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MÁFIA DO 
CONTRABANDO

O juiz federal Luiz Régis Bomfim 
Filho revogou ontem  a prisão 

preventiva de todos os suspeitos 
de  participação no caso da Máfia 

do Contrabando. Bardal e os outros 
suspeitos vão pagar fiança e cumprir 

medidas cautelares.  GERAL

A N O S

 
Desde sua existência, O Imparcial sempre esteve ao lado de pequenos e grandes atletas. Dos simples torneios de bairros aos grandes eventos maranhenses, 

brasileiros e mundiais em todos os esportes. Muita gente fez parte dessa história, que só um livro poderia destacar.

DIA DO TRABALHO     Romarias fazem campanha contra a violência
Na zona rural e na área Itaqui-Bacanga, serão realizadas romarias pedindo atenção e superação da violência, além de lutar por direitos trabalhistas neste 1º de maio. VIDA

 ...do jornalismo
O Imparcial há mais de nove décadas alimenta o aprendizado de milhares de jornalistas que já passaram pelo veículo e que se consideram profissionais melhores.

Parceria entre Maranhão e Portugal
Governador Flávio Dino recebeu o embaixador de Portugal, Jorge Cabral, 
para discutir investimentos em diversos setores no estado. POLÍTICA

...do esporte

 ...da indústria gráfica  
Evolução da imprensa do Maranhão passa pela história do jornal 

O Imparcial, que foi pioneiro na implementação da impressão offset 
nos anos 1970 em todo o estado.  NEGÓCIOS

...da política
O jornalista Raimundo Borges explica a importância do jornal 

impresso e da Coluna Bastidores para a construção política 
maranhense ao longo dos anos. POLÍTICA

Festa para o trabalhador  
O Dia do Trabalhador será comemorado hoje, a 
partir das 15h, em grande estilo, no Cais da Alegria, 
uma tradição que chega a sua 16ª edição. PÁGINA 8

ESPORTES

VIDA

 On-Line

Acompanhe  a série 
de entrevistas em 
vídeos que contam 

a  história dos 
92 anos do Grupo 

 O Imparcial  

 www.oimparcial.com.br

K.GEROMY\OIMP\.DA PRESSK.GEROMY\OIMP\.DA PRESS

Todos 
soltos?

 EXCLUSIVO

Impresso na história... 

DIVULGAÇAO

O Imparcial revela com 
exclusividade uma pesquisa sobre a obra 
Tauromaquia, atribuída a Pablo Picasso, 

que está em exposição no Museu 
Histórico e Artístico do Maranhão, além 

de outras obras doadas em 1968 por 
Assis Chateubriand que levaram 20 
anos para chegar ao estado.  IMPAR

Chateubriand 
doou obra de 

Pablo Picasso  
para o Maranhão
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Parceria entre 
Maranhão e Portugal

Governador Flávio Dino recebeu o embaixador de Portugal, Jorge Cabral, para discutir investimentos em diversos setores no estado

Responsável: George Raposo

E-mail: gdinamite@gmail.com

Juiz não pune Maura Jorge 
por propaganda antecipada

INDEFERIDO

Curso de Direito homenageia autoridades
COMEMORAÇÃO

Nós avançamos na instalação do 
Centro Cultural de Portugal em São 
Luís com a parceria da comunidade 
portuguesa no nosso estado

FLÁVIO DINO, governador

O 
governador Flávio Dino 
recebeu visita de cor-
tesia do embaixador 
de Portugal, Jorge Ca-

bral, e do secretário de Estado 
das Comunidades Portuguesas, 
José Luís Carneiro, na manhã 
do último domingo, no Palácio 
dos Leões. Durante o encontro, 
que contou com a presença do 
vice-governador, Carlos Bran-
dão, foram tratadas possibili-
dades de novos investimentos 
em diversos setores no Mara-
nhão. As potencialidades eco-
nômicas do estado e os recen-
tes projetos implantados pelo 
Governo do Maranhão para o 
desenvolvimento do estado, 
também foram pauta do en-
contro. “Nós avançamos na 
instalação do Centro Cultural 
de Portugal em São Luís com a 
parceria da comunidade por-
tuguesa no nosso estado. Tam-
bém tratamos uma agenda em 
torno de investimento, com ro-
dadas de negócios”, destacou 
o governador. 

O governador explicou que 
a proposta da rodada de negó-
cios  é envolver empresários 
portugueses e brasileiros, espe-
cialmente maranhenses, abran-
gendo várias áreas. “Foi uma 
visita produtiva que consolida 
os projetos em andamento e 
abre novos canais, novas pers-
pectivas para essa cooperação 
entre o Maranhão e Portugal”, 
completou o governador.

Para o secretário de Estado 
das Comunidades Portuguesas, 
José Luís Carneiro, a visita foi 
positiva e importante para a re-
novação de mais compromissos 
entre o Governo do Maranhão 
e Portugal.  “Nós já cumprimos 
um acordo que foi a concreti-

zação da casa de promoção de 
cultura Luso-Brasileira. É um 
potencial imenso, no ponto de 
vista da projeção do Estado do 

Maranhão e também de Por-
tugal, quando nos referimos a 
literatura, a arquitetura e a lín-
gua. Eu quero enaltecer essa 

boa relação que tem existido 
por parte do Governo do Ma-
ranhão com os portugueses”, 
elogia. O representante de Por-
tugal encerra reiterando que do 
encontro ficaram compromis-
sos significativos, como o de 
realizar um evento das comu-
nidades portuguesa no Brasil, 
entre empresários portugueses, 
luso-brasileiros e brasileiros, no 
intuito de trocar experiências. 

“Vamos trabalhar para reali-
zar investimentos que possam 
recuperar o patrimônio histórico 
e cultural, dando novas funções 

sociais e econômicas para São 
Luís.  Então, o nosso encontro se 
resume a aproximação de Por-
tugal com o Maranhão, contri-
buindo com o desenvolvimen-
to das duas nações”, destaca.

O secretário de Estado de 
Cultura e Turismo, Diego Gal-
dino, disse que esse é um mo-
mento importante para enfati-
zar a parceria com Portugal. “Já 
temos vários projetos em enca-
minhamento e esse encontro 
só vem renovar nossas ações 
para os próximos meses. Rea-
lizaremos mais parcerias que 

tragam benefícios para o Brasil 
e negócios para o Maranhão”, 
conclui.

Para o secretário de Estado 
de Educação, Felipe Camarão, 
é essencial o apoio do Governo 
do Maranhão às ações realiza-
das pela comunidade portugue-
sa no estado. “Concretizamos 
mais uma parceria com a criação 
do Centro Cultural Português 
com ações voltadas a cultura, 
a educação , com intercâmbio 
cultural entre as duas nações, o 
que será essencial para os pró-
ximos anos”, disse.

Governador Flávio Dino e autoridades maranhenses receberam o embaixador de Portugal e o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas

FOTOS: DIVULGAÇÃO

O juiz eleitoral Daniel Blu-
me, do Tribunal Regional Elei-
toral do Maranhão (TRE-MA), 
indeferiu liminar em represen-
tação proposta pelo procura-
dor regional eleitoral substi-
tuto, Juraci Guimarães Júnior, 
contra a pré-candidata a go-
vernadora Maura Jorge (PSL), 
por suposta propaganda elei-
toral antecipada.

O membro da Procurado-
ria Regional Eleitoral (PRE) 
entendeu que a pré-candida-
ta fez propaganda antecipada 
por meio de outdoor localiza-
do em São Luís (MA), na Ave-
nida dos Holandeses, local de 
grande circulação na cidade, 
o que é vedado pela legisla-
ção eleitoral. Em seu despacho, 
Blume destacou que o outdo-
or mencionado pelo procura-

dor não configura propaganda 
porque não há qualquer pedi-
do de voto.

“Para a configuração de 
propaganda eleitoral extem-
porânea é necessário que haja 
pedido expresso de votos ou 
referência à candidatura fu-
tura ou ao pleito vindouro, o 
que não ocorre in casu, não 
possuindo aptidão para carac-
terizá-la a promoção pessoal 
da representada, porquanto 
albergada pela liberdade de 
expressão”, destacou.

Na decisão, o juiz eleitoral não 
autorizou a retirada do outdoor, 
nem a multa pedida pela PRE. 
Por prudência, já que o mérito 
do caso ainda será julgado pelo 
plenário do TRE-MA, ele deter-
minou que novas placas não se-
jam afixadas até essa apreciação.

Em suntuosa cerimônia, 
que aconteceu no Teatro Ar-
thur Azevedo, docentes, técni-
co-administrativos e acadêmi-
cos da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA) celebraram 
os 100 anos do Curso de Direito 
daquela tradicional Instituição 
de Ensino Superior.

Presidida pela reitora da 
Universidade, Profa. Dra. Nair 
Portela, a noite de celebrações 
rendeu homenagens a 168 per-
sonalidades, entre ex-reitores, 
gestores, professores aposen-
tados, ativos e substitutos, do-
centes de outros cursos, servi-
dores da coordenação do curso 
e do departamento de Direito, 
instituições jurídicas, além do 
Centro Acadêmico I de Maio, 
com a entrega de menções hon-
rosas, diplomas e da medalha 
do mérito jurídico, Domingos 
Perdigão.

Durante toda a solenidade, 
foram rememorados os diversos 
nomes de relevância ao cenário 
jurídico maranhense e nacio-
nal que já passaram pelos ban-
cos da Universidade ao longo 
desses 100 anos de criação do 
Curso. Em destaque a home-
nagem ao governador Flávio 
Dino, professor do curso, e ao 
secretário de Estado da Edu-
cação, e também docente de 

Direito da UFMA, Felipe Cos-
ta Camarão, que no ato repre-
sentou o governador.

Procurador Federal lota-
do na Universidade Federal 
do Maranhão e, atualmente, 
licenciado para exercer o car-
go de secretário de Educação, 
Felipe Camarão relembrou, em 
seu discurso de agradecimen-
to, sua trajetória acadêmica e a 
forte relação que mantém com 
o curso de Direito da UFMA.

“Minha relação com a UFMA 
vem de longe, iniciei meu curso 
no primeiro semestre do ano 
2000, sou da turma 00.1 de Di-
reito. Graduei-me nessa Uni-
versidade, onde também fiz es-

pecialização, mestrado e agora 
doutorado, e para mim, é motivo 
de orgulho ser professor des-
ta Instituição. Nós só temos a 
agradecer a esse curso que tan-
tos ilustres maranhenses doou 
para a nossa política, o poder 
judiciário, o ministério público 
e tantas outras áreas que trans-
formaram o nosso Maranhão. 
Só de governadores, professo-
res do curso, já foram três: Go-
dofredo Viana, Pedro Neiva de 
Santana e, agora, o governador 
Flávio Dino”, ressaltou.

Felipe ainda citou uma fra-
se extraída do poema de Carlos 
Drummond de Andrade, que 
era bastante utilizada, em sua Outdoor que seria considerado como propaganda política irregular

época, pelo Centro Acadêmico I 
de Maio. “Os lírios não nascem 
das leis”, momento em que fri-
sou que “as leis não têm o poder 
absoluto de mudar a socieda-
de, de mudar o estado das coi-
sas, mas nós, que estudamos na 
Universidade Federal do Ma-
ranhão, ao longo desses cem 
anos, nós que fazemos o curso 
de Direito, temos a condição 
de fazer a mudança necessá-
ria, aquela que a lei fria não 
tem condição de fazer”, disse.

Emocionado, o secretário 
ainda concluiu sua fala sau-
dando a todos os servidores e 
servidoras, professores e ex-
professores que fazem e fize-
ram parte do Curso de Direito 
ao longo desses 100 anos e de-
sejou que o curso tenha ainda 
mais cem anos de resistência.

“Nosso curso, que já enfren-
tou duas ditaduras, nesse mo-
mento tenebroso que vivemos 
em nosso país, mais do que nun-
ca o curso de direito tem que 
ser um baluarte de resistência 
da sociedade, da luta contra a 
desigualdade e pela transfor-
mação social. Viva o curso de 
Direito da Universidade Federal 
do Maranhão. Viva os egressos 
da UFMA. Viva a Universida-
de Federal do Maranhão”, con-
cluiu Felipe Camarão.
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Simplesmente, Joca

21

Seria o nome que Joaquim Barbosa mais aprova para os 
marqueteiros usarem como marca de sua campanha presi-
dencial. A ideia de “JB” não pegou, por ser marca do Jornal 
do Brasil. Seria repetir a ideia de “JK”, da campanha bem-
sucedida de Juscelino Kubistchek, em 1955.

“A informação é 
como um alimento 

para a alma do eleitor”

Todos os integrantes da 
Polícia Militar do Mara-
nhão, além de empre-
sários, um delegado de 
Polícia Civil e o ex-vice-
prefeito de São Mateus, 
presos no processo de 
contrabando de cigarros 
e bebidas em São Luís, 
foram soltos ontem pelo 
juiz Luís Regis Bonfim 
Filho, da 1ª Divisão da 
Justiça Federal.  

As eleições de governador 
do Maranhão devem contar 
este ano com no mínimo 10 
candidatos. Mas a maioria 
ainda nem fala em formação 
de chapa e de coligação par-
tidária. Os principais nomes 
que estão nessa situação são: 
Maura Jorge (Podemos), Ri-
cardo Murad (PRP), Eduardo 
Braide (PMN) e Odivio Neto 
(PSol). Braide é o mais tími-
do. Nem diz se candidato é. 

BASTIDORES
bastidores@oimparcial.com.br

Raimundo Borges

Entrevista// Raimundo Borges

O jornalista Raimundo Borges explica a importância do jornal impresso e da 
Coluna Bastidores para a construção política maranhense ao longo dos anos

Responsável: George Raposo E-mail: gdinamite@gmail.com

GEORGE RAPOSO

U
m dos grandes trunfos 
do jornal O Imparcial, 
mais especificamente 
na editoria de política, 

é a Coluna Bastidores. Escrita 
pelo jornalista Raimundo Bor-
ges desde meados da década 
de 1980, a coluna revela deta-
lhes da política maranhense e 
nacional com uma análise per-
tinente e de forma ágil, leve e 
objetiva. 

Dentro da história do jor-
nalismo político do Maranhão 
e também na história do jornal 
O Imparcial, o jornalista Rai-
mundo Borges é considerado 
um dos grandes nomes, e esteve 
presente em 47 dos 92 anos do 
jornal. Em sua trajetória, co-
meçou como repórter fotográ-
fico, passando pelas editorias 
de geral, como repórter, até se 
tornar editor de política. Após 
esta primeira fase, foi elevado 
a secretário de Redação e, por 
fim, diretor de Redação, cargo 
que ocupa há 17 anos. 

Para a comemoração do 
aniversário de 92 anos, Borges 
conta a história política de O 
Imparcial e ressalta a impor-
tância da informação para os 
leitores. 

A criação do jornal O Im-
parcial tem um viés político. 
Como se deu esse surgimento?

O Imparcial surgiu no Ma-
ranhão para fazer uma con-
traposição a dois segmentos 
jornalísticos que existiam na 
época dominados por políticos 
do Maranhão. Os políticos se 
digladiavam e cada qual tinha 
o seu jornal que, na época, não 
tinha outro meio de comuni-
cação de massa. E esse era o 
instrumento da luta política. 

Nessa época não tinha Lei 
de Imprensa, não se obedecia 
parâmetro de ética, todo mun-
do dizia o que bem entendia e 

Esquerda unida?
Já faz tempo que o governador Flávio Dino vem manifes-

tando o desejo de ver a esquerda brasileira navegando num 
mesmo cruzeiro, singrando o mar revolto da crise política, ins-
titucional e econômica de 2018. A proposta, aliás, não é ape-
nas de Flávio Dino. Ela permeia boa parte da política brasileira 
que se movimenta no ambiente esquerdista. Por exemplo, em 
julho de 2017, o Instituto Datafolha pesquisou um tema atual. 
Separou o eleitorado de acordo com seu posicionamento em 
relação a questões que envolviam valores sociais, políticos, cul-
turais e econômicos. O resultado foi surpreendente. Encontrou 
os brasileiros quase que igualmente entre esquerda e direita.

O que foi revelado pelo levantamento? A direita — con-
siderando tanto a direita como a centro-direita — abrangia 
40% da população brasileira. Já a esquerda — considerando 
tanto a esquerda como a centro-esquerda — abrangia 41%, 
e o centro era a posição ideológica de 20% do eleitorado. No 
Maranhão, essa questão de ideologia tem parâmetros singu-
lares. Hoje, em ano de eleição, o que está dominando a cena 
política é a divisão maniqueísta entre Flávio Dino, da esquer-
da, que, porém, aglutina em torno de si até direitas; e Sarneís-
mo, que também arrebanha parte do PT, o centro e a direita. 
Só não pega esquerdista, de fato. 

A mistura, como não tem cor, acaba ficando uma massa 
descolorada ideologicamente nos dois segmentos. Mesmo as-
sim, como a esquerda padece hoje de uma liderança nacional 
com esse perfil, o governador Flávio Dino tem se projetado 
no ambiente deserdado, depois da prisão de Lula e o PT ter 
sido destroçado pelo conservadorismo midiático, de mãos 
dadas com o Judiciário e o Ministério Público elitistas. Qua-
se de pensamento único. Agora, Flávio Dino defende a união 
das esquerdas em torno da figura do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva, encarcerado e, portanto, praticamente im-
pedido de disputar as eleições de outubro.      

A proposta da unificação, na realidade, passa à distância 
dos fatos. Dentro do próprio PT se movimentam várias cor-
rentes que só se unificam sob a liderança de Lula. Mas, quan-
do descamba para outras possibilidades, o caldeirão tolda. No 
Maranhão, a CNB, quase a metade da massa petista, quer ver 
Flávio Dino pelas costas e trabalha abertamente em favor de 
Roseana Sarney (MDB), que ainda sonha em tirar o PT da co-
ligação de Dino e sedimentá-lo na sua. Para o governador do 
PCdoB, “sem Lula, a eleição se torna uma corrida franca, em 
que todos ficam no mesmo patamar”.

Mudança demorada
Flávio Dino custou fazer a reforma administrativa que mui-

ta gente, inclusive no seu grupo político, acreditava acontecer 
logo no segundo ano. Ele preferiu deixar o tempo correr, es-
perar os resultados das ações governamentais, cobrar resul-
tados e só então mexer no time, já bem no começo de abril, 
no prazo de desincompatibilização. Trocou 10 de uma só vez.

Reforma doméstica
Logo em seguida, ele cuidou de dar uma definição à chapa 

majoritária, antes que as pressões brotassem no bojo da re-
forma administrativa e diante do fator tempo, em relação às 
eleições. Deixou o vice Carlos Brandão (PRB) e completou as 
vagas de senador, com os deputados Weverton Rocha (PDT), 
definido em 2017, e Eliziane Gama (PPS). 

Arremate difícil
Por sua vez, Roseana Sarney, com sua longa experiência 

na política e no governo, ainda não compôs nem a coligação 
completa com a qual vai marchar em busca do 5º mandato 
no Palácio dos Leões. Ela falta arrumar os partidos e definir 
a chapa majoritária. Só tem um candidato a senador, que é o 
irmão, Sarney Filho. 

Terreno aberto
Já o senador Roberto Rocha, candidato a governador pelo 

PSDB, está igual a Roseana Sarney quanto à chapa majoritá-
ria. Só atraiu o deputado federal José Reinaldo para disputar 
o Senado e ainda nem falou na possibilidade do candidato a 
vice. Também ninguém sabe com quais partidos Roberto Ro-
cha marchará paras as urnas. 

Fora da curva
Tem um segmento do PT maranhense que ainda não per-

deu a esperança de ver o partido encarapitado na campanha 
de Roseana Sarney, como aconteceu em 2010 (Roseana) e 
2014 (Lobão Filho). Acham eles que a briga não está perdi-
da para Flávio Dino, de quem parte da CNB quer distância. 

Câmara completa
O desembargador Josemar Lopes, do Tribunal de Justiça do 

Maranhão, o mais novo membro da Corte, passou a integrar 
a 3ª Câmara Criminal. Ele ocupa o lugar do desembargador 
Joaquim Figueiredo, que exerce hoje o cargo de presidente do 
TJMA. Ele foi saudado pelo presidente da Câmara, Froz Sobrinho. 

assim a luta política era trava-
da nas páginas dos jornais. E O 
Imparcial entrou neste meio 
para dar o equilíbrio, por isso 
a palavra ‘o imparcial’ dá sen-
tido de equilíbrio para a in-
formação. E para mostrar ao 
leitor que havia, no meio des-
ta trincheira, um espaço para 
essa informação mais equili-
brada. E aí surgiu O Imparcial 
em 1926.

Qual a importância polí-
tica de O Imparcial?

Não se pode desprezar essa 
história de quase um século. As 
transformações foram acon-
tecendo, os jornais eram tipo-
gráficos, depois linográficos, e 
o jornal sempre se adaptando 
às realidades, com um jorna-
lismo dinâmico, equilibrado 
e bem apurado. Embora fos-
se sistema de texto bem dife-
rente, na época, a fotografia 
não tinha uma visão de foto-
jornalismo de hoje, era mais 
ilustrativa do que a imagem 
da realidade que ele deveria 
expressar. 

O rádio se tornou um veí-
culo fortíssimo e houve uma 
corrida paralela entre a mídia 
de rádio e a mídia expressa. A 
televisão surgiu na década de 
1950, mas ela não competiu 
com o impresso de começo, 
só depois que ela entrou com 
força até a década de 1990, com 
o surgimento da internet, que 
foi o que revolucionou.

Como foi o surgimento da 
Coluna Bastidores?

A Coluna surgiu no comeci-
nho da década de 1980, quan-
do a ditadura já estava esmore-
cendo diante da reação social, 
dos sindicatos, já se fazia greve. 
Em 1980, foi quando houve a 
grande greve em São Bernar-
do, pelo Lula, exatamente no 
1º de maio. E o jornal se adap-
tando a essa realidade. 

Eu comecei a escrever nes-
ta época com a eleição geral 
de governador em 1982, de-
pois da ditadura, e eu já cobria 
a eleição e comecei também 
paralelamente ao noticiário, 
que eu escrevia uma coluna 
de análise política. 

da credibilidade, pois o que é 
mais terrível para um jorna-
lista é não ter a credibilidade.

Como você vê a informação?  
A informação é um alimen-

to que um jornalista concede à 
alma do eleitor. Portanto, sem-
pre me preocupei em não for-
necer alimento estragado para 
quem me lê.

Como você vê a força do 
leitor para as mudanças?

O leitor é muito exigente na-
quilo que ele lê no jornal. Por 
exemplo, a Coluna Bastidores 
sempre foi na página três e teve 
uma ocasião em que houve uma 
mudança no projeto gráfico e 
ela foi removida do espaço di-
reito da página para a mesma 
página no lado esquerdo, na 
parte anterior. 

Por surpresa, vieram três 
desembargadores do Tribunal 
de Justiça pedir ao presidente 
da empresa que viesse voltar 
a coluna para seu espaço tra-
dicional. Porque quando você 
abre o jornal no segmento da 
página, a primeira coisa que 
você viria era a Coluna, que 
eles gostavam de ler.

Eu me surpreendi com esta 
manifestação e a gente teve que 
atender, pois o leitor é quem 
manda. O nosso patrão não é 
quem paga diretamente o sa-
lário na Tesouraria, mas o nos-
so patrão é quem nos lê, nos 
prestigia e nos faz tornar um 
veículo forte. 

Como o Senhor vê a impor-
tância do impresso nas pró-
ximas eleições?

Hoje, como em outras elei-
ções passadas, vão utilizar a mí-
dia como instrumento de luta 
política. Mas a diferença desta 
eleição ocorre porque aumen-
taram o número de mídias ele-
trônicas. Eu não teria nenhum 
dado científico para dizer qual 
a mídia mais importante, não 
sei se a televisão está acima ou 
abaixo das redes sociais, mas 
acredito que ela esteja até abai-
xo. Porque há uma abrangência 
maior nas redes sociais, prin-
cipalmente pelo aumento no 
uso do telefone celular. 

Uma análise leve, 
rápida e objetivo 
de notas, com um 
texto analítico 
mais profundo na 
cabeça da coluna, 
que seria uma 
espécie de lide 
na linguagem 
jornalística. Depois 
viriam umas 
outras notas 
condensadíssimas 
como até hoje, 
o sistema não 
mudou

A informação é um 
alimento que um 
jornalista concede 
à alma do eleitor. 
Portanto, sempre 
me preocupei 
em não fornecer 
alimento estragado 
para quem me lê

KARLOS GEROMY

Uma análise leve, rápida e 
objetiva de notas, com um texto 
analítico mais profundo na ca-
beça da coluna, que seria uma 
espécie de lide na linguagem 
jornalística. Depois viriam ou-
tras notas condensadíssimas 
como até hoje, o sistema não 
mudou. O modelo não mudou 
e apenas a dinâmica de dizer as 
coisas que vai mudando, sem 
adjetivação, direto ao ponto, 
com o menor espaço para dizer 
o maior número de informa-
ção. Essa é a regra da cartilha 
da Coluna Bastidores. 

Como o senhor vê a reper-
cussão da Coluna no meio da 
política?

O que o jornalista faz para 
consolidar uma posição é mais 
ou menos como o que qualquer 
outro profissional faz. Primeiro 
tem que ter critérios rígidos de 
atitude, ética e profissionalis-
mo e você deve se fundamen-
tar nestas questões. Pra quem 
faz comunicação, é ainda mais 
importante, pois ele escreve 
para centenas de pessoas que 
leem diariamente o que você 
escreve, é uma coisa muito mais 
abrangente, por isso a gente 
tem que se adaptar e acompa-
nhar as novidades, pois a gente 
escreve para a mesma pessoa 
pouco acima do analfabetismo 
até quem tem o maior nível de 
grau universitário.

Tem que se fazer entender 
e acreditar. Pois atrás da no-
tícia tem que se ter a questão 
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Turismo com prédio histórico
Antigo Palacete da Rua Afonso Pena, onde funcionou o jornal 

O Imparcial de 1967 a 1992 e que está sendo recuperado com 
recursos do PAC das Cidades Históricas, será a futura sede da 

Secretaria Municipal de Turismo de São Luís.
 IMPAR

Do linotipo às redes sociais
Comemorando 91 anos de existência, O Imparcial mostra, 

ao longo de sua história, que acompanhou as revoluções 
tecnológicas da informação, podendo o leitor ter acesso ao seu 

conteúdo por meio do jornal impresso e das redes sociais.
IMPAR

O IMPARCIAL 
Trabalho 

de 91 anos 

1º de maio, Dia do Trabalhador, em tempos de crise, 
desemprego e reformas trabalhistas, O Imparcial 

ouviu representantes de categorias de trabalhadores 
que falaram de ações na defesa do trabalhador, da 

empregabilidade e dos direitos trabalhistas.
VIDA E NEGÓCIOS

Direito de 
trabalhar ?

Dulce Sarmento,  
presidente do Sindicato dos Auxiliares 

e Técnicos em Enfermagem e 
Trabalhadores em Estabelecimentos 
de Saúde do Estado (Sindsaúde-MA)

Osvaldo Muller,
 presidente do Sindicato dos  

Empregados no Comércio 
de São Luís

O interesse é no 
cliente de alta renda 

e cada vez mais 
expulsando o cliente 

de baixa renda 

 Profissional sai da empresa 
pra cuidar de algum 

paciente nas externas, que 
não possuem nenhuma 

condição de trabalho  

 As convenções  
abrangem os 

direitos e deveres(...) 
importantes para os  
interesses da classe

Elói Natan, 
 presidente do Sindicato 

dos Bancários do 
Maranhão

 
Empresas  
investem em 
capacitação
Empresas maranhenses têm apostado 
em treinamentos para motivar seus 
colaboradores e com isso também 
obter melhores resultados no mercado.

VIDA

Mas sei que nada é 
divino, nada, nada 
é maravilhoso... 
Belchior  

O rapaz 
morreu  

Nos últimos anos, o cantor 
e compositor ficou recluso, 
se ausentando dos palcos há 
mais de sete anos. Belchior 
morreu na madrugada deste 
domingo. IMPAR

Prefeito Edivaldo faz reforma 
na Escola Casa Familiar Rural  
 

O prefeito Edivaldo visitou a escola, no último sábado (29), para acom-
panhar os procedimentos finais da obra. "É uma prioridade nossa favorecer 
o desenvolvimento das ações na zona rural e com esta obra estimulamos a 
permanência dos jovens no campo, oferecendo formação em ambiente ade-
quado e valorizando as famílias produtoras", reiterou o prefeito.  VIDA

O Castelão faz hoje 35 anos de existência, 
palco que registrou muitas alegrias e 

tristezas do torcedor  maranhense, passou 
por mudanças e teve sua capacidade de 

público reduzida à metade. 
ESPORTES

História:  Castelão 
completa 35 anos

Leston Júnior chega para 
comandar o Moto Club

Flamengo sai na frente 
na final do Carioca

ESPORTES

ESPORTES

HONORIO MOREIRA\OIMP\D.A PRESS
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1º DE MAIO de 2018

Sem previdência não há saúde

Retrato da história

Talvez a melhor maneira de julgar o 
progresso de uma sociedade é observar 
como ela trata os seus idosos. Depois de 
toda uma vida de produção econômi-
ca, passada a fase de crescimento e de 
aprendizado, e, após os anos de esforço 
e de dedicação aos filhos, os idosos não 
se encaixam mais em uma visão de so-
ciedade materialista. A função dos ido-
sos em nossa sociedade, no entanto, não 
pode ser uma visão estritamente econô-
mica — ela deve ser, antes, uma de afeto 
e de humanidade.

No Brasil, como sociedade, escolhe-
mos duas principais maneiras de cuidar 
dos nossos idosos: saúde e previdência. 
Com a mudança no perfil demográfico 
de nossa população, porém, a forma pela 
qual cuidamos dos idosos também pre-
cisa mudar. Na saúde, por exemplo, te-
mos uma importante mudança no perfil 
epidemiológico da população. Uma so-
ciedade de jovens precisa mais de pron-
tos-socorros, urgências e emergências. 

Normalmente, quando o jovem preci-
sa de atendimento, seja por uma doen-
ça infecciosa ou por uma causa externa 
(violência e acidentes de trânsito, por 
exemplo), a situação é aguda e requer 
atenção imediata.

O idoso, porém, normalmente, é um 
paciente crônico. No Brasil, metade da 
população com mais de 65 apresenta duas 
ou mais doenças crônicas, como diabetes, 
hipertensão ou doenças degenerativas, 
condições que, em geral, requerem me-
dicação e acompanhamento constante. 
O objetivo não é que esse paciente seja 
curado de suas doenças — a medicina, 
infelizmente, ainda não permite isso —, 
mas que possa viver uma vida plena ape-
sar delas.

Para isso, precisamos mudar o nos-
so sistema de saúde. Se temos mais ido-
sos, precisamos cuidar adequadamente 
deles. A atenção à saúde precisa ser in-
tegrada em uma cadeia de cuidado que 
inclua atenção mais presente e mais hu-
manizada no dia a dia desse paciente, 
ajudando-o com o manejo de sua con-
dição clínica, mas que possa atendê-lo 
com os cuidados diferenciados de que 
precisa na atenção hospitalar. A nova as-
sistência precisa, também, incluir a ques-
tão dos cuidados paliativos, para que se 
possa oferecer conforto e humanização 
aos pacientes nos últimos momentos de 

suas vidas.
Com a saúde, porém, precisamos cui-

dar da questão da Previdência no nosso 
país. A discussão atual no Congresso Na-
cional é extremamente oportuna e ab-
solutamente necessária para garantir o 
bem-estar dos idosos no futuro. Não é 
mais possível, que, como sociedade, con-
tinuemos a ter adultos aposentados em 
plena capacidade produtiva. Os idosos 
brasileiros dependem de seus talentos e 
suas contribuições para que o país per-
maneça sustentável.

Também não é razoável que haja uma 
assimetria entre os aposentados so setor 
público e os do setor privado. O forma-
to atual significa que os quase 1 milhão 
de servidores da União, menos de 3% do 
total de aposentados, são responsáveis 
por mais de 33% do deficit da Previdên-
cia, no que é, sem dúvida, o maior pro-
grama de concentração de renda do país.

As mudanças de que o país preci-
sa para cuidar dos idosos são urgentes. 
Não haverá recursos — inclusive para 
cuidar da saúde dos mais velhos — se, 
como país, não endereçarmos a ques-
tão da Previdência com equilíbrio e jus-
tiça. É bom lembrar que aqueles de nós 
que tiverem sorte também serão idosos 
um dia. Cabe a nós prepararmos o Brasil 
para que possa cuidar adequadamente 
dos idosos do futuro.

Dia do Trabalho, data que home-
nageia a luta dos trabalhadores por 
direitos, é momento propício para 
importantes reflexões, especialmen-
te sobre estes tempos anômalos em 
que vive o país.

É de estarrecer ver direitos dos tra-
balhadores extintos, enquanto cas-
tas protestam desavergonhadamente 
pela manutenção de seus privilégios.

Endinheirados bancados pelo la-
bor do povo, sem qualquer pudor 
defendem extravagâncias do alto de 
seus supersalários. E, pasmem, bra-
dam contra o “trabalho escravo”. A 
porteira aberta por uma ex-ministra 
do governo Temer foi escancarada 
por parte dos magistrados federais, 
que se manifestaram publicamen-
te em defesa de indecoroso auxílio 
moradia.

Detalhe: a cândida ajuda de cus-
to, que consome meses de trabalho 
de brasileiros, muitos dos quais ain-
da sem teto para abrigar a si e seus 
familiares, é paga vergonhosamen-

te para arautos da moralidade, que 
residem em casa própria, de alto pa-
drão, em bairros luxuosos.

E essa ‘gente de bem’ não para 
de protestar. De todos os cantos do 
país surgem integrantes de entida-
des classistas a vociferar contra a tal 
‘escravidão’. Afinal, como pode tra-
balhar bem um profissional perce-
bendo em média apenas míseros R$ 
25 mil mensais?

Pensar que este séquito tanto bra-
dou contra programas de transferên-
cia de renda como o Bolsa Família, 
como imoralidade a comprometer 
as finanças e o futuro do país. Um 
acinte!

Todo este conjunto de absurdos 
só reitera aquilo que está evidente na 
realidade brasileira: a desigualdade. 
Esta a maior chaga de nossa Nação. 
A mãe de todas as corrupções, mas 
ignorada e negligenciada pela mi-
noria detentora do capital, que se 
autoproclama maioria.

Este 1º de Maio é, pois, momen-
to oportuno para protestar contra a 
injustiça e desigualdade simboliza-
da entre outras na flexibilização da 
lei que combate o trabalho análogo 
à escravidão. Este sim, atentado à 
dignidade humana, aprovado, sob 
os auspícios de feitores, torturado-
res de ontem e hoje.

Pouco a esperar de um estado de 

exceção, que encarcera o único líder 
emergido da luta dos trabalhadores 
alçado democraticamente à Presi-
dência da República, condutor de 
um dos períodos mais prósperos do 
Brasil em toda a história.

Foi sob a presidência deste ex-
operário que o salário mínimo alcan-
çou seus maiores índices de reajuste 
e valorização, e milhões de empre-
gos foram criados, além do combate 
concreto ao trabalho escravo. Os di-
reitos dos trabalhadores foram res-
peitados e criaram-se oportunidades 
para a juventude sedenta por espaço 
no mercado de trabalho.

Não há outro diagnóstico para o 
Brasil, que não seja de um país doente, 
onde privilegiados defendem aberta-
mente suas benesses nada republi-
canas, enquanto tentam trancafiar 
a esperança de justiça social numa 
torre como nos tempos medievais. 

Do lado de fora, milhões de de-
sempregados, direitos negados, au-
mento da pobreza extrema e atenta-
dos à vida democrática. A marcha do 
retrocesso só será contida mediante 
a mobilização popular. Pelos direitos 
dos trabalhadores e pelo direito ao 
Estado verdadeiramente democráti-
co, cuja força não seja usada somen-
te para massacrar os mais pobres. 
Os brasileiros não podem deixar de 
lutar e acreditar.

Filho de Armando Oliveira Gaspar e  Conceição de Maria Pinhei-
ro Gaspar, Carlos Thadeu Pinheiro Gaspar nasceu em Viana, em 5 de 
dezembro de 1939. 

Nos anos 80, Carlos Gaspar já era um nome respeitado nas áreas 
empresarial e intelectual do Maranhão. Presidente do Clube dos Di-
retores Lojistas de São Luís e da Associação Comercial do Maranhão, 
Carlos Gaspar é professor de História da Cultura e História das Religi-
ões na UFMA e jornalista colaborador de O Imparcial. Titular da Ca-
deira n° 1 da Academia Vianense de Letras.

Contra a marcha do retrocesso, mobilização

A Salamanca da Rua do Sol

Uma torrente de emoções positivas espalhou-se no auditório 
da Associação Comercial na noite do dia 28 de abril, na sessão 
de encerramento dos eventos comemorativos do Centenário da 
Faculdade de Direito do Maranhão. Ali, fechou-se o Seminário 
com dois painéis, um examinando o Centenário como projeto 
cultural cívico, jurídico, e de grande dimensão política, com as 
intervenções de José Rossini Campos do Couto Corrêa, Sérgio 
Victor Tamer, Dimas Salustiano da Silva, sob a coordenação do 
Conselheiro Seccional da OAB Roberto Gomes. O segundo pai-
nel abordou a política, o constitucionalismo e o espirito repu-
blicano, desenvolvido por Tiago Pádua, Renato Zerbini, Raquel 
Tiveron e Roberto Veloso, sob a coordenação de mesa de Thiago 
Diaz, Presidente da Seccional maranhense da OAB.

Era o prosseguimento da programação aberta dia 25, com a 
exposição fotográfica, no vestíbulo do prédio da Seccional, con-
tando a história da fundação, dos seus idealizadores, dos pri-
meiros professores, movidos pela vontade de dotar o Maranhão 
de uma Escola de Direito. Os líderes, Domingos Perdigão e Fran 
Paxeco, receberam o nome das medalhas. A primeira outorga-
da pela Universidade Federal do Maranhão, a segunda pela Sec-
cional da OAB do Maranhão. Convém assinalar que a Exposição 
se deveu ao empenho do professor Leopoldo Gil Dulcio Vaz, do 
padre João Dias Rezende Filho, e do Curador, Desembargador 
Cleones de Carvalho Cunha.

O primeiro ato revestiu-se de elevado significado simbóli-
co. A certificação da primeira turma de advogados especialistas 
em processo civil, expressou o compromisso da Escola Supe-
rior de Advocacia com a capacitação dos advogados do nosso 
Estado, Em seguida, o Diretor Tesoureiro do Conselho Federal, 
Antônio Oneildo Ferreira, proferiu a magna conferência sobre a 
“Natureza Contramarjoritária da Advocacia”, lançando livro sob 
o mesmo título. 

Dia 26, os trabalhos foram reiniciados com a notável confe-
rência sobre a participação dos juristas no mundo literário, espe-
cialmente na Academia Brasileira de Letras, a cargo do advogado 
Fábio de Sousa Coutinho, o biógrafo de Lúcia Miguel Pereira, au-
tora da melhor biografia do poeta Antônio Gonçalves Dias. Pos-
teriormente, deu-se a exposição da professora Ana Paula Rocha 
Bonfim, sob a coordenação do professor José Rossini Campos 
do Couto Corrêa, examinando questões atuais sobre o ensino 
jurídico e sua relação com a advocacia.  

No dia 20, pela manhã, o Tribunal de Justiça realizou sessão 
solene em homenagem ao Centenário, à noite, o Instituto His-
tórico e Geográfico adotou semelhante procedimento. Dia 25 às 
11 horas, por proposição do deputado Bira do Pindaré, a Assem-
bleia Legislativa do Estado, também prestou o mesmo preito, as-
sim como a Academia Maranhense de Letras.

Várias instituições associaram-se para a elaboração da pro-
gramação integrada, destacando-se a Ordem dos Advogados do 
Brasil; as universidades, federal e estadual; o Instituto de Educa-
ção Ciência e Tecnologia do Estado do Maranhão; a Academia 
Maranhense de Letras Jurídicas; o Instituto Histórico e Geográ-
fico do Maranhão e o CECGP.

Dia 27, a Universidade Federal do Maranhão, sob a presidên-
cia da Reitora Nair Portela Coutinho, realizou a sessão no Teatro 
Artur Azevedo para a concessão da medalha Domingos Perdigão 
a docentes, discentes e funcionários administrativos. 

Grandes emoções estavam reservadas para a noite do dia 28 
na Associação Comercial do Maranhão, com a entrega de diplo-
ma de mérito a Felipe Musssalém, seu presidente, pelo histórico 
papel desempenhado pela instituição, na criação e aquisição do 
prédio da Faculdade. A professores, conselheiros da OAB, acadê-
micos também contemplados com a honraria do mérito. 

Momento culminante deu-se com a outorga a neta de Fran 
Paxeco, Rosa Pacheco Machado, a medalha que leva o nome do 
seu avô, e a Domingos Aguirre Perdigão¸ neto de Domingos Per-
digão, para receber a mesma comenda. Prova inequívoca que as 
boas obras alcançam a quem as pratica, aos seus descendentes, 
e a toda a comunidade. Receberam a mesma comenda, Antônio 
Oneildo Ferreira, José Rossini Campos do Couto Corrêa, Thiago 
Diaz, Nair Portela Coutinho, e o signatário deste texto.

Destacou-se também o lançamento do “Livro do Centená-
rio” organizado por Rossini Corrêa e Antônio Oneildo Ferreira. 
Integrado por contribuições de personalidades do Maranhão e 
do Brasil, incorpora textos relevantes para as ciências política e 
jurídica. O Diretor-Secretário da Academia Maranhense de Le-
tras Jurídicas, Sergio Victor Tamer, fez também o lançamento da 
Revista da Academia alusiva ao Centenário. Outras publicações 
foram anunciadas, destacando-se o livro da acadêmica Ana Luiza 
Almeida Ferro, intitulado “  Justiça em Kelsen e Direito em Luh-
mann “, que mereceu a minha apresentação. 

Presente, o jurista e historiador Sálvio Dino, autor do livro “A 
Faculdade de Direito do Maranhão (!918-1941) “, em que relata a 
sua importância para a cultura política e jurídica do nosso Esta-
do, reivindicou o seu resgate, como patrimônio de nossa socie-
dade. No uso da tribuna, utilizando-se de retórica que o destacou 
no Tribunal do Júri, clamou pelo retorno da Velha Salamanca da 
Rua do Sol. Foram muitas as emoções. 

FRANCISCO BALESTRIN
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE 
HOSPITAIS PRIVADOS (ANAHP)

 NUNA NETO

JOÃO BATISTA 
ERICEIRA 
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 
E SÓCIO MAJORITÁRIO DE 
JOÃO BATISTA ERICEIRA 
ADVOGADOS ASSOCIADOS

ROBSON PAZ
RADIALISTA, JORNALISTA. 
SECRETÁRIO ADJUNTO DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL E 
DIRETOR-GERAL DA NOVA 
1290 TIMBIRA AM
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Nova ótica para o dano moral ao consumidor

A jurisprudência consoli-
dada sempre se orientou no 
sentido de que aborrecimen-
tos, frustrações e outros em-
baraços do dia a dia configu-
rariam mero dissabor. Com 
esse entendimento, e na ex-
pectativa de não banalizar o 
instituto do dano moral, o 
Poder Judiciário, reiterada-
mente, negou a indenização 
por dano extrapatrimonial. 
Inúmeras ações foram pro-
postas para requerer o dano 
moral nas mais diversas cir-
cunstâncias, seja em razão de 
um plano de internet deficien-
te; seja nos diversos encami-
nhamentos de um veículo à 
concessionária para a reso-
lução de um problema; seja 
na emissão indevida de um 
boleto bancário. Os exemplos 
seriam intermináveis, não só 
na esfera consumerista. Mes-
mo em atos administrativos 
reconhecidamente ilegais e 
arbitrários, com graves pre-
juízos à parte, o dano moral 
foi também rotulado como 
mero dissabor.

Cada um de nós certa-
mente terá experimentado 
uma situação desagradável em relação 
a um serviço ou produto e durante a lei-
tura deste texto, possivelmente, relem-
brará do fato, que poderá ter sido ou não 
objeto de uma ação judicial de repara-
ção. Muitos se lembrarão que perderam 
as ações porque o Judiciário entendeu 
tratar-se de “mero dissabor do dia a dia”, 
expressão que restou consagrada para 
negar a indenização. Muitos se lembra-
rão que deixaram de buscar os seus di-
reitos porque se tinha popularizado que 

“os meros dissabores do dia a dia” não 
são indenizáveis.

O Judiciário se manteve firme nesse 
entendimento porque, de modo geral, 
exigia que a conduta do agente a permi-
tir a indenização por dano moral deveria 
comprovar a existência do abalo psicoló-
gico suportado. Para diversos operado-
res do direito, no entanto, essa orienta-
ção jurisprudencial desdizia a proteção 
ao consumidor inserida na Constituição 
Federal (art. 5º, inciso XXXII, “o Estado 
promoverá, na forma da lei, a defesa do 

consumidor”), com a regu-
lamentação dada pela Lei 
8.078/90, o Código de De-
fesa do Consumidor (CDC).

Reconhecendo a vulnera-
bilidade do consumidor no 
mercado de consumo, o CDC 
promoveu a harmonização da 
relação jurídica entre o con-
sumidor e o fornecedor, antes 
tratada apenas como mera re-
lação contratual, tipificando 
práticas comerciais conside-
radas abusivas e sua repres-
são. Essas razões do CDC vêm 
sendo insistentemente usadas 
contra a monocórdica repeti-
ção dos conceitos balizadores 
da jurisprudência calcada na 
não indenização “dos meros 
dissabores”. Tem se insistido 
que fatos comumente observa-
dos no cotidiano das pessoas 
(as situações desagradáveis, 
não causadas pelos consumi-
dores, que implicam na perda 
de tempo para solução) são 
suscetíveis de reparação por 
danos morais.

Exatamente para contem-
plar essas situações, plasmou a 
doutrina a denominada Teoria 
do Desvio Produtivo, na qual 
se reconhece a importância do 
tempo na vida das pessoas e 
o dever de indenizar pela tão 
simples perda do tempo útil. 
O tempo cada vez mais se ofe-
rece como um bem a ser in-
denizado, um bem que, uma 
vez perdido, é definitivamente 

irrecuperável. A violação a esse 
direito implica dever de indenizar. Nessa 
linha, espera-se que o surrado “mero dis-
sabor do dia a dia” venha a ser abandona-
do pelo Judiciário como fundamento para 
a não concessão do direito à reparação, 
entendendo-se que, embora tenhamos 
todo o tempo do mundo, cabe apenas ao 
titular do direito ao seu próprio tempo di-
zer como vai usá-lo. Aquele que der azo à 
perda do tempo alheio deve estar sujeito 
ao dever de indenizar, para que se deses-
timulem práticas semelhantes.

Tecnologia e 
produção sustentável

Historicamente, em todas as regiões no mundo, a pro-
dução de alimentos em quantidade e qualidade adequadas 
à demanda sempre foi uma preocupação social e de suas 
representações. Grupos de técnicos, produtores e pesqui-
sadores, bem como comerciantes e governos sempre se 
organizaram, cada um à sua moda, para discutir sistemas 
e soluções que minimizassem o risco, sempre presente, da 
escassez de alimentos. Quase todas as ciências estudadas 
foram, de certa forma, influenciadas pela razão implícita 
de garantir a segurança alimentar. Ocupação estratégica 
de territórios, relações políticas e comerciais, técnicas de 
cultivo, sistemas de captação e condução de água. A ciên-
cia de criar e cultivar incentivou o desenvolvimento de di-
versas tecnologias e hoje se beneficia, também, daquelas 
que se desenvolveram em áreas diversas de conhecimento.

Atualmente, no Brasil, há uma gama variada de tec-
nologias aplicáveis à produção de alimentos em diferen-
tes esferas desde o campo, passando pelo processamento, 
transporte e armazenamento. Muito se investe em técnicas 
modernas de cultivo, material genético de plantas e ani-
mais, maquinário agrícola de última geração, técnicas de 
processamento e estudos econômicos avançados para que 
a comercialização dos produtos seja garantida da maneira 
mais lucrativa aos elos da cadeia.

Mais recentemente e também presente em diversas re-
giões do mundo, nova preocupação tem direcionado pes-
quisas e condutas daqueles que atuam nas cadeias de pro-
dução de alimentos: o impacto desta produção no meio 
ambiente e na manutenção de recursos naturais – o desa-
fio da produção sustentável. Desta preocupação derivam 
estudos sobre emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE), 
quantificação das áreas desmatadas em florestas tropicais, 
redução na vazão dos rios, e também derivam as linhas 
mais radicais que preconizam a redução ou mesmo a in-
terrupção de algumas produções mais relacionadas aos 
impactos ambientais.

A pecuária, por ocupar grandes áreas e por ser uma ati-
vidade pioneira na ocupação territorial estando assim, di-
retamente relacionada à abertura de áreas nativas, é uma 
das atividades mais acusadas pelos grandes e negativos 
impactos ambientais. Por isso, organizações sociais, em-
presariais e governamentais têm buscado estabelecer prin-
cípios e critérios para a criação de bovinos que minimizem 
os efeitos negativos do sistema.

Não se pode considerar que tais acusações sejam in-
fundamentadas, pois no Brasil a pecuária é basicamente 
explorada em sistemas de pastagens e, devido a falhas no 
manejo, baixa capacidade de investimento e dificuldades 
de acesso a tecnologias, grande parte dessas pastagens está 
degradada.

Fato é que pecuária não é sinônimo de “boi emitindo 
GEE”. Pecuária não é “área de floresta desmatada e subu-
tilizada com capim improdutivo”. Pecuária é um sistema 
composto por solo, planta e animal e a exploração dos três 
fatores deve ser eficiente para que não haja perdas de re-
cursos. Solo exposto ou mal trabalhado, planta desnutrida 
e com baixo desenvolvimento radicular, animal com baixa 
eficiência alimentar dado o manejo incorreto das pasta-
gens resultam em atividade emissora de GEE.

Lembremos então da diversa gama de tecnologias de-
senvolvidas para a produção agropecuária. A adoção dessas 
tecnologias, das mais simples (divisão de pastos) às mais 
complexas (biotecnologia), é a chave para o desenvolvi-
mento sustentável da atividade pecuária.

Um sistema de produção pecuária em pastagens tro-
picais, quando bem manejado, deixa de ser um problema 
ambiental e passa a compor parte da solução para as te-
midas mudanças climáticas. Sistemas solo-planta-animal 
bem manejados melhoram as características físico-químicas 
de solo, aumentam o acúmulo de matéria orgânica e água 
no solo, garantem biodiversidade de micro-organismos e 
mitigam a emissão de carbono. 

Desestimular a evolução da atividade pecuária não con-
tribui com esforço de mitigar danos ambientais. Ao passo 
que o incentivo à adoção de tecnologia nos diferentes sis-
temas de produção de bovinos, aumenta as chances de se 
alcançar o equilíbrio entre a farta produção de alimento e 
a conservação dos recursos naturais.   

LUIZ FILIPE 
RIBEIRO COELHO
TITULAR DE RIBEIRO COELHO 
ADVOGADOS

ROBERTO FONSECA 
ROBERTOFONSECA.DF@DABR.COM.BR

Agora não é mais

Um mês de abril intenso, marcado pela 
prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva, chegou ao fim com uma espécie de 
“era assim, mas agora não é mais”. O pri-
meiro bom exemplo é o PEN, formalmente 
chamado de Partido Ecológico Nacional, 
um nanico que entrou com uma ação no 
Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar 
a possibilidade de prisão após condenação 
em segunda instância. A legenda simples-
mente mudou de opinião, às vésperas de 
o caso poder ser analisado no STF, porque 
uma eventual decisão favorável beneficia-
ria um adversário político.

Autointitulada de direita, a sigla trocou 
a banca de advogados e desistiu da ação de-

claratória de constitucionalidade no Supre-
mo porque, em caso de ser acatada, repre-
sentaria a liberdade de Lula. Mais casuísmo, 
impossível. Ou seja, se a Justiça não colo-
casse o ex-presidente na cadeia, até hoje a 
legenda era contra a execução da pena após 
decisão de segunda instância — medida 
considerada por procuradores e delegados 
como um dos trunfos para o sucesso da Ope-
ração Lava-Jato. O PEN tem apenas cinco 
deputados na Câmara. O líder da bancada 
é Junior Merreca, do Maranhão, condena-
do em duas ações civis públicas por atos 
de improbidade administrativa da época 
em que era prefeito de Itapecuru-Mirim, 
entre 2009 e 2012.

Lula também está no centro de outra mu-
dança importante de rumo na Lava-Jato. A 
decisão tomada na terça-feira pela segunda 
turma do Supremo de retirar do juiz federal 
Sérgio Moro, de Curitiba, trechos da dela-
ção da Odebrecht põe em xeque o futuro 
dos processos judiciais contra o petista e 

outros réus. Há quem veja o surgimento de 
argumentos para a defesa, reforçada neste 
ano pelo ex-presidente do Supremo Sepúl-
veda Pertence, conseguir anular a conde-
nação no caso do tríplex do Guarujá (SP). 
Mas como, se o imóvel é apontado como 
propina da OAS, e não da Odebrecht?

Simples, discutiam dois advogados com 
bom trânsito nos tribunais superiores, du-
rante uma conversa, no começo da tarde de 
quinta-feira, em um café bem conhecido 
do Sudoeste: a ideia será mostrar que Moro 
não tem competência para conduzir o pro-
cesso contra o ex-presidente porque o trí-
plex do Guarujá não tem nenhum vínculo 
com a investigação original da Lava-Jato, 
que apurava desvios na Petrobras. Dessa 
forma, avaliam os advogados, o processo 
contra Lula deveria ter sido distribuído para 
outras varas, não a de Moro. Teses são teses. 
Se vão emplacar, é uma outra história. Ou, 
então, vem aí mais um caso de “era assim, 
mas agora não é mais”.

BEATRIZ DOMENICONI
COORDENADORA EXECUTIVA DO GTPS

Atrasados para o futuro

Ainda adolescente, li um livro-manifes-
to que muito me impressionou: O direito 
à preguiça, de Paul Lafargue. Na obra, pu-
blicada no fim do século 19, o anarquista, 
genro de Karl Marx, antevia o futuro. Defen-
dia que a automação do processo produti-
vo, consequência da revolução industrial, 
levaria à melhoria da qualidade de vida da 
humanidade e, consequentemente, à redu-
ção da jornada de trabalho. Muito antes de 
Domenico De Masi falar em ócio criativo, 
ele já celebrava as virtudes do tempo livre 
para as pessoas. Neste início do século 21, 
a discussão começa a ser retomada. Desta 
vez, porém, deriva da revolução tecnoló-
gica e do acelerado avanço da inteligên-
cia artificial.

A grande diferença, agora, é que até bi-
lionários, como Warren Buffett, começam a 

se convencer de que, num futuro não muito 
distante, todos os cidadãos do planeta te-
rão de receber uma renda básica, capaz de 
permitir que vivam modestamente, mesmo 
sem precisar fazer nada em troca. Sim, é isso 
mesmo! E um dos motivos é que o trabalho, 
tal qual o conhecemos hoje, está em pro-
cesso de extinção. Muitas das funções que 
homens e mulheres desempenham serão 
assumidas por robôs, aplicativos e outros 
inventos. Imagine arquitetos e engenhei-
ros competindo com softwares capazes de 
elaborar projetos de construção de ponte e 
viadutos em segundos, conforme o gosto 
do freguês. Essa tecnologia já existe.

Resumindo: tarefas, projetos e pesquisas 
que seres humanos levariam meses ou até 
anos para concluir, máquinas inteligentes 
farão em instantes. Já pensou como ficará 
o transporte público? Pelo pouco que se vê 
hoje, já é possível vislumbrar que não haverá 
necessidade de motoristas de carros nem 
pilotos de aviões, metrô ou trens. Tampou-
co marinheiros conduzindo navios. E o que 
acontecerá às empresas de seguro e bancos 
quando todas as transações financeiras co-
meçarem a ser feitas por blockchains, um 
mecanismo praticamente imune a fraudes?

A revolução é ambiciosa, ampla e não 

poupa ninguém. Supermercados, lojas etc., 
como já é realidade hoje em alguns países, 
não terão vendedores. Nem haverá dinhei-
ro de papel. Vem aí também uma revolução 
na medicina. Diagnóstico médico poderá 
ser feito de forma precisa e instantânea via 
uma gota de saliva analisada pelo smar-
tphone, que indicará, também, o tratamen-
to mais adequado. Carros, aviões, prédios, 
praças, estradas serão construídos mais ra-
pidamente e com mais segurança por ro-
bôs, que também farão faxinas nas ruas e 
nas casas das pessoas.

Nada nem ninguém escapará das mu-
danças. Praticamente todos os tipos de tra-
balho manual serão feitos por máquinas. É 
uma revolução sem volta. Inexoravelmen-
te sem volta. Restará a homens e mulheres 
comandarem essas transformações. Serão 
elas e eles que moldarão esse admirado e 
temido mundo novo. Para o bem e para o 
mal. Sem investir maciçamente em educa-
ção de boa qualidade, o Brasil corre o risco 
de chegar atrasado ao futuro. Não pode-
mos mais tolerar o roubo de dinheiro pú-
blico por bandidos de direita, de esquerda 
ou de centro. A corrupção, a impunidade e 
a complacência com o crime, a depender 
do bandido que o pratica, nos condenam.

PLÁCIDO 
FERNANDES 
VIEIRA 
JORNALISTA
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Evolução da imprensa do Maranhão passa pela história do jornal O Imparcial, que 
foi pioneiro na implementação da impressão offset nos anos 1970 em todo o estado  MUNDO

Empregos informais 
representam 60% das vagas

MIVAN GEDEON

D
esde os anos 1970, o 
jornal O Imparcial 
vem passando por 
várias mudanças até 

chegar ao modelo gráfico que 
tem atualmente. E a principal 
delas começou com a implanta-
ção da rotativa em offset. “Efe-
tivamente, a mudança teve iní-
cio na década de 1970, com a 
implantação do offset. A par-
tir daí, o processo de impres-
são do jornal ficou mais ágil, 
pois saímos de uma capacida-
de de impressão de cinco mil 
exemplares por hora para 40 
mil”, lembra o diretor-presi-
dente do Grupo O Imparcial, 
Pedro Freire.

A composição a quente, usa-
da até 1966, evidenciava uma 
estética pouco harmônica, mui-
to verticalizada e com manchas 
na impressão. Títulos, textos e 
ilustrações eram dispostos ale-
atoriamente, de acordo com as 
condições possibilitadas pelos 
tipos em chumbo, caracterís-
ticos da tipografia.

A partir de 1966, O Impar-
cial renova o seu parque grá-
fico com a aquisição de uma 
rotativa offset, aumentando 
a tiragem e a qualidade das 
reproduções. Seguindo a ten-
dência da mídia impressa no 
país, o jornal foi pioneiro no 
Maranhão na impressão em 
offset, sistematizou a práti-
ca da diagramação, sem, to-
davia, prescindir do rigor da 
apresentação visual, incorpo-
rando a facilidade que as ino-
vações tecnológicas já permi-
tiam dispor.

A segunda mudança veio nos 
anos 1980, quando se ganhou 
cor, qualidade e velocidade nas 
impressões do matutino. “Foi 
quando se iniciou a implanta-
ção da policromia, que foi a im-
pressão a cores e um processo 
de composição ainda mais mo-
derna que a offset. Neste perío-
do, começamos a trabalhar com 
os computadores, disquetes e 
toda aquela novidade tecnoló-
gica da época. Quando come-
çamos a nos informatizar”, in-
formou Pedro Freire. 

Os empregos informais já 
representam mais de 60% das 
vagas em todo o mundo. A con-
clusão está no relatório "Mu-
lheres e homens na economia 
informal", divulgado ontem pela 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT). No total, são 
mais de dois bilhões de pes-
soas sem contratos fixos ou 
carteiras assinadas. Os dados 
não consideram pessoas fora 
do mercado de trabalho.

A informalidade se altera 
fortemente quando observadas 
as condições socioeconômicas 
dos países. Enquanto nas eco-
nomias mais ricas, a média de 
vagas informais fica em 18,3%, 
nas em desenvolvimento e de 
menor renda o índice salta para 
79%. Ou seja, um trabalhador 
vivendo em uma nação com 
economias mais frágeis tem 
quatro vezes mais chances de 
ficar em um posto informal do 
que aqueles em áreas com me-
lhores indicadores. 

A presença do trabalho infor-
mal é maior na África (71,9%), 
seguida de Ásia e Pacífico (60%), 

Américas (40%) e Europa e Ásia 
Central (25%). Na América La-
tina, o índice fica em 53%. Nas 
zonas rurais, o emprego infor-
mal representa 80% do total, 
quase o dobro do índice ve-
rificado nas regiões urbanas 
(43,7%). 

Na agricultura, chega a 
atingir 93,6% dos trabalha-
dores, enquanto na indústria 
e nos serviços os percentuais 
caem, respectivamente, para 
57,2% e 47,2%. A informali-
dade está vinculada também 
a determinadas modalidades 
de contratação. O fenômeno é 
mais comum em vagas de tem-
po parcial (44%), temporárias 
(60%) e na combinação dessas 
duas características (64%). Já 
em atividades de tempo inte-
gral, o índice cai para 15,7%.

“Evidências mostram que 
a maioria das pessoas entram 
na economia informal não por 
escolha, mas como uma con-
sequência da falta de oportu-
nidades na economia formal e 
na ausência de meios de sub-
sistência”, destaca a pesquisa.

Todas coloridas
Mas a consolidação mesmo, 
segundo Pedro, foi a rotativa, 
que possibilitou fazer o jornal 
todo colorido, pois antes eram 
apenas algumas páginas que 
poderiam ganhar cor. “Isso 
aconteceu com o processo 
de policromia. Quando 
passamos a utilizar as chapas 
de chumbo em processo 
químico com o alumínio e 
o amianto. Então, foi aí que 
se abandonou as antigas 
rotoplanas e passamos a fazer 
a mistura das cores.”
“Em 2001, o jornal adquiriu 
uma máquina mais moderna, 
com comandos automáticos, 
e consolidou-se na era da 
informática, que vai desde a 
fotografia digital, escrever o 
texto, diagramação das páginas 
e sua composição para o setor 
gráfico”, lembra Pedro. Neste 
período, o jornal implementou 
uma reforma gráfica na 
qual se mudam de modo 
gradual a fisionomia visual e o 
ordenamento da paginação. 
O Imparcial estabeleceu 
um padrão próprio de 
programação visual, 
mantendo um diálogo com o 
confrade Correio Braziliense 
da capital federal, no qual 
surgem ocasionalmente as 
majestosas capas-cartazes 
(ou capas-pôsteres), em 
cuja elaboração se destaca 
fotos, desenhos, composições 
híbridas, atualizando 
códigos da gramática visual, 
inserindo a publicação entre 
as de vanguarda do design 
gráfico nacional.

Efetivamente, a mudança teve 
início na década de 1970, com a 
implantação do offset. A partir 
daí, o processo de impressão 
do jornal ficou mais ágil, pois 
saímos de uma capacidade 
de impressão de cinco mil 
exemplares por hora para 40 mil

Pedro Freire, diretor-presidente de O Imparcial

F
O

T
O

S
: 

K
A

R
L

O
S

 G
E

R
O

M
Y



GERAL
www.oimparcial.com.br

Editor: Mivan Gedeon  Email: gedeon3.3@gmail.com

Juiz federal revoga 
prisão de Bardal e 
outros acusados
O juiz federal Luiz Régis Bomfim Filho revogou ontem 

a prisão preventiva de todos os suspeitos de 
participação no caso da Máfia do Contrabando

7
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São Luís, terça-feira, 1º de maio de 2018

A OPERAÇÃO

Guarnições das polícias Civil e Militar deram início 
a uma operação no povoado Arraial, no Quebra-
Pote, no início da madrugada do dia 22 de fevereiro. 
A ação combateu organização criminosa que iria 
receber carregamento de mercadorias e armas 
contrabandeadas, através de um porto particular.
De acordo com a SSP, uma das guarnições abordou um 
automóvel, onde estavam presentes dois homens – um 
deles, o delegado Tiago Bardal, que disse estar retornando 
de uma festa. Foram apreendidas centenas de caixas de 
whisky e de cigarros, dois rifles calibre 44, um revólver 
Magnum de mesmo calibre, cinco pistolas calibre ponto 
40, duas granadas, uma pistola 380 e farta munição.

O 
juiz federal Luiz Régis 
Bonfim Filho revo-
gou ontem a prisão 
preventiva do dele-

gado Tiago Bardal e de todos 
os envolvidos, acusados de 
participação no caso da Má-
fia do Contrabando, supos-
ta organização criminosa de 
contrabandistas de cigarros 
e bebidas no estado. Bardal e 
os outros suspeitos vão pa-
gar fiança e cumprir medidas 
cautelares.

De acordo com a decisão do 
juiz Luiz Régis Bomfim Filho, 
da 1ª Vara Criminal da Justiça 
Federal, a revogação da pri-
são dos suspeitos está condi-
cionada à não existência de 
outro eventual mando de pri-
são e/ou determinação juris-
dicional de custódia sujeitos 
a cumprimento contra eles.

Os beneficiados com a de-
cisão são: Tiago Mattos Bardal, 
Rogério Sousa Garcia, Luciano 
Fábio Farias Rangel, Joaquim 
Pereira de Carvalho, Fernando 
Paiva Moraes Júnior, Reinaldo 
Francalanci, Galdino do Livra-
mento Santos e Evandro da 
Costa. Na decisão, foi ainda 
mantida a liberdade provisó-
ria de José Carlos Gonçalves, 
Aroudo João Padilha Martins, 
Ricardo Jefferson Muniz Belo, 
Edmilson Silva Macedo e Ro-
drigo Santa Mendes.

SAIBA MAIS

Medidas cautelares
•Recolhimento domiciliar no período noturno e nos fins de semana
•Monitoramento eletrônico;
•Comparecimento periódico ao Juízo para informar e justificar as 
atividades;
•Proibição de manter contato com os demais denunciados e/ou 
eventuais investigados;
•Proibição de acesso e/ou frequência ao sítio localizado na área co-
nhecida como Arraial, localizada no bairro do Quebra-Pote, zona 
rural de São Luís;
•Suspensão de exercício da função pública, sem prejuízo de eventual 
tramitação de procedimento administrativo disciplinar.

Valores das fianças
•Tiago Mattos Bardal, Luciano Fabio Farias Rangel, Joaquim Pe-
reira de Carvalho Filho e Rogério Sousa Garcia, fiança no valor 
de R$ 30 mil;
•Reinaldo Elias Francalanci e soldado Fernando Paiva Moraes Jú-
nior, fiança no valor R$ 15 mil.



8
São Luís, terça-feira, 1º de maio de 2018

É pra curtir
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Hoje, 1º de maio, Dia 
do Trabalho, das 9h às 
14h, o Sesc realiza uma 
programação comemorativa 
para os comerciários com 
torneios de futsal, sinuca 
e tênis de mesa, aulão de 
hidrodance, o samba de 
Eraldo Ébano e Banda, além 
do sorteio de duas cortesias 
de diária no Hotel Sesc Olho 
d’Água e brindes na Unidade 
Sesc Turismo.

É nesta quinta-feira, 3, às 
20h, no auditório da Fiema, 
a solenidade de posse das 
diretorias do Crea-MA, Mútua 
e Senge. O evento contará 
com a presença do presidente 
do Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia 
(Confea), Joel Kruger.

Também nesta quinta-
feira, às 9h, no salão Nobre 
da Fiema, vai acontecer 
o lançamento da Missão 
Empresarial Maranhense 
- China e Dubai 2018. No 
comando,  o secretário da 
Indústria, Comércio e Energia, 
Expedito Rodrigues.

Empossados na manhã de quinta-feira, 26, na Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Sebrae no 
Maranhão, os novos conselheiros da instituição: Expedito Rodrigues Júnior (secretário de Estado de In-
dústria, Comércio e Energia) e o suplente Luiz Amorim Fernandes Júnior ( secretário-adjunto de Infraes-
trutura  e Projetos da Seic). Na foto, os novos conselheiros aparecem com o presidente do CDE e da Federa-
ção das Indústrias do Maranhão (Fiema), Edilson Baldez das Neves

O procurador do Estado 
do Maranhão, Rodrigo 
Rocha Maia, e o professor 
de Direito Sálvio Dino 
estiveram na Faculdade 
Estácio, na última 
quarta-feira, 25, para 
ministrar a aula magna 
do curso de Direito. Na 
foto, o diretor-geral 
da Faculdade Estácio, 
Geraldo Siqueira, e a 
coordenadora do curso 
de Direito da Faculdade 
Estácio, Luane Lemos, 
com os palestrantes 
Rodrigo Rocha Maia e 
Sálvio Dino

No Cais da Alegria 
O Dia do Trabalhador será comemorado hoje, a partir 
das 15h, em grande estilo, no Cais da Alegria, uma 
tradição que chega a sua 16ª edição. Na programação, 
o show do cantor Romim Mata, Bicho Terra, Bruno 
Shinoda, Andson Mendonça, o DJ Rogério Mix, a Mega 
Itamaraty, Tenda Roots, FM Natty Nayfson e outras 
atrações, com entrada franca. Com mais de 200 mil 
seguidores nas redes sociais e entre os cantores com CD 
mais baixados do site Sua Música, Romim Mata vem se 
consagrando tanto como cantor e empresário, quanto 
compositor.

 Adote um bichano
Se você estiver interessado em aumentar a família e 
contribuir para a diminuição do abandono de animais, 
adotando um gato, a Terra Zoo disponibiliza na vitrine 
da sua loja do Rio Anil Shopping um espaço para adoção 
de gatos resgatados por ONGs e entidades protetoras 
dos animais. Batizado de Espaço de Adoção Responsável 
Permanente, o espaço lúdico disponibiliza seis gatos 
por vez para adoção, todos castrados. Os gatos são 
vacinados e microchipados pela Terra Zoo, que também 
é responsável pela alimentação e cuidados deles 
enquanto estão no espaço, até serem adotados.

Adoção legal
A 4ª Vara da Comarca de Bacabal, que tem como 
titular o juiz João Paulo Mello, está promovendo a 
campanha “Adoção Legal”, com o objetivo divulgar 
junto à comunidade o Cadastro Nacional de Adoção. 
A meta é facilitar aos interessados encontrar uma 
criança apta para adoção em qualquer parte do Brasil. 
A campanha do Judiciário bacabalense tem o intuito de 
ser extremamente didática e informativa, com ampla 
inserção nos meios de comunicação locais, a exemplo 
de rádios e televisão.

Medicina Intensiva
Os médicos Luís Carlos 
Bernardino, Paulo César 
Dias Filho e Ana Paula 
Pierre de Moraes vão marcar 
presença na segunda edição 
do Simpósio de Medicina 
Intensiva, nos dias 11 e 
12 de maio, no auditório 
do Conselho Regional 
de Medicina (CRM). O 
evento, organizado pela 
Associação dos Estudantes 
de Medicina do Estado 
do Maranhão (AEMMA), 
tem o objetivo de discutir 
e abordar temas atuais e 
relevantes no contexto 
da medicina intensiva, 
permitindo a capacitação 
dos congressistas de forma 
didática e dinâmica.
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Escola de jornalismo
O Imparcial há mais de nove décadas alimenta o aprendizado de milhares de jornalistas 

que já passaram pelo veículo e que se consideram profissionais melhores

D
esde 1º de maio de 1926, 
há exatos 92 anos, o Jor-
nal O Imparcial tem 
sido referência de apri-

moramento e aprendizado no 
jornalismo impresso e lembra-
do por muitos profissionais que 

passaram por aqui como “uma 
escola de jornalismo”. Nessas 
mais de nove décadas, acolheu 
em suas dependências jornalis-
tas renomados, jornalistas re-
cém-formados, estudantes de 
jornalismo, aprendizes, que ga-

nharam nas suas vidas profis-
sionais pós-jornal O Imparcial 
um aprendizado que vale para 
uma vida inteira.

Conversei com alguns jor-
nalistas de várias gerações que 
iniciaram suas carreiras em O 

Imparcial, e também com ou-
tros que não tiveram o referido 
jornal como sua primeira “casa”, 
durante os mais variados perío-
dos em que trabalharam no im-
presso, mas que guardam com 
carinho as lembranças que ti-

veram durante suas passagens 
pelo jornal. Confira os depoi-
mentos de Lissandra Leite, Rob-
son Paz, Mariana Salgado, Edvâ-
nia Kátia, Kely Padilha, Haroldo 
Silva, Jacqueline Heluy e Leno 
Edroaldo. 

“O Imparcial, pra mim, sem-
pre foi um caso de amor. Sabe 
aquela casa da família, de onde 
saímos quando vamos crescendo, 
mas para onde sempre podemos 
voltar e se sentir, novamente, em 
casa? Pois é.

Estive por lá quando ainda 
estava na faculdade, sempre na 
editoria de Cultura. Primeiro tive 
a honra de trabalhar com Gil Ma-
ranhão, sempre divertido e cheio 
de energia e boas dicas; depois 
com Luiz Pedro, com quem pude 
aprimorar meu texto jornalístico. 
Depois de formada, voltei para 
assumir essa mesma  editoria 
e, desta vez, formei uma equipe 
fantástica com Paulo Pellegrini 
e Patricia Cunha. Aprendi muito 
com cada uma dessas pessoas e 
com os grandes repórteres, fotó-
grafos, diagramadores e editores 
que, todos os dias, compartilha-
vam suas histórias e aventuras 
naquela redação.

Depois dessa última passa-
gem por lá, segui uma carreira 
totalmente diferente, me dedi-
cando ao que chamo de comu-
nicação para o desenvolvimento, 
trabalhando para organizações 
não governamentais e organis-
mos internacionais pela defesa 
dos direitos humanos. Entretan-
to, tenho certeza de que não se-
ria a mesma profissional se não 
tivesse vivenciado o dia a dia de 
uma redação de jornal e se não 
tivesse aprendido a importância 
da apuração séria da notícia e 
do trabalho em equipe.  Esses 
aprendizados devo a O Impar-
cial. Vida longa a essa casa de 
ensinamentos!”

Lissandra Leite

“Trabalhei no jornal O Im-
parcial entre 2001 e 2004. Foi 
minha primeira experiência no 
jornalismo impresso. Período de 
elevado aprendizado. Guardo as 
melhores lições e lembranças. 
Tive a oportunidade de conviver 
com uma das mais bem concei-
tuadas equipes de profissionais 
de comunicação do Estado. Óti-
mo ambiente de trabalho e, por 
certo, a melhor e mais moderna 
estrutura de um veículo impres-
so do Maranhão.

Tive vários momentos mar-
cantes, mas, relato um trabalho 
que muito me emocionou. Inte-
grava a editoria de Cidades e fiz 
a cobertura da retirada de uma 
das maiores ocupações da Ilha 
pela Polícia. Foi no período em 
que O Imparcial publicou uma 
série de entrevistas sobre a misé-
ria existente no Estado. Ali, pude 
testemunhar de perto as conse-
quências da desigualdade social. 
Mulheres com filhos, bebês no colo, 
resistindo ao avanço da tropa de 
choque da polícia. Fizemos a co-
bertura jornalística, que rendeu 
imagens simbólicas, manchete 
e várias suítes”.

Robson Paz

“Passei pelo O Imparcial pela primeira vez, em 2012, 
quando estudante de Jornalismo. E nas linhas ainda mal 
traçadas, fui aprendendo aos pouquinhos a prática da 
concepção da notícia. O que já pulsava virou amor e voltei 
à redação, uma segunda vez, em 2014, já formada, pas-
sando mais uma temporada, sempre na editoria de Po-
lítica. O Imparcial foi uma importante etapa da minha 
vida profissional e laços fraternos foram ali firmados. O 
compromisso com a notícia firme, bem apurada e escla-
recedora permeiam, desde então, a minha conduta na 
área. Ao Jornal que, hoje, além do impresso, é também 
virtualmente muito bom, parabéns pela missão diária de 
informar com excelência o Maranhão”.

Mariana Salgado

“Trabalhar em O Imparcial foi uma experiência ímpar. Estive na re-
dação entre 1999 e 2006 e nesse convívio conheci pessoas e profissio-

nais que demarcaram uma época como Andrea Viana, Paulo Pelegrini, 
Patricia Cunha, Raimundo Borges, Douglas Cunha, Samartony Martins, 
Neres Pinto, Fábio Barros, Roseane Arcanjo, Kely Padilha, Robson Paz, 

Luanda Belo, Elisângela Leite, Ribamar Praseres, Celio Sergio e Mar-
co Aurélio. Apostávamos em um jornalismo dinâmico, que retratava o 

cotidiano da cidade, na linha de serviços e temas fortes na cultura. Fo-
ram dias e matérias marcantes. E as capas? Bom, as capas eram um es-

petáculo à parte. Mais pareciam obras de arte reunindo criatividade e 
reflexão, vindas do olhar de Celio Sergio. Hoje trabalho com memória 
corporativa e produção cultural, carregando comigo as lições de vida 
daquela época e com a certeza de que O Imparcial foi uma grande es-

cola que me fez crescer como ser humano e profissional.”

Edvânia Katia

“O pensador chinês Confúcio 
disse que, quando escolhemos 
um trabalho de que gostamos, 
não teremos que trabalhar nem 
um dia na nossa vida. Então, eu 
posso afirmar que não trabalhei 
um só dia em O Imparcial.

Desde que entrei como esta-
giária de Economia, trabalhando 
com a queridíssima e inesquecí-
vel Telma Borges (viva em minhas 
memórias e na profunda gratidão 
que tenho por ela), foi a construção 
de uma carreira. Primeiro como 
estagiária (sim, eu passei pelos 
estágios júnior, pleno e sênior...
rsss) de todas as editorias; depois 
como repórter, também de todas 
as editorias. Tive também a minha 
porção editora e, por fim, cheguei 
à coordenação de reportagem. De-
pois de um breve interlúdio de um 
ano (sai para viver outras experi-
ências na comunicação), retornei 
à minha “casa”, onde permane-
ci até 2005, exercendo diferentes 
funções, entre elas coordenadora 
de projetos especiais. Mais impor-
tante do que as reportagens assi-
nadas, matérias de capa, o princi-
pal legado deixado para mim por 
O Imparcial foi a ressignificação 
das palavras OPORTUNIDADE e 
FAMÍLIA. Tem coisa mais família 
do que chorar junto pelas perdas 
dos entes queridos, ainda que você 
nem os conheça? Rachar o “ban-
deco”? Brigar e se acertar? Fazer 
matérias a quatro, seis mãos, ape-
nas para acelerar o trabalho? Isso 
só pode ser coisa de irmão!

Foi nessa família, da qual es-
colhi fazer parte, que eu descobri 
que eu podia ser bem mais que 
uma jornalista.  Obrigada a O Im-
parcial, por ser uma página viva 
na minha vida!”

Kely Padilha

“Janeiro de 1986. Eu iniciava 
o 3° período do curso de Comu-
nicação da UFMA e  a vontade 
de ser jornalista era tanta que 
um dia acordei e fui direto para 
o jornal O Imparcial, à época 
na Rua Afonso Pena. Jamais vou 
esquecer a emoção que senti ao 
subir, pela primeira vez, as  esca-
das daquele fantástico casarão. 
Fui acolhida, com carinho, pela 
então secretária Zezé Arruda. Em 
menos de cinco minutos já esta-
va sentada em frente ao diretor 
Pedro Freire.

A conversa foi rápida. Aten-
cioso, Pedro perguntou  em que 
poderia me atender e minha res-
posta foi curta: “Quero ser jorna-
lista, quero trabalhar aqui”. Ele 
perguntou se eu já sabia o que 
era um lead e eu disse que não. 
O diretor sorriu e me informou 
que a empresa só pagava bolsa 
aos estagiários a partir do 5º pe-
ríodo.  “Não tem problema, pos-
so estagiar sem bolsa”, respondi.

No mesmo dia comecei na 
editoria de Cultura, sob os cui-
dados do editor César Teixeira. 
Permaneci em O Imparcial por 
quase 10 anos. Atuei como re-
pórter de Política e Cidades, edi-
tora e chefe de reportagem.  Em 
O Imparcial tive a oportunidade 
de aprender tudo o que se pode 
adquirir de conhecimento den-
tro de uma redação de impresso. 
Com todas as experiências ad-
quiridas, que contribuíram para 
o meu aprendizado em jornalis-
mo, posso afirmar: O Imparcial 
foi a minha verdadeira escola e 
de muitas gerações.”

Jacqueline Heluy

“Estive por oito anos no jornal e 
por isso posso chamar como segunda 
casa, pois tenho muitos amigos, pessoas 
que tenho muito carinho. Cheguei ao 
jornal por convite de seu Neres (Pin-
to), que me acompanhou sempre e me 
ensinou bastante e a quem sou muito 
grato. Tive a oportunidade de partici-
par de matérias como a cobertura de 
um acidente aéreo em Pinheiro que foi 
publicada em jornais de fora do Estado 
e de matérias sobre a Federação Ma-
ranhense de Futebol, que mostraram 
escândalos da má administração da 

entidade; assim como a cobertura da CPI da Pedofilia”.

Leno Edroaldo

 “Depois de ter passado por 
várias emissoras de rádio, che-
guei a O Imparcial em 1975 (e 
lá fiquei até 1989) depois que o 
Adirson Veloso, então diretor, 
precisava de alguém para fa-
zer esporte. O Buzar (Benedito) 
foi quem me indicou. Em segui-
da, fiz várias coisas, substituía 
Douglas Cunha nas matérias de 
polícia, tinha uma coluna diária. 
Teve um episódio interessante, 
que foi quando teve uma greve 
no jornal e só eu e o Douglas, que 
não concordávamos, fizemos o 
jornal inteiro por uma semana.

Trabalhar em O Imparcial foi 
uma experiência extraordinária. Até porque o meu pai, Miguel Arcanjo 
Silva (Miguelzinho de Ouro), também já havia trabalhado lá e feito re-
portagens muito importantes. Então, eu já tinha essa referência, voltei 
ao local onde ele trabalhou. O Imparcial faz parte da minha vida, da 
minha história, me marcou muito, e é muito importante para a histó-
ria do jornalismo impresso do Maranhão. Transformou a imprensa do 
Maranhão para melhor”. 

Haroldo Silva

FOTOS: DIVULGAÇÃO

PATRICIA CUNHA
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Romarias contra a violência
Acho que toda 
iniciativa que 

seja para chamar 
a atenção da 

sociedade para 
um mundo 

menos violento, 
igualitário e com 

direitos sendo 
preservados, será 

válida

Fábia Silva Santos, 
moradora do São 

Cristóvão  

Na zona rural e na 
área Itaqui-Bacanga 
serão realizadas 
romarias pedindo 
atenção e superação 
da violência, além 
de lutar por direitos 
trabalhistas  neste
1º de maio

Responsável: Patrícia Cunha   E-mail: patriciacunha@gmail.com

Caminhada pela paz

No mesmo dia, a Paróquia do São Cristóvão promove também 
Caminhada pela Paz, realizada pela Pastoral Familiar da 
comunidade Matriz. A concentração será às 8h, na comunidade 
Matriz. Em seguida, participantes sairão em caminhada pelas 
ruas do bairro São Cristóvão e adjacentes.

PATRICIA CUNHA 

P
ara muitos, o dia de hoje 
é um feriado para des-
cansar ou aproveitar 
o dia livre para curtir 

com a família e amigos. Para 
muitos outros, em todo o Brasil,  
é dia de pedir por mais prote-
ção, lutar contra a violência e 
rezar por dias melhores para os 
trabalhadores de todo o mun-
do. Em São Luís, hoje à tarde, 
acontecem romarias como a 
dos Trabalhadores da Forania 
São Cristóvão, que se realiza  há 
14 anos, e a do Trabalhador da 
Área Itaqui-Bacanga, que está 
na sua 28ª edição. 

Ambas utilizam como base 
o lema da Campanha da Fra-
ternidade sobre superação da 
violência. Na XV Romaria dos 
Trabalhadores da Forania São 
Cristóvão, o tema  é Trabalhado-
res em marcha para superação 
da violência e a concentração 
será às 13h30, no Amarelinho 
(entrada do Quebra Pote), na 
BR-135, com saída às 14h, des-
tino a Igreja Matriz da Paró-
quia São José dos Migrantes,  
no bairro da Vila Itamar.

A expectativa, como nos ou-
tros anos, é que uma multidão 
se reúna para reivindicar por 
menos violência. Além dessa 
reivindicação, entre os pontos 
centrais, a romaria vai manter 
viva a tradição da caminhada 
em favor da vida dos trabalha-

dores e trabalhadoras, dos de-
sempregados, dos marginaliza-
dos e excluídos, reivindicando 
o direito à vida, à saúde, à ali-
mentação, à educação, cultu-
ra, ao lazer, esporte, trabalho e 
renda, ecologia, meio ambiente 
saudável e segurança.

e trabalhadoras de todo o esta-
do devem se fazer presente na 
28ª Romaria do Trabalhador da 
Área Itaqui-Bacanga, que co-
meça às 15h, com concentra-
ção na Paróquia Nossa Senho-
ra da Penha (Anjo da Guarda) e 
encerra-se na Paróquia São Da-
niel Comboni, na Vila Embra-
tel.  A organização da Romaria 
é da Forania Santos Anjos de 
Guarda e tem como tema des-
te ano: Vida sim, violência não! 
Com Cristo somos mais fortes!

“É um evento que não tem 
cunho religioso nem conota-
ção política. Por isso, todos es-
tão convidados a participar”, 
convida a organização.

“Acho que toda iniciativa 
que seja para chamar a atenção 
da sociedade para um mun-
do menos violento, igualitário 
e com direitos sendo preser-
vados, será válida”, afirma a 
estudante Fábia Silva Santos, 
moradora do São Cristóvão.  

De acordo com os orga-
nizadores, o objetivo é cons-
truir uma sociedade mais jus-
ta, igualitária, fraterna, cheia 
de paz e sem violência, tema 
que está sendo discutido em 
todo o Brasil, levando adiante 
o lema da Campanha da Fra-
ternidade deste ano.  

 Durante o percurso have-
rá duas paradas, a primeira 
no Posto Magnólia e a segun-
da próximo à fábrica Oleama. 
O encerramento acontece com 
a celebração da Santa Missa na 
Matriz da Vila Itamar.

Após o encerramento, ha-
verá apresentações culturais e 
outras atividades como rifas e a 
aguarda apresentação do gru-
po Santa Ignorância com a co-
média Pão com Ovo. 

Área Itaqui-Bacanga
Como acontece  há 27 anos, 

também em 2018 trabalhadores 

HONÓRIO MOREIRA
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SAÚDE

Socorrão da Ilha será construído no Turu

Impresso 

Quem tem prazer em sentir a notícia nas mãos através do impresso valoriza
 o que O Imparcial realiza dentro do jornalismo nos 92 anos de sua história

Responsável: George Raposo   Email: gdinamite@gmail.com

Nos próximos 
dias, a gente 
vai assinar a 

determinação para 
fazer a reforma do 
Socorrão 2. A gente 
vai fazer obra para 
dar mais condições 
para a população 

que está lá

Carlos Lula, 
secretário de Saúde

LUIS FURTADO

H
á séculos o jornal im-
presso vem cumprindo 
um papel significativo 
na sociedade, trazendo 

informação e entretendo ávi-
dos leitores que buscam por 
notícias que tenham um olhar 
apurado e diferenciado do mun-
do, e que de alguma forma as-
semelhem-se a uma doutrina, 
mostrando o que há de certo e 
errado acontecendo ao redor. 
O advento da tecnologia vem 
gradativamente mudando a for-
ma com que as informações são 
recebidas e repassadas. Redes 
sociais, internet e meios de co-
municação móveis fazem com 
que um fato, seja ele boato ou 
verídico, possa alcançar uma 
quantidade absurda de pes-
soas em poucos minutos, e a 
resposta dessas pessoas tam-
bém é rapidamente percebida 
e discutida como se o mundo 
inteiro fosse apenas uma sala 
ligada virtualmente.

Todo esse universo tecnológi-
co parece soar como um ultimato 
decretando o fim do jornal impres-
so, que deveria ser ultrapassado 
pela velocidade que não tem em 
propagar informação. Porém, este 
meio vem se adequando a cada 
nova tecnologia, se atualizando às 
necessidades sociais e ainda têm 
leitores fiéis que acompanham 
diariamente todo o conteúdo pu-
blicado nas páginas de grandes 
veículos como O Imparcial. 

No dia do aniversário de 92 
anos do jornal O Imparcial, lei-
tores do impresso mais popular 
de São Luís falam por que o jor-
nal ainda tem relevância.

Nas páginas da notícia
Ter a notícia nas mãos, ler os 

cadernos com os temas varia-
dos de um periódico, perceber 
os enlaces de um editorial com 
as opiniões pessoais são praze-
res que apenas os leitores que 
acompanham a trajetória de O 
Imparcial desde 1° de maio de 
1926 conseguem entender, e, 
por isso, passaram este hábito 
de geração em geração. 

Para o contador e também 
escritor Roger Gama, o jornal 

O Governo do Maranhão 
deve autorizar nos próximos 
dias o início das obras do Hos-
pital de Urgência e Emergên-
cia da Ilha, no bairro do Turu, 
em São Luís. Batizado popu-
larmente de Socorrão da Ilha, 
a unidade vai desafogar os So-
corrões municipais. 

“A gente finalizou a licitação 
e em breve assina a ordem de 
serviço para começar o hospital. 
Nos próximos dias, teremos o 
início da obra na Avenida São 
Luís Rei de França”, diz o se-
cretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula, durante entrevis-
ta à Rádio Nova 1290 Timbira. 

Além disso, o Governo do 
Maranhão também vai, em bre-
ve, liberar os recursos para as 
obras de reforma do Hospital 
Municipal Clementino Mou-
ra (Socorrão 2). A unidade é 

gerida pela prefeitura de São 
Luís. “A gente aceita de ca-
beça erguida esse desafio de 
melhorar também as unida-
des do município”, afirma o 
secretário Carlos Lula. 

“Nos próximos dias a gente 
vai assinar a determinação para 
fazer a reforma do Socorrão 2. 
A gente vai fazer obra para dar 
mais condições para a popula-
ção que está lá. Hoje nós temos 
vários leitos fechados por con-
ta de problemas estruturais”, 
acrescenta o secretário. 

Devem ser investidos cerca 
de R$ 2 milhões na reforma do 
hospital. A unidade, que atu-
almente atende pacientes da 
capital e do interior, ganhará 
10 leitos de UTI, 42 leitos clíni-
cos/enfermaria e quatro salas 
de centro cirúrgico.

Durante a entrevista à Tim-

bira, o secretário de Estado da 
Saúde frisou que o Maranhão 
tem inaugurado e mantido di-
versos grandes hospitais com 
recursos próprios. “Abrimos sete 
hospitais regionais, o Hospital 
de Traumatologia e Ortopedia, 
o Sorrir, o Ninar. A União não 
fez repasse. Tudo está sendo 
bancado com recursos estadu-
ais”, disse o secretário.

“Nós temos, mais ou me-
nos, todos os meses, de R$ 105 
milhões a R$ 120 milhões dos 
cofres do Estado para a Saú-
de. E R$ 20 milhões da União. 
Estamos bancando seis vezes 
mais por mês o que repassa a 
União”, acrescentou. 

Carlos Lula acrescentou 
que nas próximas semanas 
serão inaugurados o Hospi-
tal de Chapadinha e a Mater-
nidade de Colinas.

De geração em geração

O estudante universitário Leonardo Vale tem 27 anos, menos que 1/3 do tempo em que O 
Imparcial já circula pelas ruas de São Luís, mas para ele o gosto pela leitura do impresso ele 
adquiriu em casa, e diz que passará para os filhos. “Lá em casa, tinha assinatura de jornal, e eu, 
desde pequeno, gostava de ver, lia o que entendia e fui fazendo disso um costume. Hoje, para mim, 
o jornal impresso faz parte do meu dia a dia, tenho que ler ao menos uma parte logo de manhã. E 
se puder vou passar isso para meus filhos, para que eles não fiquem apenas presos nos celulares 
com se vê hoje em dia”.
Leonardo acredita que a nova geração precisa ter mais contato com meios que não sejam apenas 
virtuais, especialmente para trabalhar a leitura, que, segundo ele, é essencial para o aprendizado 
e formação do senso crítico. “Eu acho que a internet tem muita coisa boa a oferecer, mas 
também tem muita coisa errada. Notícias às vezes que não acrescentam em nada e com erros 
de português. Textos que para economizar no tempo são extremamente rasos, sem aprofundar 
a história. Acho que o jornal impresso ainda traz isso. Principalmente para estudantes, é muito 
importante que se mantenha esse contato com esse meio de comunicação”.

impresso ainda é um dos meios 
de informação mais importan-
tes, e possui um grau de con-
fiabilidade significativo devido 
à apuração séria das notícias. 
O costume de ler veio desde a 
infância. Segundo ele, além do 
hábito de ler, guardar o jornal é 
um meio de manter as notícias 
mais interessantes. “Eu tenho 
esse hábito desde criança. A 
ilustração da matéria, aliada ao 
texto, ajuda na memorização. 
A variedade também me esti-

mula porque posso escolher a 
página para ler primeiro e ain-
da guardar algumas páginas 
para apreciar depois. Quando 
não tenho tempo para apre-
ciar tudo, guardo para outro 
momento”.

Por ser crítico em relação 
às informações, Roger acredi-
ta que o jornal impresso ainda 
seja influenciador de notícias 
para outros meios, e a credi-
bilidade desse meio nunca es-
teve tão em alta. “Observo um 

cuidado maior com a notícia 
impressa. Acredito que é por-
que o escrito é como uma prova 
documentada, existe serieda-
de na hora de informar o fato. 
A própria tecnologia necessi-
ta do impresso para facilitar a 
digitação. Muitas vezes, a no-
tícia virtual é colhida de uma 
matéria impressa. Tantas ve-
zes já ouvi notícias nas redes 
sociais que já tinha lido antes 
no impresso.  E, às vezes, dife-
rente da realidade”.

na folha e no coração

KARLOS GEROMY

CONSCIENTIZAÇÃO

MODERNIZAÇÃO

Campanha do Maio 
Amarelo é iniciada

Timon recebe R$ 40 mi 
em infraestrutura

O Departamento Estadu-
al de Trânsito do Maranhão 
(Detran-MA) inicia hoje a 
programação do Movimen-
to Maio Amarelo 2018 no Es-
tado. Durante 30 dias, a equi-
pe do Detran-MA mobilizará 
a população com ações edu-
cativas, em prol da segurança 
no trânsito, com objetivo de 
reduzir o número de vítimas 
de acidentes no trânsito na 
região metropolitana de São 
Luís e nos municípios atendi-
dos pelas 15 Circunscrições 
Regionais de Trânsito do Ma-
ranhão (Ciretrans). 

Este ano, o tema escolhi-
do pelo Observatório Na-
cional de Segurança Viá-
ria (ONSV ) foi “Nós somos 
o Trânsito”. A ideia é lembrar 
condutores, passageiros e 
pedestres que o trânsito é 
feito de pessoas, portanto, 
é fundamental obedecer às 
regras e adotar condutas cor-
retas para proteger vidas. 

Segundo a diretora-geral 
do Detran-MA, Larissa Ab-
dalla Britto, o Movimento 
Maio Amarelo é uma campa-
nha de extrema importância 
para o país. É uma oportuni-
dade para os estados unirem 
os esforços em prol da vida.  
“Durante o Maio Amarelo, to-

dos os estados se unem com o 
mesmo objetivo: conscienti-
zar as pessoas que o trânsito 
é vida e precisa ser respeita-
do. No Maranhão, o traba-
lho da equipe de Educação 
para o Trânsito é intensifi-
cado no mês de maio e os 
resultados são muito posi-
tivos”, destacou.

Além das ações educati-
vas, vários prédios públicos 
e pontes estarão iluminadas 
com a cor oficial da campanha, 
entre eles, o prédio da sede do 
Detran-MA, na Vila Palmeira.  
As equipes de educadores es-
tarão em escolas públicas e 
privadas realizando palestras 
para alunos da Educação In-
fantil e Ensinos Fundamental 
e Médio, por meio dos projetos 
“Detran-MA vai às Escolas”, 
“Conhecendo o Detran-MA”, 
“Condutores do Amanhã” e 
nas empresas com ações da 
equipe do “Detran Volante”.  

Também estão previstas 
ações de mobilização em es-
paços públicos de grande fluxo 
de veículos, em restaurantes 
e bares e em avenidas de São 
Luís e municípios maranhen-
ses. Para o encerramento da 
campanha está previsto um 
grande evento esportivo na 
Avenida Litorânea, em São Luís.

Mais de R$ 40 milhões já 
foram investidos pelo Gover-
no do Maranhão em obras de 
infraestrutura na cidade de 
Timon desde 2015, a partir da 
política de apoio às cidades 
para a melhoria da qualidade 
de vida de todos os maranhen-
ses. O Governo do Maranhão 
ampliou a mobilidade urba-
na de ruas e avenidas, refor-
mou praça, escolas e conti-
nua investindo com obras 
nas áreas da saúde e educa-
ção para oferecer melhores 
oportunidades e perspecti-
vas de futuro para os mais 
de 160 mil habitantes.

Com o programa Escola 
Digna, os Centros de Ensino 
Jacira de Oliveira, Aluízio de 
Azevedo e Senador Clodomir 
Millet foram completamente 
reformados. Atualmente, o Go-
verno do Maranhão, por meio 
da Sinfra, está reformando e 
ampliando o Caic UI Domin-
gos Rêgo, com investimento 
de R$ 4,2 milhões que aten-
derá mais de 1.300 estudantes 
da rede estadual de ensino.

No Centro de Educação 
Integral Jacira de Oliveira, 
os estudantes receberam o 
prédio com nova estrutura. 
Além da reforma nas salas 
de aula já existentes, foram 
construídas novas salas des-
tinadas às atividades de artes, 
dança/música, artes marciais, 
leitura, professores, descanso 
para os alunos, almoxarifado 
e laboratórios. A quadra tam-
bém foi reformada e um re-
feitório amplo foi construído 

com cozinha e salas de apoio.
Entregue ano passado, o 

Iema atende 160 alunos com 
uma estrutura construída para 
receber os estudantes nos dois 
turnos em um espaço com sa-
las de aulas bem equipadas, 
laboratórios avançados, re-
feitórios, quadra, biblioteca 
e armários individuais.

Na área de mobilidade 
urbana, o programa Mais 
Asfalto está melhorando o 
tráfego de pedestres e veícu-
los. Foram pavimentados 44 
quilômetros de ruas e ave-
nidas com um investimento 
de R$ 12,3 milhões.

O final do dia tem local 
certo para as famílias em Ti-
mon, a Praça São José que 
foi revitalizada pelo Governo 
com investimento de R$ 1,5 
milhão ganhando novos ban-
cos, piso, jardinagem, ilumi-
nação, playground, banheiros 
públicos, academias, quios-
ques e espaço coberto para 
os profissionais do serviço 
de moto-táxi.

Ampliando os espaços de 
lazer, o Governo do Maranhão 
segue com a construção do 
Centro da Juventude Francis-
co Carlos Jansen. Com 2.300 
metros quadrados, a estrutu-
ra será entregue com quadra 
poliesportiva, arquibancada 
para cinco mil pessoas, salas, 
banheiros, vestiários, refei-
tório, espaços administrati-
vos, estacionamento e espa-
ços para shows. Essa obra está 
recebendo investimentos de 
R$ 3,1 milhões.

Praça São José, em Timon, foi completamente revitalizada 

LEANDRO SOUSA/DIVULGAÇÃO 
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Mudança de piso
Com obras de requalificação, a Praça Deodoro chegou a um novo estágio no qual o antigo piso deve ser substituído por um novo

Obras

A etapa na Praça Deodoro segue com a 
terraplanagem de parte da área, colocação 
do novo pavimento de concreto e granito; e 
instalação de mobiliário urbano - bancos e 
lixeiras. As ações de manutenção arbórea 
são executadas pela Prefeitura, por meio 
do Instituto Municipal da Paisagem Urbana 
(Impur), que realiza serviços de poda das 
árvores, plantio e replantio de espécies para 
favorecer o paisagismo na área.
“A obra da Praça, sem dúvidas, vai transformar 
um dos principais corredores de nossa cidade, 
não apenas na mobilidade, mas também no 
resgate do nosso paisagismo. É uma grande 
obra que vai fazer todo o diferencial para São 
Luís”, avaliou o presidente do Impur, Luiz 
Carlos Borralho, reforçando que as ações 
conjuntas da gestão municipal e federal vão 
revitalizar uma área de grande concentração 
de turistas e de permanência da população de 
São Luís.
O estudante Ruanderson Alves, 17 anos, 
espera que as obras sejam concluídas para 
aproveitar o novo espaço de interação que 
será a praça requalificada. “Vai melhorar. A 
gente tem exemplos de outros espaços que 
foram revistos por obras deste porte e ficaram 
melhores. A população gosta, quem frequenta 
o Centro da cidade, mais ainda. Para conversar, 
ter um lazer”, ressaltou. A Praça Deodoro 
vai ganhar ainda banheiros públicos, áreas 
para recebimento de atividades diversas e de 
fiscalização.
A requalificação do conjunto arquitetônico que 
inclui a Praça Deodoro tem sua importância 
histórica, arquitetônica, cultural e social, e 
deve ser preservada, avalia a universitária 
Adriana Reis, 22 anos. “É muito relevante que 
este espaço seja recuperado, preservado e 
após, cuidado por todos. A praça é para ser 
um espaço de contemplação, por ser um 
patrimônio da cidade e de sua população”, 
reiterou. As praças Pedro II e da Mãe D´água 
também recebem obras. A previsão é entregar 
a obra durante as festividades de aniversário 
da cidade, em setembro.

A
Praça Deodoro teve 
parte do antigo piso 
retirado, nesta sema-
na, dando prossegui-

mento às obras de requalifica-
ção do Complexo Deodoro, da 
qual fazem parte o conjunto ur-
bano formado ainda pela Pra-
ça Pantheon, as Alamedas Silva 
Maia e Gomes de Castro e a Rua 
Grande. Os serviços estão sen-
do executados pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artísti-
co Nacional (Iphan) em parce-
ria com a Prefeitura de São Luís 
e estão inseridos nas ações do 
PAC Cidades Históricas.

“O Centro da cidade, local 
de grande importância histó-
rica e também comercial, ga-
nhará um novo ambiente. As 
obras, fruto dessa parceria entre 
o Iphan e a Prefeitura, revitali-
zarão um espaço que é da po-
pulação, que há tempos aguar-
dava estas melhorias que virão 
não só no aspecto paisagístico e 
urbanístico, mas também eco-
nômico, com o incremento do 
comércio e do turismo na área”, 
destacou o prefeito Edivaldo.

De acordo com o projeto, 
haverá um novo reordenamen-
to do espaço urbano, com fins 
a priorizar o pedestre e possi-
bilitar a interação social. “Este 
conjunto urbano tem papel de 
destaque e importância para o 
turismo e a economia da cida-
de. O projeto de requalificação 
nasceu da importância históri-
ca e do uso e ocupação dessas 
áreas que são de relevância. Os 
serviços estão dentro do cro-
nograma previsto”, pontuou o 
superintendente do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (Iphan), no 
Maranhão, Maurício Itapary.

O projeto de 
requalificação 

nasceu da 
importância 

histórica e do uso 
e ocupação dessas 
áreas que são de 

relevância

Maurício Itapary, 
superintendente do Instituto 

do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional

Ê, São João! A Prefeitura de 
São Luís, por meio da Secretaria 
Municipal de Turismo (Setur), 
começou a divulgação do São 
João 2018 em diversas cidades 
do Brasil. Depois de levar uma 
mostra da festa para São Paulo 
e para o Paraná, é a vez do vizi-
nho estado do Pará conhecer 
mais da cultura ludovicense. A 
iniciativa integra a política de 
incentivo ao turismo, imple-
mentada na gestão do prefei-
to Edivaldo. Com a indiciativa 
espera-se aumentar o núme-
ro de turistas na capital, con-
tribuindo desta forma para a 
geração de emprego e renda. 

Entre os dias 3 e 6 de maio, 
será realizada uma grande ação 
nas cidades paraenses de Pa-
rauapebas e Marabá. A divul-
gação começará ainda na via-
gem São Luís/Parauapebas, 
quando, no vagão social do 
trem da Vale, será feita uma 
apresentação de bumba meu 
boi. O encerramento, no per-
curso Marabá/São Luís, tam-
bém receberá a ação.

A titular da Setur, Socor-
ro Araújo, destaca que essa é 
uma ação contínua realizada 
na gestão do prefeito Edivaldo, 
que tem incentivado, ao lon-
go dos anos, a divulgação do 
potencial turístico da capital 
maranhense. “Nós fazemos a 
divulgação do nosso destino 
turístico em lugares importan-
tes para tornar o turismo ainda 
mais rotativo. O Pará é o segun-
do estado do Brasil que mais 
envia turistas para a nossa ci-
dade. Então, nós estamos va-
lorizando o público paraense, 
tentando atrair cada vez mais 
pessoas para São Luís”, afir-
mou a secretária.

TURISMO

Prefeitura divulga São João no Pará

GRANDE ARRAIAL 

O trem da Vale comporta 1.500 pessoas, sendo o público distribuído entre trabalhadores 
e visitantes das cidades por onde ele passa. O vagão social, onde serão feitas as 
apresentações do bumba meu boi, é voltado para eventos. Quem estiver no trajeto 
também poderá participar de oficinas que ensinarão a tocar instrumentos do bumba 
meu boi e também a dança da manifestação folclórica. “Vai ser um grande arraial em 
movimento. A gente vai decorar os vagões e deixar o trem todo temático sobre o São 
João. A música vai conquistar todos os passageiros durante o trajeto”, explica a secretária 
Socorro Araújo.
Vale ressaltar que essa ação faz parte de uma série de trabalhos realizados pela 
Prefeitura de São Luís para fomentar o turismo na cidade. No início do mês de abril, 
também foram levadas apresentações culturais para a cidade de São Paulo, no sentido de 
incentivar o turismo durante o período junino. A escolha dos estados de São Paulo e do 
Pará, neste ano, para a divulgação do São João, se deve ao fato desses serem os estados 
que mais enviam turistas para a capital maranhense, segundo pesquisas da própria 
Setur.
Além do trem da Vale, também haverá apresentações no Portage Shopping, em 
Parauapebas, e no Shopping Pátio Marabá, em Marabá. Os ambientes também serão 
decorados com o tema São João e todos serão convidados para a festa no mês de junho.

Bumba-bois realizam apresentação do São João do Maranhão em várias cidades do Pará para divulgar o período

SAÚDE

POLO AMAZÔNIA

Hipertensão é tema de 
campanha na SES

Região amazônica 
recebe projetos sociais

Servidores da Secretaria de 
Estado da Saúde (SES) parti-
ciparam, ontem, de uma ação 
da Campanha de Prevenção e 
Combate à Hipertensão Arte-
rial. A campanha promovida 
pelo órgão durante todo o mês 
de abril teve como objetivo 
conscientizar para a gravida-
de e realizou ações de pre-
venção da doença.

Durante todo o dia, os ser-
vidores puderam fazer aferição 
de pressão, glicemia, avaliação 
física, auriculoterapia e receber 
orientação nutricional. “Por 
maiores que sejam os desafios, 
cuidar das pessoas é a chama 
a mover todas as equipes do 
Governo do Estado. Por isso, 
também, os servidores preci-
sam estar atentos para a im-

portância dos cuidados com a 
saúde”, frisou o secretário de 
Estado da Saúde, Carlos Lula. 
A chefe do Departamento de 
Atenção à Saúde do Adulto e 
Idoso da SES, Teresa Carvalho, 
relembra que a hipertensão 
(ou pressão alta) é uma doença 
crônica e silenciosa - quando 
algum sintoma aparece, em 
geral, já indica algum com-
prometimento.

“Precisamos alertar para 
os riscos da doença, que tem 
se aproximado também da ju-
ventude. Alimentação desre-
grada, falta de atividade físi-
ca são fatores de risco, além 
dos fatores não modificáveis, 
como idade e hereditariedade. 
Quem cuida do outro também 
precisa ser cuidado”, afirmou.

Os municípios de Caruta-
pera, Luís Domingues e Cen-
tro Novo, cidades que fazem 
parte do Polo Amazônia, re-
cebem esta semana os pro-
jetos ‘Mais Qualificação e 
Turismo’, ‘Regionalização’ 
e ‘Cadastur’. O objetivo do 
Governo do Maranhão, por 
meio da Sectur, com essa iti-
nerancia é fomentar o desen-
volvimento econômico local 
através do Turismo.

A visita da equipe da Secre-
taria Adjunta de Turismo da 
Sectur aos municípios do Polo 
entre os dias 2 e 4 de maio cum-
prirá uma agenda com reuni-

ões técnicas, palestras, cursos 
de qualificação, levantamento 
dos atrativos, ações voltadas 
para o sistema de Cadastro de 
Pessoas Físicas e Jurídicas do 
Turismo (Cadastur) e Combate 
à Exploração Sexual Infantil 
no Turismo (TSI).

Dentre os cursos oferta-
dos estão os de Como montar 
um negócio, Organização de 
Eventos, Qualidade no aten-
dimento para condutores de 
passeio, Boas Práticas para 
Manipuladores de Alimen-
tos, Informações Turísticas, 
Mídias Sociais e Projetos de 
Turismo em Gestão Pública.

Responsável: George Raposo   E-mail: gdinamite@gmail.com
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O Imparcial revela com exclusividade uma pesquisa sobre a obra Tauromaquia, atribuída a Pablo Picasso, que está em exposição no Museu 
Histórico e Artístico do Maranhão, além de outras obras doadas em 1968 por Assis Chateubriand que levaram 20 anos para chegar ao estado

Picasso fez várias 
edições gravuras que 

foram distribuídas com a 
assinatura impressa. Tem 

valor econômico? Tem 
valor econômico, mas não 
tem tanto quanto aquelas 

que ele assinou a lápis. 
O valor dela ao meu ver 
é histórico, porque ela 

marca a inserção do Pablo 
Picasso no desing têxtil 

Itamilson Correia Lima,  
presidente da Turma de 

Mangueira

A verdade sobre o

A ideia do Museu Regional

A pesquisa científica esclarece que entre 1965 e fins 
de 1967 Yolanda Penteado e Assis Chateaubriand (já 
bem debilitado fisicamente) lançaram a Campanha 
Nacional de Museus Regionais (CNMR) com o intuito 
de descentralizar o eixo artístico Rio de Janeiro - 
São Paulo, formando coleções em várias regiões 
brasileiras com a missão de divulgar artistas de 
outras localidades, bem como o intercâmbio com os 
artistas locais. Através da campanha foram criados 
seis equipamentos museológicos: O Museu de Arte 
Contemporâneo - Olinda (PE); o Museu de Artes Assis 
Chateaubriand, em Campina Grande (PB); o Museu de 
Arte de Feira de Santana (BA), o Museu Dona Beja, em 
Araxá (MG); a Galeria Brasiliana, em Belo Horizonte 
(MG) e a Pinacoteca Rubem Berta, em Porto Alegre 
(RS). Além das instituições, tem-se como resultado 
da campanha a doação de uma coleção para a cidade 
de São Luís, hoje sob guarda do Museu Histórico 
e Artístico do Maranhão; outra para o Museu da 
Pampulha (MG) e outras duas para o Ceará e Alagoas. 
De acordo com Regiane Caire Silva a intenção de Assis 
com a doação era que cada estado destinasse um 
espaço específico para a formação do museu, o qual 
seria inaugurado com a coleção doada, o que ocorreu 
em algumas regiões. Mas não foi o caso de São Luís. 

A importância da obra 

“O primeiro artigo científico que fizemos nos 
levava a achar que realmente ele não era um 
Picasso verdadeiro. Por conta de ter ficado 20 anos 
no Masp. A obra chegou em estado lamentável 
aqui no Maranhão. Nós temos o documento do 
restauro que foi feito aqui. Tem um laudo da obra 
que chegou danificada com cupim, rasgada por 
ser em tecido. Uma obra de importância não 
poderia ser tratada desse jeito”, disse Cayre. 
Em um segundo artigo científico que está 
para submissão de análise e que ainda não 
foi publicado, os pesquisadores por meio da 
internet descobriram que a imagem da obra 
com bois voando, intitulada Tauromaquia, 
remete a uma coleção de gravuras em metal 
e não tem nada haver com a obra que está em 
São Luís.  “Encontramos um lenço impresso em 
seda que foi feito para ajudar a campanha da 
formação do Instituto de Arte contemporânea 
Lodrina em 1950. A imagem é semelhante a 
que está no Maranhão só que espelhada seis 
vezes em formato de cruz. Fomos atrás de mais 
informações no site do instituto, e lá Roland 
Penrose, que na época era presidente, dizia que o 
Picasso foi muito generoso com o instituto, pois 
ele havia doado um desenho para serem feitos 
lenços em serigrafia. Cem peças apenas, que 
iriam ajudar a formação do instituto. E que esses 
cem lenços teriam partido de uma aquarela, de 
um guache feito em um livro de visitas. E fomos 
atrás desse livro de vista no site do Instituto 
de Arte de Londres, que tem este desenho 
semelhante ao do Maranhão”, acrescentou a 
pesquisadora mostrando o “fio da meada” da 
pesquisa.
Regiane Cayre Silva acrescentou que a Coleção 
de Assis Chateubriand chegou ao Maranhão em 
1988, e que em 2018 fará 30 anos, e comemora  
50 anos, pois foi coletada em em 1968. “Existe um 
projeto de fazer uma exposição no meio do ano 
quando também o Museu Artístico e Histórico 
do Maranhão que também faz aniversário e vai 
apresentar para a população a coleção com uma 
vasta programação que inclui palestras, além de 
um catálogo explicativo sobre este trabalho que é 
inédito no Maranhão”, antecipou a pesquisadora. 

Interesse do 
Maranhão 
pelas obras

Regiane Caire Silva acrescentou que 
houve um interesse do Maranhão em 
receber as obras no ano de 1973. Sobre 
essa questão, os pesquisadores encon-
traram na pasta destinada ao Museu 
Regional do Maranhão uma carta re-
digida pelo então Senador José Sarney 
direcionada a Pietro Maria Bardi, dire-
tor do Masp, relatando que “o museu 
já estava pronto e funcionando para 
receber as obras que Chateaubriand 
havia doado para São Luís”. Em outro 
documento Bardi diz: “Caro Edmundo 
depois da carta do senador Sarney, me 
parece o caso de combinar de mandar 
tudo para São Luís, conforme a pro-
messa do Dr. Assis. Mas seja prudente 
a resolver”. Apesar deste contato e o 
comunicado de haver um museu para 
alojá-las, as obras não foram enviadas 
e não sabemos o motivo. Quando Bar-
di reforçou no final do bilhete, “Mas 
seja prudente a resolver” indicando, 
naquele momento, certa desconfian-
ça na remessa da coleção pelo diretor 
do Masp, o que pesou na decisão, pois 
não foram enviadas ao destino dese-
jado por Assis Chateaubriand. Dez 
anos depois, Joaquim Itapary Filho 
comunicou também ao governador 
do estado do Maranhão Epitácio Ca-
feteira a disponibilidade do acervo 
pelo diretor do Masp para a integra-
ção do acervo do Museu Histórico e 
Artístico do Maranhão. “Somente em 
1988 quando Sarney era Presidente da 
República que as obras vieram para 
o Maranhão. Nós achamos que toda 
essa demora das obras chegarem ao 

Maranhão foi política. Percebemos que o Bar-
di tirou três obras como exemplo uma de To-
mie Otakie, e outras destinadas para São Luís e 
que e foram mandadas para Olinda. Entre elas 
uma de Tomie Otake”, contou a pesquissadora.  

Picasso de Chateubriand

SAMARTONY MARTINS

E
m exposição permanente nas 
dependências do Museu His-
tórico e Artístico do Maranhão 
(MHAM), a obra Tauromaquia, 

de autoria do pintor espanhol Pa-
blo Picasso, foi o ponto de partida 
para o início da pesquisa científica 
A Coleção Assis Chateaubriand do 
Maranhão: o museu regional que 
não deu certo, realizada por Regia-
ne Cayre Silva, Doutora em Histó-
ria da Ciência (PUCSP), Mestra em 
Comunicação e Semiótica (PUCSP), 
coordenadora dos cursos de Licen-
ciatura em Educação Artística e Artes 
Visuais, da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA); e de José Mar-
celo do Espírito Santo, Mestre em 
Desenvolvimento Urbano e Regio-
nal (UFPE), Professor Assistente de 
História da Arte no Departamento 
de Artes da Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA), e Membro 
do Instituto Histórico e Geográfico 
do Maranhão (IHGM). A coleção é 
constituída por nomes consagra-
dos ou que na época “despontavam 
no campo das artes plásticas”, os 
óleos de Manezinho Araújo e Fer-
nando Coelho, o Bico-depena de 
Edsoleda e, ainda, Adelson Prado, 
Bernard Bouts, Emanuel Araújo, o 
maranhense Fernando P.; Gino Bru-
no, Jorge Costa Pinto, Lígia Milton, 
Paulo Vale Júnior, Silvio Pinto, en-
tre outros, além da intrigante obra 
de Picasso que, equivocadamente, foi identifica-
da nos primeiros registros como xilografia, e não 
como serigrafia.

Segundo Regiane Cayre Silva, a pesquisa nasceu 
a partir de uma dúvida sobre veracidade da obra 
atribuída a Pablo Picasso em terras maranhenses. 
E que após profundos estudos, os pesquisadores 
constaram que a mesma era realmente de autoria 
do pintor espanhol. “Estou no Maranhão há quatro 
anos. E quando fui ao Museu Histórico eu vi uma 
obra de Pablo Picasso. Me deparei com uma seri-
grafia atribuída a ele. Nos meus estudos sobre o 
artista, eu sabia que Pablo Picasso não havia feito 
serigrafia impressa em tecido. Achei muito estra-
nho. Na minha concepção, ela [a obra] seria fal-
sa, no primeiro momento. Mas ela constava na 
Coleção de Assis Chateubriand. E  isso despertou 
muita curiosidade. Outra motivação para realiza-
ção da pesquisa foi o tempo que a coleção levou 
para chegar ao Maranhão. Foram duas décadas, 
da doação do acervo em 1968 à chegada em 1988 
no estado. Ou seja, durante 20 anos, essas obras 
ficaram paradas no Masp (Museu de Arte de São 
Paulo). Então tínhamos dúvidas sobre o que veio 
realmente para o Maranhão. Se estas obras seriam 
as obras que o Chateubriand destinou ao estado 
para a formação do Museu Regional do Maranhão”, 
explicou Regiane Cayre Silva.  

Em entrevista exclusiva a O Imparcial, Regiane 
Cayre Silva revelou que a pesquisa foi contemplada 
no Edital Universal da Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Maranhão (Fapema) e que a primeira par-
te do estudo, que é como se formou esse acervo, já 
foi publicada. Durante dois anos, os pesquisadores 
mergulharam em um uma investigação minucio-
sa nos documentos referentes às obras no Masp, 
para entender também porque o Museu Regional 
do Maranhão não deu certo, a partir do acervo ar-
tístico reunido por Assis Chateaubriand através da 
Campanha Nacional de Museus Regionais (CNMR). 
Iniciada em todo o país em 1965, a coleção doada 
por Chateubriand em 1968 e entregue aos cuidados 
do governo do estado em 1988. Segundo Regiane 
Cayre Silva, foi esta demora também que suscitou 
interesse e questionamentos sobre histórico do 
acervo e o longo percurso transcorrido do Museu 
de Arte de São Paulo até chegar ao Museu Histó-
rico e Artístico do Maranhão.

Como fonte de pesquisa primária, os pesqui-
sadores maranhenses investigaram o acervo do-
cumental inédito conservado pelo Masp referente 
à Campanha Nacional de Museus Regionais e co-
municações na forma de telegramas, bilhetes, car-
tas, bem como em coleções de periódicos (princi-

Esclarecimentos inéditos

Os esclarecimentos inéditos sobre o Picasso de Chateubriand no Maranhão fará parte de um 
último artigo escrito somente por Regiane Cayre Silva que dimensiona a importância do que é 
exatamente a obra. “A obra do Instituto de Arte Contemporânea Lodrina é praticamente igual a que 
está aqui no Maranhão. A diferença é que ela esta só rebatida ao contrário e está nesse formato 
com os três búfalos voando com assinatura de Picasso impressa com a data de 1950. Ela se chama 
Bulls and sun floweres não tem nada de Tauromaquia. Ela fez parte um projeto de Picasso de 
onde saiu uma exposição, saiu um catálogo e saiu esses lenços. Acredito que essa obra é uma prova 
de impressão para aprovação do Picasso na feitura dos lenços. Pode ser também uma obra única. 
A assinatura não foi feita por Picasso. Ela está impressa. Picasso fez várias edições gravuras que 
foram distribuídas com a assinatura impressa. Tem valor econômico? Tem valor econômico, mas 
não tem tanto quanto aquelas que ele assinou a lápis. O valor dela ao meu ver é histórico, porque 
ela marca a inserção do Pablo Picasso no design têxtil”, explicou a pesquisadora. 
Regiane Cayre Silva lembrou que os lenços foram os primeiros trabalhos que Picasso autorizou a 
impressão têxtil. Em 1968, Picasso produziu muita estampa de tecido para moda e decoração. “A 
conclusão que eu chego que em 1968 o Bardi recebeu este quadro de doação, mas não fala quem 
doou, para quem doou, pois não há nada lá no Masp sobre ele. Como o Picasso estava fazendo 
muito ‘auê!’ na indústria têxtil, o Bardi não deve ter dado tanta importância, achando que era 
alguém que recortou o tecido qualquer de uma estampa que Picasso fez e o moldurou. A história 
dessa obra é muito interessante porque ela contribuiu para levantar recursos e formar o Instituto 
de Arte Contemporânea de Londres. E está aqui no Maranhão”, disse a pesquisadora, que em 
2019 fará pós-Doutorado e pretende ir até Londres concluir a pesquisa. 

REPRODUÇÃO/HONÓRIO MOREIRA 
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MOSTRA NACIONAL 
COMPETITIVA GUARNICÊ

FILMES MARANHENSES 

A Mostra Nacional Competitiva Guarnicê de Filmes Curtas-
metragens terá os filmes: Nova Iorque, de Leo Tabosa (PE); O 
Caso J., de José Filipe Costa (Lisboa/Portugal); Vidas Cinzas, 
de Leonardo Martinelli (RJ); Torre, de Nádia Mangolini (SP); 
Romana, de Helen Lopes (TO); O Malabarista, de Iuri Moreno 
(GO); Eu sou o super-homem, de Rodrigo Batista (SP); Meninas 
Formicida, de João Paulo Miranda Maria (SP); Frequências, de 
Adalberto Oliveira (PE); O mar de Helena, de Lucas Vasconcelos 
(RJ); Anil - o desejo de ser cor, de Chico Pithon e Marcos Costa 
(RJ); Tentei, de Laís Melo (PR); Telentrega, de Roberto Burd (RS); 
Apenas o que você precisa saber sobre mim, de Maria Augusta 
V. Nunes (SC); Silêncio, de Felipe Ramires Lucena (RJ); Gerô-
nimo, de Anny Stone (PE); Vento Menino, de Edemar Miqueta 
(MA) e Walter do 402, de Breno Ferreira (MA-RJ).

A Mostra Nacional Competitiva Guarnicê de Filmes Lon-
gas-metragens exibirá os seguintes filmes: Terras Brasileiras, 
de Dulce Queiroz (DF); Onde Quer Que Você Esteja, dirigido 
por Bel Bechara e Sandro Serpa (SP); A Moça do Calendário, 
de Helena Ignez (SP); Organismo, de Jeorge Pereira (PE); Ma-
noel Bernardino: o Lenin da Matta, de Rose Panet (MA) e Ou-
vidos Calados, de Mauro Baptistella (SP). Vale lembrar que a 
lista completa dos selecionados e novidades do eventos estão 
no site www.cultura.ufma.br/41guarnice.

 A Mostra Competitiva Guarnicê de Filmes Maranhenses 
terá os longas ‘Jangada’, de Luís Mário Oliveira, e ‘No Palco 
Com Aldo Leite’, de Inaldo Lisboa; e os curtas: Você é Diferente, 
de George Pedrosa; Um Toque de Aurora, de Aditya J. Patwar-
dhan; José Louzeiro: depois da luta, de Maria Thereza Soares; 
A Capataz, de Daniel Drummond; Foi-se, de Adriano Pinhei-
ro; Marina, de Taciano Dourado Brito; De Dentro Para Fora, 
de Manuela Farias; Avesso, de Francisco Colombo; Ao Redor 
da Musica, de Joaquim Haickel e Markim Araújo; Tristura, de 
Márcio Dantas Alves da Silva; Almir Valente, de Beto Matuck 
e curta Não é Permitido Sair Com Flores, de Leandro Guterres.

Considerado um dos festivais de audiovisual mais importantes do país, o 41º Festival Guarnicê de Cinema teve um 
aumento de mais de 50% de longas nacionais e curtas maranhenses inscritos em relação ao ano passado

38 filmes curtas e longas38 filmes curtas e longas
estarão no Guarnicêestarão no Guarnicê

inscritos

400 
 FILMES

>> DIRETAS>> ANOTA AÍ!

>> HORÓSCOPO

N O V E L A S

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

Faça de tudo para melhorar suas 
condições sociais, amorosas 
profi ssionais e fi nanceiras. Mas tudo 
dentro de um sentido honesto e 
inteligente. 

Vida tranquila e feliz ao lado dos 
familiares e da pessoa amada você 
terá hoje. O trabalho lhe trará 
satisfação e os negócios tendem a 
render bons lucros. 

CÂNCER 21/06 a 21/07 ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

RE
SP

O
ST

A

Gastos excessivos de dinheiro o 
perturbarão nos próximos dias. Saiba, pois, 
que devido à infl uência de Vênus você 
estará predisposto para isso. Ótimo para 
tratar de seu casamento e do trabalho.

Não é conveniente aventurar- se em 
novos negócios. Cuidado com o excesso 
de gastos. Tudo isso se deve a magnífi ca 
infl uência da lua. Portanto, haverá paz 
em todos os setores de sua vida.

O lado fi nanceiro ainda estará indo 
muito bem, o que o deixará com uma 
incrível segurança neste sentido. Mas, 
será na família e nos amigos que você 
estará mais ligado. 

Pessoas amigas estão propensas a 
colaborar com seus projetos e aprimorar 
suas ideias. Receberá informações úteis 
e promissoras. Dia feliz para a vida 
amorosa. O momento é bom para expor 
seus projetos.

Neste período, altamente positivo 
astrologicamente, você encontrará 
em uma pessoa da sua família todo 
o apoio necessário para concluir seus 
mais audaciosos planos de vida. 

Hoje, você corre perigo de romper 
com alguma pessoa de sua amizade. 
Evite a pressa, ao realizar negócios, 
e não se precipite, em seu campo 
profi ssional. 

Muito bom fl uxo astral as transações 
relacionadas com terras, propriedades, 
mudanças e a compra e venda de 
metais, joias e pedras preciosas. 

Momento em que haverá disputas, 
difi culdades, que só serão abatidas com 
muito otimismo e força de vontade. 
Evite os perigos de acidentes de 
trânsito, a precipitação nos negócios e 
discussões, no campo profi ssional.

O dia é indicador de êxito em questão 
fi nanceira e em tudo que está 
relacionado com o seu progresso de 
um modo geral. 

Pessoas benquistas socialmente, muito 
deverão contribuir para a sua elevação 
geral neste dia. Contudo, não se mostre 
demasiadamente orgulhoso e dê mais 
atenção às pessoas queridas.

MALHAÇÃO: VIDAS BRASILEIRAS
Tom pede que o fi lho volte para casa. Marcelo, Gabriela e 
Rafael organizam a viagem dos alunos do Sapiência. Jade 
ofende Úrsula. Jade comenta com Michael suas descon-
fi anças sobre Érico. Úrsula desabafa com Flora e Maria 
Alice. Getúlio convida Isadora para sair. Pérola se inco-
moda quando Isadora pensa em se divorciar de Eduardo. 

ORGULHO & PAIXÃO 
Ema garante a Amélia que o sentimento que tem por Jor-
ge é amizade. Uirapuru inventa uma desculpa para não ir 
ao casamento e Tibúrcio pede que Brandão acompanhe 
Mariana no altar. Cecília casa com Rômulo, e Tibúrcio 
passa mal ao vê-la com o vestido de Josephine. Xavier 
ameaça Julieta e Susana, que prejudicam as negociações 
do vilão. Mariana discute com Darcy e Elisabeta por con-
ta de Uirapuru. Ema fi nge que está namorando Ernesto 
para despistar Jorge. 

DEUS SALVE O REI
Afonso revela a Cássio e Tiago que esteve com Catarina. 
Catarina discute com Rodolfo e decide procurar Otávio. 
Saulo conta a Selena sobre a morte de sua mãe. Ro-
dolfo se aconselha com Lucrécia. Radamés é humilhado 
pelo feitor e Afonso sugere que ele o ajude em sua fuga. 
Diana avisa a Selena que Virgílio sabe onde está Amá-
lia. Rodolfo decide colocar Lucrécia no lugar de Orlando. 
Amália esculpe uma faca. 

O OUTRO LADO DO PARAÍSO
Sophia expulsa Gael de sua casa. Gael revela a Clara que 
Sophia confessou seus crimes. Um homem misterioso faz 
uma proposta a Leandra e ela afi rma que é comprometida 
e não trairá Miro. Caetana diz a Leandra que Johnny está 
armando algo. Odair consegue um emprego no hospital 
e pede demissão do salão de Nádia. Raquel convida Ná-
dia para ser sua madrinha de casamento. 

# Pagode 90 – Com Sambaceuma 
& Convidados todos os domingos 
às 16h no Vila Madalena – Chácara 
Brasil – Turu

Eraldo Ébano e banda – Cantam 
Samba e Pagode, nesta terça-
feira, 1º de Maio (feriado) a 
partir das 11h30 no Sesc Turismo 
– Olho D’Água. Exclusivo para 
sócios do Sesc

Festa e Corrida do Sesi do 
Trabalhador – A tradicional Festa 
Sesi do Trabalhador, promovida 
pelo Serviço Social da Indústria do 
Maranhão (Sesi-MA), entidade do 
Sistema Fiema, nesta terça-feira, 1º 
de maio, na Unidade de Promoção 
da Saúde Sesi Araçagi. Destaque 
para a 15ª edição da Corrida Sesi 
do Trabalhador, com concentração 
marcada para as 6h e largada às 7h

Festa do Trabalhador no Cais 
da Alegria – Será realizada nesta 
terça-feira (1º de Maio) com o 
cantor Romim Mota a partir das 
15h. E mais: Bruno Shinoada, 
Andson Mendonça, DJ Rogério Mix, 
Mega Itamaraty, FM Natty Nayfson. 
Entrada franca.

Batucafé – Apresenta quinta-
feira, 3 de maio às 21h show com 
Robson Garcia e seu Baião do 
Mará. Rua dos Afogados (Centro 
Histórico) Fonte do Ribeirão. Não 
haverá cobrança de serviços. 
Apoio: Comunik e Canto do 
Gonzagão.

Inauguração do Butikin – Recanto 
da música - Vem aí a inauguração 
do Butikin – Recanto da Música, 

dia 4 de maio, sexta-feira,  a partir 
das 20h, com o sambista Nivaldo 
Santos e convidados. A nova casa 
fi ca na Av. Antares – Recanto do 
Vinhais. Com certeza uma opção 
do melhor do samba e da MPB.

Triple AAA – Com Aviões, Alok e 
Avini Vinny, dia 4 de maio, às 22h 
no Hotel Blue Free Towers (antigo 
Pestana) – Praia do Calhau. 
Ingressos: Área Vip (Inteira) 
Unissex: R$ 110; R$ 16; Área Vip 
Professor/Idoso (Meia) Unissex R$ 
55; Espaço Gold (Inteira) Unissex: 
R$ 180; Espaço Gold Professor/
Idoso (Meia) Unissex: R$ 120;  
Terraço (Inteira) Unissex: R$ 340; 
Terraço Professor/Idoso (Meia) 
Unissex: R$ 220

Flash Bach –  Para relembrar 
os anos 60, 70, 80 e 90, será 
realizada a 8ª edição da Festa 
Flash Dance, dia  5 de maio a 
partir das 21h na Associação 
da Caixa Econômica Federal do 
Maranhão  - Calhau. Ingresso: 
R$ 30. Realização e produção: 
Paróquia Santo Antônio de Pádua 
do Cohajap

Forró Pegado – Toda sexta-feira 
no Matutus – Avenida Daniel – 
Cohama. Sempre das 20h às 22h.

Exposição Ecoarte - De Josidete 
Barbosa está em cartaz no Espaço 
de Artes Márcia Sandes na sede 
da Procuradoria Geral de Justiça 
(Calhau)para visita em horário 
comercial. Todos os trabalhos de 
Josidete Barbosa estão à venda. Os 
preços variam de R$ 20 a R$ 100. 
Aberto ao público

Exposição Millôr Fernandes - 
Com o objetivo de democratizar 
o acesso às obras e a vida dos 
poetas brasileiros, o Sesc traz a São 
Luís a exposição literária Millôr 
Fernandes. A visita à exposição 
pode ser realizada gratuitamente 
até o dia 15 de maio, de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 12h e 13h30 
às 17h. A Sala Sesc de Exposições 
fi ca localizada no Edifício Francisco 
Guimarães e Souza, Av. dos 
Holandeses, ao lado da Auvepar.

Exposição Múltiplas Faces - Em 
exposição na Galeria de Arte do 
Sesc na Galeria de Arte do Sesc 
Centro (Av. Gomes de Castro, 132, 
Centro, São Luís/MA) Fica em 
cartaz até dia 18 de maio/2018, 
das 9h às 17h (exceto sábados, 
domingos e feriados) Plano de 
Visitas Mediadas – (98) 3216 3830

Grupo Teatro Dança – Apresenta 
Grupo de Estudos ‘Metamorfoses 
do Corpo’, coordenado por Júlia 
Emília. Quinzenalmente, às sextas-
feiras, 18h30. No Espaço RemeR-
Edifício Multiempresarial, em frente 
ao Tropical Shopping, sala 714. 
Informações: 98 9 8888 0797

VIII Concurso Jovens Dramaturgo 
2018 - De 2 de março a 17 de 
maio, a Escola Sesc de Ensino 
Médio receberá inscrições para a 
oitava edição do Concurso Jovens 
Dramaturgos com 15 a 29 anos 
com o objetivo de contribuir para a 
formação profi ssional e estimular 
a criatividade. O regulamento do 
concurso, com todas as informações 
necessárias à participação, está 
disponível em escolasesc.com.br

Neste ano tivemos um aumento de 
mais de 50% de longas nacionais e 
curtas maranhenses inscritos, em 

relação ao ano passado
 Fernanda Santos Pinheiro,   diretora do DAC

P
roduzidos no Brasil e em 
Portugal, 38 curtas e longas-
metragens serão exibidos 
nas mostras competitivas 

do 41º Festival Guarnicê de Cine-
ma. O evento acontecerá de 9 a 
16 de junho deste ano, no Centro 
Histórico de São Luís. Aberto ao 
público, o festival é uma realiza-
ção da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), por meio do 
Departamento de Assuntos Cul-
turais (Dac/Proexce), com apoio 
de organizações públicas e em-
presariais.

A Mostra Competitiva Nacional 
de Curtas terá 18 filmes, de Portugal 
(Lisboa) e dos estados brasileiros 
de Pernambuco, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Tocantins, Goiás, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Maranhão e Santa 
Catarina. A Competitiva Nacional 
de Longas terá seis produções do 
Distrito Federal, Maranhão, São 
Paulo e Pernambuco. Dois curtas 
e um longa maranhenses foram 
selecionados para as competiti-
vas nacionais por sua qualidade 
técnica e artística notável dos tra-
balhos selecionados, segundo in-
formaram os curadores.

Dos mais de 400 filmes inscri-
tos, a curadoria do evento, formada 
pelo cineasta Arturo Saboia; o pro-
fessor do Curso de Comunicação 
Social da UFMA, Carlos Benalves; 
a produtora do Festival Guarnicê, 
Thais Fonseca Nunes; a diretora do 
Anima Mundi, Aida Queiroz (RJ), e 
pelo realizador e produtor cultural 
Roberval Duarte (RJ), selecionou 
os  filmes para as mostras compe-
titivas. Vale lembrar que os filmes 
não selecionados também serão 
exibidos na programação oficial 
do Festival, em mostras paralelas 
e alternativas.

A diretora do DAC/Proexce e 
a coordenadora geral do festival, 
Fernanda Santos Pinheiro, des-
tacou que o Guarnicê é o maior 

evento do cinema nacional no Ma-
ranhão. “Neste ano tivemos um au-
mento de mais de 50% de longas 
nacionais e curtas maranhenses 
inscritos, em relação ao ano pas-
sado. Os filmes selecionados pela 

curadoria são produções de altís-
simo nível competitivo. Em breve, 
vamos divulgar os filmes inscritos 
que participarão das mostras pa-
ralelas e alternativas do 41º Guar-
nicê”, destacou a diretora.

MAIS DE
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A história do esporte maranhense mostra que tivemos e continuamos revelando grandes talentos em diversas modalidades esportivas para o Brasil e para o mundo
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Abnegados Destaques Grande Mestre

Nas piscinas

Outras estrelas

Bravos e fortes em todos os esportes 

O 
Imparcial, desde sua existência, sempre 
esteve ao lado de pequenos e grandes atle-
tas. Dos simples torneios de bairros aos 
grandes eventos maranhenses, brasilei-

ros e mundiais em  todos os esportes. Muita gente 
fez parte dessa história, que só um livro poderia 
destacar. Parafraseando o poeta e jornalista Gon-
çalves Dias, da base ao topo, nesses 92 anos de 

história, O Imparcial mostra que nos combates 
da vida e dos esportes, os bravos e fortes sempre 
serão exaltados. Os jornalistas Edivaldo Pereira 
Biguá (ex-editor de esportes amadores de O Im-

parcial) e Tânia Biguá (ex-atleta  de vôlei muito 
identificada na área da mídia esportiva) contam, 
nesta edição especial, um pouco dessa gloriosa 
trajetória dos nossos esportes. 

A história do esporte mara-
nhense trilha o mesmo caminho 
deste jornal, que do sonho de 
se tornar um conceituado veí-
culo de comunicação do nosso 
estado, agregava abnegados, 
igual aos poucos profissionais, 
que saíam de São Luís na busca 
de qualificação e de uma nova 
história para a educação físi-
ca e os esportes do Maranhão.

Na década de 1940, logo 
que o governo federal instituiu 
a Escola Nacional de Educação 
Física, Rubem Goulart foi um 
dos primeiros maranhenses a 
integrar esse curso superior. 
Junto com ele seguiam para 
o Rio de Janeiro Valdir Alves, 
Rinaldi Maia e Zé Rosa. Vários 
grupos, de gerações diferen-
tes, foram para a Escola Su-
perior de Educação Física do 
Exército: Luís Brito Passos Pi-
nheiro, Carlos Vasconcelos, Al-
fredo Duailibe, e os professo-
res Ronald Carvalho, Antônio 
Zacarias Dimas, Graça Heluy, 
Helena Telles, Cecília Moreira, 
dentre outros. Assim, eles tra-
ziam a semente que geraria ti-
mes, clubes, atletas, chegando 
ao Curso de Educação Física da 
Universidade Federal do Mara-
nhão em fins da década de 1970, 
com a participação de profissio-
nais vindos de outros centros, 
como Laércio Elias Pereira, Lino 
Castelanni, Sidney Zimbres, De-
móstenes Mantovani.

O Imparcial crescia, assim como o 
esporte e a educação física. Destacamos 
nomes como Tião, a “Maravilha Negra” do 
handebol, reverenciado até na França. Luís 
Fernando Figueiredo, considerado um dos 
grandes artilheiros do país. E os que al-
cançaram a Seleção Brasileira: Winglinton 
China, destaque em Jogos Pan-Americanos 
(medalha de prata/1995 em Mar Del Pla-
ta e ouro/2003 em Santo Domingo). Sílvia 
Helena, que em Jogos Pan-Americanos ob-
teve medalhas de ouro em Santo Domin-
go (2003) e Guadalajara (2011). Ana Paula, 
campeã mundial (Sérvia/2013), bicampeã 
dos Jogos Pan-americanos (2011 em Gua-
dalajara e 2015 em Toronto) e tricampeã 
em Jogos Pan-Americanos (2011 em São 
Bernardo do Campo, 2013 em Santo Do-

mingo e 2017 em Buenos Aires). Atualmen-
te defende o clube Rostov Don da Rússia.

Ary Façanha de Sá, Codó e Joelma 
Neves foram destaque no Atletismo. Ary 
Façanha de Sá conquistou o quarto lugar 
nos saltos nas Olimpíadas de 1952 em Hel-
sinque/Finlândia (quarto lugar). Um ta-
lento tão grandioso, que o levou a mudar 
para os 110 e 400 metros com barreiras 
nas Olimpíadas de 1956. 

 Codó, campeão nos 100 metros rasos 
no Troféu Brasil de 2006, foi no ano seguinte 
ouro no Pan-Americano do Rio de Janei-
ro no revezamento 4x100. Participou das 
Olimpíadas de 2008 e 2012. Joelma dis-
putou os Jogos Pan-Americanos de Gua-
dalajara (2011), conquistando a medalha 
de ouro no revezamento 4x400.

No xadrez, o nome do Maranhão fi-
cou conhecido em todo o mundo através 
do desempenho de Rafael Leitão. Hepta-
campeão brasileiro, alcançou o título de 
Grande Mestre Internacional pela Fede-
ração Internacional. Defendeu o Brasil em 
oito olimpíadas e em diversos campeo-
natos mundiais, sendo o único brasileiro 
campeão mundial por duas vezes: sub-12 
(Varsóvia/Polônia - 1991) e sub-18 (Me-
norca/Espanha - 1996). Conquistou por 
sete vezes o Campeonato Brasileiro Ab-
soluto de Xadrez (1996, 1997, 1998, 2004, 
2011, 2013 e 2014).

A natação, nas últimas décadas, con-
seguiu resultados expressivos. Vinicius 
Gobel, Tailane Jansen, Ana Helena Paiva, 
Ana Karla Salazar, Taísa Jansen, Katerine 
Petrini, que chegaram às seleções na-
cionais, abrindo as piscinas para outros 
grandes nadadores maranhenses. A par-
tir de 2006, uma consciência coletiva por 
parte dos atletas, levou Frederico Castro 
ao 3º lugar no revezamento 4x100 medley 
no Mundial Júnior e Felipe Cunha, com 
recorde Sul-Americano nos 1500 livres 
no Sul-Americano de Caracas. Destaca-
mos também as maratonas aquáticas, 
que desde 2015 trouxeram Carol Hertel 
e Júlia Nina, campeãs Sul-Americanas 
(2017). As duas, juntamente com Hei-
tor Rayol vão em busca da vaga para o 
Mundial da categoria júnior em 2018.

Iziane Castro, ala do basquete, foi no-
tícia por sua atuação como ala da Sele-
ção Brasileira, campeã da Copa Améri-
ca (2001), participante das Olimpíadas 
de 2004 e do Mundial de 2006. Em 2011 
defendeu o Maranhão Basquete na Liga 
Feminina.

No judô, quem escreve nossa história 
mais recente é Ítalo Mazilli, 19 anos, cate-
goria ligeiro (60Kg), integrante da Seleção 
Brasileira que disputou o Mundial (2018).

No beach soccer, o grande destaque é 
Datinha. Sua fonte de renda era a pesca. 
Mas foi nas areias de Tutoia-MA que ele 
‘pescou’ um talento precioso. Descober-
to pelo técnico Chicão (assistente técnico 
da Seleção do Brasil), saiu do Maranhão 

para alcançar a Seleção Brasileira e con-
quistar o mundo. Já participou de duas 
Copas do Mundo Fifa (2013 e 2015). Foi 
artilheiro do Sul-Americano e campeão 
da Copa do Mundo (2017) do Mundialito 
(2016 e 2017). Do futsal para o futebol fe-
minino, Tânia Maranhão defendeu o Fla-
mengo/Marinha, chegando a conquistar 
um Campeonato Carioca e o Campeona-
to Brasileiro de Futebol Feminino (2016). 
Pela Seleção Brasileira disputou os Jo-
gos Pan-Americanos (2003 e 2007), sen-
do campeã em 2007 ao vencer os Estados 
Unidos da América. Participou dos Jo-
gos Olímpicos de 1996, 2000, 2004 e 2008. 
Conquistou a medalha de prata nas duas 
últimas ocasiões.
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Grandes momentos do futebol
Conheça os detalhes de importantes acontecimentos do esporte das multidões em nosso estado, desde a fundação de O Imparcial

Entrevista// Manoel Martins

N
o começo dos anos 30, 
o futebol já despontava 
como grande modalidade 
esportiva no Maranhão. 

Dos nossos três considerados clu-
bes grandes ainda em atividades, 
existia apenas o Sampaio Corrêa 
Futebol Clube, fundado em 25 de 
março de 1923. 

   Em 24 de setembro de 1932, 
O Imparcial anunciava a funda-
ção do Maranhão Atlético Clube, 
segundo mais antigo clube de fu-
tebol do estado, que possui 14 tí-
tulos de campeão estadual. O jor-
nalista, pesquisador e historiador 
do futebol, Manoel Martins, ex-
repórter de O Imparcial, relata, 
nesta edição, um pouco da his-
tória do esporte de massa, desde 
a fundação deste jornal. 

Primeirio título
Depois de um vice-campeona-

to em  1926, a equipe do Sampaio 
Corrêa conquistou seu primeiro 
título de campeão maranhense, 
ao vencer no jogo final do União 
pelo placar de 15 a 0. (15.10.33.) 
Além do time boliviano disputa-
ram o campeonato Mac, Tupan, 
Sirio, America, Comercial, Itararé 
e Montevidéu.  

Santa Izabel
Com ajuda do Interventor do 

Maranhão, Paulo Martins de Sou-
za Ramos, os dirigentes do Moto, 
inauguraram em 17 de fevereiro 
de 1939, o extinto Estádio San-
ta Izabel, que foi desativado em 
1971. Em 1940, a equipe moten-

se criou o seu departamento de 
futebol. A equipe motorizada 
conquistou seu vigésimo sexto 
título nesta temporada.

Heptacampeonato
    Com um time formado com 

bons jogadores trazidos de outros 
centros do Brasil, o time motense 
começou sua maratona vitoriosa 
de sete títulos de campeão mara-
nhense de futebol (1944 a 1950). 
No primeiro titulo, o de 1944, o 
Moto venceu no último jogo do 
Botafogo do Anil pelo placar de 
7 a 1. Válber Penha, Justino e Ca-
rapuça. Sandorval, Frazio e Val-
demar. Galego, Mourão;  Pepê; 
Zuza e Jesús, foi a formação do 
time motense. (4/4/1945)

 Nhozinho Santos
   Em 1º de outubro de 1950, 

com realização de um jogo en-
tre Sampaio Corrêa e Paysan-
du-PA, com a vitória do time 

 Papão do Norte 
   Depois de uma bela campa-

nha na década de 40, mais preci-
samente em 1948, quando levou 
o titulo de  Campeão dos Campe-
ões do Norte, após um empate no 
jogo final diante do Fortaleza por 
2 a 2, em 1968 o quadro motense 
voltou a vencer um Torneio com 
a participação dos campeões do 
Norte e da Amazônia.  No jogo 
final, o time do Moto empatou 
com o Esporte Clube Piauí em 1 
a 1. (no dia 8/9/1968). Como de-
talhe, neste mesmo ano, o Moto 
conseguiu o  tricampeonato ma-
ranhense (1966,1967 e 1968).

Maranhão-Pará
    No início da década de 70, 

mais uma vez o futebol maranhen-
se venceu dois torneios interesta-
duais. Desta vez foi o Maranhão-
Pará, competição que envolvia 
Sampaio e Moto do Maranhão 
e Paysandu e Clube do Remo de 
Pará. Em 1972, o Moto venceu de 
maneira brilhante, no último jogo, 
o Paysandu, pelo placar de 2 a 1. 
(29/2/1972.). No ano seguinte, foi 
a vez do Sampaio ser o vencedor. 
No jogo final diante do Moto em-
pate de 1 a 1 (18/2/1973)

Brasileiro
Começamos a disputar o Cam-

peonato Brasileiro em 1973. O nos-
so primeiro representante foi o 
Moto Clube de São Luís, que teve 
um péssimo desempenho. Foram 
28 jogos com apenas uma vitó-
ria diante do Ceub de Brasília. O 
time motense foi penalizado com 

a perda de 12 pontos devido à es-
calação de um jogador (Calibé) 
de forma irregular. 

   
MAC  no Nacional

   O MAC, em 1979, após ven-
cer de maneira brilhante o cam-
peonato regional, participou do 
Brasileiro e pela primeira vez um 
clube maranhense conseguiu 
passar para uma nova fase da 
competição. 

Castelão
No dia 1º de maio de 1982, 

a festa foi bastante animada no 
Bairro do Barreto. Cinquenta e 
nove mil, seiscentos e sessenta e 
seis torcedores pagaram um in-
gresso simbólico, para mais de 
dez mil pessoas entre convida-
dos e cronistas esportivos assisti-
rem  a um torneio com a partici-
pação de Sampaio, Moto, MAC e 
Expressinho, com o time bolivia-
no ganhando a competição. Era a 
inauguração do Estádio Castelão.

Seleção Brasileira
 No dia 5 de maio, tivemos a 

primeira apresentação da Sele-
ção Brasileira de Futebol. O ad-
versário foi a Seleção de Portu-
gal, com vitória do time brasileiro 
pelo placar de 3 a 1.

JEBs  
     No dia 17 de maio de 1988, 

o então Secretário de Desporto e 
Lazer, Carlos Guterres,  anuncia-
va a realização do Jogos Escolares 
Brasileiros  Jeb’s  para a cidade de 
São Luís, depois de um luta muito 

grande em Brasilia. Mais de dez 
mil participantes entre atletas e 
técnicos e dirigentes de  quase 
todo Brasil participaram da com-
petição. O Estado do Maranhão 
sagrou-se campeão nas moda-
lidades de Futebol e Handebol, 
além de várias medalhas em ou-
tras competições. 

Campeão invicto
Depois de uma bela vitória em 

Juiz de Fora por 1 a 0, o time do 
Sampaio decidiu o título de cam-
peão brasileiro de Futebol da série 
D diante do Francana de São Pau-
lo. Vitória do Sampaio pelo lacar 
de 3 a 1, com 65.616 pagantes no 
Estádio Castelão. Com o resultado 
o time boliviano levantou o titulo 
de campeão invicto na competi-
ção. Geraldo, Erly; Gelásio; Ney 
e Lelis. Luis Almeida,Toninho; 
Ricardo (Edirzinho). Jô, Marce-
lo Baron e Adãozinho. Técnico: 
Pinho (30.11.1997)

Maior público
No ano de 1998, tivemos dois 

eventos que merecem registro. 
Foram dois jogos no mês de se-
tembro de com presença de qua-
se cem mil torcedores no Estádio 
Castelão. O primeiro aconteceu no 
dia 23.09.98, a Seleção Brasileira 
empatou de 1 a 1 contra a Iugos-
lavia, com 91.996. No dia seguin-
te, o Sampaio participou da copa 
Commmebol contra o Santos de 
São Paulo, com 95.710 pagantes. 
O resultado final da partida foi 
vitória do Santos pelo placar de 
5 a  1. (24/9/1998).

boliviano pelo placar de 2 a 1, 
o Estádio Municipal Nhozinho 
Santos foi inaugurado. O “Gigan-
te da Vila Passos”, como é deno-
minado, teve outros nomes: Es-
tádio Paulo Ramos (interventor 
do Estado naquela época), Está-
dio Getúlio Vargas e Presidente 
Dutra. Um projeto Lei de autoria 
de Walter Pereira Bessa mudou 
o nome para Estádio Municipal 
Nhozinho Santos, numa home-
nagem a Joaquim Moreira Alves 
dos Santos.

Pelé no Maranhão
   O Nhozinho Santos rece-

beu a visita do maior jogador do 
mundo, “Pelé”, em duas oportu-
nidades. A cidade de São Luís pa-
rou para ver o Santos no dia 6 de 
outubro de 1957, quando o time 
paulista veio fazer um amisto-
so diante do Sampaio Corrêa. A 
vitória foi do time paulista pelo 
placar de 2 a 1, com os dois gols 
de Pelé no 2º tempo. O zagueiro 
Terrível, de pênalti, fez o gol do 
Tricolor. O Santos voltou a São 
Luís em 5/11/67, jogando con-
tra uma seleção local e venceu 
por 1 a 0, gol de Silva aos 17 do 
2º tempo.  

Maranhão-Piauí
Na década de 60, ganhamos 

duas vezes o Torneio Maranhão 
x Piauí envolvia os três principais 
clubes dos dois estados. Em 1964 
foi o Sampaio o vencedor. Em 1965 
deu MAC, que no jogo final ven-
ceu de maneira brilhante o Moto 
por 4 a 3, no dia 16/5/1965.

ARQUIVO/HONÓRIO MOREIRA
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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). Ven-
de-se c/ móveis projeta-
dos. Não perca tempo! Ve-
nha conferir! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

Vende exe. casa dup. c/ 
180 m², toda no porc. , c/ 
4 quartos , sendo 2 suí-
tes, sala p/ 2 amb., lavabo, 
cozinha ampla, DCE , var. 
pisc. c/ churras. Coz . de 
apoio, garagem  p/ 3 car-
ros , portão de alum. Aut. 
Não perca essa oportuni-
dade, 3227-3099 / 9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br

CA000245 – Vende-se exc. 
casa duplex c/ terraço, 4 
qts, 3 wc s/ 2 ste e 2 semi
-ste, sala de star e jantar, 
lavabo, escritório, coa, coz., 
dce, qntal amplo, garagem 
p/ 4 carros, 200 mts cons-
truída R$ 420.000,00 Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 / 
98223-8422.

LOTEAMENTO BOB KEN-
NED - COD [604] - Vende-se 
uma casa. Valor: 180.000,00. 
Fone: 3238-3583/99973-9137.

ARAÇAGI - COD [702] - Vende 
casa duplex com sala, copa, 
cozinha, 3 quartos, 3 banhei-
ros, suítes, closet, garagem. 
Valor: R$ 300.000,00. Fone: 
3238-3583/ 99973-9137.

ARAÇAGI - COD [703] - Ven-
de-se casa com sala, copa, 
cozinha, 3 quartos, 3 banhei-
ros, suítes, closet, garagem. 
Valor: R$ 250.000,00. Fone: 
3238-3583/ 99973-9137.

ARAÇAGI III - COD [701] - 
Vende casa com sala, cozi-
nha, copa, 3 quartos, 1 suí-
te, quintal, garagem. Valor: 
R$  215.000,00. 3238-3583/ 
99973-9137.

ARAÇAGI - COD [700] - Ven-
de-se casa com sala, copa, 
cozinha 3 quartos, suíte, 
lavanderia, quintal, clo-
set, terraço, garagem. Va-
lor: R$ 400.000,00. Fone: 
3238-3583/ 99973-9137.

ANIL

Av. Santos Dumont – COD. 
[689] - Vende-se uma casa 
com 3 suítes, churrasqueira, 
piscina, quintal, varanda, s. 
de estar,s. de jantar, 5 vagas 
na garagem,wc social, jardim 
de inverno, sauna, deck mo-
lhado, canil. R$ 320.000,00. 
Fone: 3238-3583/99973-9137.

Av. Santos Dumont – COD. 
[689] Vende-se uma casa 
c/3 stes, churr., piscina, 
qntal, varanda, s. de es-
tar,s. de jantar, 5 vagas 
na garagem, wc social, 
jd de inverno, sauna, 
deck molhado, canil. R$ 
320.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

CA000315 – Vende-se exc. 
casa duplex c/ 4 qts, 3 wc 
s/ 1 te, sala, copa, coz., área 
de serviço, qntal amplo c/ 
lavanderia e 1 vaga de ga-
ragem, 164,60mts de área 
total R$ 190.000,00 Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 / 
98223-8422.

CA000315 – Vende-se exc. 
Casa duplex, c/ 3 qts, 2 wc 
s/ 1 ste, sala, copa, coz., va-
randa, qntal amplo e gara-
gem p/1 carro R$ 190.000,00 
Tr: (98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

ANIL/CANAÃ

CA00005 Vende-se exc. 
Casa c/áreas livres, ter-
raço coberto, varanda 
lateral, sala ampla (star 
e jantar) , wc social, 2 qts 
s/ 1 ste, copa, coz., área de 
serviço, lavanderia, dce e 
piscina R$ 230.000,00 Tr: 
(98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: classifica-
dostem@gmail.com

ALTO DO TURU II

ALTO DO TURU II – COD.  
[485]  - Vende-se casas no-
vas c/ portão de alumínio, 
garagem para 3 carros, sala, 
copa, cozinha americana, 1 
wc, 1 suíte, 1 semi-suíte, jar-
dim de inverno, caixa d’água 
e poço artesiano, Valor: R$ 
140.000,00. Fone: 3238-3583 
/ 98119-4495.

ALEMANHA

CA000249 Vende-se exc.casa 
c/terraço,garagem,sala de 
star, sala de jantar 3 qts s/ 2 
stes, coz., e área de serviço, 
lavanderia, dce e qntal am-
plo R$ 300.000,00 Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 / 
98223-8422.

Vender, comprar, alugar, pas-
sar... ou trocar. Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: classifica-
dostem@gmail.com

Vendo casa c/2 qrtos, sala, 
2 jardins de inverno, wc so-
cial, coz., qntal c/ dep. c/ 
banheiro, deposito, gara-
gem c/terraço. R$ 180 mil 
Tr: 32356687/ 999712399/ 
996064732/ 988168000 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br.

CALHAU

CA000154 Vende-se exc. casa 
duplex c/ 1100mts, c/ mo-
veis planejados, 3stes,s/1c/ 
closet, banheira, sala de tv, 
coz., laanderia, dce, qntal 
amplo c/ piscina, churras-
q.e garagem p/ 10 carros 
R$ 1.200.000,00 Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 / 
98223-8422

CA000341 – Vende-se ou alu-
ga-se exc. casa nasc. c/ mó-
veis planej.e 800mts de área 
total, sla e 3 ambientes, copa, 
coz., escritório, 4 qts e 4 wc s/ 
2 stes, 2 jardim de inverno, qn-
tal amplo c/ coz de apoio, la-
vanderia, área de serviço, dce, 
dispensa, depósito, canil, área 
de lazer completa c/ piscina 
em decline c/ cascata, bar, ba-
nheiro de apoio, garagem p/ 
10 carros e poço artesiano R$ 
1.200.000,00 Tr: (98) 3248-6709 
/ 99983-2772 / 98223-8422.

Calhau - Vendo Casa na Rua 
Gaivotas c/4 stes, sendo 3 ste 
c/closet, Armários proj. em 
todos os dormitórios, na cz e 
bn,  Sl em 3 ambientes. Sala 
de TV, Escritório, AS, área 
verde, Canil. Tr: (98)3235-
5010 2106-3307

CENTRO

Vendo ou alugo casa comer-
cial c/7 salas c/ banheiro, 
copa, coz., recepção c/ wc, 
jd de inverno e deposito. 
Aluguel: R$ 5.000,00 Ven-
da: R$ 550.000,00 Tr: 3235-
6687 / 3235-6477/ 99971-
2399/ 98816-8000, www.
ayrtonejulioimoveis.com.
br COD: 9598.

Centro - Vendo ou alugo casa 
comercial quitada na Rua 
Custodio Serrão c/ recep-
ção, escritório, jd de inver-
no, wc social, área de servi-
ço com wc, deposito e coz, 
Venda: R$ 200.000,00. Alu-
guel: R$ 1.500,00 Tr.: 3235-
6687 / 3235-6477 / 99971-
2399 / 99606-4732, www.
ayrtonejulioimoveis.com.
br COD: 9599.

Vendo exc. casa na Rua 
da Glória c/01 ste master, 
02 stes reversível, lavabo, 
sala de estar, sala de jantar, 
cz, DCE e área de lazer. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307

Centro - Vendo, Casa Mora-
da Inteira, Rua do Sol(Bem 
Localizada)com 7 stes, sala, 
lavabo, despensa, copa, cz, 
lv, AS. Tr: (98)3235-5010 
2106-3307

Vendo, Casa Rua Grande 
(Oswaldo Cruz)com 8 slas, 
5 bn, Próximo Embratel Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307

Vendo Casa na Rua das 
hortas c/1 qrto sala cz bn 
nascente garagem, escri-
tório. Tr: (98)3235-5010 
2106-3307

CIDADE OPERÁRIA

CIDADE OPERÁRIA – COD. 
[673] - Vende-se casa na 
unidade 203, 2 qts, 1 poço 
artesiano, sala, coz., ga-
ragem, wc social, terraço, 
portão de alum. Valor: R$ 
130.000,00. Fone:  3238-3583 
/ 9 9973-9137. 

CIDADE OPERÁRIA – COD. 
[626] Vende-se casa na uni-
dade 203, 2 qts, 1 poço arte-
siano, sala, coz., garagem, wc 
social, terraço, qntal. Valor: 
R$ 150.000,00. Fone: 3238-
3583/99973-9137.

CIDADE OPERÁRIA – COD. 
[523] Vende-se Casa no Resd. 
Gov. Luis Rocha, portão em 
alumínio, garagem p/2car-
ros, sala, copa,coz., 2 qr-
tos,1 wc social, qntal gran-
de, toda gradeada. Valor: R$ 
200.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

CIDADE OPERÁRIA – COD. 
[581] Vende-se uma casa, c/
garagem, sala, copa, coz.,1 
qrto, 2 stes, terraço, acei-
to troca em Sítio ou uma 
casa próx. ao centro,1 wc 
social, a. serviço, qntal, 
piso cerâmico. Valor: R$ 
170.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

CIDADE OPERÁRIA - COD 
[695] - Vende-se uma casa 
c/ sala, cozinha, banheiro, 2 
quartos,terraço, garagem. 
Valor: R$ 150.000,00. Fone: 
3238-3583/99973-9137.

COHAMA 

COHAMA - Vendo casa 
c/3 qrtos s/1 ste, varanda, 
DCE, coz., área de serviço, 
gar.p/ 4 carros R$ 350 mil 
Tr.: 32356687/ 32356477 / 
999712399/ 996064732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br 
COD: 9425.

CA000371- Vende-se exc. 
casa em cond. Fechado, 
nascente c/ 3 qts, 2 wc s/ 
1 ste, sala, coz., qntal am-
plo c/ lavanderia, 2 vagas 
de garagem, área de lazer 
completa R$ 410.000,00 Tr: 
(98) 3248-6709 / 99983-2772 
/ 98223-8422

CA000182 - Vende-se exc. 
casa em cond. Fechado c/ 
móveis planej., c/ 3 qts, 2 
wc s/ 1 ste, sala, copa, coz., 
qntal amplo c/ área de ser-
viço, lavanderia, 2 vagas de 
garagem, cond. Completo c/ 
área de lazer R$ 440.000,00 
Tr: (98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

CA000359- Vende-se exc. 
casa nova, duplex em cond. 
Fechado c/ 180mts de área 
total, 3 qts e 3 wc s/ 2 stes, 
sala, copa, coz., qntal am-
plo c/ dce completo e área 
de lazer completo, 2 vagas 
de garagem R$ 379.000,00 
Tr: (98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

Vendo, Casa Na Av 12, c/1 ste, 
1 qto, sl, copa, cz, vga  p/2 
carros e 1 moto. Tr: (98)3235-
5010 2106-3307

COHAMA – Vende ou Aluga 
casa na cohama 3 quartos, 
ALFA IMÓVEIS.  98862-1821 
/ 98180-8018.

Cohama - Vendo Casa no 
Cond. Itália, nasc. c/ 1 Ste, 
2 Qtos, Sl, Bn, cz, ga. 3 car-
ros, Lv. Tr: (98) 3235-5010 
2106-3307.

Vender, comprar, alugar, 
passar... ou trocar. Anun-
cie. É só ligar: (98) 3212-
2087  ou nos envie e-mail 
para: classificadostem@
gmail.com

COHAB

CA000320 -  Vende-se exc. 
casa na cohab c/ 250mts, 3 
qts, 3 wc s/ 1 ste, sala, copa, 
coz., 2 vags de garagem R$ 
260.000,00 Tr: (98) 3248-6709 
/ 99983-2772 / 98223-8422.

COHAB ANIL III

CA000266 - Vende-se exc. 
casa c/ 4 qts, 3 wc s/ 1 ste, 
sala, copa, coz., qntal am-
plo, garagem 2, 200mts R$ 
230.000,00 Tr: (98) 3248-6709 
/ 99983-2772 / 98223-8422.

COHAB ANIL III - COD [618] 
- Vende-se uma casa com 
430.40 m² c/ sala, copa, co-
zinha, 4 quartos, banheiro, 
dep. de empregada, terra-
ço, garagem. Valor: R$ 
160.000,00. Fone: 3238-
3583/99973-9137.

COHAJAP

CA000158 - Vende-se exc. 
casa em cond. c/3qts. 2 wc 
s/ 1 ste e semi ste, 2 vagas 
de garagem, dce, wc social, 
sala, co., cond.c/ área de la-
zer completa R$ 420.000,00 
Tr: (98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422

CA000336 – Vende-se exc. 
casa c/ 4 stes, 1 lavabo, 
sala, copa, coz., qntal am-
plo, dce, coz. de apaio, la-
vanderia, garagem p/ 3 car-
roa R$ 400.000,00 Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 / 
98223-8422.
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COHASERMA

Cohaserma - Vendo casa c/ 
área de 250m² c/3 qrtos s/ 
2 stes, sala de jantar, coz., 
DCE, área de serviço, gar. 
p/4 carros, wc social, quin-
tal e coz. de apoio. R$ 370 
mil Tr: 32356687/ 999712399/ 
988168000/ 996064732. www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

Vende casa c/ 3 qtos R$ 
260.000,00, ALFA IMÓVEIS.  
98862-1821 / 98180-8018

COHATRAC 

COHATRAC PRIMAVERA – 
COD. [599] Vende-se casa 
c/área total 250m², posição 
p/o poente, portão elétrico, 
cercas elétricas, terraço, jd 
de inverno, 2 vagas na gar., 
coz., d.p.e, copa, 1 wac social, 
3qts/,closet, qntal. Valor: 
R$ 300.000,00. Fone: 3238-
3583/99973-9137.

COHATRAC IV – COD. [602] 
Vende-se casa c/área total 
250m², posição p/o poen-
te, portão elétrico, jd de in-
verno, 2 vagas na garagem, 
coz., copa, 1 wac social, 3qts. 
Valor: R$ 250.000,00. Fone: 
3238-3583/99973-9137.

 COHATRAC IV – COD. [627] 
Casa c/terraço, garagem p/3 
carros, sala, copa, coz. 3qt-
s,1ste,2 lavabos,2wc rever-
síveis, deck, lavanderia, á. 
serviço e qntal Valor: R$ 
200.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

COHATRAC II – COD. [405] Ven-
de-se uma casa, c/garagem p/2 
carros,sala, copa, coz.,5 qrto, 2 
stes, terraço, aceito troca em sítio 
ou uma casa próx. ao centro, 4 
wc, varanda, despensa, jardim 
de inverno, a. serviço, qntal, piso 
cerâmico. Valor: R$ 350.000,00. 
Fone: 3238-3583 / 99973-9137.

VILLÁGIO COHATRAC IV 
– COD. [629] Casa c/ter-
raço, gar. p/2 carros, sala 
de jantar/estar. coz. ame-
ricana, wc social. Valor R$ 
200.000,00. Fone: 3238-
3583/ 99973-9137.

COHATRAC – COD. [596] 
Vende-se uma casa c/por-
tão elétrico,garagem p/2car-
ros, Sala, copa,coz. 3 qts, 
2suítes, WC social, dep. Em-
pregada, a.serviço, quintal 
Valor: R$ 250.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

COHATRAC IV – COD. [692] 
Vende-se uma casa c/gar.p/ 
5 carros, coz., sala de jantar, 
caseiro, lavanderia, churr., 
lavanderia, sauna, varanda, 
3 salas sociais, escritório, 3 
stes, 1 lavabo, 1 closet, canil 
Valor: R$ 320.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

COHATRAC II

CA000318- Vende-se exc. 
casa c/ 4qts, s/ 2 stes, sala, 
copa, coz.,área de serviço e 
garagem R$ 200.000,00 Tr: 
(98) 3248-6709 / 99983-2772 
/ 98223-8422.

COHATRAC IV

COHATRAC IV - COD [689] - 
Vende-se uma casa com 180 
m² com sala, copa, cozinha, 
dep. de empregada, quintal, 
banheiro, 3 quartos. Valor: 
R$ 210.000,00. Fone: 3238-
3583/99973-9137.

COHATRAC IV - COD [627] - 
Vende-se casa com 180 m² c/ 
sala, copa, cozinha, 3 quar-
tos, 2 banheiros, suite, a. de 
serviço, garagem para 3 vei-
culos. Valor: R$ 280.000,00. 
Fone: 3238-3583/99973-9137.

COHATRAC IV - COD [691] 
- Vende-se uma casa c/ sa-
la,copa, cozinha, banhei-
ro,3 quartos, cerca elétri-
ca, portão elétrico,garagem 
para 3 veiculos. Valor: R$ 
230.000,00. Fone: 3238-
3583/99973-9137.

COHABIANO 10
Vendo casa c/ 85m² de área 
construída, em terreno de 
600m² + terreno anexo c/ 
1.200m² (área total 1.800m²), 
com 3 esquinas. Casa c/ 2 
quartos, sala, cozinha e WC 
social. Próx. ao novo conjunto 
da CAIXA no Cohatrac (Av. 3, 
Nº 50/ Cohabiano 10). Ao lado 
do Conjunto Rivieira Cohatrac/ 
Estrada da Maioba. Tratar c/ 
Barbosa no (98) 9 9148.5777 
(Fone/WhatsApp). (B: 12.5)

ESTRADA DE RIBAMAR

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

ESTRADA DE RIBAMAR - Ven-
de casa, no residencial par-
que dos rios, com varanda, 
sala, 01 quarto, 01 suíte, wc 
social, cozinha americana 
com armários, área de ser-
viço e garagem.  r$ 220.000,00 
- 3268.3390 - 99976.7018.

FELIPINHO

Felipinho - Vendo Casa no Si-
tio Leal com 2 qtos , 1 Ste, Bn 
social, Cz, DEC, Lv, Quintal. 
Tr: (98)3235-5010 2106-3307

IPASE

Vendo casa c/ área de 250m² 
c/ 3 qrtos s/2 stes, sala em 
L, varanda, wc social, copa/ 
coz., jard.de inverno, qntal e 
área de serviço. R$ 330 mil 
Tr: 32356687 / 99971-2399 / 
996064732 / 988168000 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

IPEM SÃO CRISTOVÃO

VENDE CASA COM SALA, 03 
QUARTOS, WC SOCIAL, COZI-
NHA, QUINTAL E GARAGEM. 
R$ 170.000,00 - 3268.3390 
- 99976.7018.

IPEM TURU

IPEM TURU- Vende casa, c/
varanda, sala, 01 ste, wc so-
cial, coz., garagem e qntal 
R$ 250.000,00 - 3268.3390 
- 9976.70818

JARDIM ELDORADO

JARDIM RENASCENÇA - Ven-
do casa nascente c/área de 
360m² na Rua dos Manacás 
c/3 qrtos sendo 1 ste c/closet, 
sala em L, copa, coz., gara-
gem p/4 carros, escritório, 
DCE R$ 450 mil Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

JARDIM TROPICAL

Vendo casa c/ área de 360m² 
c/4 qrtos sendo 1 ste, wc so-
cial, coz., sala, garagem, qn-
tal. R$ 150 mil Tr: 3235-6687/ 
99971-2399/ 99606-4732/ 
98816-8000 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

JORDOA

 Alugo-casa, de conj, conj. 
caiçara, jordoa  c/ 1-qto , 
1-ste, sl, cz, d.p.e. varan-
da, bn, lavanderia, copa 
Tr: (98)3235-5010 2106-3307.

LIMA VERDE

Lima Verde – COD. [687] 
Vende-se uma casa com 3 
qts, 1 suíte, wc social, s.de 
estar, s. de jantar,cozinha, 
tv a cabo,terraço, quintal, 
cerca elétrica. R$ 180.000,00. 
Fone: 3238-3583/99973-9137.

MAIOBÃO

Vende excelente casa qui-
tada, com 2 quartos sendo 
1 suite, 02 salas, WC social, 
cozinha ampla, terraço, gara-
gem p/ 2 carros. Venha con-
ferir. 3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.com.br.

MONTE CASTELO

Monte Castelo - Vendo Casa 
Duplex, Rua Engenheiro Brito 
Passos, n ° 05,c/ 3 stes, 1 qto, 
2 slas, cz, 2 dependência de 
empregada, garagem 3 carros. 
Tr: (98) 3235-5010 2106-3307

OLHO D´AGUA

CA 000384 – Vende-se exc.
casa em cond. Fechado c/ mó-
veis planej., c/ 3qts, 3 wc s/ 
2 stes (1c/closet), sala, coz., 
qntal amplo c/ área de lazer 
privativa, piscina privativa e 
churrasq.,coz. de apoio, dce 
completo, lavanderia e cond.c/
área de laer completa e se-
gurança 24hrs R$ 470.000,00 
Tr: (98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

CA000390- Vende-se exc. 
casa c/ móveis planej.c/
3qts, 3wc s/1 ste, sala, la-
vabo, copa, coz., qntal amplo 
c/ lavanderia, dce completo, 
garagem p/ 2 carros, cond.c/ 
área de lazer completa c/ 
piscina, churrasq., quadra 
poliesportiva, segurança 
24 hrs Tr: (98) 3248-6709 
/ 99983-2772 / 98223-8422

CA000025- Vende-se exc. 
casa em cond.c/ móveis 
planejados, piso porcel., 
sala de tv, copa, coz.ame-
ricana, 3 qts, 4 wc s/3 stes, 
qntal amplo, dce, lavan-
deria, garagem p/2 car-
ros, cond.c/ área de lazer 
completa R$ 490.000,00 Tr: 
(98) 3248-6709 / 99983-2772 
/ 98223-8422.

Olho D’agua - Vendo casa no 
Olho D’Água, Rua G, Sl em 
3 ambientes, 1 Ste, 2 qtos, 
1 Escritório, cz, DCE, Qto de 
Goma, 4 bn na parte interna 
e 1 bn na parte externa, 2 
churrasqueira, piscina área 
para 11 carros. Tr: (98)3235-
5010 2106-3307.

PAÇO DO LUMIAR

Vde casa em Cond. Fec. c/ 
apenas 11 csas, no Cond. 
Ville Lumiar, c/ 84,41 m² 
privativos, c/ 2 qtos  do 1 
suíte, Sla p/ 2 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.bmende-
simoveis.com.br.

PARQUE ATHENAS

CA000355- Vende-se exc.
casa toda no porc. c/ mó-
veis planej., 3 qts, 3 wc s/ 2 
stes ( 1c/closet), sala c/ san-
cas, copa, coz. americana, 
qntal amplo c/ lavanderia, 
em exec.localização, gara-
gem p/ 4 carros, 360mts de 
área total R$ 470.000,00 Tr: 
(98) 3248-6709 / 99983-2772 
/ 98223-8422

PARQUE SHALON

CA000302 Vende-se uma 
casa c/ 3 stes, c/ armários 
embutidos, sala, copa, coz., 
área de serviços, dce, 4 vagas 
de garagem R$ 450.000,00 
Tr: (98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

Vende casa c/ 3 quartos e vaga 
p/ 4 carros, ALFA IMÓVEIS.  
98862-1821 / 98180-8018

PLANALTO VINHAIS II

CA000248 Vende-se exc. 
casa c/ 3 qts, 2 wc,sala, copa, 
coz., dce e qntal amplo, ga-
ragem p/ 3 carros, 250 mts R$ 
300.000,00 Tr: (98) 3248-6709 
/ 99983-2772 / 98223-8422.

PLANALTO VINHAIS II - COD 
[630] - Vende-se uma casa 
com sala, copa, cozinha, ba-
nheiro, dep. de empregada, 
a. de serviço, despença, la-
vanderia, quintal, terraço, 
portão elétrico. Valor: R$ 
270.000,00. Fone:  3238-
3583/99973-9137.

PONTA DO FAROL

PONTA DO FAROL - Vendo 
casa quitada c/área de 360m², 
toda projetada e no porc. c/4 
qrtos s/3 stes, wc social, sala 
em L, copa, coz., área late-
ral, gar.p/5 carros, escritório, 
área de serviço, DCE, piscina 
R$1.200.000,00 Tr: 3235-6687 
/ 3235-6477 / 99971-2399 / 
99606-4732 www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br

QTAS DO CALHAU

Vende mansão c/645 m² 3 
pavtos, c/4 sts c/ arm, esc, 3 
sls amplas, WC soc, 2 cozs, 
depósito, dispensa, 02 DCE, 
5 gars, área de lazer c/ pis-
cina c/ iluminação, chur-
rasque, hidro massagem 
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.bmendesi-
moveis.com.br

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: classifica-
dostem@gmail.com

Exc. Cond. Fechado em cons-
trução c/ apenas 6 casas na 
melhor, localização da cidade, 
c/ 230 m² priv.(cada), duplex, 
toda no porcelanato, c/ 03 sts 
sdo 01 master, esc., sala p/ 03 
ambientes, lavabo, sala ínti-
ma, coz. Ampla, DCE, ampla 
área livre, 02 gar. Por apenas 
R$ 950 MIL. Aproveite. 3227-
3099 / 9973-4073.

RENASCENÇA

Renascença - Vendo Casa 
Rua das Limeiras, bem lo-
calizada próx. da Av. c/Sl, 
02 Qtos, 01 Ste, Bn, Copa/Cz, 
Garagem, Nasc. Tr: (98)3235-
5010 2106-3307

Vendo casa no Renascença 
com: 01 ste, 04 qtos, sl , Cz, 
bn Social, DCE e garagem. 
Tr: (98)3235-5010 2106-3307.

RENASCENÇA II

Jardim Renascença II - Ven-
do casa c/área de 360m², 
toda no porcel., nascente, 
c/4 qrtos s/3 stes e semi-s-
tes, varanda,, garagem p/5 
carros, sala de estar/ jantar, 
copa/ coz., cisterna, DCE, 
qntal,  lavabo, área de ser-
viço completa R$ 550.000,00 
Tr: 32356687 / 32356477/ 
999712399/ 996064732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

Casa com 3 stes + 1 qrto, todos 
os compartimentos c/ mo-
veis projetados, DCE, piscina, 
churr., ETC R$ 900.000,00. 
Tr: 3235-6687 / 3235-6477 
/ 99971-2399 / 98816-8000 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9390.

Vende  excelente casa em 
terreno de 600 m² c/  250 
m² de área construida,  03 
qtos sendo 01 suíte c/ armá-
rios, salas de estar e jantar 
, biblioteca, WC social c/ ar-
mário, cozinha c/ armários, 
02 despensas, área de ser-
viço, 02 DCE, garagem co-
berta para 06 carros.Venha 
conferir! 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

RESID. VINHAIS II

Residencial Vinhais II- Vendo 
casa com área de 390m² com 
3 suítes com armários, DCE, 
sala, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, gara-
gem para 3 carros, varandão 
R$ 350 mil. Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

RES. PINHEIROS

 CA000304 – Vende-se exec. 
casa duplex c/ 244 mts, toda 
no porc.c/3sts, s/ 1 c/ closet, 5 
wc, sala, copa, coz., qntal am-
plo c/ área de serviço e área 
de lazer c/ piscina e churrasq., 
garagem p/ 5 R$ 480.000,00 
Tr: (98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

SÃO CRISTOVÃO

JARDIM SÃO CRISTOVÃO - 
COD [696] - Vende-se uma 
casa com 360 m² com sala, 
copa, cozinha, 3 quartos, 2 
banheiros, lavanderia, quin-
tal, garagem para 2 veicu-
los. Valor: R$ 180.000,00. 
Fone: 3238-3583/99973-9137.

SÃO CRISTOVÃO - COD 
[694] - Vende-se casa com 
300 m². Valor: 140.000,00. 
Fone: 3238-3583/99973-9137.

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

São José de Ribamar - Ven-
do casa duplex c/ área de 
265m² c/ 3 qrtos s/1 ste, 
wc social, varanda, gar.p/2 
carros, coz., sala, qntal e 
escritório R$ 140.000,00 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9441

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: classifica-
dostem@gmail.com

SÃO FRANCISCO

São Francisco - Vendo casa 
com área de 720m² com 3 
quartos sendo 1 suíte, 3 sa-
las, banheiro social, DCE 
completa, varanda, quintal, 
cozinha, garagem e varanda 
R$ 800.000,00 Tr: 32356687 
/ 32356477 / 999712399 / 
996064732, www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

SÃO FRANCISCO - Vendo 
casa na Av. Ferreira Gou-
lart c/ 2 qrtos sendo 1 ste, 
wc social, garagem, sala, 
coz., qntal R$ 160 mil Tr: 
32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 

SÃO FRANCISCO - Vendo 
casa na Av. Ferreira Gou-
lart c/2 qrtos s/1 ste c/wc 
social, sala de estar/jan-
tar, coz. e qntal, casa c/
mais 3 kitnetes R$ 370 mil 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

TURU

Vende casa c/ 90,65m², no-
vas, em condomínio fechado, 
com 3 quartos s/ 1 suite, sala 
de estar e jantar, WC social, 
cozinha com área de servi-
ço, garagem, área de lazer 
c/ piscina, salão de festas e 
churrasqueira, pagamento 
facilitado. 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br.
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TURU - Vende casa com 
sala, 02 quartos, 01 suíte, 
wc social, cozinha, quintal 
e garagem. R$ 230.000,00 
- 3268.3390 - 99976.7018.

Vende Casa no Condomínio 
Pienza, na Rua Boa Esperan-
ça, c/ 168 m² privativos, c/ 03 
quartos sendo 01 suíte, sala 
de estar/jantar, WC social, 
cozinha c/ área de serviço, 
DCE, Área de lazer c/ pisci-
na e Churrasqueira, garagem 
para 04 carros. Venha con-
ferir! 3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.com.br

CA000391 - Vende-se exc. 
casa em cond. fechado c/ 
movéis planej.c/3qts, 2wc 
s/ 1 ste, sal c/ jardim de in-
verno, copa, coz., qntal am-
plo c/ lavanderia e 2 vagas 
de garagem cond. Comple-
to c/ área de lazer (piscina, 
churrasq.e quadra polies-
portiva). Tr: (98) 3248-6709 
/ 99983-2772 / 98223-8422.

ANIL

Anil- Alugo casa Conjunto 
Santo Dumont com, 02 qtos, 
sl, cz, bn social, vga e AS. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307.

ANIL – Aluga casa c/ 5 qtos, 
próximo do divina pastora, 
ALFA IMÓVEIS.  98862-1821 
/ 98180-8018

AURORA

Aurora - Aluga-se casa no 
Residencial Filadélfia III, com 
2 qtos, sala, cz, bn, quin-
tal, vga. Tr: (98)3235-5010 
2106-3307

BEQUIMÃO 

BEQUIMÃO - Alugo casa c/ 
área de 250m² c/ 4 qrtos s/2 
stes, wc social, coz., qntal, 
área de serviço e garagem 
R$ 1.200,00 Tr: 32356477/ 
32356687/ 999712399/ 
996064732 www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br COD: 9620.

CALHAU

CA000276 – Aluga-se exc. 
casa c/ 4 stes, sala, copa, 
coz., garagem, qnatl e área 
de serviço R$ 4.000,00 Tr: 
(98) 3248-6709 / 99983-2772 
/ 98223-8422.

Aluga-se casa c/gar, ter, 
sla,coz, corr, wc social, suíte 
e área de serv., ao lado do 
ponto final da Cohama. Px. 
Litorânea. Tr: (98) 98852-
0715/ 98115-2265 zap.  (B-4)

CIDADE OPERÁRIA 

[Cód. 619] Cidade Operária – 
Aluga-se casa para eventos, 
c/salão de festas, escritó-
rio, varanda, piscina, cam-
po, churr., 2 wc’s e estacion. 
p/vários veículos. Valor R$ 
4.000,00 Fone: (98) 3238-
3583/(98) 99973-9137.

CHÁC. BRASIL TURÚ

Aluga Exc. Casa em terreno 
de 900 m², toda avarandada, 
c/04 qtos s/2 stes, ampla 
sala de estar e sla de TV , WC 
social, coz. c/armários, DCE, 
cozinha de apoio, ampla área 
livre, garagem p/04 carros. 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

Vender, comprar, alugar, 
passar... ou trocar. Anuncie. 
É só ligar: (98) 3212-2087 .

COHAB

Cohab - Alugo casa com 
2 qrtos sendo 1 ste, sala, 
copa, cozinha, banheiro 
social e varanda R$ 900,00 
Tr: 32356687 / 32356477 / 
999712399 / 996064732, 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9616.

COHABIANO

[Cód.A02 ] COHABIANO - 
Aluga-se uma casa c/sala 
de estar, coz., sala de jantar, 
qntal c/á. serviço, 2 qts, 1 
ste, wc social, próx.ao ter-
minal de onibus do Coha-
trac IV. Valor: R$ 1.000,00 
Fone: (98) 3238-3583/ (98) 
99973-9137.

COHAJAP

CA000287 – Aluga-se exc. 
casa c/ 4 qts, 5 wc s/ 2 stes, 
sala em dois ambientes, 
coz.ampla e garagem p/ 4 
carros R$ 2.500,00 Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 / 
98223-8422.

COHATRAC

Cohatrac - Aluga Casa na Rua 
G com Sala, 3 Qtos, Cz, Bn 
social, Lv Coberta, Quintal 
e 3 vagas na garagem. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307

ESTRADA DE RIBAMAR

Aluga-se casa no Condo-
mínio Amaral de Mattos, 
c/ 3quartos sendo 1 suí-
te, prox. ao Pátio Norte 
Shopping. Tr: 3258-5629 
/ 99129-6797 98845-4785 
/ 3083-0799 / 98142-7703.

FILIPINHO

FILIPINHO - Alugo ou ven-
do casa na Av. João Pessoa 
com sala, 3 quartos, 1 suíte, 
banheiro social, copa, cozi-
nha, dependência de empre-
gada, lavanderia, depósito, 
piso de cima uma suíte. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307

IVAR SALDANHA

Aluga-se Casas c/ 2 Quar-
tos e Demais dependências 
apartir  de R$ 450,00  na 
Ivar Saldanha.  3258-5629 
/ 98845-4785  99972-6980 
/ 3083-0799 / 98142-7703.

TURU

Turu - Alugo Casa no resi-
dencial Munique com sala, 
3 qtos, bn social, cz e lavan-
deria, quintal. Tr: (98)3235-
5010 2106-3307.

ALTO DO TURU

ALTO DO TURU – COD. [575] 
Passa-se uma casa no va-
lor de R$ 40.000,00. Presta-
ções R$ 1.000,00, tamanho 
do terreno 15x30m, gara-
gem,sala,copa,coz., 2 qrtos, 
WC social,lavanderia e qntal 
Fone: 3238-3583/99973-9137.

Vender, comprar, alugar, 
passar... ou trocar. Anuncie. 
É só ligar: (98) 3212-2087 .

/ 98223-8422
ALU-
GAR

BEQUIMÃO

BEQUIMÃO - Vendo apto no 
Cond. Buena Vista, nascen-
te, quitado c/2 qrtos, sala, 
coz., varanda, wc social, área 
de serviço R$ 160.000,00. 
Tr: 32356687 / 32356477 / 
999712399 / 996064732, 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br.

BEQUIMÃO - Vendo apto 
no Ed. Monte Carlo c/área 
de 105m², projetado e no 
porcelanato c/3 qrtos s/1 
ste, sala, varanda, wc so-
cial, coz., área de serviço c/
banheiro, 1 vaga e deposito 
R$ 320.000,00. Tr: 32356687 
/ 32356477 / 999712399 / 
996064732, www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

MONTE CASTELO

CA000190 – Aluga-se exc. 
casa duplex c/ 5 qts, s/2 
stes, wc social, sala, coz., 
sacada, qntal amplo, lavan-
deria, vaga de garagem R$ 
4.500,00 Tr: (98) 3248-6709 
/ 99983-2772 / 98223-8422.

Monte Castelo- Casa Am-
pla com Sl em 3 Ambientes 
, 1 Ste , 2 Qtos, Cz com Dis-
pensa, Biblioteca, Garagem 
p/6 Carros. Tr: (98)3235-5010 
2106-3307

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 la-
zer c/ piscina c/ iluminação, 
churrasqueira, hidro massa-
gem excelente localização 
c/ vista p/ o mar,  Aproveite. 
3227-3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

QUINTAS DO CALHAU - COD 
[704] - Aluga-se casa com 
sala, copa, cozinha , 3 quar-
tos, 3 banheiros, suítes, pis-
cina, sauna, área de lazer, 
área de serviço, garagem 
para dois veículos. Valor: 
R$ 2.500,00. Fone: 3238-
3583/ 99973-9137.

REC. DOS VINHAIS

Recanto dos Vinhais- Alu-
ga Casa no Recanto Vinhais 
com 1 Ste, 2 qtos, Sl, Cz, De-
pendência de empregada, 
Lavanderia coberta, Canil, 
Área p/8 carros. Tr: (98)3235-
5010 2106-3307.

SÃO FRANCISCO

SÃO FRANCISCO - Aluga 
casa na rua dos manacás, 
c/varanda, escritório, duas 
salas amplas, 4 qrtos, 1 ste, 
wc social, copa, coz., 2 dce, 
área de serviço e garagem 
R$ 1.600,00 - 3268.3390 - 
99976.70818.

AP000317 – Vende-se exc. 
Apto c/ 105 mts, todo no 
porcel., c/ móveis planej., 
3qts, 3 wc s/ 1 ste, sala em 
dois ambientes, copa, coz., 
2 vagas de garagem, cond 
c/ área de lazer completo e 
apto nascente R$ 330.000,00 
Tr: (98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

CALHAU

AP000195 – Vende-se exc. 
Apto c/ 230mts, 4 stes c/ va-
randa, móveis planejados, 5 
wc, sala frente p/ mar, 3 vagas 
de garagem, dep. Lazer com-
pleto em ótima localização e 
vista p/ o mar R$ 1.500.000,00 
Tr: (98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

Vende excelente apto de fino 
bom gosto  no Ed. Tom Jobim 
com 217m², nascente total, 
andar alto, c/ 04 stes c/ ar-
mários, sala ampla para 03 
ambientes c/ varanda, sala 
de jantar, cozinha ampla c/ 
armários, área de serviço c/ 
DCE, área de lazer completa 
c/ piscina adulto e infantil, 
churrasqueira, sauna, sa-
lão de festas, playground 
e academia, 02 vagas de 
garagens soltas e cober-
tas. Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

CAOLHO

AP000295 – Vende-se exc. 
Apto c/ 130mts, nasc. c/ vis-
ta p/ o mar, 4 qts s/ 1 ste, 
dce completo, sala c/ sa-
cada, copa, coz., garagem 
p/ 2 carros R$ 495.000,00 
Tr: (98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

COHAFUMA 

Cohafuma – Vendo aparta-
mento duplex quitado com 
área de 165m² com 5 quar-
tos sendo 2 suítes, área de 
serviço, varanda, banheiro 
social, 2 vagas de garagem 
R$ 400.000,00 Tr: 32356687 
/ 32356477/ 999712399/ 
996064732, www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br COD: 9617.

COHAFUMA – Vende apto c/ 
2 quartos no Brisas, ALFA 
IMÓVEIS.  98862-1821 / 
98180-8018

Cohafuma- Vendo aparta-
mento com área de 82m², 
2 quartos, sala em L, DCE, 
varanda, wc social, cozi-
nha, área de serviço, ga-
ragem para 2 carros. R$ 
210.000,00 Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

Classificados TEM, o lugar certo 
para vender, comprar, alugar, 
passar... ou trocar. Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087  ou nos 
envie e-mail para: classifica-
dostem@gmail.com

COHAB ANIL

O MELHOR BAIRRO DE SÃO 
LUÍS, ESTÁ TE ESPERANDO, 
VENHA LOGO! PRONTO PARA 
MORAR! Próx. ao INSS e Sho-
pping Rio Anil, RESIDENCIAL 
NOVO ANIL -  Condomínio 
com elevador em todos os 
blocos, lazer c/piscina e aca-
bamento direnciado. Aptos c/ 
2 qtos sdo 1 suíte. A PARTIR 
DE R$ 179 MIL, FINANCIA-
MENTO BANCÁRIO C/ ITBI 
E CARTÓRIO GRÁTIS! Venha 
conferir! 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

COMPRE JÁ! PRONTO PARA 
MORAR! Próximo ao INSS E 
SHOPPING RIO ANIL, RESI-
DENCIAL NOVO ANIL - Aptos 
c/ 2 qtos sdo 1 suíte e eleva-
dor. A PARTIR DE R$ 179 MIL, 
FINANCIAMENTO BANCÁRIO 
C/ ITBI E CARTÓRIO GRÁTIS!  
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: classifica-
dostem@gmail.com

ESTÁ CANSADO E SUBIR ES-
CADA? VENHA ENTÃO, PARA 
O ÚNICO PRÉDIO NO COHAB 
ANIL COM ELEVADOR! PRONTO 
PARA MORAR!  Próx. a Materni-
dade Marly Sarney e Shopping 
Rio Anil, RESIDENCIAL NOVO 
ANIL -  Condomínio com eleva-
dor em todos os blocos, lazer c/
piscina e acabamento direncia-
do. Aptos c/ 2 qtos sdo 1 suíte. A 
PARTIR DE R$ 179 MIL, FINAN-
CIAMENTO BANCÁRIO C/ ITBI 
E CARTÓRIO GRÁTIS!   Venha 
conferir! 3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.com.br

TUDO NA VIDA MUDA! SÓ VC 
QUE AINDA NÃO MUDOU PARA 
O SEU APTO NOVO! PRONTO 
PARA MORAR! Próx. ao fecurão 
e Shopping Rio Anil, RESIDEN-
CIAL NOVO ANIL -  Condomí-
nio com elevador em todos os 
blocos, lazer c/piscina e aca-
bamento direnciado. Aptos c/ 
2 qtos sdo 1 suíte. A PARTIR DE 
R$ 179 MIL, FINANCIAMENTO 
BANCÁRIO C/ ITBI E CARTÓ-
RIO GRÁTIS!   Venha conferir! 
3227-3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

FAÇA A MUDANÇA DA SUA 
VIDA! MUDE JÁ! PRONTO 
PARA MORAR!  Próx. ao fe-
curão e Shopping Rio Anil, 
RESIDENCIAL NOVO ANIL 
-  Condomínio com eleva-
dor em todos os blocos, la-
zer c/piscina e acabamen-
to direnciado. Aptos c/ 2 
qtos sdo 1 suíte. A PARTIR 
DE R$ 179 MIL, FINANCIA-
MENTO BANCÁRIO C/ ITBI 
E CARTÓRIO GRÁTIS!  Ve-
nha conferir!  3227-3099 / 
9973-4073    www.bmende-
simoveis.com.br

AGENDE SUA MUDANÇA AGO-
RA! PRONTO PARA MORAR! 
Próx. ao INSS e Shopping Rio 
Anil, RESIDENCIAL NOVO ANIL 
-  Condomínio com elevador em 
todos os blocos, lazer c/pisci-
na e acabamento direnciado. 
Aptos c/ 2 qtos sdo 1 suíte. A 
PARTIR DE R$ 179 MIL, FINAN-
CIAMENTO BANCÁRIO C/ ITBI 
E CARTÓRIO GRÁTIS!  Venha 
conferir! 3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.com.br

VOCÊ NÃO VAI ACREDITAR! 
FAÇA UMA VISITA AO NOSSO 
STAND DE VENDAS! PRONTO 
PARA MORAR! COMPRE JÁ! 
Próx. a Maternidade Marly 
Sarney e Shopping Rio Anil, 
RESIDENCIAL NOVO ANIL -  
Condomínio com elevador em 
todos os blocos, lazer c/pis-
cina e acabamento direncia-
do. Aptos c/ 2 qtos sdo 1 suí-
te.  A PARTIR DE R$ 179 MIL, 
FINANCIAMENTO BANCÁRIO 
C/ ITBI E CARTÓRIO GRÁTIS! 
Venha conferir! 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmende-
simoveis.com.br

 SEU SONHO, ESTÁ BEM PER-
TO DE REALIZAR! PRONTO 
PARA MORAR! Próx. ao fe-
curão e Shopping Rio Anil, 
RESIDENCIAL NOVO ANIL 
-  Condomínio com eleva-
dor em todos os blocos, la-
zer c/piscina e acabamen-
to direnciado. Aptos c/ 2 
qtos sdo 1 suíte. A PARTIR 
DE R$ 179 MIL, FINANCIA-
MENTO BANCÁRIO C/ ITBI 
E CARTÓRIO GRÁTIS!  Venha 
conferir! 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br
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NÃO PAGUE MAIS ALUGUEL! 
PROGRAME SUA MUDAN-
ÇA AGORA! PRONTO PARA 
MORAR!   Próx. ao fecurão e 
Shopping Rio Anil, RESIDEN-
CIAL NOVO ANIL -  Condomí-
nio com elevador em todos 
os blocos, lazer c/piscina e 
acabamento direnciado. Ap-
tos c/ 2 qtos sdo 1 suíte. A 
PARTIR DE R$ 179 MIL, FI-
NANCIAMENTO BANCÁRIO 
C/ ITBI E CARTÓRIO GRÁTIS!  
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

NÃO PERCA TEMPO! COM-
PRE JÁ! PRONTO PARA MO-
RAR! Prox. Ao fecurão e Sho-
pping Rio Anil - Aptos c/ 2 
qtos sdo 1 suíte e elevador. 
A PARTIR DE R$ 179 MIL, FI-
NANCIAMENTO BANCÁRIO 
C/ ITBI E CARTÓRIO GRÁTIS!  
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

VENHA CORRENDO!  COM-
PRE JÁ! PRONTO PARA MO-
RAR! Prox. Ao fecurão e Sho-
pping Rio Anil - Aptos c/ 2 
qtos sdo 1 suíte e elevador. 
A PARTIR DE R$ 179 MIL, FI-
NANCIAMENTO BANCÁRIO 
C/ ITBI E CARTÓRIO GRÁTIS!  
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

COHAJAP

AP000385 – Vende-se exc.apto 
nasc.c/ 96 mts de área total 
e 86mts de área construida,3 
qts,3 wc s/ 1 ste, sala c/ sa-
cada, copa, coz., área de ser-
viço c/ lavanderia e 2 vagas 
de garagem R$ 230.000,00 
Tr: (98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

AP000332- Vende-se exc. Co-
bertura c/ 250mts, toda no 
porcelanato c/ 3 stes, 1 wc, 
sala, copa, coz., lavanderia, 
piscina privativa, cond. C; 
área de lazer completa R$ 
500.000,00 Tr: (98) 3248-6709 
/ 99983-2772 / 98223-8422.

Cohajap - Vendo apto no 
cond. Praias Belas Ed. Ca-
lhau c/ 1 ste, 2 qtos, bn so-
cial, sl, cz e vga. Tr: (98)3235-
5010 2106-3307.

Cohajap - Vendo apto no Ed. 
La Touche  Residense,  área 
de 78m² c/ 3 qrtos s/ 2 stes, 
wc social, varanda, sala, coz. 
americana, área de serviço 
c/armários projetados, duas 
vagas cobertas de garagem, 
área de lazer completa. R$ 360 
mil Tr: 32356687/ 999712399/ 
988168000/ 996064732. www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

COHAMA

Cohama - Vendo apto no Ed. 
Tropical c/2 qrtos s/1 ste, 
sala em L, copa/coz., area 
de serviço, wc social, 1 vaga 
R$ 210 mil Tr.: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064723 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

COHAMA – Vende apto no 
quintas do sol, ALFA IMÓVEIS.  
98862-1821 / 98180-8018

COHAMA – Vende apto no 
vila das palmeiras Mario 
Andreaza, ALFA IMÓVEIS.  
98862-1821 / 98180-8018

COHAMA- Vende apto no 
Cond. Milão c/ 3 qtos, móveis 
projetados, ALFA IMÓVEIS.  
98862-1821 / 98180-8018

Vende Apto Cond. Prado Lo-
calizado na Cohama, ALFA 
IMÓVEIS.  98862-1821 / 
98180-8018

COHAMA – Vende apto no 
Cond. Tropical na cohama , 3 
qtos, nascente, ALFA IMÓVEIS.  
98862-1821 / 98180-8018

SÓ FALTA VOCÊ! O MELHOR 
03 SUÍTES DA ILHA, ESTÁ 
PRONTO! Na melhor loca-
lização da Ponta do Farol, 
ao lado do Rest. Cabana 
do Sol. ED. DELLAMARE, 
109,38M², nascente c/ 03 
stes s/ a master c/ saca-
da, sla de  estar/jantar,var. 
gourmet, WC social, home 
office, cozinha DCE, 2 vgs 
de gar. Área de lazer com-
pleta. Pagamento faciltado 
em 60 meses. 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmende-
simoveis.com.br

Vende apto na melhor locali-
zação da ilha c/ vista previle-
giada da Lagoa e do mar c/ 3 
suítes. Você não vai acreditar, 
em 60 parcelas mensais c/ a 
construtora ou SFH. Realize 
seu seu sonho agora e faça 
uma visita ao nosso STAND 
DE VENDAS. Próx. ao Res-
taurante CABANA DO SOL. 
Venha conferir 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmendesi-
moveis.com.br

RESERVE O  APARTAMENTO 
DO TAMANHO DOS SEUS SO-
NHOS! Com vista para o mar 
e Lagoa. Próx. ao restaurante 
Cabana do Sol, ED. DELLA-
MARE - Aptos c/ 109,38 m², 
sdo 3 suítes e área de la-
zer completa FACILITANDO 
EM ATÉ 60 MESES DIRETO 
COM A CONSTRUTORA. 
Venha conferir 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

PONTA DO FAROL - Vende 
ou Aluga apto no Cond, Le-
ony do vale c/ 4 quartos, 
ALFA IMÓVEIS.  98862-1821 
/ 98180-8018

Apto. - Vde aprtos novos, lan-
çamento, ED. DELLAMARE. 
Próximo do Cabana do Sol, c/ 
110 m², nascente, 3 suítes,sala 
de jantar/estar, varanda gour-
mert, lavabo, cozinha com 
area de ser. e wc, 2 garagens, 
área de lazer completa, pagto 
em até 60 parcelas. 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmende-
simoveis.com.br

SAIA DO ALUGUEL! JÁ TE-
MOS O APTO PRONTO PARA 
VOCÊ MORAR! Com vista p/o 
mar e Lagoa. Próx. ao res-
taurante Cabana do Sol, 
ED. DELLAMARE - Aptos c/ 
109,38m², sdo 3 stes e área 
de lazer completa FACILITA-
DO EM ATÉ 6 MESES DIRE-
TO COM A CONSTRUTORA. 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

Vende Exc. Apto no Ed. POR-
TO RAVENA, andar alto, 
nascente total, 3 qrtos s/1 
ste c/armários embutidos, 
sala p/2 ambientes c/cor-
tina de vidro,  WC social, 
DCE, área de lazer c/pisci-
na, salão de festas, churr., 
93 M², 2 vagas de garagens. 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

SE VOCÊ É QUE NEM SÃO 
TOME, VENHA CONHECER O 
MELHOR 03 STES DA ILHA! 
PRONTO PARA MORAR! ED. 
DELLAMARE, Próximo do 
Cabana do Sol, c/ 110m², 
nascente, 3 suítes, sala 
de jantar, varanda gour-
met, lavabo, coz., c/área 
de serv. e WC, 2 garagem, 
área de lazer completa, pa-
gto em até 60 parcelas. Ve-
nha conferir! 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

VENHA CORRENDO! NÃO  
TEMPO! AGENDE SUA MU-
DANÇA E VENHA CONHECER! 
C/vista p/ o mar e Lagoa. 
Próx. Ao rest. Cabana do Sol, 
ED DELLAMAE - Aptos c/ 
109,38m² sdo 3 stes e área 
de lazer completa. FACILITA-
DO EM ATÉ 60 MESES DIRE-
TO COM A CONSTRUTORA. 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: classifica-
dostem@gmail.com

OUTEIRO DA CRUZ

OUTEIRO DA CRUZ – COD. 
[598] - Vende-se Apt° c/sa-
cada, sala de estar/jantar, 
2qts/1 semi-ste, wc social, 
coz., a. serviço. Valor: R$ 
105.000,00. Fone: 3238-
3583/99973-9137.

PONTA D’AREIA

Vende excelente cobertura 
na Peninsula, c/305m², nasc 
total, vista mar, c/4 sts, 3 
sls, lavabo. www.bmende-
simoveis.com.br

PONTA D´AREIA - Vende apto 
no ed. riviera da áreia, com va-
randa. sala, 1 qrto c/armários, 
wc social, coz., área de servi-
ço e garagem R$ 120.000,00 
- 3268.3390 - 99976.7018 .

AP000375- Vende-se exc. Apto 
novo, nasc. c/ vista pro mar, 
3 qts, 2 wc s/ 1 ste c/ closet, 
sala c/ varanda gourmet, 
copa, área de serviço c/ dce 
completo, 2 vagas de gara-
gem, área de lazer completa 
c/ piscina, churrasq., quadra 
poliesportiva, academia, es-
paço de convivência, em exc.
localização R$ 620.000,00 Tr: 
(98) 3248-6709 / 99983-2772 
/ 98223-8422.

Ponta da Áreia- Vendo Flat no 
Cond. Biarritz com 1 qto, sl , cz. 
Tr: (98)3235-5010 2106-3307

PONTA DO FAROL

O APTO DOS SEUS SONHOS, 
ESTÁ TE ESPERANDO! SÓ 
FALTA VOCÊ! PRONTO PARA 
MORAR! Vende apto na me-
lhor local. da ilha c/ vista 
privilegiada da Lagoa e do 
mar c/3 stes. Você não vai 
acreditar, em 60 parcelas 
mensais c/ a construtora ou 
a SFH. Realize seu sonho 
agora e faça uma visita ao 
nosso STAND DE VENDAS. 
Próx. ao restaurante CABANA 
DO SOL Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

COHATRAC

[Cód. 662] Cohatrac - Vende-
se um apt° no Cond. Village 
Jardins IV, c/ sala de estar, 
coz. americana, 2 qts / 1 ste, 
1 semi-ste, wc social, esta-
cion., a. lazer completa. Va-
lor: R$ 104.000,00. Fone: (98) 
3238-3583 / (98) 99973-9137.

FORQUILHA

FORQUILHA – COD. [690] 
Vende-se apt° no Cond. Vi-
tória,  2qts, 1semi-suíte, ar-
condicionado, s. de estar, s. 
jantar, 1vaga na garagem, 3° 
andar, área de lazer com-
pleta. R$ 110.000,00. Fone: 
3238-3583/99973-9137.

FORTALEZA

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

JARACATI

JARACATI – Vende ou Aluga 
apto no Pleno, ALFA IMÓVEIS.  
98862-1821 / 98180-8018

OLHO D’AGUA

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

Olho D’Água - Vendo ou 
alugo apto Ed. Gonçalves 
Dias, c/1 Ste, 2 Semi-suítes, 
Sl 03 Ambientes, Cz, vga. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307

RESERVE O APTO DO TA-
MANHO DOS SEUS SONHO! 
Com vista p/ o mar e La-
goa. Próx. ao rest. Caba-
na do Sol, Ed. DELLAMA-
RE. - Aptos c/ 109,38 m², 
sdo 3 stes e área de lazer 
completa. FACILITANDO 
EM ATÉ 60 MESES DIRE-
TO COM A CONSTRUTORA. 
Venha conferir. 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

PONTA DO FAROL - FAÇA 
JÁ SUA MUDANÇA! APTO 
PRONTO PARA MORAR! 
Com vista para o mar e La-
goa. Próx. ao  restaurante 
Cabana do Sol, ED. DELLA-
MARE - Aptos c/ 109,38m², 
sdo 3 suítes e área de la-
zer completa FACILITADO 
EM ATÉ 60 MESES DIRETO 
COM A CONSTRUTORA. Ve-
nha conferir! 3227-3099 / 
9973-4073   www.bmende-
simoveis.com.br

Apto c/ 151 m², no Pallazo 
Verona, andar alto c/ vis-
ta mar, nasc total, c/ 3 stes 
amplas, sala p/ 2 ambientes, 
varandão, lavabo, cozam-
pla c/ despensa e DCE,  2 
gars, área de lazer comple-
ta. Venha conferir não perca 
tempo  3227-3099/ /9973-
4073  www.bmendes imo-
veis.com.br

PRONTO PARA MORAR! - Na 
melhor localização da Pon-
ta do Farol, ao lado do Rest. 
Cabana do Sol. ED. DELLA-
MARE, 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 Facili-
tado em até 60 meses. 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br.

PARQUE SHALON

AP000267 – Vende-se exc. 
Ou passo apto c/ 2qts, copa, 
coz., sala, varanda, 1 gara-
gem R$ 140.000,00 Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 / 
98223-8422.

RENASCENÇA

Renascença - Vendo apto no 
Ed. Luma c/3 qrtos, todo cli-
matizado e c/moveis pro-
jetados R$ 450.000,00 
Tr.: 32356687 / 32356477 
/ 999712399 / 988168000 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

RENASCENÇA - Vende 
exc. apto no ED. PARADI-
SO GARDEN, através de  Fi-
nanc. Bancário ou direto 
c/a Construtora em até 72 
mensais, c/1 qrto e 01 suíte, 
hall, coz., sla de estar/ jan-
tar, varanda,   Lazer: pisci-
na, churr., Playgrond, salão 
de festas, jogos, recepção 
mobiiada, fitness ,guarita 
de segurança, 2 garagens.
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

RENASCENÇA - Vendo apto o 
Ed. Portal da Lagoa, quitado 
e projetado c/área de 72m² 
c/2 qrtos s/ 1 ste, wc social, 
área de serviço, 1 vaga, va-
randa, área de lazer comple-
ta, gerador, 2 elevadores R$ 
370.000,00.  Tr: 32356687/ 
32356477 / 999712399 / 
996064732 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

RENASCENÇA - Vende apto no 
cond. grafitti, 170m2, com va-
randa, sala ampla, 02 quartos 
com armários, 01 súite com 
armários, wc social, copa, 
cozinha com armários, dce, 
área de serviço e garagem. 
todo reformado. r$ 420 mil. 
3268.3390 - 99976.7018. 

Renascença- Vendo apto no 
Cond. Calla Di Volpe c/4 Stes, 
1 Sl, Bn, Cz c/armarios, DCE, 
Lavabo, 2 vga.. Tr: (98)3235-
5010 2106-3307.

RENASCENÇA – Vende apto 
no Cond.Millennium, venda 
ou locação, ALFA IMÓVEIS.  
98862-1821 / 98180-8018

RENASCENÇA I 

RENASCENÇA I – COD. [559] 
Vende-se um apt° no 1° andar 
c/2 vagas na garagem,sa-
cada,sala,copa,coz.,4qts/1 
ste,wc social,despensa e a.
serviço, Valor: R$ 280.000,00 
Fone: 3238-3583/99973-9137.

RENASCENÇA II

RENASCENÇA  II - Vende apto 
no ED. JULIANA, através de 
Financ. Bancário ou direto 
c/a Construtora em até 72 
mensais,  c/ 92 m², 3 qrtos 
s/1 ste, sala p/2 ambientes 
c/ varanda, WC social, coz. 
c/área de serviço, DCE, 02 
vagas de garagens, área de 
lazer c/piscina e salão de 
festas. Financ. Bancário 
ou direto c/a Construtora 
em até 72 mensais. Venha 
conferir! 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

AP000269- Vende-se exc. 
Apto c/ 3 qts, 2 wc s/ 1 ste, 
copa, coz., dce, 2 garagem  e 
127,29 mts de área total R$ 
480.000,00 Tr: (98) 3248-6709 
/ 99983-2772 / 98223-8422.

RENASCENÇA II - Vende apto 
no cond. Costa azul, c/va-
randa, sala ampla,2 qrtos, 1 
ste, wc social, coz., dce, área 
de serviço e garagem. R$ 
370.000,00. Fone: 3268.3390 
/ 99976.7018.

RENASCENÇA II - Ótimo apto 
c/ 140 m² privativos, nasc to-
tal, c/ 3 sts sdo 2 reversíveis 
c/ armários, sala ampla p/ 
2 ambientes c/ sacada e va-
randão, lavabo, coz ampla c/ 
armários, depóstito, DCE c/ 
área de serviço, área de lazer 
c/ pisc., churrasq., e espaço 
p/ eventos, 2 gar. Aproveite. 
3227-3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

Jardim Renascença II - Ven-
do apto c/ área de 110m² 
c/ 3 stes e as demais de-
pendências. R$ 650.000,00 
Tr.: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 988168000 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9601.
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RENASCENÇA II - Vende Exc. 
Apto no Ed. PARADISO GAR-
DEN, nasc.,c/ 59 m², c/02 qr-
tos,1 ste, sla p/02 ambientes 
c/ sacada. WC social,coz., c/ 
área de serviço, gar.,área de 
lazer c/ academia, piscina, 
salão de festas e Playgrou-
nd. PAGAMENTO FACILITADO 
C/ FINANCIAMNETO PRÓ-
PRIO, Apenas R$ 260 mil. 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br 

Vende exc. Apto no ED. 
GONDIM, todo reforma-
do e no porcelanato, c/ 
92 M² , c/ 03 qtos, sdo 01 
suíte (todo c/ armários) sla 
ampla c/ sacada, WC so-
cial, coz. Ampla c/ armár. 
Localização privilegiada á 
100 mtos do shop Tropical, 
APENAS R$ 325 MIL. Ve-
nha conferir! 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

RENASCENÇA II - no Ed. 
Turmalina, c/ 172mt², 3 stes 
c/ armários em mdf, salas 
em 2 ambientes, varanda 
c/ cortina de vidro, 3 va-
gas, coz e área de serviço 
c/ armarios em mdf, área de 
lazer c/ piscinas, sauna, sa-
lão climatizado, churrasq. 
valor R$ 930 MIL Tratar c/ o 
Proprietário (98740-1430).

RENASCENÇA II - Vende apto 
no cond. ferrara, (andar alto) 
- com varanda, sala, 03 suí-
tes, com armários, dce, co-
zinha com armários, área 
de serviço e garagem. r$ 
450.000,00 - 3268.3390 - 
99976.7018.

SÃO CRISTÓVÃO

AP000327- Vende-se exc. 
Apto c/ 3 qts, 1 wc, sala c/ 
sacada, coz. americana, 
área de serviço, 72mts R$ 
98.000,00 Tr: (98) 3248-6709 
/ 99983-2772  / 98223-8422.

SÃO FRANCISCO

São Francisco - Vendo apto 
c/ área de 120m² c/ 3 suítes, 
lavabo, sala de estar/ jan-
tar, coz., área de serviço c/
banheiro,  adega, varanda, 
gar.p/2 carros R$ 380.000,00 
Tr: 32356687 / 32356477 / 
999712399 / 996064732 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9338.

APTO VENDER - SÃO FCO 
- Vende excte apartamen-
to com 230m² com móveis 
planejados, 3 qtos sdo 2 stes 
com var, sala de estar, sala 
de jantar, home theater, va-
randa com jardineiras sus-
pensas, WC social, copa, co-
zinha, adega, área de serviço, 
DCE completa, depósito e 2 
vagas de garagem. Aprovei-
te! Por apenas R$ 600MIL! 
3227-3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

SÃO FRANCISCO - Vendo 
apto c/área de 77m² quitado 
c/2 qrtos s/1 ste, escritório, 
banheiro social e na área de 
serviço, coz. americana c/ar-
mários, varanda, área de la-
zer completa R$ 260.000,00 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 / 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br - COD: 9610.

São Fco - Vdo apto no Ed. Ilha 
dos Lenções c/2 qrtos, sala em 
L, coz., area de serv. Pode ser 
financ. R$ 150 mil Tr: 3235-
6687 / 3235-6477 / 99971-
2399 / 99606-4732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

São Francisco - Vendo apto 
no Ed. Jade com Sl, 2 varan-
das, 2 qtos, wc social, cz/ AS, 
deposito e Bn de serviço. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307

Vendo ou alugo apato no 
cond. Marsol c/ 1 sl ava-
randada, 2 qtos, 1 ste c/va-
randa, bn, cz, 1 DCE, AS. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307

TURU

APTO PRONTO PARA MO-
RAR! Vende exc.apto, no 
Cond. Ville de France, c/ 
80 m², nascente, andar al-
to,c/ 3 qtos s/1 ste. Sala em 
L c/ sacada, wc de serviços, 
2 vagas na garagem, lazer c/
quadra de esportes, salão de 
festas e playground, paga-
mento facilitado em até 80 
meses! Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

O APTO DOS SEUS SO-
NHOS! ESTÁ ESPERANDO 
VOCÊ! PRONTO PARA MO-
RAR! Av. São Luís Reis de 
França, próx. ao Restaurante 
Cheiro Verde, COND. ÍLE DE 
FRANCE - Aptos c/ 83 m², 3 
qtos s/1 ste e área de lazer. 
FACILITADO EM ATÉ 72 ME-
SES DIRETO COM A CONS-
TRUTORA. Venha conferir! 
3227-3099 / 9973-4073, www.
bmendesimoveis.com.br

NÃO PERCA TEMPO! FAÇA 
JÁ A SUA MUDANÇA! APTO 
PRONTO PARA MORAR!  C/ 
83m², c/ 3 qtos, sdo 1 suíte, 
c/ sacada, sala em L p/ 2 am-
bientes c/ varanda, WC social, 
coz., despensa c/wc de servi-
ço, área de lazer completa, 
garagem coberta p/ 2 carros. 
FINANC.DIRETO C/ A CONS-
TRUTORA EM ATÉ 72 MESES E 
BANCÁRIO NÃO PERCA ESSA 
OPORTUNIDADE! 3227-3099 
/ 9973-4073www.bmendesi-
moveis.com.br

VOCÊ NÃO VAI ACREDI-
TAR! AGENDE LOGO SUA 
MUDANÇA! APTO PRON-
TO PARA MORAR! AV. São 
Luís Reis de França, próx. 
ao Restaurante Cheiro Ver-
de, COND. ÍLE DE FRANCE 
- Aptos c/ 83 m², 3 qtos s/1 
ste e área de lazer. FACILI-
TADO EM ATÉ 72 MESES DI-
RETO C/A CONSTRUTORA. 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073www.bmende-
simoveis.com.br

TURU - COD [697] - Vende-se 
um aptº no cond. residencial 
Juriti c/ sala, cozinha,ba-
nheiro, a. lazer. Fone: 3238-
3583/99973-9137.

COMECE O ANO ANO NOVO 
COM PÉ DIREITO! DENTRO 
DO SEU APTO NOVO! C/ 
83m², c/ 3 qtos, s/1 ste, c/ 
sacada, sala em L p/ 2 am-
bientes c/ varanda, WC so-
cial, coz., despensa c/wc de 
serviço. Área de lazer com-
pleta garagem coberta p/ 2 
carros. FINANCIADO DIRETO 
C/ A CONSTRUTORA EM ATÉ 
72 MESES E BANCÁRIO. NÃO 
PERCA ESSA OPORTUNIDA-
DE! Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

SAIA DO ALUGUEL! JÁ TE-
MOS O APTO PRONTO PARA 
VOCÊ MORAR! c/ 83m², c/ 
3 qtos, s/1 ste, c/ sacada, 
sala em L p/ 2 ambientes 
c/ varanda, WC social, coz., 
despensa c/ wc de serviço 
área de lazer completa ga-
ragem coberta p/ 2 carros. 
FINANC.DIRETO C/ A CONS-
TRUTORA EM ATÉ 72 MESES 
E BANCÁRIO. NÃO PERCA 
ESSA OPORTUNIDADE! Ve-
nha conferir! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

ÚLTIMAS UNIDADES! VENHA 
E RESERVE LOGO O SEU! Av. 
São Luís Rei de França, próx. 
ao Restaurante Cheiro Ver-
de, COND. ÍLE DE FRANCE 
- Aptos c/ 83 m², 3 qtos sdo 
1 suíte e área de lazer. FACI-
LITADO EM ATÉ 72 MESES 
DIRETO COM A CONSTRU-
TORA. Venha conferir. 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.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/ sa-
cada, WC social, coz. ampla 
c/ despensa ou depósito e 
WC de serviço, 2 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.bmende-
simoveis.com.br

APTO NOVO, PRONTO P/ MO-
RAR no ILE DE FRANCE, c/ 
83 m², c/ 3 qtos, sdo 1 suí-
te, c/ sacada, sala em L p/ 
2 ambientes c/ varanda, WC 
social, cozinha, dispensa c/ 
WC de serviço. Área de lazer 
completa. garagem coberta 
p/ 2 carros. Financiado direto 
c/ a construtora em 72 meses 
e bancário.Não perca essa 
oportunidade! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmendesi-
moveis.com.br

TURÚ - Vende ótimo apto no 
Ed. VILLE DE FRANCE, nasc., 
andar alto, c/ 64 m², c/3 qtos, 
sdo 1 ste, sala em L c/ sacada, 
coz. Americana, WC social, 2 
vagas de garagens, área de 
lazer, c/ pista de cooper, qdra 
de esportes, slão de festas e 
playground. PAGAMENTO FA-
CILITADO, Apenas R$ 250 mil. 
Venha conferir! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmendesi-
moveis.com.br

AP000265 – Vende-se um 
apt do Ville de france, 8º an-
dar, c/ 3 qts, s/ 1 ste, 1 wc, c/ 
78m², 2 vagas de garagem R$ 
320.000,00 Tr: (98) 3248-6709 
/ 99983-2772 / 98223-8422

AP000392- Vende-se exc. Apto 
nasc. No segundo andar c/ 2 
qts, 1 wc reversível, c/ sala 
c/ sacada, coz., lavanderia, 
1 vaga de garagem, cond c/ 
área de lazer completa c/ pis-
cina, churrasq. e quadra po-
liesportiva R$ 130.000,00 Tr: 
(98) 3248-6709 / 99983-2772 
/ 98223-8422.

ALU-
GAR

ANIL

ANIL - Aluga apto no cond. 
Eco park, c/ varanda, sala, 
1 qrto, 1 semi-ste, wc social, 
coz., área de serviço e gara-
gem. R$ 850,00 (aluguel e 
cond. 3268.3390 - 99976.7018.

ALTO DO CALHAU

Alugo apto no Brisas Life c/ 1 
qtos, e 1 suíte, sala, cozinha, 
1 vaga na garagem. Apar-
tamento todo projetado. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307

BOM JARDIM 

[Cód. A50] Bom Jardim - Alu-
ga-se Apt° na Rua General 
Arthur Carvalho, sala de es-
tar, 2 qts, wc social, a.ser-
viço, vaga na gar.Valor R$ 
800,00 Fone: (98) 3238-3583/
(98) 99973-9137.

CALHAU

AP000381- Aluga-se exc. 
Apto c/ 128mts móveis pla-
nej., todo no porcel.,nasc.c/ 
2 qts, 3 wc s/1 ste c/ closet e 
varanda, sala em dois am-
bientes c/ varanda ampla, 
coz., área de serviço c/ 
lavanderia e dce comple-
to, 2 vagas de garagem, 
cond. c/ área de lazer 
completo R$ 2.800,00 Tr: 
(98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

Calhau- Aluga, apto no 
Grand ParK, Parque dos 
Pássaros, Torre Flamingo, 
c/ 2 qtos, sl, cz, bn, 1 vga. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307.

Aluga apto no Grand Park, 
Ed. Canários c/1 ste, 1 Qto, 
sl, cz e bn social, 1 vga Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307.

COHAMA

COHAMA - Aluga apto no 
cond. Tropical, varanda, sala, 
03 quartos, wc social, cozi-
nha, wc e área de serviço 
e garagem. R$ 900,00 Tr: 
3268.3390 - 99976.7018.

Cohama- Aluga apto no cond. 
Tropical, 2 Qtos, Sl, Cz, 2 Bn, 
DE, vga. Tr: (98)3235-5010 
2106-3307.

COHAMA – Aluga apto no 
Quintas do sol c/ mobília, 1º 
andar, nascente, ALFA IMÓ-
VEIS. 98862-1821 / 98180-8018.

COHAFUMA

COHAFUMA - Alugo Apto 
no Cond. Novo Tempo, em 
Frente a Assembleia, c/ 02 
qrtos, sala, cozinha, 02 wc, 01 
vaga estacion. Tr: (98)3235-
5010 2106-3307.

Aluga  ou vende Apto Cond. 
Novo Templo, Cohafuma, 
ALFA IMÓVEIS.  98862-
1821 / 98180-8018

ESTRADA DE RIBAMAR 

[Cód. 678] Estrada de Ri-
bamar - Aluga-se Apt° no 
Cond. Riviera II, térreo, 2 
qts, sala, cozinha americana, 
varanda, wc social, a.ser-
viço, garagem e a. de lazer 
completa. Valor R$ 600,00 
Fone: (98) 3238-3583/ (98) 
99973-9137.

FORQUILHA

FORQUILHA COD. [A06] 
Aluga-se um apts° no Cond. 
Village dos Bosques III, c/ 
sacada, sala,coz., 2 qts, wc 
social, na av. de acesso ao 
Socorrão II, Valor: 650,00. 
Fone: 3238-3583/99973-9137.

[Cód. 679] Forquilha - Alu-
ga-se Apt° no Cond. Vitória, 
2 qts, sala de estar, coz., wc 
social, a.serviço, garagem e 
a. de lazer completa. Valor 
R$ 750,00 Fone: (98) 3238-
3583/(98) 99973-9137.

Forquilha- Aluga ou vende 
apto no Resid. Ipês,  c/ 2 qtos, 
sl, cz e 1 bn. Tr: (98)3235-
5010 2106-3307

JARACATI

JARACATY - Alugo apto no 
Ed. Residencial Pleno c/
área de 57m² c/2 qrtos s/1 
ste, coz. americana, área de 
serviço c/varanda, sala, wc 
social, garagem (nº 967), 
área de lazer completa R$ 
2.500,00 com cond. Incluí-
do Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

JARDIM ELDORADO

AP000354- Aluga-se apto 
c/ 2 qts e 2 wc s/1 ste, sala 
c/ sacada, coz., lavanderia, 
cond.completo c/ área de la-
zer e garagem p/ 1 carro R$ 
1.000,00 Tr: (98) 3248-6709 
/ 99983-2772 / 98223-8422.

JD SÃO CRISTOVÃO

JARDIM SÃO CRISTOVÃO - 
Alugo apto c/área de 42,71m² 
no Cond. Village Del Leste II 
c/2 qrtos, coz., americana, 
sala de estar, wc social e 1 
vaga de garagem R$ 650,00 
Tr: 32356687 / 32356477 / 
999712399/ 996064732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

MONTE CASTELO

AP000337 – Aluga-se exc. 
Apto c/ 74mts, 3 qts, 3 ws 
s/ 1 ste, sala, copa, coz. c/ 
área de serviço, lavande-
ria, cond. c/ salão de festa, 
1 vaga de garagem e ele-
vador R$ 1.200,00 Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 / 
98223-8422.

OLHO D´AGUA

Aluga-se exc.apto c/ 2 qts 
e 2 wc s/ 1 ste, c/ 56 mts e 1 
vaga de garagem, todo pla-
nejado R$ 1.400,00 Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 / 
98223-8422.

PARQUE ATENAS

PARQUE ATENAS- Aluga apto 
no Atenas Parque c/ mobília, 
ALFA IMÓVEIS. 98862-1821 
/ 98180-8018

PARQUE SHALON

AP000386 – Aluga-se exec. 
apto c/ móveis planejados, 
c/ 3qts, 2 wc s/ 1 ste, sala 
em dois ambientes, copa, 
coz., lavanderia, 1 vaga de 
garagem, imóvel c/ 90 mts 
R$ 1.500,00 COND. Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 / 
98223-8422.

PLANALTO PINGÃO 

[Cód. 629] Planalto Pingão 
- Aluga-se Apt°c/sala de es-
tar/jantar, varanda, 2 qrtos, 
1 ste c/armário projetado, wc 
social, coz. americana c/ban-
cada, armários proj., vaga 
na garagem. valor: 1.000,00 
Fone: (98) 3238-3583/(98) 
99973-9137.

PONTA D’AREIA

Alugo apto no Ed. Pires Sa-
boia c/2 stes s/1 ste máster 
c/closet, sala ampliada, ar 
cond. em todos os ambien-
tes, coz., área de serviço c/
dep., R$ 2.800,00 com a taxa 
de cond. incluída. Tr: 3235-
6687/ 3235-6477/ 99971-
2399/ 98816-8000 www.
ayrtonejulioimoveis.com.
br COD: 9597.

PONTA DA AREIA - Aluga 
apartamento no condo-
mínio Riviera Del Mare, 
próximo ao espigão com 
3 suítes com armários, sala 
avarandada, cozinha com 
dispensa, lavabo, DCE, área 
de serviço, e 2 vagas na ga-
ragem. Tr: (98)3235-5010 
2106-3307.

Apartamento - Aluga - Rena-
scença- Aluga apartamen-
to no Edifício Trinidad  com 
4 suítes, sendo uma suíte 
master com closet, sala 
avarandada, Hall de cir-
culação, cozinha, área de 
serviço, dispensa, dependên-
cia completa e lavabo. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307. 

PONTA DO FAROL

Alugo aptos no Ed. Rosa 
dos Ventos c/ 3 qrtos e as 
demais depend. A partir de 
R$ 2.000,00 com a taxa de 
cond. incluída. Tr: 32356687 
/ 999712399 / 996064732 / 
988168000 www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br

AP000362- Aluga-se exc.apto 
semi-mobiliado c/ 95mts, 
nascente, vista p/o mar, 
3qts,3 wc s/ 1 ste, sala c/ 
sacada, coz., área de serviço 
c/ lavanderia, dec completo, 
2 vagas de garagem, cond.c/
área de lazer completa, c/ 
piscina, churrasq., quadra 
poliesportiva R$ 2.000,00 S/
COND. Tr: (98) 3248-6709 / 
99983-2772 / 98223-8422.

RECANTO VINHAIS

RECANTO VINHAIS – Aluga 
apto mobiliado c/ 3 qtos no 
Cond. Parque Vinhais, ALFA 
IMÓVEIS. 98862-1821 / 
98180-8018.

RENASCENÇA

Renascença - Alugo apto de 
3 dormitórios: • Reserva La-
goa- 121 m²; • Cond. Costa 
Azul - 118 m²; • Cond. Gra-
mado – 90m²; • Cond. Ana 
Rosa- 133,16 m² Tr: (98)3235-
5010 2106-3307.

Alugo Flat Ed. Mont Blanc 
c/1 qto sala, cz, bn, vga  
Próx. Shopping Tropical 
Tr: (98)3235-5010 2106-3307.



São Luís-MA, 1 e 2 de maio de 2018

Renascença - Alugo apto mo-
bilhado no Ed. Portal da La-
goa, área de 72m² c/2 qrtos 
s/1 ste, wc social, área de ser-
viço, 1 vaga, varanda, área de 
lazer completa, 2 elevadores. 
R$ 2.600,00 c/taxa de cond. e 
IPTU incluída. Tr: 32356687/ 
999712399/ 988168000/ 
996064732. www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

Aluga ou vende, Apto, Ed, 
Vila Borghese, Sl, Qto, Cz, Bn, 
vga, Andar Alto Tr: (98)3235-
5010 2106-3307.

Alugo ou vendo, apto, Ed, 
Vila Borghese, Sl, Qto, Cz, Bn, 
vga, andar alto. Tr: (98)3235-
5010 2106-3307.

RENASCENÇA II

ALUGA / RENASCENÇA II - 
Aluga exc. apto, próx. ao CE-
UMA, nasc., semi-mobiliado, 
c/ 01 qto c/ armários e cama 
box de casal, escritório, sala 
p/ 02 ambientes c/ sacada, 
WC social, coz. c/ armários, 
gar., área de lazer comple-
ta. Apenas R$ 1.900,00 c/ 
condomínio. Venha Conferir.   
3227-3099 / 9973-4073, www.
bmendesimoveis.com.br

RENASCENÇA II - Aluga apto 
no cond. ferrara, (andar alto) 
- com varanda, sala, 03 suítes 
com armários, dce, cozinha 
com armários, área de ser-
viço e garagem. r$ 2.500,00 
(aluguel. condominio e iptu) 
- 3268.3390 - 99976.7018.

Aluga-se aptos no Ed. Ana 
Karine, Ed. Icaraí, Ed. Cara-
velas (PTA. FAROL), todos c/1 
ste, 2 qts, ARM, DCE, gara-
gem, façam suas propostas 
p/o proprietário (98) 98822-
2858 / 98132-4818 (L.31.05).

SÃO FRANCISCO

Alugo apto no Ed. Luggano 
c/ 02 qtos, sl, varanda, 02 
bn, cz e 01 vga. Tr: (98)3235-
5010 2106-3307

Alugo apartamento 2 quar-
tos, sala, cozinha, 2 banheiro. 
Tr: (98)3235-5010 2106-3307

Ponta da Áreia - Aluga apto 
no Flat Number One mobi-
liado de 1 e de 2 quartos, 
em ótima localização. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307.

TURU

[Cód. 682] Turu -  Aluga-se 
apt° no Cond. Itapiracó, sala 
de estar, 3qts/1ste, wc social, 
coz. Sala de estar, varanda. 
Valor: R$ 1.100,00 Fone: (98) 
3238-3583/ (98) 99973-9137.

TURU - Alugo apto térreo no 
Cond. Itapiracó com 3 qrtos 
s/1ste, sala em L, wc social, 
coz., area de serviço com wc 
R$ 1.200,00 c/cond. Incluí-
do Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

Alugo apto c/ área de 52m² 
c/2 qrtos s/1 ste reversível, 
sala, varanda,wc social, coz., 
área de serviço e lazer c/
piscina e quadra. R$ 900,00 
c/ a taxa de cond. incluída. 
Tr: 32356687/ 999712399/ 
996064732/ 988168000 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

AP000342 – Aluga-se exc.
apto c/ 62mts, 2 qts, 2 wc 
s/ 1 ste, sala, coz., lavande-
ria, 1 vaga de garagem em 
exc. localização R$ 822.60 
Tr: (98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

Aluga Apto no Cond. Sabiá 
Turú, R$ 650,00, ALFA IMÓ-
VEIS. 98862-1821 / 98180-8018.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: classifica-
dostem@gmail.com

Aluga Apto Costa Marina c/
arm projetados, ALFA IMÓ-
VEIS.  98862-1821 / 98180-8018.

AP000374 – Aluga-se exc.
apto no segundo andar, mo-
biliado c/ 2 qts, 1 wc, sala 
c/ sacada, coz., lavanderia,1 
vaga de garagem, cond c/ 
área de lazer completo R$ 
1.200,00 Tr: (98) 3248-6709 
/ 99983-2772 / 98223-8422.

ESTRADA DA MAIOBA

ESTRADA DA MAIOBA – COD. 
[625] Cond. Riviera Coha-
trac, Aluga-se ou passa no 
Valor de R$ 900,00, taxa de 
cond. Valor R$ 150,00 inclu-
so, lado da sombra, 2qts/1 
ste, coz. americana, varan-
da ampla Fone: 3238-3583/ 
99973-9137.

Vender, comprar, alugar, 
passar... ou trocar. Anun-
cie. É só ligar: (98) 3212-2087  
ou nos envie e-mail para: 
classificadostem@gmail.com

ESTRADA DE RIBAMAR

ESTRADA DE RIBAMAR – 
COD. [573] Passa-se um apt° 
no Cond. Dunas do Sol, 3° 
andar, c/ vaga na gar., sala, 
2 qts/1 semi-ste, wc social, 
a.serviço,a. lazer completa. 
Valor: R$ 50.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

[Cód. 560] - Estrada de Ri-
bamar - Passa-se um apt° 
no Cond. Indaiatuba, 2 qts, 
wc social, sala de estar, 
jantar, coz.americana, 01 
vaga na garagem. Valor: 
R$ 35.000,00. Fone: (98) 
3238-3583 / (98) 99973-9137.

 
 
 

 

BAIRROS DIVERSOS

ESTIVA

ESTIVA - COD [699] - Vende-
se uma área comercial com 
5.000 m² nascente. Valor: 
R$ 800.000,00. Fone: 3238-
3583/99973-9137

ESTIVA - COD [699] - Vende-
se uma área comercial com 
5.000 m² nascente. Valor: 
R$ 800.000,00. Fone: 3238-
3583/99973-9137. completa. 
Valor: R$ 100.000,00. Fone: 
3238-3583/99973-9137.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: classifica-
dostem@gmail.com

ESTRADA DA MAIOBA

Estrada da Maioba – COD. 
[688] Vende-se um terreno 
na estrada da Maioba com 
área de 27.552,95 m², óti-
mo para empreendimen-
tos de grande porte. R$ 
3.800.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

ESTRADA DA MAIOBA - 
COD [688] - Vende-se si-
tio com 2.800 m². Valor: 
3.800.000.00. Fone: 3238-
3583/99973-9137.

ESTRADA DE RIBAMAR 

ESTRADA DE RIBAMAR - 
Vende terreno no residen-
cial parque dos rios, medindo 
10 x 25, totalmente nascente. 
r$ 70.000,00 - 3268.3390 - 
99976.7018.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: classifica-
dostem@gmail.com

JARDIM ELDORADO

TE000290 – Vende-se exc. 
Terreno murado c/ 1000mts 
de área total R$ 400.000,00 
Tr: (98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

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

 ANIL

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

MONTE CASTELO
QUITINETE - Alugo quitinete 
no Monte Castelo, c/ poço ar-
tesiano. Em frente ao SENAI. 
R$ 450,00. Tratar c/ Sr. Fran-
cisco Alves. (98) 98772.4847 
ou 3221.3380. (3.5).

ALU-
GAR

 ARAÇAGY

TE000358 – Vende-se exc. 
Terreno plano c/ 3 lotes 
12,50x30mts, cada terre-
no, que somando 1125mts 
de area, todo murado, próx.
da Av.principal R$ 180.000,00 
Tr: (98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

TE000329 – Vende-se exc. 
Terreno no ALPHA VILLE, 
17x29 em um lote de for-
ma retangular, totalizan-
do 450mts R$ 210.000,00 
Tr: (98) 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

TE000398 - Vende-se exc. 
terreno plano 17x29 (493) 
ideal p/ construção de ca-
sas de médio e grande por-
te R$ 190.000,00 Tr: (98) 
93248-6709 / 99983-2772 
/ 98223-8422.

BOA VISTA
Vendo 1 lote med: 11 x 18 = 
198m2, no Residencial Beija-
Flor II, situado na Estrada 
da Boa Vista - Turu. Vlr R$ 
25.000,00. Tr: 98725-6848 
/ 98490-2050.

BOB KENNEDY

LOT. BOB KENNEDY – COD. 
[604] - Vende-se um terreno 
no loteamento Bob Kenna-
dy murado, próx. à avenida, 
26x65m, 1690 m², no Araça-
gy, paço do Lumiar. Valor: 
R$ 220.000,00. Fone: 3238-
3583 / 99973-9137.

CALHAU

Vende-se terreno no Altrero-
sas Calhau, plano, tdo mu-
rado  c/ 25 m x40 m. Ex-
cel. localização, por trás do 
Grand Park. Venha conferir.   
3227-3099 / 9973-4073  www.
bmendesimoveis.com.br

CALHAU - Vende terreno no 
Calhau na Rua dos Tremem-
bés, medindo 20X40 (800 m²) 
. Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

COQUEIRO

Vende 2 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 Coqueiro 
tem acesso aos pontos  dos 
portos do Itaqui, Alumar, e 
Vale e a 2º área  com 65 hec-
tares, as duas áreas são pró-
ximas uma da outra. www.
bmendesimoveis.com.br

DIVINÉIA

TE000379 – Vende-se exc. 
Terreno c/ 1000mts de área 
total, plano e bem loca-
lizado, ideal o/ constru-
ções R$ 400.000,00 Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 / 
98223-8422.

OLHO D’AGUA/ 
PARQUE ATLANTICO

Vende terreno de esqui-
na, localizado a 100 M da 
Praia do Caolho, c/ 1200m². 
Todo murado e documen-
tado.  Ótima localização.  
Apenas R$ 750.000,00  Ve-
nha conferir! 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

QTAS DO CALHAU

Vende 4 lotes com excelen-
te localização no bairro re-
sidencial mais valorizado 
da ilha, Quintas do Calhau 
c/ 800m² cada, todo docu-
mentado, do lado da praia, 
a partir de 550 Mil. Venha 
conferir não perca tempo. 
3227-3099 / 9973-4073  www.
bmendesimoveis.com.br.

VILA MARANHÃO

VILA MARANHÃO – COD. 
[600]  - Vende-se terreno 
c/ 37.785,00 m². Valor: R$ 
3.500.000,00. Fone: 3238-
3583 / 99973-9137.

VINHAIS
ÓTIMO OPORTUNIDADE DE 
MORAR BEM NO VINHAIS, TER-
RENO TIPO CHÁCARA 13X33 
COM CHALÉ, SUÍTE, SOLARIUM, 
TODO MURADO, GRAMADO E 
ARBORIZADO COM PLANTAS 
FRUTÍFERAS, COCO, TANJA, LA-
RANJA, AÇAI, ACEROLA, MA-
RACUJA, PITANGA,BANANAS 
ETEC, MOTIVO MUDANÇAS VA-
LOR R$ 180 MIL TRATAR: (98) 9 
9968-9251 WHATSAP/FOTOS 
/ 98511-1319.(L.28.04)

  

ESTRADA DA MAIOBA

ESTRADA DA MAIOBA – 
COD. [581] Vende-se um 
sítio murado, portão me-
tálico, medindo 3.159 m² 
c/várias árvores frutífe-
ras, c/água e energia. Valor: 
R$ 220.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

COHAJAP

SA000263 – Aluga-se exec. 
sala comercial c/ 44,70mts 
de area privativa, estacion.p/
clientes R$ 2.000,00 Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 / 
98223-8422.

COHATRAC

COHATRAC – COD. [556] Ven-
de-se um Ponto Comercial 
na av. Principal do 12x30m 
Conj. Diamantina. Valor: R$ 
650.000,00 Fone: 3238-3583/ 
99973-9137.

JOÃO PAULO

SA000338 – Vende-se sa-
las comerciais, com 40mts, 
c/ wc.Aceita permulta R$ 
30.000,00 Tr: (98) 3248-6709 
/ 99983-2772 / 98223-8422.

RENASCENÇA

RENASCENÇA - Vende sala 
no cond. atrium plazza, toda 
reformada, 32m2. r$ 160 mil 
- 3268.3390 - 99976.7018.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: classifica-
dostem@gmail.com

SÃO FRANCISCO

São Francisco - Vendo es-
critório montado c/recep-
ção, 3 salas, banheiro, todo 
mobilhado e climatizado, 2 
vagas de garagem R$ 160 
mil. Tr: 3235.6687 / 32356477 
/ 999712399 / 988168000 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

Centro - Vendo prédio na 
Rua do Egito com 6 qrtos, 
copa, cozinha, quintal e ba-
nheiros. R$ 190 mil Tr.: 3235-
6687 / 3235-6477 / 99971-
2399 / 99606-4732, www.
ayrtonejulioimoveis.com.
br COD: 9567.

.4

ESTRADA DE RIBAMAR

Alugo sitio com 2 stes, 2 quar-
tos, sala ampla, copa, cozi-
nha, piscina, churrasquei-
ra, arvores frutíferas, etc. 
R$ 2.000,00. TR: 32356477 
/ 9 9971-2399 / 3235-6687  
/ 9 8816-8000. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

 

CENTRO

Vende prédio na Beira-Mar 
ao lado do Ibceu, com 2 
pavtos., recepção, 6 salas 
c/ wc interno e cozinha, 
R$ 280.000,00 - Tratar: 
9976.7018 - 3268.3390.

CA000326 – Vende-se exc. 
Loja c/ 120mts, ideal p/ cli-
nicas R$ 98.000,00 Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 / 
98223-8422.

CENTRO- Vendo sala comer-
cial com 31 m², no edifício 
Catú, ótimo para seu negocio. 
Tr: (98)3235-5010 2106-3307.

CALHAU
CALHAU - Vende ou aluga 
sala no Calhau no prédio 
Jeová Barbosa 98862-1821 
/ 98180-8018

COHAB

AR000312 – Vende-se exc. 
Prédio comercial, c/ 3 pi-
sos, c/ área de 900mts cons-
truída, ideal p/ instalações 
de médio e grande porte R$ 
1.800.000,00 Tr: (98) 3248-
6709 / 99983-2772 / 98223-
8422.
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 CALHAU

CALHAU- Aluga-se imóvel na 
Avenida Litorânea perfeito 
para restaurantes ou afins. 
Tr: (98)3235-5010 2106-3307

CENTRO

Aluga-se ótimo ponto comer-
cial na Rua do Sol, a 100m 
da Praça Deodoro, c/ 1 salão 
bem amplo, 2 salas meno-
res, coz. e WC social, c/ ins-
talação p/ ar-condicionado 
split e todo reformado. Apro-
veite. Apenas R$ 1.500,00. 
3227-3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

Centro - Aluga ou vende casa 
na R. do Passeio c/1 Recep. 
ampla, 5 slas, cz, Bn, otimo 
p/ escritório e clínica. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307.

Aluga casa na R. do Passeio, 
c/3 Slas, 1 Qto, 01 Bn, cz, Lv, AS. 
Tr: (98)3235-5010 2106-3307.

Centro - Alugo ponto co-
mercial na R. da Paz com 
500m² de área construída 
Tr: (98)3235-5010 2106-3307

Alugo ponto na R.7 de Setem-
bro, c/1 salão, 1 sala, e bn. 
Tr: (98)3235-5010 2106-3307

Alugo ponto comercial na 
Magalhães de Almeida c/ bn, 
c/piso sup. de acesso exter-
no c/ sl, 02 qtos, bn, copa/
coz. E área livre no fundo. 
Tr: (98)3235-5010 2106-3307.

CIDADE OPERÁRIA

[Cód. A66] Cidade Operá-
ria – Aluga-Prédio comer-
cial duplex na Av. 203, 1° 
piso salão, 5 salas e 2 wc’s, 
2° piso; 5 salas, 3 wc’s. Va-
lor: R$ 5.000,00.  Fone: (98) 
3238-3583 / (98) 99973-9137.

COHAB

Aluga sala (prox. ao Pop 
Center) em frente a aca-
demia, 2º andar com área 
de 30m² com banheiro inter-
no. R$ 650,00. 3268-3390/ 
9976-7018.

Cohab Anil - Alugo Ponto 
comercial na AV. c/recep-
ção, 12 sls, 5 bn , 1 adapta-
do para PNE, 01 copa. Tr: 
(98)3235-5010 / 2106-3307.

COHAMA

COHAMA - Alugam-se Pon-
tos comercias na Av. Daniel 
Centro Comercial Bambuzal, 
excelente para seu negócio. 
Tr: (98)3235-5010 2106-3307

COHAFUMA

Aluga sala comercial no 
Pátio Jardins 98862-1821 
/ 98180-8018

FORQUILHA

[Cód. 684] - Forquilha - Alu-
ga-se um ponto comercial 
na Forquilha, medindo 12,00 
x 26,00, ótimo para empre-
endimentos, localizado em 
uma das vias de transição da 
Forquilha para a estrada da 
Maioba. Valor: R$ 1.000,00. 
Fone: (98) 3238-3583 / (98) 
99973-9137.

[Cód. 685] Forquilha - Alu-
ga-se ponto comercial óti-
mo para empreendimentos, 
c/ área aberta e coberta p/ 
estoque de materiais. Va-
lor: R$ 2.500,00. Fone: (98) 
3238-3583 / (98) 99973-9137.

JARACATY

SA000321 – Aluga-se exc. 
Sala, nascente, toda no porc. 
c/ 40mts e 01 vaga de ga-
ragem R$ 1.350,00 Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 / 
98223-8422.

JARACATY- Aluga ou vende 
sala no Medical Jaracaty óti-
mo para seu negócio. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307.

MAIOBÃO

P00000050- Aluga-se exc. 
sala comercial, na av.13 R$ 
1.500,00 Tr: (98) 3248-6709 
/ 99983-2772 / 98223-8422.

PLANALTO ANIL

Planalto Anil - Alugo Ponto 
Comercial na Estrada de Ri-
bamar com 100m² Excelente 
Localização. Tr: (98)3235-
5010 2106-3307.

PQ.  UNIVERSITÁRIO

Parque universitário - Alugo 
Pontos Comercias, Av. Gua-
jajaras, c/150 m², 160m² e 
129 m², 50m². Tr: (98)3235-
5010 2106-3307.

PONTA DO FAROL

Ponta do farol - Alugo Prédio 
c/ 1000 m² de área constru-
ída na Av. dos Holandeses 
c/ Estacionamento Privativo 
p/ 25 Carros Tr: (98)3235-
5010 2106-3307.

RADIONAL

RADIONAL- Alugam-se lojas 
no Posto castelão, em fren-
te ao DETRAN, ótimo para 
conveniências ou afins. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307

RENASCENÇA 

Renascença II - Alugo lojas 
c/mezanino e porc. na Gale-
ria Atlanta Center c/áreas 
de 40m² e 48m². A partir de 
R$ 2.000,00. Tr.: 3235-6687 
/ 3235-6477 / 99971-2399 / 
99606-4732 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br.

Renascença - Alugo Loja co-
mercial no ed. Monumental 
c/salão, 1 sala e copa. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307

Aluga sala no ed. Carrara, c/
área de 30m2 e banheiro in-
terno. R$ 800,00 - 3268.3390 
- 99976.7018.

Jardim Renascença - Alugo 
Loja na Rua das Sucupiras : 
• Loja c/ 84 m² c/ 2 Bn, piso 
superior. • Loja c/70 m² e 
1 Bn, térreo. Tr: (98)3235-
5010 2106-3307.

Renascença - Aluga salas 
no Renascença: • Ed. Offi-
ce Tower- 30m²; •  Ed.  Bu-
siness Center - 50m²;  • Ed. 
Planta Tower- 33m²;  • Ed.  
Monumental - 30m²;  • Ed. 
Multiempresarial - 35m²;  
• Ed. Quartz - 30m²;  • Ed. 
Manhattan Center - 23m²;  
• Ed. Cristal-30m². Tr: (98) 
3235-5010 / 2106-3307.

 Sala comercial no Ed. Atrium 
Plaza excelente p/seu negocio. 
Tr: (98)3235-5010 2106-3307

RENASCENÇA- Alugam-se 
salas comerciais no edifí-
cio Console com 31 m², óti-
mo para seu negócio. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307.

Sala - Aluga- Renascença - 
Aluga sala comercial no Ed. 
Planta Tower com mobilia, 
ótima para consultório. Tr: 
(98)3235-5010 2106-3307.

RENASCENÇA II

Aluga exc. sala no ED. MI-
CHELÂNGELO, ótima sala, 
nascente, andar alto, c/ 
53 m² privativos, c/ WC 
scial, na melhor posi-
ção do prédio, c/ gara-
gem á pouco metros do 
Shop Tropical e Bancos. 
APROVEITE, É MELHOR 
PRÉDIO COMERCIAL DO 
RENASCENÇA! APENAS 
R$ 2.500 MIL C/ COND. 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

SÃO FRANCISCO

Alugo sala no Ed. Comercial 
Castelo Branco com área de 
20 m², prédio com elevador. 
R$ 500,00. Tratar através 
dos telefones: 3235-6477 / 
99971-2399 / 99606-4732 / 
3235-6687. www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br

São Francisco - Aluga 
loja no ed. Ed. Comer-
cial São Francisco c/ sa-
lão e 1 bn. Tr: (98)3235-
5010 2106-3307

São Francisco - Alugo loja 
no Ed. Castelo Branco c/
mezanino R$ 1.200,00 . 
Tr.: 3235.6687 / 3235.6477 
/ 99971.2399 / 99606.4723 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

SÃO FRANCISCO- Alugo 
ponto comercial na Rua 
1, com 230 m². ótimo para 
seu negócioTr: (98)3235-
5010 2106-3307.

São Francisco - Aluga ou 
vende casa na R. Quares-
meira , Duplex c/vários 
Cômodos, gar. p/3 car-
ros. Tr: (98)3235-5010 
2106-3307.

São Francisco - Alugo pon-
to comercial na Av Caste-
lo Branco com 1 banheiro.;  
Alugo ponto comercial na 
Av. Castelo Branco com 75 
m², 1 salão e 1 bn  no 1º piso 
e 3 salas e 1 bn no 2° piso. Tr: 
(98) 3235-5010 2106-3307

SÃO CRISTOVÃO

[Cód. 104] São Cristovão – 
Aluga-se Galpão comercial 
com 600 m² e várias salas, 
ideal para empreendimen-
tos. Valor: R$ 3.000,00. Fo-
nes: (98) 3238-3583 / (98) 
99973-9137.

AV. GUAJAJARAS - COD 
[A101] - Aluga-se um pon-
to comercial. Valor: R$ 
7.000,00. Fone: 3238-3583 
/ 99973-9137.

Vender, comprar, alugar, 
passar... ou trocar. Anun-
cie. É só ligar: (98) 3212-2087  
ou nos envie e-mail para: 
classificadostem@gmail.com

TIRIRICAL

Tirirical - Alugo ou vendo 
prédio de 1.000 m²,de área 
construída e  área total de 
6.000 m². Tr: (98) 3235-5010 
2106-3307.

TURU

Turu - Aluga salas comerciais 
no Turu excelentes para seu 
negocio no térreo e no piso 
superior. Tr: (98) 3235-5010 
2106-3307.

O LUGAR

CERTO PARA

VENDER,

COMPRAR,

ALUGAR,

PASSAR

LIGUE:

3212.2087
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Oportunidades
& Veículos

EMPREGOS

B. MENDES IMÓVEIS - Preci-
sa-se de corretor(a) com CRE-
CI ou estagiários do curso TTI, 
contratação imediata. Interes-
sados entregar currículos na 
Av. do Vale, nº 9, Ed. Carrara 
- salas 517 / 518. Renascença 
II. Tr: 3227-2182 ou 3227-3099.

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 o 
número: 3238-3583.

NEGÓCIOS
Faço Negócio em Troca de 
1 CPU, Monitor, Mouse, 
Teclado + Nobreak por  
2 CHROMECAST.  Tratar: 
98738-0951.

Tá precisando de fazer bons ne-
gócios para sua renda financei-
ra, sua empresa etc?  Anuncie 
conosco. É só ligar para: (98) 
3212-2039/ 3212-2042.

Vendo escritório montado 
(armário e mesas). Boa lo-
calização - Ed. Atrium Pla-
zza, rua das Mitras - Re-
nascença, R$ 120.000,00. 
Tratar: (Tim) 98124-1511 / 
(Oi) 98753-3551.

PROFISSIONAIS

Contratos de Compra e Venda 
de Imóveis, Permuta e Lo-
cação - Realize seu negó-
cio com segurança. Faça seu 
contrato com quem entende 
do assunto. Tratar através 
dos telefones: 3235-6477 / 
99971-2399 / 99606-4732 / 
3235-6687. www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br

.1

FIAT
Vende-se Fiat Ideia Mode-
lo 2016, Ar condicionado, 
Vidro, Dir. Abs e Trava. 1.4 
– 8 válvula. R$ 32.800,00. 
Fone: 98451-0602.

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

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar seu VEÍCU-
LO? Anuncie. É só ligar: 
(98) 3212-2039.

GM
Vende-se um carro Vectra 
Elegance 2009/2010 Com-
pleto 105000km rodados, Va-
lor 22.000,00, Veiculo na 
cor Preto. Contato: Carlos 
981125113 Whatsapp.

VENDO / PRISMA  2011/2012, 
1.4 8V LT, cor prata, 73.330 
km, único dono, bem conser-
vado. Tr: 98866-9429. (B-04).

HYUNDAI
Caçamba - Vende-se 
uma caçamba toco, GMC 
12.170, motor, carterpi-
ler, basculante de 8m³, 
branca, ano 2000. Em 
bom estado de conser-
vação. Tels: (98) 98488-
9798 /98414-1471.

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 cilindra-
das - Yamaha/2015, com 
32.700 km rodados, qui-
tada,  documentação em 
dias e com todas as revi-
sões feitas na autorizada, 
facilitamos a negociação. 
Contato: (OI) 9 8822-8260/
(TIM) 9 8314-6038/(CLA-
RO) 9 8290-2984.

NISSAN
NISSAN - Vende-se Nissan 
Pathfinder SE25 / Utili-
tário Jipe / Diesel 2007 / 
2008, 4x4, diesel, prata, ar, 
v.e, airbag, dir. hidr, trav 
elét, alarme. Revisado e 
doc. regular. São 7 luga-
res.  Tel: (98) 9 8119-9344 
ou 9 8127-0055.

TOYOTA
VENDO UMA HILUX SRV 
CD 4X4 2013/2013 DIESEL 
A/T, EM PERFEITO ESTADO 
TRATAR: (98) 98841-1010 / 
98188-9978.

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar seu VEÍCU-
LO? Anuncie. É só ligar: 
(98) 3212-2039.

Fornecemos quentinhas 
a preço popular. Fazemos 
eventos: aniversário, ca-
samento, baby chá, chur-
rasco e outros eventos. 
Fone: 98442-0658.

Ofereço meus serviços de 
Massagem com acessórios 
e Manual. Atendimento a 
domicílio e no Endereço: 
Rua do Alecrim, nº 470, 
Centro. Tr: (98) 98771-1095

Contratos de Compra e Venda 
de Imóveis, Permuta e Lo-
cação - Realize seu negó-
cio com segurança. Faça seu 
contrato com quem entende 
do assunto.  Av. do Vale, nº 
9, Ed. Carrara - salas 517 / 
518. Renascença II. Tr: 3227-
2182 ou 3227-3099. (t).

Regularização de imó-
veis - Quer regularizar 
seu imóvel? Nós faze-
mos para você! Com-
prar, vender, alugar ou 
administrar imóveis. Tr: 
3258-5629 / 99129-6797 
98845-4785 / 3083-0799 
/ 98142-7703.

Regularização de imó-
veis - Quer regularizar 
seu imóvel? Nós faze-
mos para você!  Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM. (t).

Serviços de Registro de 
Imóveis - Podemos auxi-
liá-lo no que for neces-
sário. Contate-nos!.  (98) 
99971-2945 / 98845-6228 
/ 98119-4495. (t).

Fazemos eventos: ani-
versários, casamentos, 
baby-chás, churrascos 
e outros eventos. Fone: 
98442-0658. (t).

Executo pequenos serviços 
de serralheria. Solda, jane-
las, portões, enfeites para 
lembrancinhas, aniversá-
rio, etc. Fone: 99905-2402, 
98721-7320. (t).

Fazemos Contratos de 
Compra e Venda de Imó-
veis, Permuta e Locação 
- Realize seu negócio com 
segurança. Faça seu con-
trato com quem entende 
do assunto. Tratar através 
dos telefones: 3235-6477 / 
99971-2399 / 99606-4732 
/ 3235-6687.

Pequenos serviços de serra-
lheria: solda, enfeites para 
lembrancinhas, aniversá-
rio, etc. Fone: 98721-9799, 
98721-7320.

Venda de Imóveis, Permuta e 
Locação - Realize seu negó-
cio com segurança. Faça seu 
contrato com quem entende 
do assunto. Tratar através 
dos telefones: 3235-6477,   
3235-6687. (t). 

Tá precisando de fazer bons 
negócios para sua renda 
financeira, sua empresa 
etc?  Anuncie conosco. É 
só ligar para: (98) 3212-
2039/ 3212-2042.

ESTADO DO MARANHÃO
CARTÓRIO DA 2ª ZONA DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DE SÃO LUÍS

OFICIAL REGISTRADORA
ROSSELINE PRIVADO RODRIGUES

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 970
MATRICULA: 300070155 2018 6 00004 070 0000970 93

PRAZO 15 DIAS

          OFICIAL DO REGISTRO DA 2ª ZONA DA CAPITAL DE SÃO LUÍS. FAZ SABER A 
QUEM INTERESSA QUE CINÉRIO LOPES DE CARVALHO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, 
NATURAL DE GALILÉIA - MG, PROFISSÃO FERROVIÁRIO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, 
RESIDENTE NESTA CAPITAL, FILHO DE ORACI LOPES DA SILVA E ADELAIDE DOS 
SANTOS SILVA. CLAUDIA REGIA DE CAMPOS SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, 
NATURAL DE SÃO LUIS -MA, PROFISSÃO BIOLOGA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, RESIDENTE 
NESTA CAPITAL, FILHO DE ADMAR DOS REIS SANTOS E CELIDA DE CAMPOS SANTOS, 
REQUEREM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO. QUEM TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM 
IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA (ART.1525 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL) 
PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.
          DADO E PASSADO ESTE, 19 DE 04 DE 2018.          

São Luís – (MA), 19/04/2018.
Diná Elda G. Pereira

Escrevente Autorizada

SERVIÇOS
FELIP´S CAR - LOCADORA 
Veículos novos, seguros e 
com o melhor preço da ci-
dade. Temos valores espe-
ciais para pacotes de diárias 
para pessoa física ou jurídica. 
Atendimento 24 horas no ae-
roporto. Faça já sua reserva 
nos fones: (98) 98232-7644 
ou 98899-8317.

Guanabara. Cuidamos 
da sua satisfação em to-
dos os sentidos. A come-
çar com a pontualidade. 
Fone: 3243.2332.

Viagens diariamente de São 
Luís para Barreirinhas. Fone: 
3243-2847.

Viaje com conforto e segu-
rança. Buscamos e deixamos 
em sua casa em São Luís. 
Fone: 98707.6537.

Expresso Vip. Segurança e 
conforto. Faça sua reserva. 
Fone: 98707.6654.

Viaje diariamente de São Luís 
para São João dos Patos, Mi-
rador e Sucupira do Norte. 
Tratar: 9 8131.3630.

Locadora de Veículos novos,  
com atendimento 24 horas 
no aeroporto. Faça já sua 
reserva: (98) 98232-7644 
ou 98899-8317.

Fretamento. A sua melhor 
opção em transportes. Cis-
ne Branco. Fone: 3245.1233.

Escolha seu destino, confi-
ra os nossos horários e boa 
viagem com a Guanabara. 
Ligue: 3243-2332.

Viagens diariamente de São 
Luís para São João dos Pa-
tos, Mirador e Sucupira do 
Norte. Buscamos e deixamos 
nossos clientes em casa, na 
Capital maranhense. Fones:    
9 8707.6537, 9 8707.6654, 9 
8131.3630.


