
da zona de indiferença, Em-
prego Atual ficou com 105,6 
pontos e se manteve estável 
em relação ao mês anterior. 
Na comparação com o mesmo 
período do ano passado, no 
entanto, houve aumento de 
1%. O percentual de famílias 
que se sentem mais seguras 
em relação ao Emprego Atu-
al é de 30,9%.

Já o componente que 
mede o Nível de Consumo 
Atual cresceu 2,9% em re-
lação a outubro e ficou em 
48,9 pontos. Na comparação 
com novembro de 2015, o 

índice caiu 11,4%. A maior 
parte das famílias (62,8%) 
declarou estar com o nível 
de consumo menor que o 
do ano passado.

Com 66,8 pontos, o Acesso 
ao Crédito se manteve estável 
na comparação mensal e apre-
sentou redução de 10,4% em 
relação a novembro de 2015. 
Já o item Momento para Du-
ráveis, influenciado, sobretu-
do, pelas altas taxas de juros, 
ficou em 46,9 pontos. Apesar 
de ter crescido 1,8% ante outu-
bro, recuou 3,1% ante o mes-
mo período do ano passado. 
A maior parte das famílias – 
73,3% – considera o momento 
atual desfavorável para aqui-
sição de duráveis.

junho deste ano, o Banco do 
Brasil teve um lucro de R$ 2,46 
bilhões, reafirmando o ganho 
trimestral sem o devido investi-
mento na melhoria dos serviços 

oferecidos ao público.
 Segundo o presi-

dente do Procon/MA 
e diretor dos Procons 
Nordeste, Duarte Jú-
nior, o serviço ban-
cário é essencial 
aos consumidores e 
deve ser garantido em 
qualquer circunstân-

cia. “O Procon/MA se 
posiciona contra essa 

ação do Banco do Bra-
sil, uma das instituições 

financeiras mais importan-
tes do país, tendo em vista 
que esta prática fere o direi-
to do consumidor e preju-
dica a economia do estado. 
Através da Ação Civil Públi-
ca buscamos, mais uma vez, 
combater a precariedade do 
serviço bancário impedido 
o fechamento das agências”. 

Duarte Júnior destaca que 
a atitude do Banco do Brasil 
prejudica diretamente a eco-
nomia do Maranhão, princi-
palmente nos municípios do 
interior onde existem pou-
cas agências bancárias e o 
uso do dinheiro em espécie 
ainda se sobrepõe ao uso de 
cartões de crédito e débito, 
e afeta, assim, muitos con-
sumidores que precisariam, 
muitas vezes, se deslocar para 
municípios vizinhos.

 O Procon/MA, este ano, 
multou em mais de R$ 11 mi-
lhões os bancos do Maranhão, 
resultado de fiscalizações se-
manais realizadas em todo 
o estado. Até o momento, o 
órgão realizou mais de 800 
autuações e mais de 1900 fis-
calizações, atingindo em 44 
municípios.

As 100 unidades produtivas 
vencedoras da quarta edição do 
Prêmio Sebrae TOP 100 de Ar-
tesanato serão premiadas hoje 
(23) em uma cerimônia no Cen-
tro Sebrae de Referência do Ar-
tesanato Brasileiro (CRAB), no 
Rio de Janeiro.

O Maranhão tem dois repre-
sentantes entre os premiados. 
Do estado foram escolhidos TOP 
100 de Artesanato a Associação 
Buriti Arte - Mulheres de Fibra 
e o Ateliê de Cerâmica Julieta 

Guterres, ambos de São Luís. 
Conhecido como o Oscar do 

artesanato brasileiro, o evento 
vai reunir artesãos de norte a sul 
de todo o país escolhidos por 
especialistas em artesanato e 
gestão como os mais compe-
titivos do Brasil. Entre os cem 
vencedores há representantes 
de 22 unidades da federação.

As unidades vencedoras fo-
ram selecionadas com base em 
11 critérios de avaliação: práti-
cas de inovação; qualidade dos 

produtos; identidade e compro-
misso cultural; embalagem; con-
dições de trabalho; sustentabi-
lidade ambiental; organização 
da produção; adequação eco-
nômica dos produtos; práticas 
comerciais; responsabilidade 
social; e planejamento e gestão.

Além de premiar e oferecer 
vantagem competitiva, o TOP 
100 se propõe a identificar as 
melhores práticas de gestão, pro-
mover benchmarking entre as 
unidades produtivas, e fomen-

tar a promoção comercial e a 
geração de negócios. Nos dois 
dias posteriores à cerimônia, 24 
e 25, será realizado um encontro 
de negócios onde os represen-
tantes das unidades vencedoras 
irão negociar a venda dos seus 
produtos com 50 comprado-
res nacionais e 11 internacio-
nais, vindos da Europa e Esta-
dos Unidos, levados ao CRAB 
por um acordo de cooperação 
geral firmado entre o Sebrae e 
a Investimentos Apex Brasil.



G I RO
O presidente Michel Temer ressalta, adicionalmente, que todas as 
decisões sob responsabilidade do Ministério da Cultura são e serão 
encaminhadas e tratadas estritamente por critérios técnicos
Alexandre Parola,  porta-voz da Presidência da República

São Luís, quarta-feira, 23 de novembro de 2016

Seminário discute uso de energias renováveis 
As energias renováveis – solar, eólica, biomassa e maremotriz – são a aposta para gerar 

economia, incentivar o uso racional de energia e preservar o meio ambiente. Tendência no mundo 
e tema de pesquisas, no Maranhão há grande potencial sendo explorado e em execução a partir de 
programas implantados pelo governo do estado. Este cenário foi o tema dos debates do ‘Seminário 

de Energias Renováveis: Investindo em um Futuro Sustentável’, promovido pela Secretaria de 
Estado de Minas e Energia (Seme), ontem (22), no auditório da Casa Civil, Palácio Henrique de La 
Roque, Calhau. O evento contou com a presença de gestores, pesquisadores e empresas ligadas ao 

tema e da titular da Seme, Crisálida Fonseca Rodrigues.

Recuperação judicial I
O processo de recuperação judicial da 

empresa Oi ainda não refletiu em aumento 
das reclamações de consumidores sobre 
os serviços da companhia. Dados do Sis-
tema Nacional de Informações de Defe-
sa do Consumidor (Sindec), que integra 
o atendimento dos Procons e da platafor-
ma Consumidor.gov.br, mostram que as 
reclamações tiveram um pico no dia em 
que foi anunciado o processo de recupera-
ção judicial, mas depois se estabilizaram.

Recuperação judicial II
As informações foram apresentadas 

ontem (22) pelo coordenador-geral de 
Estudo e Monitoramento de Mercado da 
Secretaria Nacional do Consumidor (Se-
nacon) do Ministério da Justiça, Gustavo 
Gonçalinho, em audiência pública na Câ-
mara dos Deputados sobre o processo de 
recuperação judicial da Oi.

Feira das Profissões 
movimenta UFMA

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, Jhonatan Almada, esteve presente na 
abertura da Feira das Profissões, realizada ontem 
no Centro de Convenções do campus da Univer-
sidade Federal do Maranhão (UFMA), localiza-
do no bairro do Bacanga, em São Luís. O evento 
tem apoio financeiro da pasta. Na solenidade  ele 
destacou a importância de manter parceria com a 
UFMA, principalmente na área de educação básica.

Rendimento I
Embora ainda tenham 

desvantagens na disputa 
por vagas no mercado de 
trabalho, os negros passa-
ram a ter rendimentos mais 
próximos dos não negros 
no ano passado, em com-
paração com 2014. Mas isso 
ocorreu porque foi maior a 
queda dos ganhos dos não 
negros que passaram a re-
ceber valores 8% menores 
do que no ano anterior, en-
quanto os negros tiveram 
um recuo médio de 2,2%.

Rendimento II
Os dados são da Pes-

quisa de Emprego e De-
semprego (PED) feita em 
conjunto pelo Departa-
mento Intersindical  de 
Estatística e Estudos So-
cioeconômicos (Dieese) 
e  Fundação Sistema Es-
tadual de Análise de Da-
dos (Fundação Seade). O 
levantamento, feito com 
base na PED mensal, é di-
vulgado, anualmente, para 
marcar o Dia Nacional da 
Consciência Negra, a ser 
comemorado amanhã.

Colônia de Férias
A Secretaria de Estado da Gestão e 

Previdência (Segep) abriu, na última 
segunda-feira (21), as inscrições para 
a Colônia de Férias, que acontece de 
5 a 9 de dezembro, no Centro Social 
dos Servidores Públicos do Estado. 
São 200 vagas para os filhos dos ser-
vidores do poder executivo estadual. 
As inscrições prosseguem até o dia 30 
de novembro, das 9h às 16h, no Hall de 
entrada do Edifício Clodomir Millet, 
no Centro Administrativo do Estado 
(CAE), Calhau.

Wi-Fi grátis 
O Programa ‘Cidadania Digital’, 

colocado em prática pelo Governo 
do Estado por meio da Secretaria 
de Estado da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (Secti), se consolida como 
um grande instrumento de demo-
cratização do acesso à internet no 
Maranhão. De abril do ano passado 
até agora, mais de 600 mil pessoas 
utilizaram o Wi-Fi grátis implanta-
do nos três pontos instalados em 
São Luís – Anjo da Guarda, Cida-
de Operária e Praia Grande. A meta 
do governo é ampliar os pontos na 
capital e levar também o programa 
para o interior do estado.

Desigualdade 
social I

A taxa de redução da desigualdade 
social no Brasil permaneceu estável 
entre os anos 2000 e 2014. Apesar do 
crescimento da renda entre as pesso-
as mais vulneráveis e extremamente 
pobres, o Brasil não conseguiu, em 14 
anos, diminuir o fosso entre ricos e po-
bres. A conclusão é do Radar IDHM, 
índice que compara as tendências de 
crescimento dos indicadores sociais na 
década de 2000 a 2010 e de 2011 a 2014.

Desigualdade 
social II

O estudo, lançado ontem(22) pelo 
Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (Pnud), em parce-
ria com o Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada (Ipea) e a Fundação 
João Pinheiro, aponta que o Índice de 
Gini, que mede o nível de desigualda-
de, teve uma redução 0,6% de 2000 a 
2010, mesma proporção identificada 
para o período de  2011 a 2014. O va-
lor foi considerado inexpressivo pelos 
especialistas.
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Após quase um 
mês ocupado por 
estudantes e com os 
portões totalmente 
fechados, 
manifestantes 
resolveram liberar 
o colégio para a 
realização das aulas 
que estavam paradas

Isso que aconteceu aqui é 
um absurdo, e já deveria 

ter acabado há muito 
tempo. Essa não é a 

primeira vez que ocorre 
este tipo de situação 

aqui. A escola vem sendo 
constantemente alvo de 
vândalos, que depredam 
as salas, picham paredes 

e furtam objetos e 
materiais da escola

 Pai de aluno que preferiu 
não se identificar

Sobre a liberação da escola para as 
aulas Jeferson afirmou que não houve 
maiores problemas, e que a transição 
ocorreu de forma pacífica, “Chegamos 
à escola tranquilamente, e os ocupan-
tes que continuavam aqui se direciona-
ram todos para o teatro da escola, a fim 
de não atrapalhar o acontecimento das 
aulas. Alguns pais estavam preocupa-
dos. Podemos garantir que as aulas vão 
acontecer normalmente. Pedimos ape-
nas que a comunidade confie na nova 
gestão e que os pais possam mandar 
seus filhos de volta à escola.Ainda ti-
vemos alguns alunos que faltaram hoje 
no primeiro dia, mas isso é normal. Para 
os pais que ainda estão em dúvida, nós 
garantimos a segurança e normalidade 
nas aulas, que já estão acontecendo”, 
explicou Jeferson Plácido.
O diretor-pedagógico informou a O Im-

parcial que atos de vandalismo que acon-
teceram dentro da escola foram ocasio-
nados por pessoas de má índole, que se 
aproveitaram da situação para praticar 
tais atitudes. E que os mesmo serão in-
vestigados. “A escola é muito grande, por 
isso, durante esse período alguns setores 
ficaram sem energia elétrica. Identifica-
mos que alguns objetos foram levados. 
Mas já conseguimos recuperar grande 
parte. A energia também já foi reestabe-
lecia, assim como o funcionamento dos 
aparelhos de ar condicionados. Acredita-
mos que até o fim da semana a limpeza 
da escola deve ser realizada, e todos os 
espaços vão estar restabelecidos para 
o uso de alunos e professores. Temos 
conversado com todos os docentes para 
que as aulas aconteçam normalmente.
Muitos professores já voltaram ao tra-
balho”, acrescentou Jeferson Plácido.

Retorno às aulas garantido

Chegamos à escola tranquilamente, 
e os ocupantes que continuavam 
aqui se direcionaram todos para o 

teatro da escola, a fim de não atrapalhar o 
acontecimento das aulas. Alguns pais estavam 
preocupados. Podemos garantir que as aulas vão 
acontecer normalmente. Pedimos apenas que a 
comunidade confie na nova gestão e que os pais 
possam mandar seus filhos de volta à escola

Jeferson Plácído, diretor-pedagógico interino

Depredação na volta
 às aulas do Cintra

Entre as reivindicações dos ocu-
pantes para que a escola fosse li-
berada estavam a exoneração da 
direção pedagógica e uma nova 
escolha de gestores por meio de 
eleições diretas. Segundo o dire-

tor-pedagógico, Jeferson Plácído, 
a escolha da nova gestão ocorrerá 
em um prazo de até 60 dias. E que, 
enquanto isso, o papel dele, como-
diretor interino, no momento é de 
reestruturação do diálogo entre 

professores, pais e alunos para mi-
nimizar os danos ao ano letivo dos 
alunos. Jeferson Plácido afirmou 
também que a Secretaria de Esta-
do da Educação (Seduc) dará todo 
o suporte necessário para que as 

aulas ocorram da melhor manei-
ra possível e a segurança nas au-
las e dos alunos será mantida atra-
vés de rondas frequentes da Polícia 
Militar, garantidas pela Secretaria de 
Segurança.
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P
aredes pichadas, salas de-
predadas, material escolar 
furtado, muito lixo e sujeira 
acumulada. Este foi o ce-

nário encontrado por estudantes e 
funcionários do Centro Integrado 
do Rio Anil (Cintra) na manhã de 
ontem, durante retorno das ativi-
dades, após a ocupação parcial da 
escola pelos manifestantes desde o 
último dia 23 de outubro, em pro-
testo contra o Projeto de Emenda 
Constitucional (PEC) 55 (anterior-
mente conhecida como PEC 241), 
que limita gastos públicos do país. 

Apesar da presença da polícia 
no local para garantir a ordem, al-
guns pais de alunos reclamaram da 
falta de segurança dentro da escola 
assim como dos espaços depreda-
dos durante a ocupação. “Isso que 
aconteceu aqui é um absurdo, e já 
deveria ter acabado há muito tem-
po. Essa não é a primeira vez que 
ocorre este tipo de situação aqui. A 
escola vem sendo constantemen-
te alvo de vândalos que depredam 
as salas, picham paredes e furtam 
objetos e materiais da escola”, dis-
se, indignado, um pai de aluno que 
preferiu não se identificar. 

 O retorno às aulas no Cintra só 
foi possível após uma reunião que 
aconteceu na última quarta feira 
(16), onde estiveram presentes o 
secretário de Educação, Felipe Ca-
marão, membros da comissão de di-
reitos humanos da OAB, o secretário 
de Segurança, Jefferson Portela, a 
diretoria da escola e representantes 
das ocupações, que entraram em 
consenso para que os alunos que 
estivessem sem aulas não fossem 
prejudicados com a perda do ano 
letivo. A escola encontrava-se com 
os portões fechados e com 100% 
das aulas paralisadas desde o dia 
8 de novembro. Por meio de nota 
enviada à imprensa, a Secretaria 
de Estado da Educação do Mara-
nhão informou que todas as medi-
das administrativas e pedagógicas 
serão tomadas para que os alunos 
não sejam prejudicados. Entre as 
medidas estão a reposição de dias 
letivos para cumprimento integral 
do calendário escolar e revisões 
na estrutura física do prédio para 
melhor acomodar a comunidade 
escolar no retorno às aulas.

Eleição de novos gestores ocorrerá dentro de 60 dias

23 

de outubro, data 
em que começou a 
ocupação no Cintra

Aulas vão até janeiro

Os atrasos no ano letivo por 
conta da ocupação fizeram 
com que as aulas devam ir 
até janeiro de 2017, ainda 
serão revistos por meio de um 
planejamento realizado pela 
nova direção pedagógica, 
“Nós ainda estamos no 
período de realizar o 
planejamento das aulas e 
rever o que foi perdido nesse 
tempo em que a escola 
esteve fechada, mas podemos 
garantir que o calendário 
escolar será efetivamente 
cumprido, os duzentos dias 
de aula necessários serão 
realizadas e nenhum aluno 
será prejudicado por falta 
de conteúdo. Ainda não 
temos uma estimativa, 
mas provavelmente 
as aulas devem ser 
estendidas até o dia 15 de 
janeiro do próximo ano”, 
afirmouJeferson Plácido.

Pais de alu-
nos conversaram 
com direção sobre 
situação da escola 
que foi  depredada

Policiais mi-
litares acompa-

nharam retorno às 
aulas para garan-

tir a ordem
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Imbróglio pesado  

 Art. 1o  As atividades de movimentação de mercadorias em geral exercidas por trabalhadores avulsos, 
para os ins desta Lei, são aquelas desenvolvidas em áreas urbanas ou rurais sem vínculo empregatício, 
mediante intermediação obrigatória do sindicato da categoria, por meio de Acordo ou Convenção Coletiva 
de Trabalho para execução das atividades. 

Características do trabalho avulso:
a) eventualidade: ao contrário de habitual ou constante, a prestação de serviço é ocasional, eventual, 

sendo, geralmente, de curta duração;
b) subordinação: o avulso trabalha por conta alheia e mediante dependência;
c) variedade de contratantes: os avulsos prestam serviços a diversos tomadores de serviços, sem relação 

de continuidade com qualquer deles;
d) intermediação: ao contrário do empregado que se aproxima diretamente da empresa, o avulso trabalha 

agrupado em torno de órgão especíico, por intermédio do qual se desenvolvem suas atividades.
e) Predomínio da remuneração em forma de rateio.
 
Para caracterização do trabalho avulso todos estes itens devem ser respeitado, por ser exceção à regra 

do direito do trabalho, pois a regra geral é o trabalho assalariado.
Assim, na localidade se veriica a não eventualidade dos trabalhos o que por si só já descaracteriza 

o trabalho avulso, bem como o Ministério do Trabalho já vem investigando essa pratica e multando as 
transportadoras que se utilizam desta prática e o sindicato.

Mesmo assim, embora o trabalhador avulso não possua vínculo de emprego (não é considerado empregado), 
a Constituição Federal assegurou a este, por meio do art. 7º, inciso XXXIV, os mesmos direitos do trabalhador 
com vínculo empregatício.

Processo judicial

As empresas entraram na Justiça contra o Sindicato e 
um processo está em curso. Em audiência, o próprio 
presidente, Benedito Onofre Divino, admite emitir as notas 
pelo serviço já prestado por outras empresas. Segundo ele, 
o faz para garantir o pagamento dos encargos sociais aos 
trabalhadores avulsos. O que é negado pelas terceirizadas, 
que dizem recolher todos os encargos e pagar antes do 
vencimento. Desde quando o Sintram iniciou o faturamento 

indevido, nenhuma fatura foi paga e estão sendo 
contestadas na Justiça.

Trabalhadores criticam Sintram
 
Os avulsos reclamam das condições de serviços quando são 
contratados pelo Sintram. Segundo eles, faltam  equipamentos 
de proteção individual (EPI), por exemplo. O Sindicato orienta que 
eles próprios comprem seus equipamentos. Denunciam ainda a 
baixa remuneração e a falta de repasse de benefícios trabalhistas. 
“A gente não trabalha de carteira assinada. Certo, somos avulsos. 
Porém, sei que devo receber FGTS, mas com tantos anos nunca recebi 
nada. mal o décimo terceiro”, relatou um trabalhador ouvido pela 
reportagem, que não quis se identificar.
O arrumador José Lourenço, que já foi contratado pelo Sintram, reclama 
das condições de trabalho. Diz que recebia  entre R$15 e R$20 por dia, 
sem auxílio alimentação ou recurso para o transporte. “Era só tortura, 
só desespero todo santo dia. O dinheiro que apurávamos era todo deles, 
pois eles descontavam 53.7% do que trabalhávamos e o restante era 
dividido com milhares de trabalhadores. Eu saí daquele lugar e estou 
bem melhor, recebo passagem, alimentação, coisa que não usufruía 
antes”, critica. “O sindicato emitia em meu nome contra-cheques de R$ 
4 mil. Mas nunca me pagou isso”.

Fraude em eleição

No último domingo, O Imparcial publicou reportagem sobre investigação 
contra a diretoria do Sintram por fraude na eleição. Trabalhadores acusam 
Benedito Divino de se reeleger para um mandato de 12 anos (por lei, podem 
ser de 2 anos) se utilizando de assinaturas falsas de trabalhadores que 
não são mais ligados ao sindicato. O caso foi denunciado pelos próprios 
trabalhadores. A polícia investiga e fará um exame grafotécnico para 
analiar a autenticidade das assinaturas. Em conversa com a reportagem, 
o Sindicato negou qualquer fraude. Diz que tudo foi feito com base na lei.

LEI N° 12.023/99
OUTRO LADO

Armazéns terceirizam serviço de descarga, mas enfrentam oposição do Sindicato de Avulsos, que  força intermediação entre trabalhadores e 
distribuidoras. Empresas acusam o Sintram de emitir fatura desde 2015 por serviço que não foi realizado por ela. Impasse chegou à Justiça

O 
Sindicato dos Traba-
lhadores na Movimen-
tação de Mercadorias 
em Geral do Estado do 

Maranhão (Sintram) é acusa-
do de faturar indevidamente 
contra empresas no Maranhão. 
Segundo denúncia de empresá-
rios, o Sitram, desde 2015, emi-
te notas cobrando por serviços 
de carga e descarga, mesmo 
sem ter cumprido a demanda. 

A PKS Excellence Service Ltda é 
uma delas. Contratada pelo Grupo 
Mateus, a empresa tem recebido 
cobranças da direção do Sindica-
to, que, segundo o proprietário, 
tenta forçar a intermediação do 
trabalho com grandes armazéns, 
como o Grupo Mateus.

“Eles enviam notas para gen-
te por sermos empresa con-
corrente. Nunca usamos seus 
serviços e tampouco temos al-
gum débito com eles. Ou seja, 
o intuito deles é apenas nos 
prejudicar, mas estamos to-
mando todas as providências 

O presidente do Sintram, Benedito Onofre Divino Silva, está 
afastado por motivo de saúde e não falou com  reportagem. O 
diretor do Sintram, Enilton Carlos Protázio, falou e rebateu as 
denúncias das empresas, dizendo que o Armazém Mateus, por 
exemplo,  deve obrigatoriamente usar o Sindicato para contra-
tar os estivas. 

“As cobranças estão sendo direcionadas ao Mateus porque 
nós temos uma convenção e as transportadoras respeitam e 
obedecem essa convenção. Ou seja, elas devem descarregar 
apenas com o Sindicato. Eles não podem ter nenhum outro vín-
culo com outra empresa além do sindicato. A lei n° 12.023/99 
nos protege e os mesmos estão desobedecendo a lei”, rebateu 
Enilton Carlos.

 Segundo o diretor, as notas enviadas pela PKS se deve pelo 
fato da terceirizada “não informar o FGTS” e realizar descarga 
das transportadoras sem contrato com elas. “Se eles estão des-
carregando, eles deveriam informar o FGTS”, disse o diretor.   

 O diretor alega que o FGTS cobrado pelos funcionários é de 
responsabilidade do tomador de serviço. O direito do Sintram 
é informar o tomador de serviço e o tomador passa para o tra-
balhador. “Nós temos a lei nos ampara, a lei n° 12.023/99 essa 
lei no artigo nono reza que EPI e uniformes é de responsabili-
dade da empresa que toma o nosso serviço e não do sindicato”, 
finalizou diretor do Sintram.

Sindicato 
está sendo 

acusado de fazer  
refaturamento 

indevido à 
empresas

Benedito 
Onofre 

admitiu emissão 
de notas indevidas 
para pagamento de 

trabalhadores avulsos

Reclamação 
dos 

representantes 
das empresas  foi 

registrada em 
documentação

contra essas cobranças”, rela-
tou o responsável pela Empre-
sa PKS, Patrick Michel.

Por lei, o Sintram pode in-
termediar a contratação entre 
trabalhadores avulsos e em-
presas, desde que eles estejam 
desempregados. De 100% do 
serviço, o Sindicato fica com 
36%, segundo o próprio Sin-
tram. Mas os grandes armazéns 

e transportadoras do Mara-
nhão preferem subcontratar 
o serviço com empresas pri-
vadas, que pagam todos os 
impostos em dia e se encar-
regam de cumprir as regras 
de segurança na carga e des-
carga de materiais.

Má qualidade

Os representantes das empre-
sas reclamam que os funcio-
nários enviados pelo sindicato 
não executam as funções de 
modo adequado, oferecendo 
serviços de baixa qualidade 
e oferecendo risco a segu-
rança, pois a cada dia é uma 
pessoa diferente que acessa 
as dependências da empre-
sa. As transportadoras tam-
bém preferem utilizar mão 
de obra terceirizada (CLT) e 
não trabalhador avulso. 

“Inclusive, em setembro des-
te ano, ocorreu um assalto em 
um dos depósitos. Um grupo de 
assaltantes adentrou ao centro 
de descarga usando fardas do 
Sintram, o que não gerou estra-
nheza aos que ali estavam, pois 
todo dia são pessoas diferentes 
que entram com o uniforme do 
Sintram”, relatou o proprietá-
rio da PKS.
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São Luís ganha
19 novos ônibus

Prefeitura de São Luís apresentou os novos veículos que serão inseridos no sistema de 
transporte de passageiro que atenderão bairros interligados por terminais de Integração

Nível fundamental incompleto: Agente de Portaria, Auxiliar de 

Cozinheiro, Auxiliar de Eletricista, Auxiliar de Encanador, Auxiliar 

de Operador de Máquinas Pesadas, Auxiliar de Refrigeração, 

Auxiliar de Serviços Gerais, Gari, Marinheiro Fluvial Auxiliar de 

Convés, Marinheiro Fluvial de Cozinha, Marinheiro Fluvial de 

Máquinas, Motorista , Servente e Vigilante.

Nível fundamental completo: Agente de Vigilância Sanitária, Almoxarife 

, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Secretaria, Carpinteiro, Cozinheiro, 

Encanador, Eletricista, Mecânico, Mecânico de Refrigeração, Microscopista, 

Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Pintor e Recepcionista.

Nível médio: Agente Administrativo, Agente de Trânsito, Fiscal de Obras 

e Posturas, Fiscal de Tributos, Professor Educação Básica, Técnico 

Agrícola, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico 

de Raio X, Técnico em Contabilidade, Técnico em Informática, Técnico 

em Pesca, Técnico em Saúde Bucal, Técnico Florestal e Topógrafo.

Nível superior: Administrador, Advogado, Assistente Social, Biomédico, 

Contador , Enfermeiro, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, 

Engenheiro Florestal, Médico, Médico Veterinário, Nutricionista, 

Professor Educação Básica - Artes; Professor Educação Básica - 

Ciências, Professor Educação Básica -Educação Física, Professor 

Educação Básica -Ensino Religioso, Professor Educação Básica - 

Geografia, Professor Educação Básica - História, Professor Educação 

Básica - Letras com habilitação em Língua Portuguesa, Professor 

Educação Básica - Matemática, Psicólogo e Técnico Pedagógico.

VAGAS

Universidade estadual divulga 
gabarito oficial do Paes 2017

CONCURSOS

 “

SEGURANÇA

Transporte coletivo terá novas tecnologias

Estamos dando prioridade ao atendimento 
das linhas denominadas troncais, por 
terem maior carregamento e grande 

contingente de usuários. Para desafogar 
essas linhas, nossa meta é disponibilizar 
de três a quatro ônibus do tipo articulado

Canindé Barros, secretário municipal 
de Trânsito e Transporte

TODOS OS NÍVEIS

Prefeitura de Chaves,  no 
Pará,  abre 500 vagas

Os candidatos poderão realizar inscrições até o dia 5 de dezembro 

de 2016, via internet, através do site da organizadora, Fadesp, 

com endereço eletrônico em: www.portalfadesp.org.br. Os valores 

de taxa de inscrição para nível fundamental, nível médio e nível 

superior, são, respectivamente, R$ 45,00, R$ 50,00 e R$ 70,00. 

As provas objetivas do concurso terão duração de quatro horas 

e têm data prevista de aplicação para o dia 18 de dezembro de 

2016. O resultado final será homologado pela Prefeitura de 

Chaves e publicado aviso em Diário Oficial, bem como no site 

da Fadesp. O prazo de validade do concurso público é de dois 

anos, contados a partir da data de publicação da homologação 

do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por 

igual período. Acompanhe todas as atualizações do certame 

diretamente na página da Fadesp: http://www.portalfadesp.
org.br/pagConcursosSP.asp?id_pagina=241&site=417

INSCRIÇÕES

O vice-presidente do SET, 
Gilson Caldas Neto, recebeu a 
imprensa ontem e apresentou 
a novidade da implantação do 
sistema de monitoramento e 
controle da frota da capital. Se-
gundo Gilson Neto, após a lici-
tação do setor de transportes, 
o SET está com maiores condi-
ções para empenhar-se ainda 
mais em prol da modernização 
do sistema de transportes. E a 
primeira decisão foi unificar as 
medidas adotadas, benefician-
do de forma igualitária todas 
as empresas do atual sistema.

“Nós empresários, assim 
como a população, deseja-
mos que o sistema de trans-
portes seja não apenas eficien-

te, mas também transparente. 
Após muitas pesquisas, inves-
timos em tecnologia de ponta 
para a instalação do que há de 
mais moderno que é o sistema 
de GPS embarcado na frota, as-
sociado a um CCO / Centro de 
Controle de Operações do Siste-
ma, que nos permite monitorar 
em tempo real toda a operação 
das linhas em uma única base 
de dados, e assim agilizar a to-
mada de decisões, fazer even-
tuais correções operacionais 
da frota e melhorar a questão 
da segurança nos ônibus. Tudo 
isso foi feito no tempo recor-
de de um mês pela empresa 
M2M Solutions, que é líder no 
setor e que opera hoje no país 

e no exterior”, explicou o vice-
presidente do SET Gilson Neto.

Na prática, o rastreamento 
de frota é feito com base na mo-
derna tecnologia GPS (Global 
Positioning System / Sistema 
de Posicionamento Global) as-
sociada aos recursos da telefo-
nia celular (GSM/GPRS) para a 
transmissão de dados. A nova 
ferramenta permite ao opera-
dor do sistema de transportes o 
monitoramento eficaz da frota, 
com informações precisas em 
tempo real sobre localização, 
direção e velocidade de cada 
veículo. 

A combinação do rastrea-
mento por satélite com a tele-
fonia celular oferece ao frotista 

soluções como monitoramen-
to online, na própria garagem, 
sem necessidade de interme-
diação da empresa de rastre-
amento. Além disso, permite 
ainda acompanhamento de 
eventos em cada veículo mi-
nuto a minuto; confecção de 
mapas digitais; visualização 
em vídeo na garagem de cada 
linha ou rota rastreada; con-
fecção de relatórios de viagens 
e de exceções e comunicação 
bidirecional em tempo real. 
Gera-se portanto otimização, 
redimensionamento dinâmico 
com controle exato e preciso 
de todos os eventos discrimi-
nados, garantindo um total e 
absoluto controle da frota. 

H
oje podemos dizer, 
seguramente, que 
São Luís tem um sis-
tema de transporte 

público muito melhor, atenden-
do ao usuário com qualidade, 
quantidade e respeito à popula-
ção que faz uso do serviço”, disse 
o prefeito Edivaldo, ontem (22), 
durante apresentação de mais 
19 ônibus novos inseridos ao 
Sistema de Transporte Público 
da capital. A apresentação dos 
novos veículos foi realizada na 
Praça Maria Aragão.

Os novos ônibus disponibili-
zados à população vão atender 
às linhas da Cidade Olímpica, 
Cidade Operária, Socorrão II, 
São Raimundo, João de Deus, 
São Bernardo e outras linhas 
que interligam um Terminal de 
Integração a outro.

Os 19 veículos somam-se 
aos 136 ônibus novos já inseri-
dos ao sistema, após a conclu-
são do processo de licitação do 
transporte público municipal 
realizado pela Prefeitura de São 
Luís, este ano. Com a disponi-
bilização dos novos ônibus nos 
últimos três anos, o serviço de 
transporte municipal contabi-
liza agora uma renovação da 
frota que ultrapassa os 60%.

Segundo o secretário muni-
cipal de Trânsito e Transporte, 
Canindé Barros, o cronogra-
ma de inclusão de ônibus no-
vos ao sistema está seguindo a 
contento e dentro do previsto 
pela licitação do transporte. 
Afirma ainda que já nas pró-
ximas semanas outros ônibus 
serão integrados ao sistema, 
sendo parte deles do modelo 
articulado, para atender prin-
cipalmente às linhas mais con-
gestionadas, como às da zona 
rural, por exemplo, que hoje 
depende de 23 coletivos cir-
culando na área para poder 
dar vazão à demanda. “Es-
tamos dando prioridade ao 
atendimento das linhas deno-
minadas troncais, por terem 

A Universidade Estadual 
do Maranhão (Uema) divul-
gou, ontem (22), o gabarito ofi-
cial do Processo Seletivo de 
Acesso à Educação Superior 
(Paes) 2017. O gabarito pode 
ser acessado pelo site http://
www.paes.uema.br/.

As provas de múltipla es-
colha foram realizadas no 
domingo (20), em São Luís 
e mais 20 municípios do 
Maranhão. Mais de 54.700 
pessoas se inscreveram nes-
ta edição do Vestibular. Os 
candidatos responderam a 
60 questões por área de co-
nhecimento, abrangendo os 
conteúdos programáticos dos 
componentes curriculares 

que integram o ensino mé-
dio, segundo as diretrizes 
dos Parâmetros Curricula-
res Nacionais (PCN’s).

Conforme o edital, só se-
rão corrigidas as provas do 
segundo dia do Paes (ques-
tões analítico-discursivas e 
produção textual) dos can-
didatos incluídos até o quá-
druplo do número de vagas 
oferecidas por turno, curso e 
campus. Nesta edição, o per-
centual de faltosos cumula-
tivos deste Processo Seletivo 
foi de 25,3% do número total 
de inscritos. A divulgação do 
resultado está prevista para 
a primeira quinzena de fe-
vereiro de 2017.

A Prefeitura de Chaves, 
no Pará, divulgou o edital n° 
001/2016 de concurso públi-
co destinado ao preenchi-
mento de vagas do quadro 
de pessoal para cargos efe-
tivos e cadastro de reserva. 

As remunerações variam de 
R$ 880 a R$ 3.500,00. São dis-
ponibilizadas mais de 500 
oportunidades distribuídas 
para todos os principais ní-
veis de escolaridade, nas se-
guintes colocações:

maior carregamento e grande 
contingente de usuários. Para 
desafogar essas linhas, nossa 
meta é disponibilizar de três 
a quatro ônibus do tipo arti-
culado. Dessa forma conse-
guimos reduzir a quantidade 
de ônibus circulando e pro-
porcionar mais conforto aos 
usuários que trafegam longas 
distâncias”, frisou Canindé Bar-
ros. Alguns dos novos coleti-
vos que já estão circulando 
pelas ruas e avenidas da ca-

pital são do modelo articu-
lado, que comporta cerca de 
200 passageiros por viagem.

Frota

De 2013 até hoje foram in-
seridos 526 veículos novos à 
frota do transporte público da 
capital. Destes, 155 foram in-
coporados após o processo li-
citatório e vem equipados com 
ar-condicionado e acessibilida-
de. Ainda conforme o Canindé 

Barros, a meta é retirar de cir-
culação todos os veículos com 
mais de 10 anos de atividade, 
para manter uma frota circu-
lante com uma média de idade 
entre 4 a 5 anos.

A renovação da frota de ôni-
bus da capital é parte do proje-
to macro de reestruturação dos 
sistemas de transporte públi-
co de São Luís, que contempla 
ainda a criação da Central de 
Controle Operacional por Vi-
deomonitoramento do Trânsito 
(CCO), possibilitando o acom-
panhamento direto e em tempo 
real de todo o sistema de trân-
sito e transporte da cidade; a 
adoção do sistema de fiscaliza-
ção por biometria facial; bilhe-
tagem eletrônica com recarga 
embarcada; o bilhete único; o 
cartão criança e instalação de 
GPS em 100% da frota. Além 
dessas ações, foram executa-
das ainda intervenções pontu-
ais em trechos dos principais 
corredores viários da capital, 
que contribuíram para dar flui-
dez à circulação dos veículos e 
elevar a velocidade média no 
trânsito, que passou de 10 km, 
para 22 km.

VESTIBULAR
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DETALHES

Inquérito sobre a morte  de 
Mariana será divulgado hoje

Assalto fracassado,
tiros e uma morte

Suspeito de assalto é baleado e morre após colisão. Ele tentou pilotar a moto 
após ser alvejado, mas bateu em poste. Tudo aconteceu numa parada de ônibus

Dia da morte da publicitária 
Mariana Costa, 33 anos

13

Suspeito 
de assalto é 

baleado e morre 
após colisão da 

moto em um 
poste

U
m caso bem estra-
nho foi registrado 
na manhã desta 
terça-feira (22) e 

terminou com a morte de 
uma pessoa, que até o fecha-
mento desta edição ainda 
não tinha sido identificada.

Duas pessoas, mãe e fi-
lha, aguardavam ônibus 
em uma parada na Aveni-
da Santos Dumont, quando 
foram abordadas por dois 
suspeitos em uma moto de 
cor dourada, de placa NMR-
1192. Durante a ação crimi-
nosa, o homem que estava 
na garupa desceu do veí-
culo e pediu o celular das 
vítimas. Momento em que 
uma pessoa passava pelo 
local em um carro e atirou 
contra os suspeitos. Cerca 
de três tiros foram dispa-
rados, sendo que um deles 
atingiu o condutor da moto. 

O rapaz ainda tentou 
pilotar a moto, mas coli-
diu contra a mureta de um 
poste, não resistiu ao feri-
mento e morreu. O homem 
que estava na garupa da mo-
tocicleta fugiu com a arma 
de fogo.

Policiais militares, lotados 
no Batalhão Tiradentres, con-
seguiram prender quatro pes-
soas suspeitas de assalto na re-
gião do Angelim e adjacências.

Informações foram repas-
sadas através do Centro Inte-
grado de Operações Policiais 
(Ciops) revelando que o gru-
po criminoso estava em um 
Renault Logan, de cor prata e 

Detalhes do inquérito da 
morte da publicitária Mariana 
Costa, 33 anos, morta no dia 
13 de novembro, serão divul-
gados pela polícia nesta quar-
ta-feira (23).

Segundo Lawrence Melo, 
delegado-geral da Polícia Ci-
vil, apenas as conclusões de 
como ocorreu a morte de Ma-
riana serão divulgadas. O lau-
do sobre a causa da morte da 
publicitária ainda não será di-
vulgado pela perícia.

Mariana era sobrinha-neta 
do ex-presidente da República 
José Sarney, mãe de duas me-
ninas, uma de 11 e outra de 9 
anos, e casada com o empre-
sário Marcos Renato.

Mariana foi morta por seu 
cunhado, o também empresá-
rio Lucas Porto, em seu apar-
tamento, no bairro do Turu. 
Porto confessou à polícia ter 
tentado esganar a vítima e ter-
minou por asfixiá-la.

PRISÃO

“Cabeça” suspeito de tráfico
de drogas no turu foi preso

A Polícia Civil, por inter-
médio da Superintendên-
cia Estadual de Repressão 
ao Narcotráfico (Senarc), 
cumpriu mandado de pri-
são preventiva, expedido pelo 
juiz de direito Flávio Roberto 
Ribeiro Soares, da Central de 
Inquéritos, contra Cledilson 
Costa Barros, o “Cabeça”, de 
40 anos.  A prisão foi decre-
tada em virtude do resultado 
das investigações que davam 
conta que “Cabeça” comer-
cializava drogas no bairro 
do Turu. Cabe destacar que 
Cledilson já responde a pro-
cessos criminais pelos cri-
mes de tráfico de drogas e 
roubo qualificado.

Cledilson  responde a 
processos criminais por roubo

PRISÕES

Suspeitos de assaltos levam “chumbo” 

presos na região 
do Angelim

4  

placas OIR 4651, trafegando 
nas proximidades do Hemo-
mar, Jordoa. Os PMs inter-
ceptaram os suspeitos, dan-
do ordem de parada, sendo 
respondidos a tiros por parte 
do bando. Uma troca de tiros 
foi iniciada e dois suspeitos 
foram baleados, um deles na 
região do pescoço e o outro, 

no tronco. Os quatro assal-
tantes se renderam e os dois 
feridos foram imediatamente 
socorridos e encaminhados 
ao Hospital Socorrão I. 

Eles foram identificados 
como Rodrigo Leonardo Silva 
dos Santos, Joyanderson de 
Jesus Barros Campos, Rafael 
Diniz Rodrigues, o “Rafinha”, 

e Cristiano de Sousa da Silva.
Um dos feridos foi aten-

dido e logo recebeu alta mé-
dica. Já o outro informou o 
nome errado, mas foi desco-
berto que se tratava de Ro-
drigo Leonardo. Todos foram 
apresentados no Plantão da 
Vila Embratel, 16º DP, para 
as medidas cabíveis.

Rodrigo Leonardo dos Santos, Joyanderson de Jesus Campos, Rafael Diniz Rodrigues e Cristiano da Silva 

SUSPEITOS

de novembro
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SURFE

OS MELHORES

Medina quer conquistar o Pipe Masters

CBJ cria o ranking nacional de judô

FUTEBOL AMADOR

INSCRIÇÕES

Juventus e Motinho são 
campeões no Barreto

Vem aí o Campeonato
Estadual Adulto de Futsal 

São Luís, quarta-feira, 23 de novembro de 2016

Campeonato vai reunir melhores atletas do Brasil no RJ. Vinícius 
Meireles é o único representante do Maranhão na competição  

Maranhense disputa 
 longboard no Rio

A Federação de Futsal do 
Maranhão (Fefusma) abriu ins-
crições para o Campeonato Es-
tadual Adulto Masculino 2016, 
competição destinada somente 
a clubes filiados. O campeão do 
torneio representará o Mara-
nhão na Taça Brasil de Clubes 
do ano que vem.

As equipes interessadas em 
participar do Estadual Adul-
to 2016 podem se inscrever 
até a próxima segunda-feira 
(28), data em que será reali-

zado o congresso técnico da 
competição. De acordo com 
a Fefusma, o torneio ocorrerá 
entre os dias 5 e 9 de dezem-
bro, no Ginásio Castelinho, 
em São Luís.

As inscrições das equipes 
podem ser feitas na sede da 
Fefusma, localizada no Colé-
gio Santo Expedito, no bairro 
do Cohatrac, das 14h às 18h. 
Outras informações pelos te-
lefones (98) 98846-5175, (98) 
98822-2712 ou (98) 99142-9644.

A
s competições do 3º Ma-
cumba Longboard Clas-
sic Surf Festival 2016 
estão marcadas para os 

dias 25, 26 e 27 de novembro, 
nas praias do Rio de Janeiro. 
O campeonato, que aconte-
ce uma vez por ano, reunirá 
os principais atletas do Brasil.

O representante do Mara-
nhão na competição é Vinícius 
Meireles, de 32 anos, que pra-
tica o longboard há mais de 
sete anos e é o atual campeão 
estadual. Além do longboard, 
ele treina standup e é o princi-
pal nome nordestino na mo-
dalidade.

O atleta maranhense está 
com viagem marcada para as 
primeiras horas de hoje (23), e 
fala da alegria em participar 
da competição.  “Só em 
conseguir participar 
dessa disputa já é 
muito bom pra 
mim. Ter essa 
oportunida-
de de testar 
meu surfe 
com com-
petidores 
de alto ní-
vel é muito 
e n r i q u e c e -
dor, além da ale-
gria de participar 
do evento e conhecer 
um pouco mais desse es-
porte e da competição. Sem 
duvidas minha participação 
vai deixar as portas abertas 
para nova geração de atletas 
de longboard”, enfatizou.

O evento acontecerá, nos 
mesmos moldes das duas ver-
sões anteriores. Em nove ca-
tegorias até 29 anos; 30 a 39; 

O surfista Gabriel Medina 
está finalizando seus últimos 
compromissos com patrocina-
dores para poder partir para o 
Havaí.  Ontem, ele deixou Ma-
resias, no litoral paulista, e em-
barcou para a disputa de duas 
etapas na meca do surfe, em 
Sunset, válida pela divisão de 
acesso, e depois o Pipe Mas-
ters, última etapa do Circuito 
Mundial. 

Apesar de já não ter mais 
chance de título, ele vai ten-
tar a conquista inédita do Pipe 
Masters - bateu na trave nos 
dois últimos anos, ficando em 
segundo lugar, atrás de Julian 
Wilson em 2014 e Adriano de 
Souza no ano passado. Claro 
que ele sonha em defender o 
título da Tríplice Coroa Havaia-
na, mas como não participou 
da primeira etapa, que está 
ocorrendo em Haleiwa, suas 
chances são menores, apesar de 

O fim de semana foi marcado 
por títulos e comemorações no 
bairro do Barreto. Foram defi-
nidos os campeões do Campe-
onato Amador de Futebol. Na 
categoria principal, o Motinho 
chegou ao tricampeonato. Já 
no Sênior, o Juventus goleou e 
levantou o ‘caneco’. A compe-
tição contou com mais de 15 
equipes e teve uma duração de 
aproximadamente três meses.

 Todos os jogos foram dis-
putados aos fins de semana no 
Estádio Barretão, localizado ao 
lado do Estádio Castelão. A pri-
meira final foi realizada no sá-
bado, onde o Juventus venceu 
o São José por 3 a 0  e sagrou-
se campeão. Já,  pela categoria 
principal, o Motinho venceu 
‘Os Acabados” (de virada) por 
3 a 1 e conquistou uma pre-
miação de RS2500,00. O pre-

sidente do Departamento de 
Futebol do Barreto, Rogerinho 
reiterou o desejo de voltar a 
realizar a competição no ano 
que vem, tendo em vista que o 
Competição, há muito tempo 
não era disputada.

 “Foi difícil realizar a com-
petição neste ano. Enfrentamos 
muitas dificuldades para con-
seguir fazer esta competição. 
Mas, graças a Deus, algumas 
pessoas nos ajudaram e fize-
ram com que, depois de seis 
anos, conseguíssemos trazer 
de volta a tradição de gran-
des competições do Barreto”, 
destacou.

O artilheiro da competição 
na categoria especial foi Jean, 
atacante da equipe ‘Os  Acaba-
dos’ com 10 gols. Já a melhor 
defesa foi a da equipe campeã, 
com apenas 9 gols sofridos.
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Ter essa oportunidade de testar 
meu surfe com competidores de 
alto nível é muito enriquecedor, 
além da alegria de participar do 

evento e conhecer um pouco mais 
desse esporte e da competição

Vinícius Meireles 
técnico de handebol

40 a 49; 50 a 59; 60+; Lengeds; 
Open Feminino; Open Mas-
culino; Open Classic; e Sup.

Vinicius Meireles vai com-
petir em três categorias: long-
board (30 a 39 anos), longbo-
ard progressiva e longboard 
open, na terceira edição do 

campeonato. “Es-
tou com boa ex-
pectativa para o 

campeonato, ape-
sar das dificuldades 

de sempre, a falta pa-
trocínio fixo, estou mo-

tivado, indo com ajuda de 
pessoas que me conhecem e 
sabem que posso representar 
bem o nosso estado”, acres-
centou.

O diretor da Federação Ma-
ranhense de Surf (Femasurf), 
Jerônimo  Júnior, fala sobre 
a sensação de enviar atletas 
para competições nacionais. 
“A participação de atletas ma-

ranhenses em disputas fora do 
estado é de suma importância 
para o desenvolvimento des-
se esporte. É bom para que 
eles tenham um bom nível 
para competir em igualdade 
com outros do surf nacional. 
Hoje temos vários atletas que 
competem em outros esta-
dos e com a força da nossa 
federação, que já esta filiada 
à Confederação Brasileira de 
Surf (CBS), nós estamos con-
seguindo patrocínio, assim 
como o apoio da Sedel que 
deu as passagens para o Viní-
cius ir para o Rio de Janeiro”, 
disse Jerônimo Júnior.

Vinicius 
treinou bem 

para adisputa

 Equipe  do Motinho fez a festa na conquista do tricampeonato do Barreto  
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Futsal promete boas disputas na próxima competição da Fefusma 
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matematicamente possíveis.
“Meu objetivo é ganhar em 

Pipeline. Bati na trave duas 
vezes e agora quero vencer. 
Também vou disputar em Sun-
set, mas a prioridade é o Pipe 
Masters. Sempre foi um sonho 
conquistar essa etapa e vou lá 

para isso. Tomara que consi-
ga”, afirmou Medina, que foi 
bastante tietado no evento.

Gabriel Medina foi cam-
peão mundial em 2014, o pri-
meiro brasileiro a conquistar 
esse título. No ano seguinte, 
chegou perto, mas viu Adriano 

de Souza, o Mineirinho, levan-
tar a taça. Neste ano, brigou 
pela ponta até a etapa por-
tuguesa em Peniche, quando 
uma eliminação precoce abriu 
caminho para o havaiano John 
John Florence conquistar seu 
primeiro título mundial. 

Gabriel Medina está preparado para  mais uma disputa do Pipe Masters e segue com destino ao Havaí

No intuito de promover as 
competições nacionais, como 
o Troféu Brasil e o Campeona-
to Brasileiro, a Confederação 
Brasileira de Judô (CBJ) anun-
ciou a criação de um ranking 
nacional de atletas, algo que 
ainda não existe entre os adul-
tos. O melhor de cada cate-
goria ganha vaga na Seleção 
Brasileira, participando de 

treinamentos da equipe e de 
competições internacionais.

Atualmente, a seleção é for-
mada a partir de uma seleti-
va nacional, das quais parti-
cipam os melhores brasileiros 
no ranking mundial e campe-
ões de competições nacionais. 
Além disso, os brasileiros que 
fecham o ano na zona de clas-
sificação olímpica (top 14 entre 

as mulheres e top 21 entre os 
homens) têm vaga garantida na 
seleção. Esse direito continua 
garantido para o próximo ci-
clo, com uma vaga assegurada 
também ao melhor do ranking 
nacional ao fim de cada isso. 
Isso deve atrair os melhores do 
País aos torneios que dão pon-
tos no ranking: Campeonato 
Estadual, Campeonato Brasi-

leiro Regional, Troféu Brasil de 
Judô e Campeonato Brasileiro 
Sênior Final, que têm pontua-
ção gradativa. “Estou convicto 
de que o ranking nacional irá 
criar um efeito cascata posi-
tivo, por várias razões. Valori-
za os campeonatos estaduais, 
regionais e nacionais", disse o 
presidente da CBJ, Paulo Wan-
derley Teixeira.
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Victor; Carlos César, Erazo, 

Gabriel e Fábio Santos (Leonan); 

Leandro Donizete, Júnior Urso e 

Maicosuel; Clayton, Robinho e 

Lucas Pratto

Técnico: Marcelo Oliveira

Atlético-MG

Marcelo Grohe; Edílson, Pedro 

Geromel, Kannemann e Marcelo 

Oliveira;

Walace, Maicon, Ramiro e 

Douglas; Luan e Pedro Rocha

Técnico: Renato Gaúcho

Grêmio-RS

ESPORTES

Chamusca, ex-Sampaio, 
pode treinar o Paysandu

Goiás acerta renovação 
com Gilson Kleina

Em jogo, um duelo de estilos. Enquanto o Atlético-MG mostra muito poder 
ofensivo, o Grêmio, de Renato Gaúcho, aposta na solidez defensiva e no título

Começa a decisão 
da Copa do Brasil

TÉCNICO

VAI FICAR

Marcelo Chamusca, o téc-
nico que foi dispensado do 
Sampaio por não tolerar as 
indisciplinas dos atacantes 
Edgar e Pimentinha,  e que 
sagrou-se vice-campeão da 
Série C  pelo Guarani de Cam-
pinas-SP, é o nome mais co-
tado para dirigir o Paysandu-
PA em  2017. 

Sérgio Serra assumirá a 
presidência do clube mara-
joara no próximo dia 6s de 
dezembro e sua primeira ta-
refa será bater o martelo com 

o novo treinador da equipe, 
já que Dado Cavalcanti dei-
xa o Papão ao final da tem-
porada. O nome de Marcelo 
Chamusca, vice-campeão da 
Série C com o Guarani, apa-
rece como prioridade.

A procura foi confirmada 
pelas duas partes. O manda-
tário declarou que aguardará 
uma resposta do treinador até 
a próxima segunda-feira, já 
que a despedida de Dado Ca-
valcanti acontece nesta sex-
ta-feira, contra o Criciúma. 

C
om o campeão do Brasi-
leirão praticamente defi-
nido, as atenções se vol-
tam para o torneio que 

promete mais atenção: a Copa 
do Brasil, que tem a rodada de 
ida da final entre Atlético-MG e 
Grêmio marcada para as 21h45 
(horário de Brasília)  de hoje 
no Estádio Mineirão, em Belo 
Horizonte.

Os dois times se caracteri-
zam por apresentarem estilos 
de jogos distintos. Enquanto 
o Atlético mostra muito poder 
ofensivo, até por conta de um 
elenco recheado de jogadores 

Sem nenhuma pretensão 
na Série B do Campeonato 
Brasileiro, o Goiás já está pen-
sando em 2017 e para isso já 
traçou algumas definições. O 
técnico Gilson Kleina deve 
assinar a renovação de con-
trato com o clube esmeral-
dino por todo o dia de hoje.

O treinador de 48 anos 
convenceu a diretoria com 
seus desempenho desde que 
assumiu o clube. Em 14 mi-
nutos, venceu seis jogos, em-
patou dois e perdeu outros 

seis. Sob o comando de Klei-
na, o time alviverde marcou 
23 gols e sofreu 20. O trei-
nador chegou com a missão 
principal de tentar afastar o 
Goiás da zona de rebaixamen-
to e conseguiu. Entre 2007 e 
2008, comandou o rival Vila 
Nova. Com 48 anos, ficou co-
nhecido no mercado nacio-
nal após grande campanha 
com a Ponte Preta entre 2011 
e 2012, que resultou no aces-
so da Série B para a primeira 
divisão nacional.
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Atlético-MG 
e  Grêmio  

prometem 
jogão

capacitados de posições de ata-
que, o Grêmio de Renato Gaúcho 
aposta na solidez defensivo. No 
Brasileiro os times se encontra-
ram duas vezes. Na primeira, no 
Independência, o Grêmio ven-
ceu por 3 a 0. No segundo turno, 
empataram por 1 a 1 na Arena 
do Grêmio. O Tricolor gaúcho 
chegou à final após passar por 
Atlético-PR, Palmeiras e Cruzei-
ro, enquanto o Galo passou por 
Ponte Preta, Juventude e Inter-
nacional. As duas equipes en-

traram na disputa da Copa do 
Brasil apenas nas oitavas de fi-
nal, após serem eliminados na 
Libertadores, que era o princi-
pal objetivo do ano. Nenhum 
dos dois times passa por uma 
grande fase. O Atlético-MG vem 
caindo pela tabela do Brasileirão 
e já não vence há cinco jogos. 
Hoje, o time é quarto colocado 
do Brasileiro, posição que não 
garante a classificação direta 
para a Libertadores. No caso, 
um título da Copa do Brasil ga-

rantiria. Por isso, a inspiração 
do Grêmio é a mesma, porém 
mais intensa, já que não está 
dentro do G6.

Depois das torcidas de Pal-
meiras e Flamengo serem no-
tícia por invadirem aeroportos 
em apoio às suas equipes, foi 
a vez dos gremistas tomarem 
o lado externo do Salgado Fi-
lho para embalar a delegação. 
Por volta do meio-dia, a frente 
do terminal 2 do Salgado Filho 
já estava tomada de gremistas.
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Encontro de Chorões marca posse do Clube do Choro

Curta-metragem será gravado em Alcântara e 
conta a história de como um menino com sentidos 
aguçados percebe todo o mundo a sua volta 

Vento 
Menino

Atrações 
convidadas
•	
•	 Regional	Tira-Teima
•	 Instrumental	

Pixinguinha
•	 Núcleo	de	Choro	da	

Escola	de	Música
•	 Camerata	Chorística
•	 Vibrações	de	Chorões
•	 Chico	Neis
•	 Fátima	Passarinho
•	 LuizJr
•	 Gabriela	Flor
•	 Wendell	Salles
•	 Rose	Fontoura

Um grande encontro de mú-
sicos instrumentistas de  choro 
da velha e nova geração será re-
alizado no palco do Teatro Ar-
thur Azevedo, nesta quarta-fei-
ra, 23, a partir das 20h, no show 
Encontro de Chorões. Juntos es-
tarão o Núcleo de Choro da Es-
cola de Música, Instrumental 
Pixinguinha, Deu Branco, Ca-
merata Choristica, Vibrações de 
Chorões e Regional Tira-Teima, 
grupo de choro mais antigo em 
atividade em São Luís, para a 
posse da nova diretoria do Clube 
do Choro do Maranhão. 

Além dos grupos musicais, 
são convidados Fátima Passa-
rinho, o bandolinista potiguar 
Wendell Salles e a pianista e pro-
fessora da Escola de Música, Rose 
Fontoura. Na ocasião, o Clube 
do Choro vai prestar homena-
gem aos  chorões e pessoas que 
contribuíram para a valoriza-
ção desse gênero musical no 
estado, concedendo o título de 
sócio-emérito a Adelino Valen-
te, Arlindo Carvalho, Chico Sal-
danha, Rose Fontoura, Zezé da 
Flauta e Gordo Elinaldo.

O Clube do Choro do Ma-
ranhão foi fundado em 2002. 
A caminho dos seus 15 anos, 
o cavaquinista solo do Regio-
nal Tira-Teima, Paulo Trabulsi, 
assumirá o comando da enti-
dade pelos próximos três anos, 
com o apoio dos diretores Juca 

E
stá em fase de pré-produção o filme Vento 

Menino, curta-metragem contemplado no 
II Edital de Audiovisual do Esta do do Ma-
ranhão, em agosto deste ano. A equipe está 

fazendo pesquisa das locações para o filme, que 
terão como cenário as paisagens belas e rústicas de 
comunidades rurais em Alcântara-MA. O projeto 
também contempla a realização de um workshop, 
com realização de oficinas de cinema. 

O filme de ficção conta de forma sutil e poética 
a história de Piaba, uma criança de uma sensibili-
dade tamanha, que é capaz de “enxergar” e enten-
der o vento. Tendo como mote uma história real, o 
filme se passa numa vila de pescadores e navega 
na misteriosa e profunda imensidão, quase esque-
cida, do mundo audível.

O som é interessante porque pode ser conside-
rado tanto uma reação humanaquanto uma ativi-
dade física no ar. Só existe se alguém o ouve. No 
cotidiano das pessoas, o som geralmente se resu-
me a uma questão: se é baixo ou alto.

A capacidade de manipulação do som fez nas-
cer uma nova forma de arte sônica chamada paisa-
gem sonora - que traduz a nossa afinação ou som 
ambiente e envolve a relação entre as pessoas e 
os sons em volta.

O filme tem roteiro e direção de Edemar Mique-
ta, paranaense radicado em São Luís desde 2013; 
direção de produção de Nina Aragão (jornalista, 
cineclubista, diretora adjunta de comunicação do 

Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros 
e produtora audiovisual); e produção exe-

cutiva de Bianka Marques – professora, 
atriz, bailarina, produtora - gradua-

da em Artes Cênicas (UFMA). 
No elenco já há-

nomes como Lúcia Gato e 
Lilian Cutrim, outros no-
mes estão em fase de se-
leção.

Vento Menino surgiu 
numa conversa descon-
traída do diretor cinema-
tográfico Edemar Mique-
ta e amigos durante um 
almoço no bairro São 
Francisco em São Luís. 
Naconversa ouviu o re-
lato sobre um menino 
com deficiência visu-
al, filho de pescador, 
que morava em Pri-
meira Cruz e conhe-
cia os ventos. Podia, 
através dos sentidos 
da audição e olfa-
to, prever a chega-
da das tempestades e dos ventos 
que assombravam os pescadores, principalmente 
um velho conhecido dos homens do mar: o Vento 
Menino. A partir desse relato  nasceu imediata-
mente o deslumbre de levar à telona, na forma de 
ficção o Vento Menino.

“Ao pensar o filme, senti a necessidade da imer-
são ao universo de nosso personagem central, o 
menino. Um universo que por nós passa desper-
cebido, o da audição. Nesse curta, busco levar 
os espectadores a esse universo, sentir e 
‘ver’ como Piaba (personagem cen-
tral) tem a percepção de mundo 
e da vida”, comenta Ede-
mar Miqueta.

Serviço

O quê? Encontro	de	Chorões
Quando? Dia23	(hoje),	a	partir	das	20h
Onde? Teatro	Arthur	Azevedo	(Rua	do	Sol)
Quanto?	Ingressos	na	bilheteria

Conceito

O conceito de paisagem sonora vem de Murray Schaffer, 
professor canadense que em suas pesquisas passou a 
usar técnicas de modo que seus alunos desenvolvam a 
sensibilidade do ouvir, usando a percepção da sonoridade 
local (ruídos sonoros provocados ou sons da natureza) de 
vários ambientes para isso, como por exemplo, andar às 
margens de um rio com os olhos vendados.
Os estudos de Murray deram início a um movimento de 
percepção da sonoridade do meio ambiente que as pessoas 
vivem. Cada povo e cultura têm sua própria paisagem 
sonora, pois, onde vivem, fazem parte daquele ambiente 
específico que estão inseridos, com sentimento de 
pertencimento àquele lugar.
O filme carrega essa bandeira intencionalmente ao utilizar 
o som como elemento narrativo, tendo como resultado um 
universo sensorial.

Oficinas 

A produção de Vento Menino também está engajada em trabalhar a questão social. Para isso, 
incluiu no projeto do filme a realização de um workshop, onde serão ministradas oficinas (pela 
equipe do filme) de cinema para jovens comunicadores do Instituto Formação, uma ONG local que 
trabalha com formação de juvenil. As oficinas estão previstas para acontecer na segunda semana 
de dezembro deste ano e as gravações do filme em janeiro.

Ficha 
técnica 

Direção e Roteiro: 
Edemar	Miqueta

Produção Executiva:	
Bianka	Marques

Direção de Produção:	
Nina	Aragão

do Cavaco, Serra de Almeida, 
Gabriela Flor, Chico Neis, Ed-
vânia Kátia, Francisco Solano, 
Zeca do Cavaco, Henrique Bra-
sil, Nonato Oliveira (professor 
Nonatinho), Danúzio Lima e 
SadiEriceira.

“O choro sempre foi a minha 
vida e acredito que posso dar 
uma grande contribuição para 
fortalecer ainda mais esse gê-
nero musical em nossa cidade. 

E nossa missão, na presidên-
cia dessa entidade, será reunir 
nossos músicos e simpatizantes 
dos gêneros para os famosos 
saraus musicais, mas também 
pretendemos avançar com ações 
educativas para formação de 
novos músicos e atividades de 
preservação da história dessas 
pessoas e desse movimento”, 
destaca Paulo Trabulsi.

Para o vice-presidente, Juca 

do Cavaco, do Instrumental 
Pixinguinha, o encontro de 
chorões será um evento his-
tórico porque vai reunir vá-
rios grupos, num encontro 
inédito dos grupos de músi-
ca instrumental, a música dor-
sal brasileira, que é o choro. 
“Os chorões que vem de lon-
ga estrada sabem que o choro 

nunca morre, às vezes, pode 
recuar, mas sempre volta, ele 
é eterno”, avalia. 

O percussionista e professor 
Nonatinho afirma que o choro 
é uma escola para quem está 
entrando no mundo da músi-
ca.  “Considero a única música 
comum a todos os brasileiros, 
porque consegue agradar pes-

soas de todas as idades. Por 
onde já passei, em todos os  lu-
gares que já toquei sempre as 
pessoas demonstram sua ad-
miração por essa música”.  Ele 
continua demonstrando entu-
siasmado com o futuro do gê-
nero. “São vários os músicos 
que estão estudando hoje na 
Escola de Música do Estado 
do Maranhão, e notamos que 
muitos se identificam com esse 
gênero. São jovens instrumen-
tistas talentosos que cada vez 
mais buscam o choro como 
uma ferramenta de aprendi-
zagem musical”, comemora.

Danúzio Lima, fundador do 
Clube do Choro de Miami, apoia 
o movimento. “Nossa música 
é ouvida país afora. As pesso-
as admiram, gostam. Então, 
vamos fazer esse gênero eco-
ar na nossa cidade, no nosso 
país e, quiçá, além fronteiras”, 
acredita. A professora do Curso 
de Música da UFMA, Gabriela 
Flor, está otimista. “O gênero 
choro vem somar-se às fileiras 
do potencial artístico e musi-
cal desta cidade que respira 
cultura”, afirma.

O evento é aberto ao públi-
co e gratuito, mas os ingres-
sos devem ser retirados na bi-
lheteria do Teatro, limitados 
à lotação do espaço, que é de 
600 lugares. 



>> 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
Neste dia, o setor mais favorecido 
de sua vida será o amoroso, 
principalmente se você for casado. 

Dia propício ao sucesso na 
investigação de todo e qualquer 
assunto oculto e místico. Bom para 
as relações com pessoas mais velhas 
que você. 

Todo cuidado será pouco hoje. Tome 
cuidado com o fogo, com a eletricidade 
e com o excesso de velocidade, ao dirigir 
veículos, e não confi e demais em pessoas 
que não conhece. Cuide da sua saúde.

Notícias e novidades do seu interesse 
devem ser esperadas para o período da 
tarde. Favorabilidade em questões de 
dinheiro, inventário ou herança. 

CÂNCER 21/06 a 21/07

Desde as primeiras horas do dia, 
procure evitar atritos com pessoas de 
temperamento forte. Mais compreensão e 
inteligência para aproveitar dos benefícios 
deste dia. 

Evite a falta de persistência e de 
continuidade nos empreendimentos ou 
negócios, que conseguirá bons resultados 
hoje. Bom para tratar com pessoas 
importantes ao seu progresso. Pode amar.

Será muito bem sucedido nas próximas 
horas, pois os astros irão favorecê-lo em 
trabalhos de toda ordem. Cuidado com o 
amor à primeira vista. Confi e em si e fará 
associações que trarão bons resultados.

Alegre disposição mental, às novas 
amizades e para tratar de assuntos 
íntimos. Melhora profi ssional, fi nanceira 
e bastante êxito social, também estão 
previstos. Ótimo para os passeios.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

Dia muito bom para você que vai se entender 
perfeitamente com a família, com seus 
superiores e colegas de trabalho e lucrará 
bastante se poupar o seu dinheiro. Pode 
realizar negócios pois será bem sucedido.

Você tem inclinação para as pesquisas 
profundas, a medicina, a fi losofi a, e a ciência. 
Procure convergir tudo isto para o terreno 
prático, sólido, rendoso. Não fi que no mundo 
dos sonhos.

Tudo o que disser respeito ao interesse 
pessoal e romântico, estará sob a 
infl uência benéfi ca do posicionamento dos 
planetas. 

Nem tudo sairá conforme seus planos hoje. 
Mas não se aborreça, pois tudo, dentro 
em breve, mudará para melhor para você. 
Continue sendo cauteloso com seu dinheiro, 
com sua saúde e com a sua moral.
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Show de Elisa Lago
A servidora da Universidade 
Federal do Maranhão 
(UFMA), Elisa Lago, 
apresentará o show “Do 
Rio ao Mar” nesta quinta-
feira (24), às 12h30, no 
Auditório Central da Cidade 
Universitária Dom Delgado, 
Campus do Bacanga. 
Aberto ao público, o show 
integra a programação do 
Projeto Mostre Sua Cara 
de Promoção de Novos 
Talentos da Universidade 

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 Global 
do Empreendedorismo, 
do Instituto Endeavor. 
As inscrições podem ser 
feitas pelo site http://www.
misteringresso.com.br/
loja/workshop-de-vendas/.
Informações: (98) 3133-5800
 
Clube do Choro
O Clube do Choro do 
Maranhão, realiza 
solenidade de posse da 

O filme Polícia Federal - A Lei é Para Todos acabou 
de ganhar um novo nome de peso em seu elenco. Ary 

Fontoura, de 83 anos, vai interpretar o ex-presiden-
te da República Luiz Inácio Lula da Silva no longa que 

mostra os bastidores da Operação Lava-Jato. A infor-
mação da escalação do ator foi noticiada em uma colu-
na da Folha de S. Paulo e confirmada por Ricardo Lima, 
da produtora “Artelux”, responsável pelas filmagens da 
obra em Curitiba (PR), na manhã de segunda-feira, 21. 

No entanto, as datas das gravações de Ary ainda não 
foram definidas, segundo Ricardo. Lula, de 71 anos, 

entrará no roteiro do filme durante a 24ª fase da Lava 
Jato, quando ele foi levado para depor na Polícia Fede-

ral por condução coercitiva, em março deste ano.

DIVULGAÇÃO

MALHAÇÃO
Caio diz a Tânia que está envolvido com ela. Nan-
da se decepciona com Rômulo e dá um ultimato no 
namorado. Fábio pergunta a Tânia se ela está na-
morando Caio.  

SOL NASCENTE
Alice tem uma conversa séria com Mario. Mano ob-
serva Ralf e Milena juntos. Hirô fi ca frustrada com 
a recusa de Akira em beijá-la. Mario e Alice fazem 
as pazes. Carolina invade o quarto de Cesar, depois 
que Paula vai embora.

ROCK STORY
Diana e Léo são levados para a delegacia, onde en-
contram vários repórteres. Néia se desespera ao sa-
ber da prisão do fi lho. Zac constata que o dinheiro de 
Gui desapareceu. Néia invade o escritório de Lázaro, 
e Gordo se preocupa com Diana. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Otavio entra desesperado na casa de Rebeca. Mau-
rício entra em seguida. Otavio mostra a todos a fi cha 
criminal de Maurício. No ensaio, Priscila fala sobre seu 
fã misterioso e diz que marcou um encontro com ele. 

A LEI DO AMOR
Augusto afi rma a Vitória que cuidará dela. Juninho 
desconfi a das atitudes de Aline. Yara leva Aline para 
trabalhar na loja de conveniência de Salete. Antônio 
defende Helô quando ouve Letícia falando mal da mãe. 

Posse da diretoria 
do Clube do Choro

Cerimônia de posse da nova diretoria do Clube do Choro 
com apresentações de choro da velha e nova geração. Entre 
os convidados estão Instrumental Pixinguinha, Deu Branco, 
Camerata Choristica, Vibrações de Chorões e Regional Tira-
Teima. Nesta quarta-feira, dia 23 (quarta) às 20h no Teatro Ar-
thur Azevedo – Rua do Sol, Centro. Produção: Edvânia Katia 
e Paulo Trabulsi. Ingressos: Somente para Convidados. Clas-
sificação etária: Livre.

Piovani mostra 
os novos seios

Luana Piovani usou o Instagram 
para compartilhar com os fãs o re-
sultado da cirurgia de implante nos 
seios que fez no mês passado. A atriz, 
que mostrou aos seguidores seu dia 
a dia durante a recuperação, contou 
que está muito feliz com o novo vi-
sual. “Bem feliz!”, escreveu a atriz na 
legenda da foto em que mostra o cor-
pão de biquíni, no dia em que tomou 
sol pela primeira vez depois da cirur-
gia. Além dos novos seios silicona-
dos, Luana Piovani também exibiu a 
barriga sequinha e recebeu muitos 
elogios dos fãs.

Dia Nacional 
do Samba 1

A comemoração do Dia Nacional 
do Samba já está virando tradição na 
Madre Deus. Neste ano, em que se co-
memora o centenário do samba, acon-
tece também o encerramento do Projeto 
Samba e Choro na Praça. A festa será 
dia 2 de dezembro (sexta-feira), a par-
tir das 18h, com os grupos Instrumen-
tal Pixinguinha, Sindicato do Samba, 
Máquina do Samba e Serrinha, entre 
outros convidados, no Largo do Caro-
çudo (Madre Deus). Aberto ao público.

Dia Nacional 
do Samba 2

O projeto é patrocinado pela Ce-
mar via Lei Estadual de Incentivo à 
Cultura.   O Samba e Choro na Praça 
acontece desde o dia 16 de setembro 
em várias praças de São Luís, Morros, 
Axixá, Rosário e São José de Ribamar. 
Esta primeira edição se encerra de-
pois de terem sido realizadas 9 etapas 
reunindo 27 grupos de choro e sam-
ba do estado. Realização: Máquina 
de Descascar’Alho. Contato para en-
trevista: Boscotô - (98) 98125-9988. 
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diretoria triênio 2016-2019 
com show comemorativo, 
dia 23 de novembro (quarta-
feira), às 20h – Teatro Arthur 
Azevedo – Rua do Sol, Centro. 
Ingressos à venda no local

Festejo de Nossa 
Senhora da Vitória
Festejo de Nossa Senhora 
da Vitória, será realizado de 
18 a 27 de novembro, com o 
Tema: Misericordiosos como 
o Pai e o Lema O que Deus 
uniu o homem não Separa.  
Todos os dias haverá 
recitação do Terço Mariano 
antes das celebrações às 
17h30 durante a semana. O 
largo funcionará nos dias, 
21, 22 e 24. O encerramento 
será no domingo, 27 com 
Terço às 17h, a Santa Missa 
às 18h seguida da Procissão 
e Coroação em honra à 
Padroeira. Informações: 
98864-2683/98342-2799

Feira das Profi ssões
A Universidade Federal do 
Maranhão realizará, por 
meio da Pró-Reitoria de 
Ensino – PROEN, nos dias 
22 e 23 de novembro, a Feira 
das Profi ssões, no Centro 
de Convenções da Cidade 

Universitária Dom Delgado. O 
evento tem por fi nalidade subsidiar 
informações acerca dos cursos de 
graduação oferecidos pela UFMA à 
comunidade em geral. 

11ª Semana Nacional 
de Conciliação
Os órgãos da Justiça do Trabalho 
no Maranhão (JT-MA) estão 
agendando pautas para audiências 
durante a 11ª Semana Nacional 
de Conciliação (SNC), que será 
realizada de 21 a 25 de novembro, 
pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). As audiências de conciliação 
serão realizadas por todos os órgãos 
do Poder Judiciário no país. Trata-se, 
conforme o CNJ, da mobilização 
nacional promovida anualmente 
pelo Poder Judiciário para buscar 
soluções alternativas aos confl itos 
apresentados à Justiça.

Curso na área de saúde 
Voltado para profi ssionais e 
estudantes de nível técnico 
e universitários. Com 
aulas teóricas e práticas, a 
capacitação ‘Aperfeiçoamento 
em coleta de sangue e punção 
venosa’ e será ministrada por 
profi ssional laboratorista. 
Inscrições e mais informações 
pelos contatos: (98) 98888.0754 
(Oi) / 99155.1976 (whatsapp).

Ari Fontoura interpretará 
Lula no fi lme sobre a Lava-Jato

Sua Dança, 
Sua Música

O Cinema vai invadir o Teatro Arthur 
Azevedo! A Escola Expressar apresenta 
o espetáculo Sua Dança, Sua Música – 
Cinema com muita musicalidade, dan-
ça e artista convidados como o dança-
rino Marcelo Chocolate. Dias 24 e 25 
(quinta e setxa), às 20h – Teatro Arthur 
Azevedo – Rua do Sol, Centro Histórico. 
Produção: Escola de dança Expressar. 
Ingressos: Plateia: R$ 40 (meia entrada 
R$ 20); Frisa R$ 40 (meia entrada R$ 20); 
Camarote R$ 30 (meia entrada R$ 15); 
Balcão R$ 20 (meia entrada R$ 10); Ga-
leria R$ 20 (meia entrada R$ 10). Clas-
sifi cação etária: Livre. Duração: 1h30.

Atriz volta às 
gravações após
visitar príncipe

Meghan Markle está de volta ao tra-
balho. Após passar alguns dias em Lon-
dres com o namorado, o Príncipe Harry, 
a atriz foi clicada de volta ao set da série 
Suits, em Toronto, na última sexta-feira, 
18. Segundo informações, Meghan Ma-
rkle fi cou hospedada em Nottingham 
Cottage, uma casa privada de Harry no 
palácio de Kensington, que já foi morada 
do Príncipe William e Kate Middleton.

Palestra no Isan

Projetos e Cenários Econômicos - De-
safi os e sinergia. Este é o tema da palestra 
realizada na próxima quinta-feira, 24, com 
o professor Edmarson Bacelar Mota. Com 
mais de 30 anos de experiência nas áreas 
de Projetos, Planejamento, Marketing, Co-
mercial e Qualidade, o coordenador aca-
dêmico do MBA em Gestão Estratégica e 
Econômica de Projetos do FGV estará em 
São Luís para o encontro que acontece-
rá na sede do Isan/FGV, a partir das 19h.

Assinatura de convênio
entre Sebrae e Senai 1

Na solenidade de abertura da primeira edição do 
Tech Nordeste – Fórum de Ciência e Tecnologia e Ino-
vação Sustentáveis para o Desenvolvimento da Região 
Nordeste –, o Sebrae e o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Senai-MA) assinaram um convênio 
de cooperação técnica e educacional para desenvolver 
programas e projetos conjuntos inovadores com o ob-
jetivo de gerar novos negócios no estado.

Participação elogiada

Por meio da Portaria nº 4335/2016, a corregedora-geral 
da Justiça, desembargadora Anildes Cruz, elogiou a parti-
cipação voluntária dos juízes de direito na celebração do 
casamento comunitário de São Luís. Cerca de 50 juízes 
oriundos de diversas comarcas do Estado participaram 
como concelebrantes da cerimônia de Casamento Comu-
nitário realizada pela Corregedoria Geral da Justiça no dia 
12 de novembro, no campus universitário da UFMA, em 
São Luís. Os magistrados atuaram voluntariamente – sem 
ônus para o Poder Judiciário -  da cerimônia, que teve como 
anfi triã a corregedora-geral da Justiça, desembargadora 
Anildes Cruz, e como presidente da mesa de honra o de-
sembargador Cleones Cunha, presidente do TJMA.

Assinatura de convênio
entre Sebrae e Senai 2

Segundo o diretor superintendente do Sebrae, João 
Martins, os projetos que entrarão no escopo do convê-
nio ainda serão decididos. “Criamos um mecanismo 
para atuarmos conjuntamente na criação de ambientes 
favoráveis ao desenvolvimento de negócios com agre-
gação de valor pela tecnologia e inovação, inseridos 
nos produtos finais que serão oferecidos pelo merca-
do”, comentou. Assinaram a parceria os dirigentes do 
Sebrae no Maranhão – Edilson Baldez, João Martins e 
José Morais e o diretor regional do Senai, Marco Moura.  
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Imóveis
Ligue e anuncie: 3212.2042
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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/2 andares, o 1º andar c/ 
2 qtos, sdo 01 ste, gar.co-
berta 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 suí-
tes, s/ 2 sem i- suítes, sla 
estar, 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.

MARANHÃO NOVO

VENDE-SE CASA - com 3 
qrtos s/2 stes, sala, coz., 
garagem e escritório R$ 
320.000,00 Tr: 3235.6687/ 
3235.6477 / 99971.2399/ 
98816.8000 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br 
COD: 9389

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, passar 
ou trocar? 3212-2087  ou 
e-mail para: temclassifi-
cados@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

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

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
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Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, faz saber a quem 
interessar que: ADOLFO PEREIRA DE SOUZA NETO E RAYANE BRUNA PEREIRA 
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          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, faz saber a 
quem interessar que: FRANKLEY CANIDÉ DOS SANTOS E RAIMUNDA VALDUINA 
ALMEIDA NETA. Ele, brasileiro, solteiro, Motorista, filho de Francisco Alves dos San-
tos e Maria Raimunda Canidé dos Santos. Ela, brasileira, solteira, Gerente, filha de 
Petronilio Pedro de Almeida e Zelia Andrade de Almeida. Ambos residem nesta ci-
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São Luís, (MA) 18 de novembro de 2016
Idalia Alves do Nascimento Abraão 

Escrevente Autorizada 

3São Luís-MA, 23 de novembro de 2016

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

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

QTAS DO CALhAU

Vde mansão c/645 m² 3 
pavtos, c/04 sts c/ arm, 
esc, 3 sls amplas, WC soc, 
2 cozs, depósito, dispensa, 
02 DCE, 5 gars, área de 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 

Vde ótima casa c/ 500 m² 
de área construida c/ 04 
amplas suítes, c/ armá-
rios e closet, sala ampla 
p/ 4 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, 
garagem cozinha, área de 
serviço completa com de-
pendência de empregada, 
wc social R$ 270 mil. Tr:    
99971-2399 /3235-6477/ 
99606-4732 / 3235-6687. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

RENASCENÇA II

Casa com 3 stes + 1 qrto, 
todos os compartimen-
tos c/ moveis projetados, 
DCE, piscina, churr., ETC R$ 
900.000,00 Tr: 3235.6687/ 
3235.6477 / 99971.2399 / 
98816.8000 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br COD: 
9390

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, depósito, 
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

SÃO JOSÉ DE RIB-
AMAR

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

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.

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

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

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

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.

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

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.

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 - 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

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 per-
ca 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 
garagem, com elevador 
privativo R$ 376.000,00. 
Aceitamos financiamento. 
Tr:    99971-2399 /3235-
6477 /  98816-8000 / 
3235-6687. www.ayrto-
nejulioimoveis.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

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

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

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

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

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

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

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

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

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  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

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.

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.

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

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

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.

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

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

TURU
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.ayrtonejulioimo-
veis.com.br COD: 9253.

CRECI: 819 -A1 - Alugo casa 
em condomínio fechado 
c/03 quartos, sendo uma 
suíte c/ banheiro rever-
sível, jardim garagem e 
quintal. (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

VINHAIS 

VINHAIS - CA000033 Alu-
ga-se exc. casa edificada 
em 2 lotes,c/varanda,á-
reas livres,sala de star/
jantar,tv,3 qrtos(s/1ste e 
2 semi-ste),lavabo,copa/
coz.,área de serviço,lav,-
dce e qntal amplo ALU-
GUEL 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 
qrtos ,2 vagas de gar., 
varanda gourmet, área 
privativa de 113m con-
d,c/piscina adulto e in-
fantil, espaço leitura, sa-
lao de festas, espaços, 
fitnes, área gurmet, spa 
VENDA R$ 641.176,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 

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

ALEMANHA
Vendo apto quitado no Cond. 
Novo Tempo I, c/ 02 quartos, 
2 WC, sala, cozinha e área 
de serviço e sacada.  Fone: 
(98) 98898-1624

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

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

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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-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

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

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

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

Apto.  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 festas, fitness center. 
Venha Conferir. 3227-3099 
/ 9973-4073/ www.bmen-
desimoveis.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 empregada, despen-
sa, área de serviço c/ la-
vanderia e quintal. 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 
Renascença,com 65 m² (2 
qrtos s/1 ste), 77 m² (3 qrtos 
s/1 ste), e 86 m² (3 qtos s/1 
stes e qrto de empregada), 
ambos c/varanda gourmet, 
sala de estar/jantar, wc so-
cial, coz., área de serviço c/ 
wc. Mais de 20 itens de lazer, 
entre eles piscina adulta, 
infantil e espaço gourmet 
VENDA R$ 394.000,00 Tr: 
99983-2772 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

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.

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

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: 
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  

RESERVA RENASCENÇA
-PRONTO PARA MORAR! 
– Vendo Apto c/ 78,67 m² 
priv., 2 qtos sdo 01 ste mas-
ter c/ closet e var. privativa, 
sala de estar/jantar c/ var. 
gourmet, coz., área de serv., 
c/ gar. LAZER c/ Lobby, Fit-
ness center, spa c/ sauna, 
Brinquedoteca, varanda re-
nasc., salão de festas, salão 
de jogos, lan house, piscinas 
adulto/infantil e churrasq. 
Venha Conferir.   3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br
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Escrevente Autorizada 
Edital de Proclamas nº 2065 / 2016

Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, faz saber a quem inte-
ressar que: LUIS RICARDO BRITO MACHADO E ORISCILA VIEIRA LIMA. Ele, bra-
sileiro, solteiro, Policial Militar, filho de Raimundo José Ferreira Machado e Benedita 
Maria Brito Marinho. Ela, brasileira, solteira, professora, filha de Dilmo Sebastião 
Lemos Lima e Maria Inez Vieira Lima. Ambos residem nesta cidade. Requereram 
habilitação para casamento, quem tiver conhecimento de algum impedimento e/
ou causa suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá apresentá-lo por 
escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de novembro de 2016
Margarida Jesus Pinheiro

Registradora
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Edital de Proclamas nº 2066 / 2016

Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, faz saber a quem in-
teressar que: OCENILDO MENDONÇA GARCES E DANIELLE CORDEIRO DA SILVA. 
Ele, brasileiro, solteiro, servente, filho de Abegnal Garces e Raimunda Mendonça. 
Ela, brasileira, solteira, autonoma, filha de Odair José Nascimento da Silva e Vera Lu-
cia Cordeiro. Ambos residem nesta cidade. Requereram habilitação para casamento, 
quem tiver conhecimento de algum impedimento e/ou causa suspensiva, (Arts. 
1523 e 1526 do Código Civil), poderá apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de novembro de 2016
Margarida Jesus Pinheiro

Registradora
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Escrevente Autorizada 
Edital de Proclamas nº 2075 / 2016

Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, faz saber a quem 
interessar que: JOSÉ CRESCENCIO COSTA DE JESUS E ANTONIA SILVA DA CON-
CEIÇÃO. Ele, brasileiro, solteiro, Mestre de Obras, filho de Pio de Jesus e Adelia 
Margarida Costa. Ela, brasileira, solteira, Aux. De escritorio, filha de Bibiano Matos 
da Conceição e Maria das Dores Silva. Ambos residem nesta cidade. Requereram 
habilitação para casamento, quem tiver conhecimento de algum impedimento e/
ou causa suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá apresentá-lo por 
escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de novembro de 2016
Margarida Jesus Pinheiro

Registradora

ESTADO DO MARANHÃO 
CARTÓRIO EXTRA JUDICIAL DA 3ª ZONA JOÃO PAULO
Av. João Pessoa, 261 – João Paulo – São Luís-MA.         

Registradora: Margarida Jesus Pinheiro
Mercedes de Jesus Pinheiro

Registradora Juramentada Substituta
Idalia Alves do Nascimento Abraão 

Escrevente Autorizada 
Anna Valeria Morais loura Soares 

Escrevente Autorizada 
Edital de Proclamas nº 2046 / 2016

Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, faz saber a quem inte-
ressar que: RAFAEL MARTINS E THAIS PEREIRA DE MELO. Ele, brasileiro, solteiro, 
Autonomo, filho de Gilberto Mendes Martins e Gisele do Socorro Martins. Ela, bra-
sileira, solteira, do lar, filha de Antonio Marcos Alves de Melo e Maria da Conceição 
Neves Pereira. Ambos residem nesta cidade. Requereram habilitação para casamen-
to, quem tiver conhecimento de algum impedimento e/ou causa suspensiva, (Arts. 
1523 e 1526 do Código Civil), poderá apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de novembro de 2016
Margarida Jesus Pinheiro

Registradora



São Luís-MA, 23 de novembro de 2016

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 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
Vendo 2 aptos quitados do 
Turu, ambos c/02 quartos, 
sala banheiro e área de ser-
viço. Fone: (98) 98898-1624

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

TURU - AP000018 Vende-se 
apto c/2 qtos,wc social,sa-
la,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,sa-
la,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 servi-
ço 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: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

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

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. 

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.

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

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
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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.

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

PONTA D’ AREIA
PONTA D´AREIA - Vende -se 
229 metros, 1 por andar, 
nasc., 4 stes, var., área de 
serviço, garagem p/ 4 car-
ros, lazer com pisc., play, 
tudo planejado, cortinas e 
iluminarias Tr: (98) 98413-
1450 / 98191-7000 (L.01.12)

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

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

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

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 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.

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

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

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

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

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

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

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 an-
dar, c/1 vaga na gar., sala, 
2 qartos , wc social, área de 
serviço e área de lazer com-
pleta. Valor: R$ 50.000,00.  
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

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
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VINHAIS 

CRECI: 819 -A4 – Alugo 
Apto. no cond. Park Vi-
nhais, c/ 03 quartos, sendo 
uma suíte, sala, varanda, 
nascente, andar alto, ven-
tilado, 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: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br

eStrAdA de rIb-
AmAr

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

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 so-
cial, coz., área de la,zer 
completa e área de serviço.
Valor: R$ 100.000,00. 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: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br

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.

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.

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.

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

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
TURU - 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.

 
 
 

 

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

bAIrroS dIVerSoS

Aluga-se Quitinetes em 
vários Bairros da Cidade.   
3258-5629 / 98845-4785  
99972-6980 / 3083-0799 
/ 98142-7703.

Aluga-se quitinetes c/ e 
sem mobília nos seguin-
tes bairros Anil, Ivar Sal-
danha, 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, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087 

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

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 - 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   

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

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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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

 

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.

 

.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.

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. 

Pindoba (Paço do Lumiar) 
-Vendo dois lotes najuntos 
planos, prox. ao Val Paraiso 
(Pindoba – Paço do Lumiar) 
ambos c/ 15x30mts. Fone: 
(98) 98898-1624

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

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.

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

COQUEIRO

Vende 02 áreas na cidade 
de São Luís, localiz. no lu-
gar chamado Coqueiro, de 
grande valor p/ o mercado 
atual. Seja p/ const. civil ou 
p/ grandes investidores que 
queiram implantar projeto 
de grande porte, devido que 
a 1º área com 23 hectares, 
que margeia o Rio Coquei-
ro tem acesso aos pontos  
dos portos do Itaqui, Alu-
mar, e Vale e a 2º área  com 
65 hectares, as duas áreas 
são próximas uma da ou-
tra. NÃO PERCA TEMPO! O 
PREÇO VC NÃO VAI ACRE-
DITAR! VENHA CORRENDO 
E LIGUE LOGO! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

INHAÚMA

INHAÚMA - COD [586] Ven-
de-se um terreno c/ área 
de 2.730 m². Ótima loca-
lização e de fácil acesso. 
Valor: R$ 150.000,00. TR: 
3238-3583/99973-9137. 

RENASCENÇA

CRECI: 819 -A7 – Alugo 
sala no Business Center, 
pronta c/ divisórias, por-
ta de vidro, balcão/armá-
rio, com piso porcelanato. 
(98) 99971-2945 / 98845-
6228 / 98119-4495

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

SÃO FRANCISCO
Vendo excelente sala comer-
cial no São Francisco, ótima 
localização com garagem 
numerada, recepção e ba-
nheiro privativo, ao lado do 
ponto de ônibus, próximo 
do Centro, de bancos e co-
mercio em geral. Contato: 
9 8108-7213/ 9 8805-3848.

ALEMANHA

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

O LUGAR

CERTO PARA

VENDER,

COMPRAR,

ALUGAR,

PASSAR

LIGUE:

3212.2087

MANJAR
CONTRATA

Contrata-se Chapeiro, 

Auxiliar de Cozinha 

e Garçom. Ambos os 

sexos. Interessados 

deverão enviar 

currículos para 

vagasmanjar@gmail.

com (L.23.11)
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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

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 salas comerciais 
no shopping da Ilha. TR: 98 
3258-5629/ 98845-4785/ 
99972-6980/ 3083-0799/ 
98142-7703

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 / 2108-2960

PONTA D’AREIA

Alugam-se várias salas 
comerciais c/wc no Cen-
tro Comercial Lagoa Center, 
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

RENASCENÇA

RENASCENÇA - SA000070 
Aluga-se salas comerciais, 
c/37 a 42 m² de á.privati-
va, cada uma c/wc priva-
tivo, 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.
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Oportunidades
& Veículos

.1

EMPREGOS
“Cargo : Coordenador Opera-
cional”. A empresa de seguran-
ça ESCOLTA está selecionando 
candidato para coordenar área 
operacional. Atribuições: -con-
tato com clientes; -controle do 
efetivo; -prospecção de novos 
negócios; -treinamentos. Re-
quisitos: -disponibilidade de 
horários; -curso superior (ou 
cursando); -experiência com-
provada na área; e redação 
própria. Interessados deve-
rão encaminhar curriculum 
para o e_mail: ronaldo@es-
coltaservicos.com.br”

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

CLÍNICA ICEM-Técnico de 
Enfermagem. Interessados 
enviar curriculum para 
trabalheconosco.icem@
gmail.com

CLÍNICA ICEM-Técnico em 
Laboratório de Análises Clí-
nicas. Interessados enviar 
curriculum para trabalhe-
conosco.icem@gmail.com

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

DIVERSOS

VENDE / LOTERIA. ANGELIM 
– Vendo lotérica completa na 
Av. Jerônimo de Albuquerque, 
Angelim c/ 3 caixas toda blin-
dada, com câmeras internas e 
externas, sensor de presença, 
wc e escritório, tudo em funcio-
namento valor R$ 370.000,00 
Tr: (98) 98896-0615 / 98112-
5555 / 98896-6018 (L.26.11)

Passa-se um restaurante 
em ótima localização na 
principal Av. do S. Cristo-
vão – Av. Lourenço Vieira da 
Silva, c/tudo, freezer, fogão 
industrial, louças, mesas e 
cadeiras. Preço baixo.Con-
tato: 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


