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O presidente Michel Temer pretende recuperar R$ 100 bilhões que o BNDES deve ao Tesouro Nacional. Entre as 
medidas anunciadas, está a contenção de subsídios, o teto para gastos públicos e a extinção do Fundo Soberano.

 PÁGINA TRÊS

  ESPORTES

Wagner Lopes é 
confirmado como 
novo técnico do 
Sampaio Corrêa 
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Pacote de Temer ainda 
não afeta o bolso

Farol baixo  
aceso agora é  

obrigatório nas 
rodovias   

EDUCAÇÃO 
11 mil benefícios 
são garantidos 
aos professores 

municipais 
 VIDA 2

Foi sancionada pelo 
presidente interino 

Michel Temer a lei que 
obriga motoristas a usar 

o farol baixo, mesmo 
durante o dia. A lei vai 
entrar em vigor em 45 

dias.  PÁGINA 2

CREDITO

LAYOUT 2

Ampliando acesso ao esporte Recreação

Projeto "Mais lazer para Todos", do Governo do Estado, realizado no último sábado, durante a 23ª Ação Global Nacional na 

UFMA, proporcinou à população prática de atividade esportivas e de entretenimento aliados à educação e à cultura. ESPORTES

LAYOUT 2

Tricolor perde por  
2 a 1 para o Paraná 

e sofre sua  
quinta derrota

ÚLTIMA HORA

VEJA MAIS EM:
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LAYOUT 2

Crime organizado na mira da Força FederalReforço   VIDA 4

Neville D'Almeida
será o grande 
homenageado 

Considerado um dos funda-
dores do cinema marginal, 
o diretor Neville D'Almeida 

será  lembrado no 39°  
Festival Guarnicê.

 IMPAR

Concurso para  
112 vagas em  
Montes Altos

 VIDA 

  VIDA 3

Mais suspeitos de 
incendiar ônibus 
são capturados  

pela Polícia Militar 

  VIDA 4

Interessados já 
podem credenciar 
barracas para arraial 
da Maria Aragão

DIVULGAÇÃO

KARLOS GEROMY



Quando os candidatos 
podem concorrer 
livremente nas eleições, o 
país se torna mais estável 
porque os cidadãos 
sabem que seu voto conta

Barack Obama, presidente do EUA, em defesa da 
democracia e dos direitos humanos durante sua 
visita ao Vietnã, um dia depois de uma eleição 
legislativa no país, em que os candidatos inde-
pendentes foram vetados.

Depois da gravação do Mercadante, 
Lula e Dilma e essa agora do Jucá, com 
todo respeito, a minha conversa é uma 
Disney, uma grande brincadeira
Delcídio do Amaral, ex-senador, em referência aos recentes gram-
pos que tornaram públicas supostas tentativas de impedir o fun-
cionamento da Justiça.

Eu estava me afastando dos 
meus amigos, sem saber se 
continuaria na música
Paul McCartney, músico, revelando em entrevista que 
quase desistiu da música após o fim dos Beatles.

TURISMO

,,

A 23ª Ação Global realizada no último 
sábado (21), em São Luís, contou com 
uma grande adesão por parte dos casais 
interessados em oficializar sua união aos 
olhos do Justiça através do casamento 
civil comunitário. Foram 351 inscritos, 
um aumento de 100% em relação a 2015, 
quando foram feitas 175 inscrições. Quem 
se enteressar em participar dos casamen-
tos comunitários promovidos pela Cor-
regedoria Geral de Justiça do Maranhão 
(CGJ-MA) pode se inscrever a partir do 
dia 30 de maio no órgão. Os casamentos 
comunitários acontecem no Maranhão 
desde 1998.

Procura por casamentos 

comunitários cresce 

O ator britânico Burt Kwouk, conhe-
cido principalmente pelo papel de Cato 
Fong, criado do Inspetor Clouseau na 
franquia de comédias A pantera cor-de-
rosa, morreu nesta ontem (24) aos 85 anos 
de idade, comunicou seu agente. Nas-
cido no norte da Inglaterra, mas criado 
em Xangai, na China, Kwouk iniciou sua 
carreira na televisão britânica nos anos 
1950 e, ao longo das seis décadas seguin-
tes, fez participações em alguns de seus 
programas mais famosos, com destaque 
para “Last of the Summer Wine” e para o 
drama de guer ra dos anos 1980 Tenko”. 

Aos 85 anos, morre ator 

de A pantera cor-de-rosa

O presidente em exercício Michel Te-
mer sancionou a lei que torna obrigató-
rio rodar em estradas com o farol baixo 
aceso mesmo durante o dia. A mudança 
no Código Brasileiro de Trânsito (CTB) foi 
publicada no Diário Oficial da União on-
tem e, segundo o Ministério das Cidades, 
começa a valer em 45 dias, que é o prazo 
para os cidadãos se adaptarem às novas 
regras. Temer vetou o artigo que dizia que 
a medida entrava em vigor na data da pu-
blicação por considerar que “sempre que a 
norma possua grande repercussão, deve-
rá ter sua vigência iniciada em prazo que 
permita sua divulgação e conhecimento”. 

Farol baixo aceso de  

dia agora é lei

Uma morsa afogou um empresário que 
invadiu a área de proteção de um zoo-
lógico da cidade de Weihai, no nordeste 
da China, para fazer selfies. O animal de 
uma tonelada arrastou o homem, identi-
ficado apenas como Jia, para seu tanque 
e o afogou até a morte, de acordo com a 
mídia local. De acordo com o zoológi-
co, a morsa só queria “brincar” com os 
homens e dar um “abraço” neles. Ao que 
tudo indica, o mamífero marinho não en-
tendeu o que estava acontecendo ao ser 
perturbado em seu descanso. Apesar de 
o homem ter invadido o local, a família 
do empresário pediu uma indenização.

Afogado por Morsa 

quando tirava uma selfie
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Rumores - O ex-presidente da Transpetro, Sergio Machado, teria gravado também conver-
sas que manteve com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e com o ex-presi-
dente da República José Sarney (PMDB-MA). A informação está causando temor no Congresso e 
também no governo federal, pelo potencial de desestabilização que pode causar no parlamento.

Sem paralisação - O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Es-
tado do Maranhão (Sttema) confirmou que, apesar do último ataque, a frota de ônibus circulou 
normalmente ontem, em São Luís. O Sindicado dos Rodoviários negou qualquer possibilidade 
de paralisação da categoria, que deve se reunir com o governo do Maranhão hoje.



3PAGINA TRESwww.oimparcial.com.br

Editor: George Raposo
Email: georgeraposo@imparcial.com.br

São Luís, quarta-feira, 25 de maio de 2016

MEDIDA
FUTURA
Reforma da 
Previdência

Temer também falou sobre 
reforma da Previdência. 
Não anunciou medida 
para ela ontem, mas 
afi rmou que não fará 
mudanças nas regras 

para aposentadoria dos 
brasileiros se não tiver 

apoio da população.
“Não irei realizá-la [a 

reforma da Previdência] 
sem ter uma concordância 
com a sociedade. Não foi 

sem razão que chamamos 
as centrais sindicais, 

criamos um grupo para 
examinar o que é possível 
fazer com a Previdência 

Social”, disse ele.
Na semana passada, 

após reunião com Temer, 
as centrais sindicais 
Força Sindical, União 

Geral dos Trabalhadores 
(UGT), Central dos 

Sindicatos Brasileiros 
(CSB) e Nova Central 

Sindical de Trabalhadores, 
anunciaram a criação de 
um grupo para discutir a 
reforma da Previdência.
O objetivo é apresentar 

uma proposta de mudança 
nos critérios para se 

requerer o benefício da 
aposentadoria até meados 

de junho 
Entretanto, o ministro 
da Fazenda, Henrique 
Meirelles, já defendeu 
a aplicação da regra 

de idade mínima para 
aposentadoria no país. 

O objetivo é conter 
o aumento do défi cit 

(despesas maiores que as 
receitas) do INSS.

O 
presidente em exercício, Michel Temer 
(PMDB), anunciou um pacote de medi-
das econômicas para tentar reanimar 
a economia do país e conter o cresci-

mento da dívida pública e dos gastos. 
“Esse será o primeiro teste. De um lado do 

governo e de outro do Legislativo para revelar 
aos brasileiros que nós estamos trabalhando. Eu 
sei que as coisas estão postas de uma maneira 
que todos querem testar as instituições nacio-
nais. Lamento dizer que muitos que até propu-
seram a modifi cação da meta, hoje, anunciam 
que vão tentar tumultuar os trabalhos para im-
pedir a votação”, afi rmou.

Temer pretende recuperar R$ 100 bilhões que 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) deve ao Tesouro Nacio-
nal. Seriam R$ 40 bi agora e o restante em um 
prazo maior. A medida depende, no entanto, de 
análise da viabilidade jurídica. O presidente in-
formou ainda que enviará ao Congresso uma 

proposta de emenda consti-
tucional para limitar os gas-
tos públicos. Segundo ele, de 
1997 a 2015, as despesas pri-
márias cresceram de 14% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
para 19%. A ideia é limitar o 
crescimento dos gastos ao ín-
dice infl acionário do ano an-
terior. A medida depende de 
aprovação dos parlamentares.

Temer também pediu apoio para 
as primeiras medidas que a equipe 
econômica anunciou para reequili-
brar as contas públicas. “Nós esta-
mos fazendo toda avaliação jurídica 
para verifi car se não há, e não pode 
haver, nenhuma irregularidade para 
trazermos para os cofres públicos, 
pelo menos, R$ 100 bilhões neste 
momento”, afi rma.

O governo disse que vai tocar uma reforma 
da Previdência e pediu prioridade na votação 
de projetos que já estão no Congresso: o que 
estabelece critérios mais rígidos para a escolha de 

presidentes de fundos de pensão e empresas estatais 
e o que rediscute a participação da Petrobras em 

contratos de exploração do Pré-Sal. 
Não houve anúncio de aumento de impostos. O 

ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que 
neste primeiro momento não existe previsão de novos 
tributos. O que pode vir em um segundo momento são 

reduções de desonerações que foram dadas no governo 
passado para setores da economia.
A proposta de emenda à Constituição que estabelece um 

teto para o crescimento dos gastos públicos vai limitar todos os 
gastos, incluindo saúde e educação. O desafi o agora é assegurar 

maioria de votos no Congresso para uma votação difícil como essa, 
que exigem muito apoio.

Meirelles disse que o objetivo é que as medidas anunciadas 
ontem tenham um impacto permanente sobre o crescimento 

das despesas públicas. Conforme anunciado, mais medidas 
serão discutidas e comunicadas posteriormente, como a 
reforma da Previdência.

As medidas de política econômica que o governo anunciou são focadas no 
controle das despesas primárias e fi nanceiras, na eliminação de inefi ciências 
do gasto público e na busca pela melhoria do desempenho da prestação de 
serviços às camadas mais pobres da população, como antecipou o ministro da 
Fazenda, Henrique Meirelles, durante participação em um seminário na última 
segunda-feira (23) em São Paulo.

De acordo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a ideia é exata-
mente um plano de voo, com medidas que tenham efeitos plurianuais e impactos 
permanentes. A ênfase, portanto, será menos numa melhora pontual do resul-
tado primário e mais na tentativa de colocar a dívida pública em uma trajetória 
de sustentabilidade no longo prazo, informou o Ministério da Fazenda. Meirel-
les tem dito que, se nada for feito, a dívida pode ultrapassar, em alguns anos, 
a marca de 80% do Produto Interno Bruto (PIB), aproximando-se do dobro da 
média dos países emergentes.

A combinação de aumento permanente da carga tributária com contenção 
temporária das despesas não se aplica mais, disse o ministro.

Antes do anúncio das medidas, o mercado fi nanceiro apontava uma reação 
positiva, vista como um voto de confi ança. A Bolsa subia e o dólar caía. A Bolsa 
também ganhava impulso porque caiu por vários dias.

Quando vieram as medidas, a alta se manteve, mas cautelosa, já que para 
quem atua no mercado fi nanceiro é importante ver como o Congresso vai 
receber todas essas medidas.

A valorização começou a ceder com a queda das ações do Banco do Brasil. O 
fi m do Fundo Soberano pode colocar no mercado 100 milhões de ações do banco 
e quando há uma oferta grande assim, o preço cai. A ideia do governo é usar os 
R$ 2 bilhões que estão no fundo para ajudar a diminuir o endividamento público.

Nos últimos anos, o Tesouro Nacional 
(o “cofre” do governo federal) repassou 
mais de R$ 500 bilhões ao Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES). Agora, o governo quer receber de 

volta pelo menos R$ 100 bilhões – pelo menos 
R$ 40 bilhões agora; R$ 30 bilhões em um ano; e os 

outros R$ 30 bilhões em 24 meses.
Vale lembrar que esses recursos não vão ser utilizados para cobrir 

parte do rombo de R$ 170,5 bilhões, pois não podem ser usados 
como gastos primários. A intenção, segundo a equipe econômica, é 
abater a dívida pública.

Além disso, segundo Meirelles, a medida deve gerar uma economia 
de R$ 7 bilhões no pagamento de subsídios relativos aos empréstimos 
do banco. Essa economia acontece porque o BNDES, ao emprestar 
esse dinheiro para as empresas, cobra juros mais baixos que os 
praticados no mercado, e a diferença entre as duas taxas de juros é 
paga pelo Tesouro. 

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse 
que outra medida será o envio de uma proposta de 

emenda à Constituição para limitar as despesas públicas. 
O limite de crescimento vai corresponder à infl ação do ano 
anterior. O objetivo é frear o crescimento desses gastos que 
dispararam nos últimos anos. “Uma medida que é estrutural, 
uma medida que já controla as despesas públicas para os 
próximos anos e, portanto, com impactos relevantes na 
dívida pública”, explica Meirelles.

A proposta é semelhante à apresentada pela equipe da 
presidente afastada Dilma Rousseff. Ela prevê que a alta dos 

gastos públicos em um ano não poderá ser superior à infl ação 
do ano anterior. Isso signifi ca, por exemplo, que se essa medida 

já estivesse em vigor, os gastos públicos só poderiam crescer 
10,67% este ano – o equivalente à infl ação do ano passado. 

A grande mudança será as vinculações das despesas da 
saúde e educação a esse índice. Atualmente, essas despesas são 
determinadas de acordo com um percentual da receita líquida do 
governo.  A estimativa é que a medida faça com que as despesas 
públicas caiam entre 1,5% e 2% em relação ao Produto Interno Bruto 
(PIB) nos próximos três anos.

A medida ainda vai ser enviada ao Congresso Nacional por 
meio de uma proposta de emenda constitucional. Para que tenha 
validade, é preciso que seja aprovada pelos parlamentares. Segundo 
Temer, a proposta deve ser enviada ainda esta semana ao Congresso.

Mudanças na regra 
do pré-sal

Temer anunciou que vai apoiar um 
projeto já aprovado pelo Senado que 
altera as regras de exploração do pré-
sal. Esse projeto, de autoria do senador 

José Serra, retira da Petrobras a obrigação 
de participar com pelo menos 30% dos 

investimentos em todos os consórcios de 
exploração do petróleo ultraprofundo. Segundo 
Temer, a medida vai gerar uma economia de cerca 
de R$ 2 bilhões por ano.

Temer 
ou não 
temer?

Pacote 
anticrise

Contenção de 
subsídios

Temer anunciou que o governo também não pretende elevar mais o 
volume de subsídios concedidos – incentivos, principalmente fi scais (re-
dução de impostos). Com essa determinação, se um ministério tem um 
determinado programa de subsídios de R$ 1 bilhão por ano, por exem-

plo, esse será o mesmo limite para o ano seguinte. Os benefi ciários 
desse subsídio poderão ser mudados, mas o valor fi nal não. A 
medida ainda precisa ser regulamentada e ter seus critérios 

defi nidos. A previsão é que o governo deixe de gas-
tar cerca de R$ 2 bilhões por ano com a 

decisão.

Extinção do 
Fundo Soberano 

O governo vai propor também a extinção do Fundo Soberano, 
e o retorno dos recursos para os cofres do Tesouro. Atualmente, há 
cerca de R$ 2 bilhões nesse fundo. Esse fundo foi criado em 2008, 

quando houve um excesso de superávit primário. Seu objeti-
vo é servir como uma espécie de “colchão” para as contas 

públicas em momentos de crise – como o atual. Par-
te desses recursos está aplicada em ações do 

Banco do Brasil, segundo a Reuters.

1

2

3 Teto para
gastos públicos

FOCO DAS MEDIDAS

DESAFIOS DO
GOVERNO

REAÇÃO DO MERCADO

5

4

Medidas econômicas anunciadas pelo presidente 
interino buscam diminuir rombos nos cofres públicos 
e ainda não afetam diretamente o bolso do cidadão

Pagamento do 
BNDES ao Tesouro
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Temer diz não ser 
golpista e faz 

pedido à base aliada

Sou uma consequência da Constituição. 
O vice-presidente é uma consequência 
do texto constitucional. Quero refutar 

aqueles que disseram que houve ruptura 
da Constituição. Isso não é verdade. Basta 
examinar a literalidade do texto para ver 

que as instituições estão funcionando

Michel Temer, presidente em exercício

O presidente Michel Temer voltou a afirmar que sua permanência na chefia do Executivo 
é legal, defendeu a Operação Lava-Jato e pediu à base aliada para ignorar “agressões”

Lava-Jato 

O deputado estadu-
al Othelino Neto (PCdoB) 
disse, na sessão de ontem, 
que o suposto “pacto” para 
tentar barrar a Operação La-
va-Jato, envolvendo o ago-
ra ex-ministro do Planeja-
mento, Romero Jucá, foi mais 
uma surpresa negativa para 
a política brasileira. “É um 
governo que o ministro de 
manhã diz uma coisa; à noi-
te diz outra; no outro dia 
um ministro diz uma coisa 
e depois o presidente des-
mente o ministro”, disse o 
parlamentar em relação ao 
governo Michel Temer.

N
o dia seguinte à reve-
lação do áudio que le-
vou à primeira queda 
de um ministro do go-

verno interino de Michel Temer, 
responsável pelo aumento do 
tom crítico da oposição em re-
lação a seu mandato, o presi-
dente em exercício afirmou que 
sua permanência na chefia do 
Poder Executivo é legal e pediu 
à base aliada para ignorar críti-
cas contra o Planalto – classifi-
cadas por ele como “agressões”.

“Sou uma consequência da 
Constituição. O vice-presidente 
é uma consequência do texto 
constitucional. Quero refutar 
aqueles que disseram que houve 
ruptura da Constituição. Isso 
não é verdade. Basta examinar 
a literalidade do texto para ver 
que as instituições estão fun-
cionando”, disse, enfático, re-
chaçando a tese de “golpe” bra-
dada pela defesa de Dilma e 
pela oposição em relação ao 
processo de impeachment da 
presidente da República.

A tese tem ganhado populari-
dade desde que o peemedebista 
assumiu interinamente o Poder 
e ganhou força nos últimos dias, 
durante a realização dos shows 
e eventos da Virada Cultural de 
São Paulo – marcados por gritos 

A Câmara Municipal de São Luís realizou ontem 
uma ação social, visando à proteção da saúde dos seus 
funcionários. A iniciativa organizada pela Diretoria 
de Saúde teve como precedente um requerimento do 
vereador Josué Pinheiro (PSDB), solicitando a promo-
ção de vacinação contra a gripe Influenza H1N1. Fo-
ram disponibilizados para todos os servidores servi-
ços como aferição da pressão arterial, trabalhos para 
controle de diabetes, entre outras ações. Para tanto, 
Josué Pinheiro apresentou uma proposição pleite-
ando à Mesa Diretora do Legislativo Ludovicense o 
encaminhamento de um ofício à Superintendência 
de Vigilância Epidemiológica e Sanitária da Semus 
(Secretaria Municipal de Saúde) no sentido daquele 
órgão promover a deflagração de uma campanha de 
vacinação com essa finalidade naquela Casa.

Na manhã da última quarta-feira (18), o deputado 
Roberto Costa, durante seu pronunciamento na Assem-
bleia Legislativa, destacou a importância das audiências 
ocorridas com Marcellus Ribeiro e Carlos Lula, secretá-
rios estaduais da Fazenda e da Saúde, respectivamente. 
A primeira audiência teve como pauta principal discus-
sões sobre o agronegócio em todo o estado do Maranhão, 
mas, sobretudo, na região de Bacabal. O parlamentar, ao 
levar até o conhecimento da secretaria reivindicações dos 
membros do sindicato rural de Bacabal a respeito da co-
brança diferenciada do ICMS para produtores da região, 
pôde  ser o mediador para a realização de uma audiência 
entre a secretaria da fazenda, produtores e sindicato. “O 
secretário Marcellus mostrou-se aberto e tranquilo. Pro-
pusemos a ele marcar essa conversa e ele prontamente 
aceitou, mostrando seu interesse em esclarecer todas 
as dúvidas e direitos que agropecuarista reivindicam.”

Segurança Pública - O deputado federal Pedro 
Fernandes usou a tribuna da Câmara para solicitar ao 
Governo Federal mais atenção às questões da seguran-
ça pública nos estados, em especial, no Maranhão, onde 
desde quarta-feira passada atos incendiários contra ôni-
bus estão sendo praticados por membros de facções cri-
minosas, colocando em risco à vida da população.

Mediação - Vereador Honorato Fernandes apresen-
tou proposta para mediação entre o Executivo e o Sin-
dicato, através da comissão de educação (CMSL), a fim 
de encontrar uma solução que evite a greve de profes-
sores, garantindo direitos dos mesmos, mas em especial 
das crianças e adolescentes

Ecoponto - O deputado Edivaldo Holanda (PTC) des-
tacou, na sessão de ontem, a implantação do primeiro 
Ecoponto de São Luís, feita pela gestão Edivaldo Holanda 
Júnior. Trata-se de um espaço disponibilizado à popu-
lação para a entrega voluntária de materiais volumosos 
inertes e inservíveis, não recolhidos pela coleta conven-
cional. Ao todo, serão implantados 14 Ecopontos na ca-
pital maranhense.

Movimento

O vereador Professor Lis-
boa, que também é presi-
dente da Comissão da In-
fância e Adolescência da 
Câmara Municipal, presti-
giou a ação Movimento Vem 
Brincar São Luís, que  ocu-
pou a Praça Jocy Rodrigues, 
no Renascença, no último 
sábado, em comemoração à 
Semana Mundial do Brincar. 
Segundo o vereador Profes-
sor Lisboa, iniciativas como 
estas são essenciais não só 
para aproximar as pessoas, 
mas, sobretudo, para resga-
tar a importância do brin-
car e das brincadeiras de 
infância.

O ministro Gilmar Mendes, 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), foi eleito informalmente 
ontem para presidir a Segunda 
Turma da Corte, colegiado res-
ponsável pelo julgamento dos 
processos oriundos da Opera-
ção Lava-Jato.  

A partir da próxima terça-
feira (31), Mendes assumirá a 
cadeira, atualmente ocupada 
pelo ministro Dias Toffoli. Cabe 

ao presidente da Turma definir 
o andamento dos trabalhos e a 
pauta de julgamentos.  

Mendes comandará a turma 
em função da renúncia do de-
cano, Celso de Mello, que seria 
o próximo a assumir a presi-
dência, cujo mandato é de um 
ano. Também fazem parte da 
Segunda Turma a ministra Car-
men Lúcia e o relator da Lava-
Jato, ministro Teori Zavascki.

Lava Jato continua 
muito viva e constitui 
um risco importante 
para a administração 

Temer
 

João de Castro,  
ex-presidente da 

Transpetro

Gilmar Mendes presidirá colegiado da Lava-Jato

Saída de Romero Jucá expõe novo governo
O afastamento de Rome-

ro Jucá (PMDB-RR) do gover-
no Michel Temer lançou ho-
lofotes sobre os ministros da 
gestão interina que foram ci-
tados ou são investigados na 
Operação Lava Jato. Titular do 
Planejamento, uma das pastas 
mais importantes da Esplana-
da, Jucá anunciou sua saída do 
cargo na última segunda-feira, 
após a divulgação de diálogos 
gravados de forma oculta em 
que supostamente defende um 
acordo para barrar a operação.

Embora tenha anunciado que 

a saída seria em forma de licença, 
Jucá teve sua exoneração do cargo 
publicada na última terça-feira 
no Diário Oficial da União. Nas 
conversas com o ex-presidente da 
Transpetro Sérgio Machado, rea-
lizadas em março, ou seja, antes 
do afastamento de Dilma Rous-
seff da Presidência da República, 
Jucá sugere que uma “mudança” 
no Planalto ensejaria um pacto 
para “estancar a sangria” moti-
vada pela Lava Jato. Machado e 
Jucá são alvos da operação. 

Para João de Castro Neves, 
da consultoria Eurasia Group, o 

episódio envolvendo Jucá mos-
trou que a “Lava Jato continua 
muito viva e constitui um risco 
importante para a administra-
ção Temer”.  A alegada licen-
ça de Jucá, que é senador por 
Roraima, acabou sendo uma 
solução intermediária, já que 
Temer estava em um dilema, 
avalia Neves. Manter o senador 
na Esplanada teria um preço 
alto perante a opinião públi-
ca, e uma demissão elevaria as 
exigências para cargos ministe-
riais e “possivelmente forçaria 
Temer a demitir mais gente”, diz.

As duas primeiras semanas de Michel Temer no poder foram marcadas por desencontros de informações e tomadas de decisões responsáveis

três ministros – Alexandre de 
Moraes, Mendonça Filho e Ri-
cardo Barros, respectivamen-
te, chefes da Justiça, Educação 
e Saúde – fizeram declarações 
públicas que posteriormente 
precisaram ser negadas pelo 
presidente. Ao mesmo tem-
po, o Partido dos Trabalhado-
res, agora na oposição, e seus 
aliados ganharam mais opções 
para atacar o governo.

“As pessoas acostumaram 
que quem está no governo não 
pode voltar atrás. Mas não: 
quando cometermos equívo-
cos governamentais, reveremos 
este pacto. Isso [mudança de 
atitude] é resultado do diálo-
go. Não faremos como Jusce-
lino Kubitschek. Se errar algo, 
consertá-lo-ei. Temos de per-
ceber que isso é fruto de diá-
logo”, ressaltou Temer. 

“Deus colocou na minha 
frente para que eu cumpra esta 
missão, para que eu ajude a ti-
rar o país da crise. E não será 
em 12 dias, 2 meses ou 3 me-
ses que faremos isso. Mas se 
chegarmos a 2018 elevando o 
pais à tranquilidade, teremos 
feito nosso trabalho. Por isso, 
insisto na tese de que preci-
samos pacificar o país. O país 
não pode ficar nesta situação.”

de “Fora, Temer” – e, principal-
mente, com a queda de Romero 
Jucá do Ministério do Planeja-
mento, após divulgação de áu-
dio no qual proporia obstrução 
às investigações da Lava-Jato. 

“Temos sido vítimas de agres-
sões. É uma agressão psicológi-
ca. Mas não temos a menor pre-
ocupação com isso. Não temos 
de dar atenção a isso, temos de 
cuidar do País [...] Precisamos 
compreender nossa interinida-
de, sou muito respeitoso com 
este fato. Mas isso não quer di-
zer que o País pare. Não pode-
mos ficar paralisados.”

Desencontros

As duas primeiras semanas 
de Temer no Poder foram mar-
cadas por desencontros de in-
formações e tomadas de de-
cisões responsáveis por gerar 
uma avalanche de críticas em 
cima do presidente em exercí-
cio. A pressão de artistas após 
a transformação do Ministério 
da Cultura em secretaria su-
bordinada à pasta da Educa-
ção, por exemplo, levou Temer 
a voltar atrás no fim de sema-
na, recriando o Minc.

Da mesma forma, ao menos 
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Do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, 
lembrando, pelo Twitter, ter avisado sobre as consequências negativas 
de um processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Já o minis-
tro Gilmar Mendes, indagado sobre se era tentativa de obstrução da 
Justiça as inconfidências de Romero Jucá, foi lacônico: “Não vi isso”.

Reviravolta no PSB

3

São Luís, quarta-feira, 25 de maio de 2016

Só boato. Até agora, nada 
consta de oficial na Empre-
sa Maranhense de Admi-
nistração Portuária (Emap) 
a respeito de uma supos-
ta federalização, defendi-
da por peemedebistas do 
Maranhão junto ao gover-
no Michel Temer. Mesmo 
assim, na Emap o assunto 
é acompanhado à distân-
cia, e Flávio Dino está de 
olhos arregalados.

Os partidos e provavel-
mente seus candidatos 
sabem que a eleição de 
outubro, necessaria-
mente, será um apren-
dizado arriscado. O ca-
minho para chegar ao 
eleitor tornou-se es-
corregadio. A campa-
nha não terá dinheiro 
empresarial e o limi-
te de gasto é o maior 
ocorrido em 2012. 

JOÃO CARVALHO JR.
ESPECIAL PARA O IMPARCIAL

N
ão durou nem 24 ho-
ras a decisão da exe-
cutiva estadual do PSB 
em colocar o deputado 

federal José Reinaldo Tavares 
como novo presidente da co-
missão provisória em São Luís. 
O presidente nacional do par-
tido anulou a mudança feita 
na noite de segunda-feira (23) 
e colocou o vereador Roberto 
Rocha Júnior como novo pre-
sidente. A nova troca deve criar 
mais instabilidade no momento 
crítico pessebista ludovicense.

A decisão de trocar Tava-
res por Rocha Júnior foi infor-
mada através de nota emitida 
assessoria da presidência da 
direção nacional do PSB. Se-
gundo a nota, Siqueira consi-
derou “inaceitável” a decisão 
do presidente do diretório es-
tadual, Luciano Leitoa, de des-
tituir o senador Roberto Rocha 
da direção municipal na capital.

Executivo estadual do partido nomeia José Reynaldo para presidente da comissão 
provisória e a nacional anula decisão, colocando o deputado Rocha Júnior em seu lugar

Roberto Rocha (Presidente)

Estevão Assunção Aragão (Vice-presidente)

Aldo Rogério Ribeiro Ferreira (Secretário-geral)

Hilton César Pinheiro da Silva (Finanças)

Thiago Gonçalves de Sousa (Primeiro-secretário)

Suely Alves Moura (Comunicação)

Alexandre Matos Soares (Mobilização)

Lideranças do PPS e PSDB 
se reuniram em Brasília para 
acertar alianças para as eleições 
deste ano. O nome para dispu-
tar a prefeitura de São Luís será 
definido até as próximas con-
venções do PSDB, que acon-
tecerão dentro de cinquenta 
dias. A primeiras conversas 
foi afinada na tarde da últi-
ma terça-feira (24), no gabi-
nete do senador Aécio Neves, 
presidente nacional do PSDB. 

Com ele estiveram: o pre-

PSDB fecha 
aliança 
com o PPS

sidente estadual do PSDB no 
Maranhão, Carlos Brandão; o 
presidente municipal do PSDB 
em São Luís e suplente de se-
nador, Pinto Itamaraty; o de-

putado federal João Castelo; 
o ex-deputado e ex-líder do 
PSDB na Câmara, hoje braço 
forte de Aécio Neves, João Al-
meida. Do PPS, estiveram pre-

sentes na reunião a deputada 
federal Eliziane Gama; o pre-
sidente nacional do PPS, Ro-
berto Freire e o líder do PPS na 
Câmara, Rubens Bueno. 

As primeiras conversas foi afinada na tarde da última terça-feira (24), no gabinete do senador Aécio Neves

Pessoas mais próximas do 
dia a dia do PSB dizem que, há 
muito tempo, “a laranja aze-
dou” na relação entre Roberto 
Rocha e Zé Reinaldo. A crise te-
ria iniciado durante as eleições 
de 2010, por divergências den-
tro do grupo de oposição. Fo-
ram três candidatos ao Senado: 
Zé Reinaldo, que teve 727.602 
votos (13,99%); Roberto Rocha 
(então no PSDB), com 642.853 
votos (12,36%); e Edson Vidi-
gal (também do PSDB), com 
502.600 votos (9,67%). Os três 
ficaram, respectivamente, em 
terceiro, quarto e quinto lugar, 
perdendo as vagas para Edison 
Lobão e João Alberto, ambos do 
PMDB. Reinaldo e Rocha troca-
ram acusações de que, caso um 
tivesse aberto mão na disputa, 
ao menos um representante da 
oposição teria sido eleito. So-
brou até mesmo para Vidigal.

Em 2011, Roberto Rocha 
foi para o PSB, partido onde 
Zé Reinaldo já estava. Houve 
uma trégua entre eles, para que 
o partido conseguisse desen-
volver. Rocha chegou com res-
paldo da direção nacional e 

assumiu o diretório munici-
pal. A paz entre os dois durou 
um bom tempo, tendo supor-
tado as eleições de 2012, onde 
o PSB alcançou a vice-prefei-
tura através de Rocha.

O clima voltou a ficar 
ruim nas preparações para 
as eleições de 2014, quando 
Roberto Rocha pediu a vaga 
de candidato ao Senado, que 
era dada como certa a Zé Rei-
naldo. Este teria se chateado 
e, desde então, o clima de ri-
validade ficou nítido.

Agravamento

A nova crise do PSB passou 
por diversas etapas desde ju-
lho do ano passado, quando 
começaram a aparecer as di-
vergências entre as lideranças 
– ao menos publicamente. No 

ano passado, movimentos so-
ciais ligados ao partido pedi-
ram a indicação do deputado 
estadual Bira para ser candida-
to a prefeito e, ao mesmo tem-
po, o senador Roberto Rocha 
se colocava a disposição para a 
mesma finalidade. Ele foi vaia-
do e desde então começou a 
não falar a mesma língua do 
diretório estadual e de outros 
membros de expressão do PSB.

Durante alguns meses, Ro-
berto disse que era precipitado 
tratar de eleições, tendo em vista 
que ainda estava longe. Como 
todos os partidos já falavam so-
bre o assunto, o argumento não 
convenceu. Rocha tentou en-
tão manter aproximação com o 
prefeito Edivaldo Holanda Jú-
nior, mas no início deste ano, 
os últimos remanescentes do 
PSB dentro do governo muni-

cipal, entregaram seus cargos.
O passo seguinte de Roberto 

Rocha foi tentar filiar a depu-
tada federal Eliziane Gama no 
partido, já que ela tem apare-
cido sempre bem colocada nas 
pesquisas para a Prefeitura de 
São Luís – em muitas delas, em 
primeiro lugar. As negociações 
se arrastaram por dias e envol-
veu até dirigentes nacionais, 
mas não avançaram. Eliziane 
acabou voltando ao PPS.

Por último, Roberto Rocha e 
Roberto Rocha Júnior vem anun-
ciando a intenção do vereador 
em ser candidato. Com dois no-
mes possíveis, o a direção es-
tadual do partido marcou um 
debate entre Rocha Júnior e 
Bira, para saber quem tem as 
melhores propostas, baseadas 
nas diretrizes do partido. O ve-
reador não se fez presente, se-
guindo nota emitida pelo pai, 
cancelando o debate.

A reportagem de O Impar-
cial procurou a assessoria de 
Roberto Rocha para que ele se 
posicionasse sobre o assunto, 
mas, até o fechamento desta 
matéria, não recebemos retorno.

Rivalidade entre Rocha Jr e José Reinaldo Tavares

2º, 3º 4º do art. 23
do estatuto da legenda, decidiu o afastar da função 

de presidente da comissão provisória

A comissão também será 
integrada por Estevão Assun-
ção Aragão (vice-presidente), 
Aldo Rogério Ribeiro Ferrei-
ra (secretário-geral), Hilton 
César Pinheiro da Silva (fi-
nanças), Thiago Gonçalves de 
Sousa (primeiro-secretário), 
Suely Alves Moura (comuni-
cação) e Alexandre Matos So-

ares (mobilização).

Lambança total

A decisão nacional aconte-
ce no momento em que a bri-
ga pelo poder envolve todos os 
grandes caciques da legenda. 
Não aceitando a postura im-
positiva de Roberto Rocha ao 

anular debate marcado para o 
último sábado, a direção esta-
dual do PSB, baseada nos pa-
rágrafos base nos § 2º, 3º 4º do 
art. 23 do estatuto da legenda, 
decidiu o afastar da função de 
presidente da comissão pro-
visória. Segundo a direção, ‘o 
partido enfrenta um quadro 
de grave instabilidade’.

Após assumir, Zé Reinaldo 
falou em unir o partido, dando 
espaço para que os membros da 
sigla decidam o que desejam do 
PSB nas próximas eleições. “Vou 
conduzir o processo e fazer o que 
for melhor para o crescimen-
to partidário e fortalecimento 
do PSB com a candidatura pró-
pria escolhida de maneira de-
mocrática. Vamos juntos lutar 
por nossos candidatos junto 
com os movimentos sociais que 
ajudam a tornar forte o nosso 
PSB sempre de maneira parti-
cipativa”, se pronunciou pelas 
redes sociais. Mas as palavras 
do deputado foram anuladas 
pela decisão nacional.

NOVA DIREÇÃO PSB SÃO LUÍS

A decisão de trocar Reinaldo Tavares por Rocha Júnior foi informada através de nota emitida pela assessoria da presidência da direção nacional do PSB

Mesmo assim, para chegar ao teto de R$ 2,2 milhões 
para prefeito e R$ 330 mil na eleição de vereador. Se-
gundo turno, R$ 704 mil. É a previsão do TSE para 
São Luís, o que remete os candidatos a apenas duas 
fontes principais: Fundo Partidário ou 10% de doa-
dor individual, da renda declarada à Receita em 2015.

Falta de assunto
Flávio Dino parece que nem dá bola para o que a dimi-

nuta oposição a seu governo faz e diz na Assembleia Legis-
lativa do Maranhão (Alema). Por exemplo:o tema da ban-
didagem tocando fogo em ônibus em São Luís mereceu 
atenção especial dos deputados que diariamente verberam 
contra atos do governo. Até mesmo a chegada de um con-
tingente de policiais da Força Nacional de Segurança foi 
criticada ontem, pelo deputado Sousa Neto, genro do ex-
deputado Ricardo Murad, pai da deputada Andrea Murad. 

Se 128 integrantes da Força Nacional são insuficien-
tes, como disse o deputado, não seria da alçada de Flá-
vio Dino quantificar as necessidades do Maranhão. Mas 
sim colocar ao ministro da Justiça a importância dela 
no reforçoàs operações decombate à bandidagem. São 
atitudes dessa natureza que enfraquecem ainda mais a 
frágil oposição ao governo do PCdoB e não contribui em 
nada para tranquilizar a população. Portanto, a oposição 
parece atuar por impulso extemporâneo e não pela pru-
dência que momentos como agora exigem. 

Afinal, o enfrentamento ao crime organizadoé uma exi-
gência dos três poderes do Estado, do Ministério Público 
e também da população, colaborando. Nunca é tarde re-
lembrar que em 2013, quando as fações bandidas assu-
miram o controle do Complexo de Pedrinhas, decapita-
ram presos, com repercussão no mundo, a Força Nacional 
de Segurança foi chamada pelo governo Roseana Sarney, 
bem como em 2014, quando ocorreu uma onda de incên-
dio a ônibus, inclusive com passageiros dentro. Portanto, 
o momento é de união de todos contra a bandidagem.

Zema já é lei

O senador Roberto Rocha (PSB) e o vice-governador 
Carlos Brandão (PSDB) discutiram os projetos de autoria 
do socialista para desenvolver o estado. Um deles é a lei 
que cria a Zona de Exportação do Maranhão (Zema), área 
especial alfandegária, que aproveita a estrutura do Porto do 
Itaqui para estimular o comércio de exportação brasileiro.

Cortando chão

Um comboio de 20 viaturas, um ônibus e um micro-
ônibus, com 128 policiais da Força Nacional de Seguran-
ça, se deslocou de Brasília, passando por Imperatriz, até 
São Luís. A tropa percorreu 1.991 quilômetros e já está 
dando apoio logístico às forças de segurança do Mara-
nhão, no combate ao crime organizado.

Peso do nome (1)

Como Sarney não arrasta hoje nem um décimo do 
poder que já carregou no Maranhão e no Brasil, po-
rém o som de seu nome continua estridente quando 
citado em qualquer encrenca política de coloração 
escandalosa, como ocorreu com Romero Jucá. Dizem 
que faltam sair as inconfidências de Sérgio Machado 
com Sarney e Renan Calheiros.

Peso do nome (2)

Só fato de ter sido divulgado que a gravação de Sér-
gio Machado que derrubou Romero Jucá do governo 
Temer é “fichinha” comparada com o que ele gravou 
de Sarney, gerou tensão em Brasília e expectativa de 
que mais solavanco está se aproximando. Ontem, o ti-
titi sobre isso rolou solto na Alema.

Texto na pesquisa

Para qualquer candidato a prefeito de São Luís que 
não conseguir alcançar 10% nas pesquisas em julho, o 
melhor que faz é ir pra casa. Portanto, desse enxame de 
pré-candidatos que pespontam disputar a cadeira de Edi-
valdo Júnior não mais que três ou quatro, terão chance 
de não serem humilhados pelas urnas.
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É preciso fortalecer a ação da PF

“Sic  Transit  Gloria  Mundi”

O monumento erguido em homenagem ao poeta maranhense 
Gonçalves Dias (Caxias - MA) é o mais belo destaque da praça de 
mesmo nome do poeta, embora tenha outras denominações (Largo 
dos Remédios, Largo dos Amores). Teve sua pedra fundamental 
lançada no dia 10 de agosto de 1872, e foi solenemente inaugurado 
no dia 7 de setembro de 1873. Todo de mármore branco, mede da 
base ao ápice 15,5m, dos quais 2,8m são da estátua, cujo pedestal 
é um estipe estilizado. Da mão direita estendida para baixo, pende 
uma coroa de louros; a esquerda, à altura do peito, segura um rolo 
de papéis; aos pés do poeta, a lira e a máscara. Na base do pedestal, 
as efígies destes luminares: Odorico Mendes, Sotero dos Reis, João 
Lisboa e Gomes de Sousa. O monumento é um trabalho do escultor 
português Pedro Carlos Quadro dos Reis, executado em Lisboa, nas 
oficinas de Germano José Sales.
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 NUNA NETO
O imparcial trouxe na 

mesma data do ano pas-
sado a seguinte manchete 

como destaque: Assalto em 
Panaquatira termina com 

cinco mortos. Na época a 
Polícia Militar prendeu, um 
adolescente de 17 anos sus-
peito de participar do assal-

to que ocorreu na Praia de 
Panaquatira, em São José 

de Ribamar. O assalto  ter-
minou com a morte de cin-

co pessoas, entre elas um 
soldado do 6º Batalhão da 

Polícia Militar, identificado 
como Max Muller Rodri-

gues de Carvalho. O jovem 
confessou a participação 

no crime e entregou à polí-
cia o nome dos outros qua-

tro criminosos que também 
estavam na ação. NOSSOS TELEFONES:  GERAL: 3212-2000    COMERCIAL: 3212-2030    CLASSIFICADOS: 3212-2020    CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE: 3212-2012   REDAÇÃO: 3212-2010 
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  Marés

Governo do estado 
investe mais de  R$ 20 
milhões na educação

O transporte escolar de estudantes 
do ensino médio, incluindo os da Edu-
cação Escolar Indígena maranhense, 

receberá um investimento somente em 
2015 do governo do estado de mais de 

R$ 20 milhões. Deste montante, mais R$ 
11 milhões são do Programa Estadual de 

Apoio ao Transporte Escolar.  GERAL 2
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Mot

Ano LXXXIX  Nº 34.274

 Dois assaltantes de banco foram presos por policiais 
do 11° Batalhão da Polícia Militar e do Serviço de 

Inteligência, no município de Timon. Os suspeitos foram 
identificados como André Maciel, conhecido como 

“André Branco”, e Judnilson Silva, o “Palhaço”. Com os 
acusados foram apreendidos duas espingardas calibre 
12, uma submetralhadora, nove tabletes de crack e até 

munição exclusiva do Exército Brasileiro. URBANO

Policiais militares 
prendem assaltantes 
de banco em Timon

SUPERESPORTES 5

A Polícia Militar prendeu, no final da tarde de ontem, um adolescente de 17 anos suspeito de participar do assalto que ocorreu na Praia de Panaquatira, em São José de 
Ribamar, no fim da noite do último sábado (23), e terminou com a morte de cinco pessoas, entre elas um soldado do 6º Batalhão da Polícia Militar, identificado como 

Max Muller Rodrigues de Carvalho. O jovem confessou a participação no crime e entregou à polícia o nome dos outros quatro criminosos que também estavam na ação. 
URBANO

Assalto em Panaquatira 
termina com  cinco mortos

Mega-Sena - Concurso nº 1707
07 16 20   27   36 52

Lotomania – Concurso nº 1557
00   02 06 08 13 
17 23 29 33 36 
40 42 47 49 57 
67     75 80 91 95 
   
Quina - Concurso nº 3446
01 32 52 59 77

Timemania- Concurso nº 729
02 20 29 43 45 62 78

Time do coração:  
GOIÁS/GO

  Loterias

Fluminense e Corinthians ficam no 0 a 0
A partida entre Fluminense e Corinthians ficou no 0 a 0 pela 3ª rodada do Campeonato 

Brasileiro na tarde de ontem, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O resultado faz os paulistas 
desperdiçarem a chance de se isolarem novamente na ponta do campeonato, estacionando 

nos sete pontos, o mesmo número do líder Sport. SUPERESPORTES 12

Chris Weidman derrota Vitor Belfort
Chris Weidman já sustentava uma famosa "marra" de campeão antes mesmo de 

enfrentar Vitor Belfort. Depois de nocautear o brasileiro no primeiro round da 
coluta principal do evento que aconteceu neste sábado, em Las Vegas (EUA), as 

provocações continuaram contra o brasileiro. SUPERESPORTES 12

O restaurante “Viveiro Tracoá” e o parque aquático Wang Park, localizados na Estrada de Ribamar (MA-201), foram fiscalizados pela Gerência de Proteção 
e Defesa do Consumidor (Procon), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop). A ação ocorreu após 

denúncias nas redes sociais e no aplicativo do órgão por conta da cobrança de entrada nos estabelecimentos. URBANO 2

Suspensa cobrança de entrada em parque 

Sampaio cede empate ao Mogi Mirim e quase perde o jogo

Governador convoca 1.500 policiais
GERAL 2
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A Operação Lava-Jato, iniciada em 2014, 
desbaratou um dos maiores esquemas de 
corrupção do país, que dilapidou a Petrobras  
por meio de contratos fraudulentos e distri-
buição farta de propina. O inimaginável para 
a maioria da população ocorreu: diretores 
da estatal, empresários, donos de grandes 
construtoras e políticos de diferentes mati-
zes ideológicos estão presos ou respondem 
a processos judiciais. A ação combinada de 
Polícia Federal, Ministério Público e Justiça 
recuperou até agora quase R$ 3 bilhões, se-
gundo cálculo divulgado em março último.

Apesar do sucesso dos investigadores, a  
Polícia Federal se ressente da falta de recur-
sos financeiros, materiais e humanos para 
desempenhar suas atividades. Em entrevista 
exclusiva ao Correio, publicada na edição 
de ontem, o presidente da Associação Na-
cional de Delegados, Carlos Eduardo Miguel 
Sobral, revelou que a corporação, 10 anos 
atrás, contava com 2,2 mil delegados. Hoje, 
são 1,7 mil e a previsão é de que esse staff 
caia para 1,3 mil, nos próximos três anos.

Faltam equipes para delegados e gran-
des operações. Hoje, é preciso eleger prio-
ridades, como é o caso de  Lava-Jato, Ze-
lotes e Acrônimo. Mas, no escaninho, 180 
mil inquéritos, que poderiam ser grandes 

  “Assim passa a glória do 
mundo”, lá está a mecha de estopa que é 
queimada em salva de prata, na cerimônia 
de coroação do papa, para que o novo pon-
tífice veja a que pode ser reduzida a glória 
terrena: cinzas, tão só. É o que diz o cele-
brante.

  A frase da epígrafe, copia-
da à liturgia católica, não entra aqui como 
mero gesto de pedanteria; verão os leitores, 
afinal, sua inteira pertinência ao tema da 
crônica.

   Com efeito, cuidaremos hoje 
da fase de transição, (daí o “transit” do títu-
lo), que ocorreu entre governo Dilma e go-
verno Temer. Essa transição, na espécie, se 
tornou crítica ou pelo menos sensível a par-
tir do fato de que, governo sainte e  gover-
no entrante, representavam forças políticas 
distintas senão mesmo antagônicas: novos 
gestores, programas diferentes, concepções 
antitéticas. A bem dizer, essa fase de transi-
ção entre governos traz a marca inafastável 

eleger o diretor-geral e submeter uma lista 
tríplice ao presidente da República. Tem a 
expectativa de que o governo Michel Te-
mer garanta meios necessários à retomada 
do crescimento da instituição. Enquan-
to milhares de inquéritos estão parados, 
soma inimaginável de dinheiro público 
cai na trilha do descaminho, o que signi-
fica prejuízo — muitas vezes irrecuperá-
vel — pelo Estado, o  que compromete o 
desenvolvimento de políticas necessárias 
à qualidade de vida dos cidadãos.

O processo de recuperação da Polícia 
Federal e o fortalecimento das instituições 
empenhadas no combate à corrupção são 
desejos da nação. Hoje, a maioria dos bra-
sileiros aspira a um país mais transparen-
te, sem ralos ou brechas por onde escoam 
o resultado dos altos impostos cobrados 
da sociedade, e um Estado que respon-
da com eficiência e eficácia às demandas 
por serviços essenciais de qualidade de 
vida. Ainda que a instituição não tenha a 
atribuição de desenvolver e fazer a gestão 
dos programas governamentais, ela de-
sempenha papel importante para iden-
tificar e conter desvios que minguam os 
recursos  públicos  e disseminam a sen-
sação de impunidade no  país.

simplesmente encontrado no porta-luvas 
do veículo: o novo ministro que cuidasse 
de ler o manual e estaria bem informado 
das coisas do ministério...

  Aqui convido o inteligente 
leitor a dimensionar o alcance do mau-
caratismo desse gesto. Acaso o só manu-
al do proprietário é capaz de fornecer es-
clarecimentos: sobre IPVAs e multas não 
pagos; sobre água salgada que inundou 
o veículo em farra que seu dono fez na 
praia; sobre avarias não aparentes cau-
sadas por imperícia do condutor; pela su-
jeira da incontinência fecal deixada no 
interior do carro pelo seu proprietário ao 
ser abordado como delinquente em cer-
ta blitz policial? Claro é que o só manual 
não é suficiente.

   Mas a justificativa do mi-
nistro sainte é, por sua eloquência (repete-
se), digna de realce. E ajuda na construção 
de uma frase verdadeira: todo comunis-
ta, salvante poucas exceções, é um mau-
caráter.

   Do episódio, há uma cons-
tatação a ser retirada e que se apura do 
quadro da atual política brasileira. É que 
a malta que dominou o Brasil nos últimos 
treze anos alimentava o projeto de que 
nunca seria escorraçada do poder. E por 
isso sua glória não passaria nunca. Espe-
ramos ver suas cinzas.     

operações, estão parados por carência 
de pessoal e de dinheiro para diárias e 
passagens. Um delegado e um escrivão 
são insuficientes para dar sequência às 
apurações. Assim, pelo menos 2 mil in-
vestigações não podem ser realizadas.

A categoria reivindica autonomia se-
melhante à do Ministério Público. Quer 

de que o novo governo desconhece por 
completo a máquina administrativa há 
anos gerenciada por seu antecessor.

   Nasce assim a necessi-
dade inelutável de que o governo exo-
nerado propicie ao novel gestor o co-
nhecimento mínimo do funcionamento 
da coisa pública, até porque a Adminis-
tração não pertence a partidos, mas ao 
Estado. Outros motivos não houvesse 
para tanto, bastariam a questão da po-
lidez e da educação cívica.

  Isso não foi, entretanto, 
o que vimos no entreato Dilma-Temer. 
Ao contrário, foi noticiado amplamen-
te que o comunopetismo se negou, em 
ato de deliberada desfaçatez, a fornecer 
aos eventuais ministros do novo gover-
no os dados da realidade administrativa 
existencial. Alegavam, para justificar a 
negação, que não poderiam colaborar 
com um governo “espúrio” porque ge-
rado “por um golpe de estado”, “golpe 
parlamentar” como disseram alguns.

  A prova mais eloquente 
dessa grosseria coletiva foi dada pelo sr. 
Eugênio Aragão, comunista assumido, 
que respondia pelo Ministério da Justi-
ça. Disse esse valente, em gesto de alta 
deferência republicana, que o estado 
de sua pasta, tal qual o manual do pro-
prietário de um automóvel, podia ser 
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Um delegado e 
um escrivão são 

insuficientes para 
dar sequência às 
apurações. Assim, 
pelo menos 2 mil 
investigações não 

podem ser realizadas

Força Nacional chega a São Luís

Marcone Melonio - Certo mesmo era pagar horas extras 
para nossos policiais militares porque até onde já ouvi 
falar esses policiais da Força Nacional recebem diárias. 
Será que não sairia mais barato para o estado? 

Fernando Miller Kurts -  Algumas pessoas perguntam: 
Por que não colocam o Exército nas ruas? Em primeiro 
lugar, o Exército só pode atuar em casos mais extremos. 
Se as forças atuantes não derem conta de resolver o pro-
blema, como a policia local e a Força Nacional. Aí, sim, o 
Exército pode entrar em ação pra manter a ordem federal.

Giaccomo Ferraro - Parabéns ao Governo do Maranhão 
por esta iniciativa. Parabéns, Flávio Dino!!! 

Compra de combustíveis em 
recipientes volta a ser combatida
Onofre dos Santos - Então quer dizer que se a pessoa 
ficar no prego por falta de gasolina e precisar comprar 
gasolina em um residente, não vai poder? Me expliquem 
como esse cidadão vai fazer? Vai ter que pagar pra guin-
char mesmo. A solução é combater o crime e investir em 
educação pra um futuro melhor.

Fernando Miller Kurts - Os postos de combustíveis po-
dem proibir a venda de gasolina em recipientes. Mais os 
criminosos podem usar de outro modus  operand: Eles 
abastecem o carro ou a moto no posto, e depois tira a ga-
solina para atear fogo em ônibus. Simples assim!

Adriano Almeida - É pra ser proibido. Quem vende e 
compra deveria ser preso, e nunca mais sair da cadeia!

José Fernandes - Quando acabar esses ataques aos ôni-
bus a fiscalização desaparece. Eu tenho certeza  que “as 
autoridades” só agem quando o problema é divulgado 
na imprensa.

Casal se une sob a bênção dos Orixás
Aidê Rocha - Raydenisson Sá e Soraia Cruz, seus lindos, 
todas as bênçãos do mundo pra vocês. Muito axé, muito 
amém, muita paz e toda negatividade desse povo precon-
ceituoso bem longe do amor de vocês. Emoticon heart. 

Anailuj Beauvoir -  No Brasil é dada a liberdade religio-
sa. Então, se é pecado ou não, não é problema meu ou 
de quem se incomoda. Vamos cuidar da nossa vidinha e 
deixar o casal ser feliz. 

Patricia Franco - Respeito é amar o próximo como a si 
mesmo. Se o mundo seguisse esses ensinamentos, esta-
ríamos melhor, bem melhor! Sejam felizes, Raydenisson 
Sá e Soraia! Que o Pai Maior os abençoe sempre!



Rigoroso ‘teste de integridade’ 
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Venda de ativos Debate político

A expectativa da petroleira é 
captar US$ 14,4 bilhões este ano 
com a venda de ativos. Em 2015, 
se desfez de 49% da Gaspetro por 
US$ 700 milhões. No início do mês, 
no mesmo dia em que divulgou 
o balanço do primeiro trimestre 
de 2016 — com prejuízo de R$ 
1,25 bilhão e perda acumulada 
de R$ 57,6 bilhões desde 2014 
—, a diretoria anunciou a venda 
de operações na Argentina e no 
Chile por US$ 1,4 bilhão. 

Para Fernando Siqueira, vice-
presidente Associação dos Enge-
nheiros da Petrobras , a origem 
neoliberal de Parente e a per-
manência de Ivan Monteiro na 
diretoria financeira vão contri-
buir para acelerar a privatização 
de subsidiárias da Petrobras. “O 
Ivan está por trás das negocia-
ções . Os conselheiros receberam 
várias ligações sugerindo a per-
manência dele”, revelou. 

Além de administrar os bilio-
nários prejuízos e endividamen-
to da Petrobras e atentar para 
os ralos de desvios de dinheiro, 
Pedro Parente terá que enfrentar 
o debate político sobre a regula-
ção e o regime de concessão dos 
campos do pré-sal. O governo do 
presidente interino, Michel Temer, 
já deu mostras de que pretende 
aprovar o projeto do senador José 
Serra,  que flexibiliza a participação 
da Petrobras nos investimentos, 
hoje obrigatoriamente de 30%, 
com exclusividade na operação 
dos empreendimentos.Luiz Bus-
tamante, consultor de petróleo no 
Senado, explicou que o projeto foi 
aprovado na Casa e encaminhado 
à Câmara dos Deputados. “Como 
está, melhora a situação  porque 
a Petrobras não tem condições de 
investir, atrasando o pré-sal. É 
um prejuízo para toda a indústria, 
que precisa ser reativada”, disse. Parente tem pressa para negociar participação na BR Distribuidora 
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Expectativa da 
petroleira com a 
venda de ativos

N
ão será fácil para Pe-
dro Parente assumir a 
presidência da Petro-
bras. Além de ter que 

passar por um rigoroso “teste de 
integridade”, incluído na revi-
são do estatuto da companhia 
aprovado em abril, será obriga-
do a correr contra o tempo para 
recompor o caixa da petroleira.

Na reunião do Conselho de 
Administração da estatal, o nome 
de Parente foi avaliado, mas foi 
definido um cronograma para 
a substituição do comando da 
empresa. Ele será o primeiro 
postulante ao cargo que pas-
sará pelo teste, que prevê a aná-
lise de currículo, antecedentes 
e negócios, que deve ser con-
cluído no próximo dia 31.

A expectativa é de que Pa-
rente tome posse no início de 
junho. Antes mesmo de assu-
mir, o indicado pelo presidente 
interino, Michel Temer, para a 
Petrobras articulou a permanên-
cia do diretor financeiro, Ivan 

Monteiro, na equipe. Com isso, 
espera acelerar a venda de ati-
vos da companhia.

A ideia é colocar no mercado 
uma participação na subsidiá-
ria BR Distribuidora, o que está 
em estudo desde o ano passa-
do, quando a estatal anunciou 
que concentraria os negócios 
na produção de petróleo para 
reduzir o alto endividamento. 
A dívida da Petrobras está em 
R$ 450 bilhões, sendo R$ 62 bi-
lhões de curto prazo.

A   Exposição Agropecuária  
realizada esta semana pela pre-
feitura movimentou São João 
dos Patos e os municípios  que 
o  circundam. O evento possi-
bilitou aos visitantes conhe-
cer de perto transferências de  
tecnologias fundamentais na 
produção de farinha de man-
dioca  e suas variantes (beiju), 
e de cana de açúcar (cachaça 
e derivados).

Toda essa  produção  foi 
apresentada e ministrada por 
instrutores que estiveram du-
rante toda a Feira no estande 
do Senar, que na ocasião rea-
lizou tais oficinas,  e especial-
mente a de  derivados do leite. 
Os produtores rurais participa-
ram ainda do curso de doma 
racional. Sem contar  que fo-
ram disponibilizadas informa-
ções diversas a quem acessas-
se o local.

Luiz Figueiredo, Sebastião Carneiro, Raimundo Coelho e  Valdênio Sousa

Escolhido para ser presidente da Petrobras, Pedro Parente será submetido a análise de currículo e de antecedentes

Para prestigiar a exposição 
e seus organizadores, o sistema 
Faema/Senar realizou, neste fim 
de semana, a sua 1ª Assembleia 
Ordinária em São João dos Pa-
tos, com a participação de uma 
comitiva formada por cerca de 
60 pessoas, dentre presidentes 

de sindicatos, diretores, asses-
sores, técnicos  e funcionários,  
que, na noite de sexta-feira (20), 
prestigiou a Feira ao lado dos 
dirigentes, Raimundo Coelho 
(presidente da Faema) e Luiz 
Figueiredo, (superintendente 
do Senar).

Agregar
Para o prefeito Valdênio Sou-

za, além do entretenimento, a 
Exposertão teve ainda o papel 
de agregar tecnologia, conhe-
cimento e genética ao médio 
sertão maranhense por meio 
de parceiros como  o Senar, que 
tem expertise em capacitação 
do homem do campo,  e a Fa-
ema, com seus filiados presti-
giando, levando credibilidade 
ao projeto e  incrementando o 
agronegócio da região.

“Além de cursos e oficinas 
que o sistema Faema/Senar 
trouxe para a Exposertão, trou-
xemos também suplementos 
agrícolas e animais para que 
fossem comercializados,e tra-
zendo, acima de tudo, melho-
ria  para a nossa região, tanto 
na  agricultura quanto na pe-
cuária”, disse ele.

Faema e Senar na 13ª Exposertão



G I RO
 O DNA do PMDB não é liberal. Duvido que o programa 
econômico de Temer reflita o DNA do partido”, 
 Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda 

São Luís, quarta-feira, 25 de maio de 2016

Segurança

O  deputado Rogério Cafeteira (PSB) 
ocupou a tribuna da Casa para tratar da 
Segurança Pública no Estado. O parla-
mentar falou sobre os  ataques e incên-
dios ocorridos nos últimos dias na re-
gião metropolitana da capital e ressaltou 
a postura do governador Flávio Dino, que 
não se escondeu e enfrentou a situação 

 

Caso Waldir

A deputada Andrea Murad (PMDB) en-
trou com um requerimento pedindo que 
a Assembleia Legislativa convocasse a ti-
tular da Secretaria de Cidades e Desen-
volvimento Urbano, Flávia Alexandrina, 
para explicar as nomeações das irmãs de 
Waldir Maranhão e mais seis doadores de 
campanha no órgão.  

Contra o alcoolismo

Seguindo o exemplo das 
grandes corporações que 

investem  em ações de bem-
estar e segurança aos seus 

colaboradores, o Grupo Servis 
Segurança vem promovendo 
palestras para conscientizar 

seus milhares de funcionários, 
distribuídos nas regiões Norte 
e Nordeste, sobre os malefícios 

gerados pelo consumo excessivo 
de álcool.  

 Exposição 

 O presidente do Kennel Clube do 
Maranhão, o médico Fernando Caldas, 
em companhia do diretor da Terra Zoo, 
Marcio Brasil, e do gerente-geral da Terra 
Zoo, Roberto de Lima, comemorando o 
sucesso de público e o grande número 
de cães inscritos nas quatro Exposições 
Pan-Americanas, realizadas na loja da 
Forquilha no último fim de semana. 

Pacote “verde” 
de segurança 

 Presidente da Frente Parlamen-
tar de Segurança Pública, o depu-
tado estadual Júnior Verde (PRB) 

apresentou na segunda-feira (23) In-
dicação solicitando a adoção de uma 
série de medidas que considera es-
senciais para melhorar a seguran-
ça pública, especialmente na região 
metropolitana de São Luís. 

As medidas elencadas na Indi-
cação versam essencialmente 
sobre: agilidade na transferên-

cia de todos os líderes de facções cri-
minosas para presídios federais; im-
plantação imediata de bloqueadores 
de sinais de celulares nos presídios; 
aquisição de mais viaturas e arma-
mentos dentre outras.

Multa  no Cais de Ribamar 
A Emap notificou a construtora responsável pela 

obra de requalificação do Cais de São José de Ri-
bamar pelo não cumprimento de compromissos 
contratuais, o que levou à paralisação dos serviços. 
A ação foi feita de acordo com a Lei 8.666, que de-
termina um prazo de cinco dias para que a empresa 
explique os motivos que levaram à não observância 
dos prazos e compromissos contratuais firmados. 

Duas expressivas atrações que 
reúnem a música popular e erudita 
estarão no Projeto Quarta Cultural 
da Assembleia Legislativa, hoje. A 

Orquestra Filarmônica FC Oliveira, 
de Codó (MA), e a participação 
especial do deputado Edivaldo 
Holanda (foto), interpretando 

canções cristãs, prometem 
momentos de emoção no 

Auditório Neiva Moreira, no 
Complexo de Comunicação 
da Casa, a partir das 16h. O 

projeto tem o objetivo de 
promover a aproximação 

dos servidores e do 
público em geral com a 

cultura maranhense. 

Música na Assembleia

1

2

Chamando para a razão

O vereador Osmar Filho (PDT) cha-
mou todos à racionalidade na tribuna da 
Câmara ontem, quando criticou a atitu-
de dos dirigentes do Sindicato dos Pro-
fessores de São Luís. Não aceitar a pro-
posta feita pela prefeitura é colocar em 
risco o futuro de milhares de crianças 
e adolescentes que dependem da edu-
cação pública municipal.

Chamando para a razão II

A Prefeitura, de diversas formas, ten-
tou atender às reivindicações da cate-
goria. Foram, ao todo, cinco propostas 
salariais diferentes e, mesmo assim, o 
Sindicato bateu o pé, mostrando extrema 
intransigência, falta de racionalidade e 
zero sensibilidade à situação.

Confiança, aten-
dimento diferen-
ciado e serviços 

de qualidade são 
aspectos muito 

importantes para 
quem adquire um 
veículo de marca 
premium, como o 
oftalmologista Bo-

nifácio Jr. , visto 
na foto ao lado do 
seu novo A4, e de 

Eduardo Couto, ge-
rente-geral da Audi 

Center São Luís.

 Atendimento 
e qualidade

Contra o alcoolismo II
Durante dois dias consecutivos (22 

e 23/5), os colaboradores da Servis São 
Luís puderam conhecer a história de 

Jorge Damasceno, milionário cearense 
que perdeu fortuna avaliada em R$ 70 

milhões para as drogas, que hoje utiliza 
sua experiência de vida para ajudar 

pessoas a abandonarem o vício. Na foto, 
Luís Eduardo Girão, diretor executivo do 

Grupo Servis Segurança (CE), e Raimundo 
Borges, diretor de Relações Institucionais 

do Grupo O Imparcial.

Uma caminhada na Avenida Litorâ-
nea marcou mais uma edição das ativi-
dades de 2016 do programa “Alcoanos 
em Movimento”. O evento mobilizou 
centenas de funcionários e familiares 
do Consórcio Alumar e representantes 
da Associação de Cultura de Capoeira 
e da Raça do Renascença.

Alcoa em movimento
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Fortalecendo essas linhas de atuação, a Força Nacional já começa a atuar 
hoje na região metropolitana de São Luís. O policiamento, que irá perma-
necer até o total restabelecimento da rotina da Grande Ilha, ganhará com a 
atuação da FNSP novas frentes de atuação, dado o reforço de contingente. 
“Desde o primeiro momento nossos policiais se disponibilizaram a ajudar. 
Temos uma corporação unida e comprometida e estamos muito felizes tam-
bém de poder contar com o apoio da população”, destacou o coronel Frede-
rico Pereira, comandante geral da Polícia Militar. Ele ressaltou, ainda, que a 
dinâmica das ações vai continuar a mesma, tanto na parte ostensiva, como 
no serviço de inteligência, ocupando pontos estratégicos para evitar novas 
ocorrências. “Nós vamos ampliar o número de policiais militares envolvidos 
na operação. As ações continuarão coordenadas pelo sistema de segurança, 
agora com o auxílio também da Força Nacional”, explicou.

RESTABELECENDO A 
ROTINA DA GRANDE ILHA

Editor: Samartony Martins 
Email: samartonymartins@gmail.com
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O secretário de 
Segurança Pública, 
Jefferson Portela, 
fez uma avaliação 
demonstrando que, até 
o momento, já foram 
efetuadas mais de 60 
prisões, várias autuações 
em flagrante e conversão 
das prisões em flagrante 
em preventivas desde a 
última quinta-feira (19), 
quando os incêndios 
criminosos tiveram 
início. “O Estado vai 
continuar agindo com 
rigor e continuaremos 
nas próximas horas 
e nos próximos dias 
de prontidão para 
uma repressão 
qualificada a esses 
atos de vandalismo”, 
esclareceu. A Força 
Nacional de Segurança 
Pública (FNSP) é um 
programa de cooperação 
de Segurança Pública 
brasileiro, coordenado 
pela Secretaria Nacional 
de Segurança Pública 
(Senasp), do Ministério 
da Justiça (MJ) e que se 
faz presente nos estados 
sempre que há pontos 
de distúrbio público e 
já esteve no Maranhão 
nos outros episódios 
de ataques a coletivos 
e greve de policiais 
em 2014 e na gestão 
do governador Flávio 
Dino mantém parceria 
com a Polícia Civil para 
investigações sobre o 
crime organizado no 
estado.

Durante a reunião, o 
governador Flávio Dino 
destacou que o combate aos 
incêndios criminosos vai 
muito além da repressão 
das forças policiais. De 
acordo com ele, a situação 
é complexa e tem raízes 
profundas em razão das 
múltiplas injustiças de uma 
sociedade profundamente 
desigual do ponto de 
vista social, que é a causa 
principal de todas as 
violências.

PRISÕES E 
AUTUAÇÕES EM 
FLAGRANTE

PROBLEMAS 
SOCIAIS

Homens da tropa federal vão reforçar trabalho das polícias 
Civil e Militar do Maranhão para coibir os incêndios criminosos
 a ônibus que estão ocorrendo em vários pontos da cidade

Força extra 
contra crime 
organizado

O governador Flávio Dino 
realizou, ontem, no Palácio 
dos Leões, mais uma reunião 
para avaliar as ações de com-
bate aos incêndios criminosos 
a ônibus e definir novas estra-
tégias das forças de segurança 
do Estado. Ele destacou os es-
forços do sistema de Segurança 
Pública que estão resultando 
em maior controle da situa-
ção, e a entrada do efetivo da 
Força Nacional de Segurança 
para complementar o trabalho 
realizado pelas polícias mara-
nhenses.

P
ara reforçar o trabalho das 
polícias Civil e Militar e do 
Corpo de Bombeiros no com-
bate ao crime organizado, 

chegou ontem a tarde, em São 
Luís, a Força Nacional de Segu-
rança Pública (FNSP). O tra-
balho das forças policiais 
maranhenses segue inin-
terrupto desde a última 
quinta-feira (19), quando 
se iniciaram os episódios 
de incêndios criminosos 
a ônibus. Até agora, esse 
trabalho já resultou em 60 
prisões, 30 delas ligadas 
aos incêndios.

O reforço dos homens 
da Força Nacional ocorreu 
em atendimento ao pedido do 
governador Flávio Dino, que 
acionou o Ministério da Justiça, 
para garantir a parceria com as 
corporações maranhenses. “A For-
ça Nacional chegou hoje (ontem) ao 
Maranhão e será, progressivamente, 
engajada, sob o comando do nosso 
sistema de segurança, somando as 
medidas relativas à prevenção, com 
a participação dos sindicatos, tan-
to de empresários como dos rodo-
viários, a atuação do nosso sistema 
de segurança, as medidas adotadas 
na penitenciária e pelo Poder Judi-
ciário, creio que a gente vai conse-
guir debelar essa situação”, disse o 
governador. 

Desde a madrugada da última sex-
ta-feira (20), logo após o início dos 
primeiros ataques a ônibus, reuniões 
estratégicas coordenadas pelo próprio 
governador Flávio Dino e pelo secre-
tário de Estado da Segurança Públi-
ca (SSP), Jefferson Portela, definem 
as articulações de linhas de atuação 
das forças policiais. Blitze em áreas 
de grande movimentação, em bairros 
sensíveis, nos Terminais de Integra-
ção e dentro dos ônibus são algumas 
das estratégias já postam em prática 
pelas forças policiais maranhenses.

A Força Nacional chegou hoje (ontem) ao 
Maranhão e será, progressivamente, engajada, 
sob o comando do nosso sistema de segurança, 

somando as medidas relativas à prevenção, com a 
participação dos sindicatos, tanto de empresários 

como dos rodoviários, a atuação do nosso 
sistema de segurança, as medidas adotadas na 

penitenciária e pelo Poder Judiciário, creio que a 
gente vai conseguir debelar essa situação

Flávio Dino,  governador

O Estado vai continuar agindo 
com rigor e continuaremos nas 
próximas horas e nos próximos 

dias de prontidão para uma 
repressão qualificada a esses 

atos de vandalismo

Jefferson Portela, secretário 
de Segurança Pública

Governador faz avaliação e define novas ações 

Militares da Força Nacional ficarão em pontos estratégicos da cidade

Flávio Dino reuniu-se com gestores da cúpula da Secretaria de Segurança Pública

Para o governador, o acom-
panhamento diário e a atenção 
total das forças de segurança 
do Estado têm surtido efeito, 
e a união entre os Sindicatos 
das Empresas de Transporte de 
Passageiros de São Luís (SET), 
dos Rodoviários do Maranhão 
(Sttrema), e órgãos do governo 
como a Agência de Mobilidade 

Urbana (MOB) e o Procon, estão 
sendo essenciais no combate 
as ações criminosas.

Flávio Dino enfatizou tam-
bém a chegada do efetivo da 
Força Nacional para auxiliar nas 
ações. “Hoje (ontem) eles vão 
chegar e serão progressivamen-
te engajados sob o comando do 
nosso sistema de segurança, 

somando as medidas rela-
tivas à prevenção, com a par-
ticipação dos sindicatos, tanto 
de empresários como dos ro-
doviários, a atuação do nosso 
sistema de segurança, as medi-
das adotadas na penitenciária 
e pelo poder judiciário, creio 
que a gente vai conseguir de-
belar essa situação”, realçou o 

Hoje (ontem) eles vão chegar 
e serão progressivamente 

engajados sob o comando do 
nosso sistema de segurança, 

somando as medidas 
relativas à prevenção, com a 
participação dos sindicatos, 

tanto de empresários, como dos 
rodoviários, a atuação do nosso 

sistema de segurança

Flávio Dino,  governador

governador.
O comandante-geral da Po-

lícia Militar, coronel Frederico 
Pereira, ressaltou que a dinâmica 
das ações vai continuar a mes-
ma, tanto na parte ostensiva, 
como no serviço de inteligên-
cia, ocupando pontos estratégi-
cos para evitar novas ocorrên-

cias. “Nós vamos ampliar o 
número de policiais mi-

litares envolvidos na 
operação. As ações 

continuarão co-
ordenadas pelo 

sistema de se-
gurança agora 
com o auxí-
lio também 
da Força 
Nacional”, 
explicou.

O pre-
sidente do 
Si n d i c a t o 
dos Rodovi-

ários do Ma-
ranhão (St-

trema), Isaías 
Castelo Bran-

co, alertou para a 
onda de boatos que 

tem se espalhado nos 
últimos dias de pessoas 

que querem aterrorizar a ci-
dade. “É importante esse tra-
balho que vem sendo feito na 
unificação das forças das poli-
ciais, assim como também com 
os trabalhadores e o sindicato 
dos empresários, cruzando as 
informações e a partir daí tem 
como a polícia montar linhas 
de investigações e tentar coi-
bir esse tipo de crime”, com-
plementou Isaías.
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Mais de 11 mil benefícios
garantidos a professores

Reajuste superior ao salário

LEITOR DO FUTURO 

Alunos do Iema conhecem a produção de O Imparcial 

Segundo o secretário municipal de Educação, implantação dos direitos aos professores é 
resultado de um intenso trabalho de regularização da situação funcional da categoria

O jornal O Imparcial abre as 
portas por meio do “Projeto 
Leitor do Futuro”, que desen-
volve há 10 anos em pareceria 
com a Companhia Energética 
do Maranhão. As escolas que 
tiverem interesse em propor-
cionar aos alunos o conheci-
mento acerca do processo de 
produção das notícias do peri-
ódico podem agendar uma vi-
sita. O projeto está aberto tanto 
para os alunos de escolas pú-
blicas, quanto particulares.

BENEFÍCIOS GARANTIDOS

SOBRE O LEITOR DO FUTURO

Escolhemos O 
Imparcial pela 
tradição de 90 

anos atuando com 
excelência no estado 
e por sempre abrir 
as portas através 
de seus projetos 

internos às escolas
 

 Andreson Lima,  
professor de língua 

portuguesa

A 
Prefeitura de São Luís contabiliza 
11.339 direitos estatutários im-
plantados desde o início da ges-
tão do prefeito Edivaldo. É um dos 

maiores programas de garantia de direitos 
a professores na história do Estatuto do 
Magistério. Entre os benefícios obtidos 
pelos professores ao longo dos últimos 
três anos há progressões horizontais, por 
tempo de serviço, e verticais, destinadas 
aos professores que concluíram o primei-
ro curso superior. Há também gratifica-
ções por titulação, para professores que 
concluíram especialização, mestrado ou 
doutorado; e gratificações por trabalhar 
em escola de difícil acesso. No total, fo-
ram viabilizadas pela Prefeitura de São 
Luís 9.765 progressões horizontais, 1.201 
titulações, 245 gratificações por difícil 
acesso, e 128 progressões verticais.

O secretário municipal de Educação, 
Moacir Feitosa, destacou que a implan-
tação dos direitos aos professores é re-
sultado de um intenso trabalho de re-
gularização da situação funcional dos 

professores, realizado desde o início da 
gestão do prefeito Edivaldo. “Os pedi-
dos haviam sido protocolados, mas 
os processos estavam parados há 
meses e, em alguns casos, até 
anos. 

O prefeito Edivaldo de-
terminou a implantação 
desses direitos, de modo 
que avançamos para dar 
as garantias que os edu-
cadores precisam, 
numa grande de-
monstração da 
política de va-
lorização 
do ser-
v i d o r 
desen-
volvida 
na atual 
gestão”, 
afirmou o 
secretário.

Para compreender melhor 
como são elaboradas as notícias 
de um jornal impresso, alunos 
do Iema visitaram a sede de O 
Imparcial, onde perceberam 
as etapas de produção  

Os alunos do 1º e 3º anos 
do ensino médio do Instituto 
de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Maranhão (Iema) 
visitaram a sede de O Impar-
cial para saber quais os pro-
cessos de produção de um jor-
nal diário.

Os estudantes foram rece-
bidos pelo superintendente de 
redação Celio Sergio, apren-
deram e tiraram dúvidas so-
bre o processo de produção, 
avanços e reinvenções do jor-
nalismo impresso, que foram 
apresentados através de um 
papo descontraído com os alu-
nos que atentamente ouviam 
as informações. O passeio foi 
guiado pela recepcionista de 
redação Gleyciane Santos, que 
levou os estudantes para co-
nhecerem os setores do jornal 
e maquinário. 

A visita faz parte de um tra-
balho extraclasse desenvolvido 
pela escola Iema, o qual visa 
incentivar os alunos a cria-
rem gosto pela leitura e esta-
rem inseridos no mundo da 
comunicação. 

O professor de língua portu-
guesa Andreson Lima, orienta-
dor da visita, relatou o porquê 
da escolha de O Imparcial e o 
objetivo da 
realização do 
projeto “Esco-
lhemos O Im-
parcial pela 
tradição de 90 
anos atuando 
com excelên-
cia no estado 
e por sempre 
abrir as por-
tas através de 
seus projetos 
internos às es-
colas. Eu acre-
dito que qual-
quer setor 
que trabalhe 
com educa-
ção deve re-
alizar ações 
como essa, 
para que os 
alunos pos-
sam conhecer o ambiente prá-
tico e ter um pouco de contato 
com os jornalistas, analisando 
como são produzidas as maté-
rias até que estejam em nossas 
mãos”, disse o professor. 

Maysa Aguiar, aluna do 1º ano 
do ensino médio que é apaixo-
nada por jornalismo, enfatizou 

a importância de visitar o jor-
nal. “Esse mundo do jornalismo 
é maravilhoso e acredito que é 
onde ocorre a difusão de conheci-

mento e, com 
certeza, eu e 
meus cole-
gas podemos 
elevar muito 
nosso conhe-
cimento e as-
sim estar um 
passo à frente 
de outros alu-
nos com essa 
visita”, expli-
cou Maysa 
Aguiar 

A comitiva 
de mais de 40 
alunos esteve 
acompanhada 
dos professo-
res Tiago Go-
mes, Adriana 
Reis, Jozenil-
ma Matos e 
A n d re s s o n 

Lima.  “A comunicação é a me-
lhor forma de conhecimento, que 
começa com a informação, e aqui 
os alunos irão refl etir o que es-
tão vendo e compreenderão os 
passos da produção do jornal. 
Com isso, irão deixar de ser um 
sujeito passivo e serão ativos”, 
fi nalizou Andreson Lima.

progressões horizontais

 gratifi cações por 
difícil acesso

 titulações

progressões 
verticais

FONTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

9.765

 245

 1.201

128

Outro benefício garantido à 
categoria na atual gestão foi a con-
cessão de mais 400 pedidos de 
aposentadoria que haviam sido 
protocolados em gestões anterio-
res. O trabalho conjunto entre as 
secretarias municipais de Edu-
cação (Semed), Administração 
(Semad) e Governo (Semgov), 
além da Controladoria Geral do 
Município (CGM) e o Instituto 
Municipal de Previdência e As-
sistência do Município (Ipam), 
possibilitaram a concessão do 
benefício a esses profi ssionais. 
Este ano, a Prefeitura também 

determinou a não cobrança de 
previdência sobre a gratifi cação 
de um terço paga por ocasião das 
férias dos educadores.

Desde 2013, a categoria acu-
mula ainda reajuste de 28,43%, 
valor superior tanto ao aumento 
do salário mínimo quanto à in-
fl ação acumulada para o mesmo 
período. Em 2013, foi concedi-
do pela administração munici-
pal reajuste de 9,5%; em 2014, 
de 5,9%; e em 2015, de 13,01%. 
Para o ano de 2016, a Prefeitura 
de São Luís apresentou propos-
ta à categoria de 10,67%. 

O prefeito Edivaldo 
determinou a implantação 

desses direitos, de 
modo que avançamos 
para dar as garantias 

que os educadores 
precisam, numa grande 

demonstração da política 
de valorização do servidor 

desenvolvida na atual 
gestãos

 
Moacir Feitosa,

 secretário municipal 
de Educação

Durante visita, estudantes conheceram todas as etapas de produção jornalística de O Imparcial 
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Presos mais suspeitos 
de incendiar ônibus

Sistema prisional

VINHAIS

PM prende três suspeitos de assaltos

A
s Forças Policiais do Ma-
ranhão identificaram 
mais cinco suspeitos de 
comandar os incêndios 

criminosos de coletivos na ca-
pital. São cinco homens que já 
cumprem pena no sistema pe-
nitenciário e de dentro da de-
tenção ordenavam os ataques. 
Segundo a polícia, todos são 
líderes integrantes do mesmo 
grupo criminoso que organizou 
os primeiros ataques a ônibus, 
na semana passada. O grupo 
foi apresentado na manhã de 
ontem (24), em coletiva à im-
prensa, na sede da Secretaria 
de Estado da Segurança Pú-
blica (SSP-MA).

“Todos fazem parte de um 
mesmo grupo criminoso e ago-
ra serão penalizados por mais 
esse ato. As investigações pros-

O grupo criminoso foi apresentado na manhã de ontem em coletiva à imprensa na sede da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública. Todos fazem parte de uma mesma quadrilha que vinha agindo na capital e municípios vizinhos

Um forte esquema de conten-
ção da criminalidade é reali-
zado pelas polícias para frear 
as ações de tráfi co de drogas, 
assalto a banco e ao crime or-
ganizado. Há dois dias a po-
lícia conseguiu apreender R$ 
700 mil em drogas, na Penín-
sula e no Olho d’Água, que se-
riam distribuídas dentro e fora 
da capital; e desde o início das 
investigações foram 60 presos, 
sendo 30 ligados aos incêndios 
criminosos. As operações das 
Polícias maranhenses continu-
am e já a partir desta quarta-
feira (25) com o apoio da Força 
Nacional.
Além das investigações dentro 

do sistema penitenciário, a Po-
lícia Civil, em atuação conjunta 
com a Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros, coordena uma am-
pla ação dentro dos bairros; nas 
paradas, terminais e até den-
tro dos ônibus; e intensifi cou as 
blitzen, abordagens e barrei-
ras nas ruas e avenidas da ca-
pital. A comunidade também 
vem somando com a polícia de-
nunciando situações e pesso-
as suspeitas.Estavam presentes 
ainda a coletiva o comandante-
geral da Polícia Militar, coronel 
Frederico Pereira e o delegado-
chefe da Superintendência de 
Combate ao Crime Organizado 
da Seic, Ney Anderson.

DESARTICULAÇÃO DAS QUADRILHAS

Muitos são os investimentos 
no sistema prisional do Mara-
nhão. Desde o início do atual 
governo, maior rigor na gestão 
penitenciária, pondo fi m a re-
galias que se perpetuavam no 
passado, e a humanização das 
penas foram tratadas como prio-
ridades no sistema prisional.

Entre os investimentos, a 
inclusão de uma rotina com 
possibilidades de capacitação, 
estudo e trabalho passou a ser 
frequente no sistema. Os ape-
nados do sistema penitenciário, 
que seguem dentro do critério 
de progressão, têm a oportuni-
dade de trabalhar em fábricas 
e ofi cinas, como na construção 
de concretos (bloquetes, blocos 
e meio fi os), fábrica de pães e 
doces, chinelos e construção de 
móveis em MDF.

As medidas de segurança 
também foram intensifi cadas 
na rotina prisional. Maior nú-
mero de vistorias e grande rigor 
na sanção de quem se envolve 
com práticas ilícitas dentro do 

sistema foram reforçados. A 
construção da chamada “En-
trada Única” na estrutura do 
Complexo de Pedrinhas tam-
bém fortalecerá essas ações.A 
entrada, destinada a recepcionar 
e acolher visitantes dos internos, 
será feita numa área exclusiva, 
onde se fará o uso do BodyScan, 
equipamento que detecta a en-
trada de objetos proibidos nas 
unidades. Uma equipe exclusi-
va será treinada para o uso do 
equipamento, sendo, também, 
vistoriada por câmeras. “O Es-
tado tem trabalhado de forma 
efi ciente na reestruturação da 
segurança prisional. Entretanto, 
é utópico achar que, mesmo sem 
o uso de celulares, detentos do 
Maranhão e de todo o país te-
rão sua comunicação 100%  res-
tringida com quem está do lado 
de fora dos presídios. Portanto,  
ordens para práticas crimino-
sas precisam ser combatidas à 
altura e é isso que estamos fa-
zendo", informou o  titular da 
Seap, Murilo Andrade. 

Policiais da Rotam prederam 
três pessoas suspeitas de vários 
assaltos na região do Vinhais, Be-
quimão e Angelim. Os suspeitos 
estavam em um veículo Peuge-
ot 307, de cor preta, placas LWC 
0727. Eles foram capturados por 
PMs que realizavam barreira nas 
proximidades de um supermer-
cado, na avenida Jerônimo de Al-
buquerque, na altura do retorno 
da Cohab.

Os suspeitos, que estavam num veículo Peugeot 307, foram todos reconhecidos por uma vítima
Os policiais recebe-
ram informações, 
via Ciops, de que um 
Peugeot de cor pre-
ta estaria realizando 
assaltos na região do 
Angelim. Os policiais 
avistaram o veículo 
suspeito e o intercep-
taram no Anil. Após 
revistas, foram en-
contrados duas facas 
e um galão de gaso-
lina. Ao serem apre-
sentados na delega-
cia, uma das vítimas 
fez o reconhecimento 
dos três como autores 
de assalto. 

COMO ACONTECEU 

Delegado-geral Lawrence Melo, coronel Frederico Pereira e o delegado da Seic, Ney Anderson
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seguem firmes para contermos 
o avanço destes casos e garan-
tir a segurança da população”, 
disse o delegado-geral de Po-
lícia Civil, Lawrence Melo. Os 
cinco presos foram autuados 
em flagrante 
por organiza-
ção crimino-
sa, corrupção 
de menores 
e incêndio 
a coletivos – 
crimes que 
se somam 
às penas que 
já cumprem. 
Eles já res-
pondem por 
roubo, tráfi-
co de drogas, 
homicídios e 
formação de 
quadrilha.

Os apre-
sentados são: 
Elias Rafa-
el de Paiva, 
o Tropical; 
Marcos Antô-
nio de Carva-
lho, o Marco 
Latrô, cri-
minoso com 
larga ficha 
em latrocí-
nios (roubo 
seguido de 
morte); Wil-
ton Torres, o Espiga; Cristia-
no Nunes Moraes, conhecido 
como Cris Brown; e Cilas Pereira 
Bois. “Todos são criminosos de 
alta periculosidade e que agora 
serão submetidos a um moni-
toramento rigoroso, dentro do 

que pede a legislação”, destaca 
Thiago Bardal. Com estes, são 
10 os criminosos interceptados 
pelas investigações que esta-
vam agindo de dentro da prisão.

A polícia chegou aos deten-
tos a partir das 
investigações 
da Superin-
t e n d ê n c i a 
Especial de 
I n v e s t i g a -
ção Criminal 
(Seic), por 
meio do Ser-
viço de Inteli-
gência. Desde 
os primeiros 
atos as equi-
pes vêm mo-
nitorando o 
sistema peni-
tenciário para 
chegar aos au-
tores dos aten-
tados. Foram 
aplicadas me-
didas mais ri-
gorosas nas 
detenções, e 
ampliado o 
monitoramen-
to dos presos, 
com fi ns a fa-
zer cumprir 
todas as deter-
minações per-
tinentes ao sis-
tema fechado.

“Com o forte monitoramen-
to, os líderes presos fi caram in-
comodados e vêm orquestrando 
estes ataques. Mas a polícia está 
vigilante e eles vão responder por 
esses atos”, ressaltou o superin-
tendente da Seic, Thiago Bardal.

Todos fazem parte 
de um mesmo 

grupo criminoso 
e agora serão 

penalizados por 
mais esse ato. 

As investigações 
prosseguem fi rmes 

para contermos 
o avanço destes 
casos e garantir 
a segurança da 

população
 

 Lawrence Melo  
delegado-geral de 

Polícia Civil

 2 facas

 1 galão vazio com odor 
de gasolina

 1 perfume  pertencente 
a uma vítima

MATERIAL 
APREENDIDO
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Inscrições para 
barracas do arraial

da Maria Aragão
O edital de processo seletivo disponibiliza 37 vagas nos 
cargos de assistente social, enfermeiro, médico clínico 
geral, psicólogo, digitador, entrevistador do cadastro único, 
mobilizador social, orientador social, motorista, motorista 
socorrista, auxiliar de serviços gerais e cozinheiro. Já o 
edital de concurso público oferta 587 vagas para cargos de 
analista de organização e métodos, analista de sistemas, 
arquiteto, assistente social, auditor de controle interno, 
cirurgião bucal, contador, educador físico, endodontista, 
enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, 
farmacêutico, farmacêutico bioquímico, fisioterapeuta, 
fonoaudiólogo, médico anestesista, médico angiologista, 
médico cardiologista, médico cirurgião geral, médico 
clínico geral, médico ginecologista/obstetra, médico 
mastologista, médico neurologista, médico oftalmologista, 
médico ortopedista, médico pediatra, médico psiquiatra, 
médico regulador, médico urologista, médico veterinário, 
nutricionista, odontólogo, odontólogo cirurgião, 
odontólogo endodontista, odontólogo periodontista, 
odontopediatra, protesista dentário, psicólogo, terapeuta 
ocupacional, auxiliar de saúde bucal, mestre de obras, 
técnico contábil, técnico de enfermagem, técnico de 
informática, técnico em autocad, técnico em farmácia, 
técnico em laboratório, técnico em meio ambiente, técnico 
em radiologia, técnico em suporte de redes, topógrafo, 
agente de trânsito, almoxarife, assistente administrativo, 
digitador, fiscal de obras e posturas, fiscal de tributos, fiscal 
sanitário, monitor de ônibus escolar, agente comunitário 
de saúde, agente de combate às endemias, auxiliar de 
topografia, eletricista, maqueiro, motorista, operador de 
sistema de abastecimento de água, segurança, auxiliar de 
cozinha, auxiliar de serviços gerais, calceteiro, carpinteiro, 
copeiro, costureiro, coveiro, cozinheiro, encanador, operador 
de máquinas e equipamentos, pedreiro, pintor, porteiro, 
servente de obras e manutenção e vigia.

Motorista, Eletricista, Mecânico de Máquinas e Veículos, 
Pedreiro, Gari, Auxiliar de Serviços Gerais e Vigia.

VAGAS

ENSINO MÉDIO/ MAGISTÉRIO/ TÉCNICO

ENSINO FUNDAMENTAL

SELETIVO

OPORTUNIDADE

Livramento de Nossa
Senhora abre 624 vagas

Montes Altos oferece 
seletivo com 112 vagas 

CONCURSOS

As chamadas públicas são para credenciamento de barracas de alimentos para o 
Arraial da Praça Maria Aragão e comércio ambulante na área interna do evento

INSCRIÇÕES
As inscrições serão recebidas exclusivamente pela internet, no 
endereço eletrônico da organizadora, a Seprod - www.seprod.
com.br, até 31 de maio de 2016. As taxas variam de R$ 50,00, R$ 
60,00 e R$ 100,00. O concurso será composto de exame para 
aferir conhecimentos e habilidades, mediante aplicação de 
prova objetiva para todos os inscritos, de caráter classificatório 
e eliminatório que acontecerão provavelmente no dia 17 de 
julho de 2016. Os locais e horários serão divulgados no dia 1º de 
julho de 2016 pela banca organizadora.

A 
Prefeitura de São Luís, 
por meio da Secreta-
ria Municipal de Cul-
tura (Secult), divulgou 

mais dois editais para o São João 
2016. As chamadas públicas são 
para credenciamento de barra-
cas de alimentos para o Arraial 
da Praça Maria Aragão e para 
o credenciamento de comér-
cio ambulante na área inter-
na do arraial. A programação 
das festas juninas da Prefeitu-
ra acontecerá no período de 18 
a 29 de junho, na Praça Maria 
Aragão e arraiais comunitários 
que terão apoio da secretaria.

O edital com todas as infor-
mações está disponível na pá-
gina da prefeitura no endereço 
http://www.saoluis.ma.gov.br 
no link editais. Para participar, 
os interessados deverão apre-
sentar ficha cadastral (Anexo I 
do edital) preenchida, de acordo 
com cada categoria dos editais 
e apresentar a documentação 
exigida na sede da secretaria, 
localizada na Rua do Mocambo, 
nº 253, Centro, no horário de 
14h às 17 h (segunda a quinta), 
e das 9h às 12h (sexta-feira). As 
inscrições prosseguirão aber-
tas até o dia 1º de junho.

Ao todo, serão disponibi-
lizadas 10 barracas para pes-
soa jurídica, sendo cinco vol-
tadas para atividade no ramo 
alimentício e cinco para as-
sociações sem fins lucrativos. 
Os vendedores do comércio 
informal, como balão e brin-
quedos luminosos, bombom 
caseiro, maçã do amor, pipo-
ca e algodão doce poderão 
comercializar seus produtos 
em pontos fixos ou de forma 
voltante por todo o ambiente 

SORTEIO DAS BARRACAS

O processo de seleção ocorrerá em dois sorteios, com 
data prevista para o dia 3 de junho, às 10h, no Auditório 
do Memorial Praça Maria Aragão. Os inscritos deverão 
acompanhar o sorteio, para saber a programação 
realizada no local. A maior festa popular do Maranhão 
promete atrair grande público durante os 12 dias 
de programação com shows, espetáculos e toda 
diversidade da cultura popular gratuitamente.

Prefeitura disponibilizou somente 10 vagas, cinco delas para pessoa jurídica e cinco para associações

A Prefeitura de Livramento 
de Nossa Senhora, no estado 
da Bahia, através da Seprod 
- Serviço de Processamen-
to de Dados, divulgou edi-
tais n° 001/2016 de concurso 
público e processo seletivo 

para provimento de diversas 
vagas no seu quadro geral 
de pessoal. Serão providas 
624 vagas para candidatos 
de todos os níveis de ensino 
e os ganhos variam entre R$ 
880,00 e R$ 9.000,00.

A Prefeitura de Montes 
Altos, no Maranhão, divul-
gou o edital nº 001/2016 de 
concurso público. O objetivo 
é selecionar pessoal de en-
sino fundamental, médio e 
superior para o provimen-
to de 112 vagas imediatas, 

além de formar cadastro de 
reservas. Os ganhos oferta-
dos partem de R$ 880,00 a 
R$ 5.000,00, para cumprir 
atividades em carga horá-
ria de 20, 30 ou 40 horas por 
semana. As oportunidades 
são para os cargos de:

 Professor das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, 
Digitador, Técnico Administrativo, Técnico em Enfermagem, 
Auxiliar de saúde Bucal, Técnico em Segurança do Trabalho 
e Técnico em Meio Ambiente.

ENSINO SUPERIOR
Administrador, Assistente Social, Contador, Assistente 
Jurídico, Enfermeiro, Farmacêutico/ Bioquímico, 
Fisioterapeuta, Médico Clínico Geral, Nutricionista, 
Odontólogo, Procurador, Psicólogo e Professores das áreas 
de Matemática, Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Ciências, 
Educação Física, Geografia e História.

INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de maio de 
2016, pela internet, no site: www.maxxiconcursos.com.br. O 
valor da taxa é de R$ 55,00 (ensino fundamental), R$ 70,00 
(ensino médio) ou R$ 90,00 (ensino superior). A realização 
da prova objetiva está prevista para os dias 11 e 12 de 
junho de 2016, em horário e local a serem divulgados com 
antecedência, através do site usado para efetuar a inscrição.
O concurso público será válido por dois anos, contados 
a partir da homologação do resultado final, podendo ser 
prorrogado por igual período.

interno da praça, desde que 
estejam regularizados e por-

tando os documentos exigi-
dos de acordo com o edital.

4 VIDA
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18h
Início da partida entre 

Sabiá e Coroatá

Ações de lazer e 
esporte recreativo 

A garotada teve participação ativa na programação desenvolvida pela Sedel, por meio do projeto "Mais  Lazer para Todos", no fim de semana

SUB-15

Segunda etapa da Copa Maranhão

Aceitamos o 
convite de realizar 
nossas atividades 
na Ação Global, 
levando a todos 

os participantes a 
oportunidade da 
prática esportiva

Gigi Moreira, assessor 
técnico da Sedel

Projeto proporciona a prática de atividades esportivas e de 
entretenimento aliados à educação e à cultura. Objetivo é ampliar  

acesso e gerar maior integração, cidadania e inclusão social 

O 
Governo do Estado, 
por meio da Secretaria 
de Estado do Esporte 
e Lazer (Sedel), levou 

ações de lazer e esporte recre-
ativo do Projeto “Mais Lazer 
para Todos” à população, nes-
te sábado (20), na 23ª edição 
da Ação Global Nacional, na 
Universidade Federal do Ma-
ranhão (UFMA), Campus do 
Bacanga, em São Luís.

 O projeto, que proporcio-
na a prática de atividades es-
portivas e de entretenimento 
aliados à educação e à cultura, 
faz parte das ações do Gover-
no Flávio Dino que busca am-
pliar o acesso ao esporte e gerar 
maior integração, cidadania, 
inclusão social e oportunida-
des para milhares de pessoas.

 A programação contou com 
atividades físicas, jogos, recre-
ação, apresentações artísticas 
e culturais, brincadeiras folcló-
ricas, danças, música, teatro, 
artesanato, filmes e espaço de 
leitura para o público em ge-
ral, oferecendo momentos de 
alegria e o pleno exercício da 
cidadania.

 “Sabemos a importância do 
esporte para a formação cidadã. 
Por isso, aceitamos o convite 
de realizar nossas atividades na 
Ação Global, levando a todos 
os participantes a oportunida-
de da prática esportiva”, disse 
Gigi Moreira, assessor técnico 
da Sedel. 

A dona de casa, Maria da 
Graça Silva, 40 anos, morado-
ra do Anjo da Guarda, ficou 

emocionada em ver a alegria 
do seu filho, João Victor Silva, 
ao participar das ações do Pro-
grama “Mais Lazer para Todos”. 
“É a primeira vez que meu fi-
lho se diverte em tantas brin-
cadeiras, pois não tenho con-
dições de pagar a entrada dele 
em um parque de diversões”, 
comentou. 

De acordo com o secretá-
rio de Esporte e Lazer, Márcio 
Jardim, que esteve presente no 
evento, a Ação Global foi um 
excelente palco de execução 
das atividades do “Mais Lazer 
para Todos”. “Mais uma vez, le-
vamos cidadania e inclusão so-
cial a milhares de moradores de 
uma região carente em espa-
ços para práticas esportivas”, 
enfatizou o secretário.

Tudo pronto para a bola 
começar a rolar pela segunda 
etapa da Copa Maranhão de 
Futebol Sub-15. Desta vez, o 
tradicional torneio de futebol 
de base do Estado chega a Ca-
xias, onde, durante três dias, 
serão realizadas as disputas no 
Estádio Duque de Caxias, com 
a participação de três times.

O Sabiá representa a cida-
de-sede. Além dele, as outras 
equipes confirmadas nesta eta-
pa regional são o Coroatá e o 
Fortuna. Todos se enfrentam 
entre si em turno único, e o 
campeão será quem somar o 
maior número de pontos.

A primeira rodada da regio-
nal de Caxias será aberta hoje 
(25). O Sabiá enfrenta o Coroa-
tá às 18h. Na quinta-feira (26), 
16h, o time de Fortuna estreia 
no torneio diante do Coroatá. 
A última rodada, marcada para 
ocorrer às 17h30 da sexta-feira 
(27), colocará frente a frente as 
equipes do Sabiá e de Fortuna.

Quem for campeão desta 
regional de Caxias se classifi-
cará automaticamente para a 
fase final do torneio. Quatro 
equipes já estão confirmadas 
na fase final após a realização 
da regional de São Luís: Co-
mercial, Instituto Bom Pastor/
Afasca, do CEC e do Grêmio.

Após a realização da etapa 
de Caxias, ainda ocorrerá a 
disputa de uma terceira etapa 
regional da Copa Maranhão 
de Futebol Sub-15. As equi-
pes interessadas em partici-
par da última etapa devem 
entrar em contato pelos te-
lefones (98) 98114-8309 ou 
(98) 98114-7099.

Tabela

Quarta-feira (25.05)
 18h – Sabiá x Coroatá
 

 Quinta-feira (26.05)
 16h – Coroatá x Fortuna
 

 Sexta-feira (27.05)
 17h30 – Sabiá x Fortuna

Disputas da Copa Maranhão de Futebol Sub-15  vão começar hoje, na cidade de Caxias, no Leste do estado  

TÊNIS

Rafael Nadal fez estreia de luxo contra o australiano Sam Groth   

Nadal faz boa estreia 
em Roland Garros

Em um dia com tempo 
melhor que nos anteriores, 
o eneacampeão de Roland 
Garros, Rafael Nadal, quin-
to do ranking da ATP, teve uma 
estreia de luxo diante do aus-
traliano Sam Groth, 100º do 
ranking, a quem dominou por 
completo e finalizou a parti-
da em 1h21.

 Em um jogo rápido, algo 
pouco habitual para o esti-
lo de Rafa Nadal e do saibro 
pesado de Roland Garros, o 
espanhol encarou o potente 
saque do australiano e apli-
cou um triplo 6/1. O espa-
nhol disparou um ace con-
tra 10 de Groth, que cometeu 
28 erros não-forçados contra 

três de Rafa, que bateu 25 bo-
las vencedoras contra 18 do 
australiano.

 A partida começou com 
Groth sacando firme e con-
firmando game sem muito 
problema, pareceu que se-
ria difícil para o espanhol 
pressionar games nas devo-
luções, mas a primeira im-
pressão foi errada. Já no ter-
ceiro game, trabalhando bem 
com forehand e buscando 
diminuir o tempo de disputa 
e acelerando a bola, Nadal 
conquistou a quebra e não 
perdeu mais games no pri-
meiro set, tendo quebrado 
o serviço do rival no tercei-
ro, quinto e sétimos games.
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Confrontos
Sampaio x Náutico

São Luís, quarta-feira, 25 de maio de 2016
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Nenê é um jogador 
que dispensa 

comentários, tem 
uma capacidade 

técnica espetacular

Fellype Gabriel,
Novo reforço do Vasco

CASA NOVA 

Rafael Vaz pode ir para o Flamengo

8 ESPORTESEditor: Neres Pinto   Email: nerespinto@oimparcial.com.br

Sampaio 
apresenta 

novo técnico

O 
Sampaio Corrêa de-
verá apresentar seu 
novo técnico,Wagner 
Lopes, na tarde de 

hoje, a partir das 15h, no CT 
José Carlos Macieira. É o que 
informa o presidente Sérgio 
Frota, por meio do site oficial 
do clube.     

 Lopes foi confirmado on-
tem, após sucessivas especula-
ções. O seu nome não consta-
va na lista de especulações. O 
novo preparador viajou ontem 
para São Luís, onde  acertou os 
últimos detalhes financeiros. 
A primeira  experiência dele 
como treinador foi no Paulis-
ta de Jundiaí. Até então, teve 
passagens como jogador pelo 
São Paulo e no 
futebol do Japão.   

O Atlético-
GO foi o último 
time comanda-
do por Wagner 
Lopes, onde ele 
ficou até o fim 
do mês de abril. 
Em 2015, Lopes 
comandou o 
Bragantino na 
disputa da Sé-
rie B do Campe-
onato Brasileiro, 
e o Goiás, na Sé-
rie A.Também já 
treinou Criciúma, Botafogo-
SP e São Bernardo. 

O Sampaio chegou a cogi-
tar Paulo Roberto (São Bento-
SP). Léo Condé, que deixou o 
Bragantino no último sábado, 
também recebeu  uma propos-
ta , mas pediu 20 dias para re-
solver problemas familiares.  
Como o clube não tem tem-
po para esperar,  o presidente 
Frota decidiu fechar logo com  
Wagner Lopes.

Até ontem, o Tricolor vi-
nha sendo dirigido interina-
mente por Arlindo Maracanã, 
ex-atleta,  que recentemente 
anunciou sua aposentadoria.

Wagner Lopes (ex-Atlético-GO e Bragantino-SP), 
que não estava na lista de especulações, acertou as 
bases financeiras com o presidente Frota e começa 

a trabalhar a partir de hoje à tarde

Wagner Lopes fez 18 jogos, 
conquistando nove vitórias, 
quatro empates e cinco 
derrotas, fechando com 
aproveitamento de 57%.

Pelo Atlético-GO

07/09/76 SAMPAIO  2 X 3  NÁUTICO
23/10/76 SAMPAIO  0 X 4  NÁUTICO
10/10/79  SAMPAIO  0 X 2  NÁUTICO
16/09/01  SAMPAIO  0 X 0  NÁUTICO
07/11/01    SAMPAIO  2 X 1  NÁUTICO
08/10/02  SAMPAIO  1 X 0  NÁUTICO
15/07/14  SAMPAIO  0 X 1  NÁUTICO
18/10/14  SAMPAIO  1 X 1  NÁUTICO
30/05/15  SAMPAIO  1 X 1  NÁUTICO
0409/15   SAMPAIO  1 X 1  NÁUTICO

                                                          (Os jogos foram disputados em São Luís e Recife) 

Após a partida de ontem, no Castelão, contra o Paraná Clube, 
o Sampaio volta a jogar na próxima sexta-feira (27), contra o 
Náutico, em Recife, às 21h30. Na ocasião, já será dirigido pelo 
novo treinador, que vai tentar diminuir a vantagem do clube 
pernambucano sobre o Tricolor maranhense no Campeonato 
Brasileiro.
Segundo o matemático Manoel Martins,  foram dez partidas 
disputadas entre estas duas equipes, com duas vitórias, três 
derrotas e cinco empates. A maior goleada sofrida pelo Sampaio 
Corrêa para o Náutico foi em 2001 ( 4 a 0), no dia 23 de outubro 
de 1976. Nos três últimos jogos, houve empate por 1 a 1,  
repetidamente, em outubro de 2014,  maio e setembro de 2015.

19h30 Botafogo  x Atlético-PR
19h30 Figueirense x Santos
21h América-MG x Vitória
21h Flamengo x Chapecoense

21h45 Coritiba x São Paulo
21h45 Palmeiras x Fluminense
21h45 Santa Cruz x Cruzeiro

Amanhã
11h Corinthians x Ponte Preta
16h Internacional x Sport Recife
21h Atlético-MG x Grêmio

TRICOLOR EM  DESVANTAGEM COM NÁUTICO 

Brasileirão
Série A

O zagueiro Rafael Vaz já pro-
jeta seu futuro longe de São Ja-
nuário. Destaque na temporada 
pelos gols decisivos, o jogador 
não terá seu contrato renovado 
pelo Vasco e terá que buscar uma 
nova casa. E isso poderá signifi-
car virar a casaca, uma vez que 
o Flamengo estaria interessado 
no atleta. Caso a mudança seja 
concretizada, Rafael Vaz será ape-
nas mais um jogador a ilustrar 
o hall de quem já defendeu os 

dois clubes cariocas. Na galeria, 
gente como Romário, Andrade, 
Bebeto, Rodrigo. Alguns tiveram 
sucessos nos dois rivais, outros 
apenas em um dos lados.

Gabriel no Vasco

Novo reforço para o meio de 
campo do Vasco para a sequên-
cia da temporada, Fellype Ga-
briel elogiou o camisa 10 Nenê. 
Durante a apresentação na tar-

de de segunda-feira, em São Ja-
nuário, a qualidade técnica do 
companheiro foi destacada por 
pelo recém-chegado.

“Nenê é um jogador que 
dispensa comentários, tem 
uma capacidade técnica es-
petacular. Já o conhecia, na 
época do Qatar joguei contra 
ele uma vez. E com o trabalho 
feito aqui pelo Caprres, dá con-
dições de nos destacarmos”, 
afirmou Fellype Gabriel.
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A marginalidade 
de Neville 

no Guarnicê
39º Festival Guarnicê de Cinema homenageará o  cineasta Neville 
D´Almeida um dos fundadores do movimento do cinema marginal

O 
cineasta Neville D´Almeida será 
o grande homenageado do 39° 
Festival Guarnicê de Cinema, 
que acontecerá entre os dias 6 e 

11 de junho, no Centro Histórico de São 
Luís. Neville D’ Almeida, um dos funda-
dores do movimento do cinema margi-
nal, que trabalha com produções de es-
tilo arrojado e contestador e é dono da 
terceira maior bilheteria do país com o 
filme Dama da lotação, de 1978. 

A Dama do Lotação é um filme brasi-
leiro do gênero drama erótico, dirigido 
por Neville baseado em uma história de 
Nélson Rodrigues. A obra narra a histó-
ria de Solange e Carlos que se conhecem 
desde a infância e se casam. Na noite de 
núpcias, Solange resiste ao seu marido, 
que, impaciente, acaba estuprando-a. 
Solange fica traumatizada e, apesar de 
desejar Carlos, não quer mais nada com 
ele. Para se satisfazer, ela começa a fa-
zer sexo com homens que não conhece, 
que encontra andando de lotação (espé-
cie de micro-ônibus que faz transporte 
público). O elenco conta com a partici-
pação de Sônia Braga, Nuno Leal Maia, 
Carlos Jorge Dória, Paulo César Pereio  
e Cláudio Marzo.

Considerado um dos cineastas mais 
importantes da trajetória do cinema bra-
sileiro Neville D’Almeida é um dos fun-
dadores do movimento marginal, princi-
pal alvo cultural da censura dos militares 

MÚSICA

Djs mostram o seu "lado B" em festa na orla de São Luís
Hoje véspera do feriado de Corpus 

Christi, a partir das 20h, no L´Apero Bar 
e Restaurante (Praia de São Marcos), vai 
a rolar a festa B-Side, onde o “Lado B” 
da música pede passagem com os dj´s 
Pedro Sobrinho, Marco Antônio Brito & 
Juan Rodrigo (vinil) e Beto Ehongue com 
seu trabalho solo e autoral “Disco Vivo”. 

De acordo com Beto Ehongue, “o ho-
mem binário quer música para se movi-
mentar”. Com uma boa experiência no 
ramo da música eletrônica, Beto Ehongue 
apresenta neste dia, o “Disco Vivo”, que 

O que: Festa “B-Side”

Quem: Djs Pedro Sobrinho e Marco Antônio (vi-

nil), Beto Ehongue solo e autoral e o convidado 

Juan Rodrigo (vinil)

Onde: L´apero Bar e Restaurante (Praia de São 

Marcos) às 20h

Quando: 25 de maio (quarta-feira véspera de 

feriado de Corpus Christi)

Couvert: R$ 7,00

SERVIÇO 

Atores nacionais no evento
O evento contará com a 

presença de produtores e 
cineastas locais e de ou-
tros estados, além dos ato-
res Chico Dias e Letícia 
Sabatella. O lançamento 
oficial aconteceu ontem 
durante uma entrevista 
coletiva à imprensa, que 
ocorreu no Grand São Luís 
Hotel, Centro. 

Para esta edição, o fes-
tival de cinema mais anti-
go do Maranhão tem como 

tema Novos olhares, novas 
experiências, com o objetivo 

de atender um público varia-
do. Neste ano, além das mos-
tras competitivas, o público 
poderá participar da Mostra 
Guarnicezi-
nho, voltada 
para as crian-
ças; Mostra Jo-
vem e Mostra 
Cinema não 
tem idade, 
voltada para 
o público da 
terceira idade.

Como já 
é tradição 
do evento, a 
mostra com-
petitiva de 
filmes sem-
pre é bastan-
te concorrida. 
A coordena-
dora geral do 
Guarnicê, Fer-
nanda Pinhei-
ro, mencionou 
que a seleção 
de escolha dos 
filmes foi bem 
difícil, pois o 
número de 
inscritos su-
perou a ex-
pectativa da organização e a 
qualidade dos filmes tornou a 
escolha mais desafiadora ainda. 
“Nesse ano, tivemos 250 filmes 
inscritos e todas as produções 
com uma qualidade impres-
sionante. Logo, nosso trabalho 
de seleção foi bem difícil, mas 
selecionamos 20 filmes, sendo 
16 deles de curta-metragem 
e quatro de longa-metragem 
que irão disputar as premia-
ções em dinheiro”, pontuou 
Fernanda Pinheiro.

Na solenidade de lança-
mento estiveram presentes a 

A programação do festi-
val conta com algumas 
novidades, além das 
ofi cinas que serão dis-
ponibilizadas ao públi-
co, a organização criou 
mais duas mostras fíl-
micas, uma direcionada 
para produções nacio-
nais, chamada de Mos-
tra Cenário Brasil, e ou-
tra voltada para fi lmes 
maranhenses, intitula-
da Mostra Cenário Ma-
ranhão, além da reali-
zação da ação Cinema 
em Todo Lugar, em que 
será exibido um fi lme 
em uma escola pública 
do Estado.

MOSTRAS 
CINEMATOGRÁFICAS

A cerimônia de abertu-
ra e de encerramento do 
festival irão acontecer no 
Teatro Arthur Azevedo, lo-
calizado no Centro de São 
Luís, e as inscrições para 
as ofi cinas já estão aber-
tas e possuem vagas limi-
tadas. Mais informações 
acesse o site do evento 
http://www.cultura.ufma.
br/39guarnice/.

ABERTURA E 
ENCERRAMENTO

reitora da Universidade Fede-
ral do Maranhão, Nair Porte-
la; a pró-reitora de Extensão, 
Cultura e Empreendedorismo, 
Dorlene  de Aquino; a diretora 
do departamento de Assuntos 
Culturais e coordenadora ge-
ral do Festival Guarnicê, Fer-
nanda Pinheiro; o secretário-
adjunto de Economia Criativa 
e diretor do Teatro Arthur Aze-
vedo, Celso Brandão; e o dire-
tor executivo da Cemar, Luiz 
Carlos Cardoso.

A reitora Nair Portela de-
monstrou a sua satisfação de 
participar, pela primeira vez, 
do Guarnicê, estando à fren-
te da Universidade Federal do 
Maranhão. “Sabemos da im-

p o r t â n c i a 
que o Fes-
tival de Ci-
nema tem 
para área 
cultural do 
Maranhão. 
Esse é o mo-
mento que a 
Universida-
de, nos seus 
50 anos de 
existência, 
f o r t a l e c e 
suas políti-
cas de apoio 
aos projetos 
de exten-
são; serve 
de estímu-
lo para que 
os alunos da 
UFMA pos-
sam se apro-
ximar da sé-
tima arte, 
além de ser 
uma oportu-
nidade para 
cineastas lo-

cais e nacionais divulgarem 
suas produções cinemato-
gráficas”, declarou a reitora.

O Festival Guarnicê de Ci-
nema é o quarto festival mais 
antigo de cinema do Brasil e 
nesses trinta e nove anos de 
existência se tornou o princi-
pal evento de cinema do Ma-
ranhão, o que segundo a pró-
reitoria de Extensão, Cultura e 
Empreendedorismo, Dorlene 
de Aquino, já representa um 
ganho cultural para a popula-
ção maranhense. “O Guarnicê 
é uma realidade, pois além de 
estimular as produções cine-
matográficas locais e nacionais, 
funciona como um formador 
de plateia para o cinema, já que 
pessoas que não tem acesso 
ao cinema podem, gratuita-
mente, contemplar a sétima 
arte”, enfatizou a pró-reitora.

Logo, nosso 
trabalho de seleção 
foi bem difícil, mas 
selecionamos 20 
fi lmes, sendo 16 
deles de curta-

metragem e quatro 
de longa-metragem 

que irão disputar 
as premiações em 

dinheiro
 

 Fernanda Pinheiro,  
coordenadora geral do 

Guarnicê

Esse é o momento 
que a Universidade, 
nos seus 50 anos de 
existência, fortalece 

suas políticas de 
apoio aos projetos de 

extensão; serve de 
estímulo para que 

os alunos da UFMA 
possam se aproximar 

da sétima arte, além de 
ser uma oportunidade 
para cineastas locais e 
nacionais divulgarem 

suas produções 
cinematográfi cas

 
 Nair Portela, 

reitora da Universidade 
Federal do Maranhão

 
Neville 

D´Almeida só 
produz hoje por 
contratos com 

estúdios

nos anos de 1970. 
Sem lançar um filme comercialmen-

te desde 1999, ele projeta que sua nova 
obra, A frente fria que a chuva nos traz, 
baseada na peça de Mario Bortolotto, 
já filmada e em fase de finalização, seja 
lançada no segundo semestre do ano. O 
diretor de 73 anos é tema de um docu-
mentário que está sendo rodado pelo 
jornalista e crítico de cinema Mario Ab-
bade, chamado Neville, o cronista da 
beleza e do caos. 

Em 1968, fez seu primeiro filme, Jar-
dins de guerra, três meses antes do AI-
5. Em seguida vieram Piranhas do as-
falto; Mangue bangue; Gatos da noite e 
Surucucu catiripapo.  Seu primeiro fil-
me exibido, Dama do lotação, de 1978, 
ainda que com oito minutos de corte, 
foi um sucesso de público. Atraiu mais 
de seis milhões de pessoas e se tornou 
o segundo mais visto do país, atrás de 
Dona Flor e seus dois maridos. Só per-
deu o posto em 2010, quando Tropa de 
elite 2 alcançou a liderança do ranking. 
Mesmo com importantes filmes auto-
rais, e rentáveis, Neville D’Almeida vi-
veu, nos últimos anos, um período de 
ostracismo. Sem lançar um longa-me-
tragem há mais de 15 anos, desde Hoje 
é dia de rock, o cineasta diz ter desisti-
do de produzir, optando por contratos 
com estúdios para fazer direção ou es-
crever roteiros.

consiste em reprodução de forma 
orgânica da música para dançar. 

O plano é se utilizar tanto de 
obras totalmente autorais pre-pro-
duzidas no “setlist” usando de in-
tervenções ao vivo e contando com 
a inspiração momentânea em um 
oportuno “freestyle”, além de sons de 
artistas conhecidos (ou nem tanto) 
e acrescentar peças sonoras ao vivo 
a essas canções. Isso inclui vozes, 
batuques, “samples” e/ou “beats”, 
ou a reprodução. Para isso alguns 

elementos são indispensáveis, tais 
como o kaossilator, Ableton Live, 
Air mac, Launchpad e instrumen-
tos de percussão e sopro.

O DJ Pedro Sobrinho vai levar 
para essa noite uma sequência mu-
sical diferenciada do que ele faz 
no Pôr do Som, aos sábados, no 
L´Apero, com o parceiro, o “deejay” 
Franklyn Santos. Ele vai sugerir as 
pessoas que se permitem a ouvir 
experimentações sonoras, músi-
cas normais com características de 

anormais, simplesmente, por im-
posição midiáticas não se sentem 
inseridas no contexto da chama-
da Indústria Cultural de “Massa”.

À noite não pára, porque tem, 
ainda, tocando no vinil o “deejay” 
Marco Antônio, residente no Chico 
Discos. Apertando o “play” como a 
celebridade convidada, o pesqui-
sador musical e vasto coleciona-
dor de “vinil”, Juan Rodrigo. Enfim, 
haja música baseada em pesquisa 
e muita diversão.



 São Luís-MA, 25 e 26 de maio de 2016

Ligue e anuncie: 3212.2087

ARAÇAGI

Vende - se casa de cinema 
em Cond. Fechado, Próx. 
ao Alphaville, triplex c/ 
434,76 m² priv., toda no 
porcelanato, c/ 4 sts c/ 
closet, sala p/ 02 amb., 
jardim de inverno, sala de 
cinema e de estudo, ter-
raço c/ vista mar, ampla 
cozinha. c/ área de servi-
ço, garagem p/ 04 carros. 
Não perca esta oportuni-
dade.   3227-3099 / 9973-
4073.   www.bmendesi-
moveis.com.br

Vende linda casa duplex, 
275m², terreno 453,20m², 
no Cond. Alphaville,  1ste 
c/closet, 3 semi-stes, wc,2 
sls, coz, área privativa c/
churrasq e apoio, dce, 
ar. serv, 2 garags. Pro-
jeto p/ piscina. Imóvel 
c/ piso porcelanato, es-
quadrias  de janelas em 
vidro blindex, arm. pro-
jetados. CRJ 238 F: 98112- 
0322/989209965/3227-
1777  (COD. 010)

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

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

Araçagy – Vde cs no Cond. 
Alfhavile Duplex c/380m2 
5 stes, DCE , nascente, lote 
de 457m2 R$ 1.240.000,00, 
3235-8115 / 9 8802.6168 
/ 981811942.

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

ALEMANHA

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

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

ALTO TURU
Vende – se casa Alto do 
Turu II, c/ 3 qts, coz. Sala, 
sala/jantar, garagem, por-
tão de alumínio, quital. 
Vlr: 60.000 Mil. TR: (98) 
98862-6631/ 3225-2786. 
Falar c/Raimundo.

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

Altos do Turu - CA00051 
- ALTOS DO TURU II. Ven-
de-se excelente casa, com 
garagem,sala de estar/
jantar, hall, 01 suíte, 01 
semi-suíte, 01 quarto, de-
pendência de empregada 
com wc e área de serviço. 
155 Mil. fone: 9 9983-2772 
OI / 9 8223-8422 TIM / 
3181-4600 / 2108-2960.

ANIL

Vendo casa com área de 
456m² com 3 qrtos sen-
do 2 stes, sala em L, cozi-
nha, 2 wc sociais, área de 
serviço, garagem para 4 
carros, varanda, jardim de 
inverno. R$ 250 mil. TR:  
99971-2399/3235-6477/ 
99606-4732 / 3235-6687. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

ARARI
VENDE-SE uma casa em 
Arari-Ma. End: Rua nos-
sa Senhora das Graças . 
Bairro:Maestro.Conta-
to:(98)98512-9519/Wta-
sAPP(98)8265-9227 c/An-
tonio Cesar.(C-11/5)

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

BEQUIMÃO 

BEQUIMÃO - COD: 8928.
Vendo casa quitada c/ área 
de 360m² (12 x 30) de 3 
qrtos s/ 2 stes, sala, es-
critório, DCE completo, 
lavanderia, coz. c/ armá-
rios, coz.de apoio, gar.p/ 
3 carros.R$ 290 mil Tr: 
32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

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

BAIRROS DIVERSOS

LOTEAMENTO SAFIRA – 
COD [488] Vende-se uma 
casa  com garagem p/ 2 
carros, sala, copa, cozi-
nha americana, 2 quar-
tos sendo 1 suíte, 1 wc so-
cial. Obs: Laje pronta p/ 
receber o 2º piso. Valor 
R$ 160.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

CALHAU

CALHAU-Vende-se casa  
duplex em cond. fecha-
do com 04 quartos (s/ 02 
stes e 02 semi-stes), ar-
mários projetados, clo-
set, sl de estar/jantar, 
home teather, lavabo, 
cozinha, dce, quintal. 
Aceita carros em forma 
de pg. R$ 1.579.000,00. 
Fone: 9 9983-2772 OI/ 
9 8223-8422 TIM/ 3181-
4600/2108-2960.

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

Calhau – Vde cs Cond. Gre-
en Village, excelente lo-
calização, 4 suites ,aceita 
permuta. Imóvel menor va-
lor ou carro. 3235-8115 / 9 
8802-6168 / 9 8181-1942.

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

CENTRO
Vende-se  uma casa no 
Belira, de  2 pavimentos 
, com gar. para 2 carros, 
portão em basculante, 
sala de  estar, coz., ba-
nheiro, área de serv.  e 
dependência para em-
pregada ou hóspede, 1 
quarto c/ suíte,  3 quar-
tos e sacada  externa no 
pavimento superior. Tels.: 
(98) 9 8869-5169(oi) / 9  
8219-1641 (tim) / 9 8402-
9540 (claro).

CENTRO - CA00211 Vende-
se csa duplex, nascente, 
c/3 qtos(s/ 01 ste), sala 
de estar, jd de inverno, 
área de serviço, lavande-
ria, wc social. R$ 280 Mil 
9 9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

CIDADE OPERÁRIA

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

CIDADE OPERÁRIA - COD 
[552] Vende-se uma casa 
duplex 1º piso – c/gar.co-
berta, sala, copa, coz., 1 
qrto, 1 wc social, área 
de serviço coberta, qn-
tal. 2º piso - sala, terra-
ço, 2 qrtos, s/2 stes. Va-
lor: R$ 170.000,00. Obs. 
Aceita-se troca em sitio ou 
casa próx. do Centro. TR: 
99973-9137/3238-3583.

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

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

COD [483] Vende-se 
uma casa c/gar.p/ 2 
carros, sala, copa, coz., 
3 qtos, 1 wc social e área 
de serviço. Valor R$ 
140.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

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

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

COHAB

 Cohab - Vendo casa c/ 
área de 250m² de 3 qr-
tos s/ 1 ste e duas semi 
stes, sala de estar e jantar, 
coz., deposito, wc social, 
qntal, dce, gar.R$ 200 mil 
TR: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

COD [537] Vende-se uma 
casa c/ gar.p/ um veícu-
lo, sala de estar/jantar, 
3 qrtos, wc social e área 
de serviço coberta. Valor: 
R$ 200.000,00. TR: 3238-
3583/ 999739137.

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

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

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

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

COHAMA

Vende  casa, condomí-
nio fechado, nascente, 
1ste, 1semi-ste, 1qto, 
wc revers., sala, vrnda, 
2cozhs, ar.serv., dce, 4 
garags. Armár. proje-
tados, 1 split. Material 
de 1ª. qualidade. Lazer 
completo. Poço artesia-
no. R$ 420.000,00 a ne-
gociar. CRJ 238 F: 98112-
0322/989209965/3227-
1777  (COD. 260)

Vende ótima casa ,em 
cond. fechado, na Rua 
Aririzal, nasc. total, c/ 
100 m² privativos, c/ 03 
qtos sdo 01 ste e 01 semi-
suíte, sala, coz., varandão, 
churrasqueira e coz. de 
apoio no fundo, gar. p/ 02 
carros, área de lazer com 
churrasq., piscina, salão 
de festas e vários quío-
sques. Aproveite! 3227-
3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br  

COHAFUMA

COHAFUMA - Vende casa 
c/ varanda, sala ampla, 2 
qrtos, 1 suíte c/ armários, 
wc social, coz., c/ armá-
rios, área de serviço, dce, 
piscina, churr. e garagem. 
R$ 450.000,00 3268.3390 
- 99976.7018

COHAJAP

Vende ótima casa, to-
talmente nascente, ter-
reno 360m², frente av. Da-
niel de Latouche, 1 ste, 
2qtos, wc, varandão, 2 
salas, coz., dce, ar.serv 
coberta, vrnda inter-
na, quintal c/árv. frutif., 
jardim. CRJ 238 F: 98112-
0322/989209965/3227-
1777  (COD. 270) 

COHAJAP – cod [431] Ven-
de-se uma casa com por-
tão de alumínio, garagem 
p/ 4 carros, sala, copa, 
cozinha, 4 qtos, sendo 
3 stes, WC social, dep. 
de empregada, salão de 
estudo, sacada, piscina e 
churrasqueira. Valor: R$ 
650.000,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

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

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

Cohajap - Vde cs c/3qtos 
s/1ste, DCE, garagem, pis-
cina R$ 400 Mil, 32358115/ 
988026168/ 981811942.

COHASERMA

Vende casa duplex, 330m², 
sala,varanda enorme, 3 
stes, 1qto, wc, home the-
ater, copa, coz, qto ser-
viço, ar.serv. externa, 5 
garagens. Churrasqueira 
e apoio. CRJ 238 F: 98112-
0322/989209965/3227-
1777  (COD. 350)  

COHASERMA - CA00227 
Vendo casa, c/3 qts, s/1 
ste, wc social, sala, coz.c/
móveis, lavanderia, pis-
cina. R$ 350 Mil. fone: 9 
9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

COD [529] Vende-se uma 
CASA DUPLEX:1º Piso: Ter-
raço amplo, gar.p/10(dez) 
veículos, varanda, sal de 
estar/jantar, wc social, 
1(um) dormitório, coz.,-
despensa, varanda gour-
met e área de serviços. 2º 
Piso: Sala íntima, 3(três) 
suítes, 1(uma) delas c/ar-
mário projetado, varan-
da. Valor: R$ 700.000,00.
Tr:3238-3583/999739137.



Vendo casa original no 
Cohatrac III com 2 quartos, 
wc social, sala, cozinha, 
área de serviço, quintal 
grande, varanda e gara-
gem. R$ 180 mil       / 
32356477 / 999712399 /  
996064732 / 3235-6687   
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br  COD: 6896.

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

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

Vdo  csa  nova , novo coha-
trac , com 2 qtos ,  wc  re-
versível , sla , coz , gara-
gem e quintal  . Valor : 
90 mil . Contatos: (98) 9 
9961-1297 /98133-3729.

Vende-se  casa com portão 
de ferro, com dois aces-
sos, toda gradeada, com 
área lateral coberta, toda 
na laje, sala em “L”, co-
zinha, 3 quartos sendo 1 
uma suíte, 1 WC social, 
quintal, área de serviço 
coberta, e área p/ cozinha 
de apoio, toda estrutura 
elétrica atualizada. Tra-
tar: 3238-3583.

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

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

COHABIANO

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

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

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

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

ESTR. DE RIBAMAR

Vendo casa na Estra-
da de Ribamar, Resid. 
Pq. dos Rios, com va-
randa, sala 2 quartos, 
2 suites, wc social, cop, 
coz, área de serv e gar. 
R$ 315.000,00. Tr: 3268-
3390 / 9976-7018.

FILIPINHO

COD [535] Vende-se uma 
casa c/ sala, copa, coz., 2 
qrtos, wc social e qntal. 
Valor: R$ 45.000,00. TR: 
3238-3583/ 999739137

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

FORQUILHA
Vendo casa no Res. Fila-
délfia, 2 quartos, 1 suíte, 
WC, sala, coz. amer., fren-
te e lateral cobertas, área 
externa encimentada, ga-
ragem para  4 carros. R$ 
180 mil. Fone: 8822-6945 
/ 8116-8172.

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

HAB. TURU

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

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

HABITACIONAL TURÚ - 
CA00225 Vendo ou alugo 
casa c/3 qrtos, s/2 stes, 
wc social, coz., sala, va-
gas de gar. Venda: 400 Mil 
LOCAÇÃO: 2.500,00. fone: 
9 9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

IPEM TURU

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

JARDIM AMÉRICA

JARDIM AMÉRICA - Ven-
do casa com 3 qrtos sen-
do 2 stes, 2 salas, gara-
gem, cozinha americana, 
quintal, area de serviço. 
R$ 160 mil Tr: 32356477/  
999712399/996064732/ 
3235-6687 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br.

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

JARDIM ELDORADO

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

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

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

JARDIM ELDORADO - 
CA00220 Vendo casa em 
cond. fechado c/móveis 
proj., 3 qts , s/1 ste e 2 
semi-ste, lavabo, sala, 
coz.,R$ 500 Mil. fone: 9 
9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

JD DAS MARGARIDAS

JARDIM DAS MARGARI-
DAS – COD [500] Vende-
se uma casa c/gar. p/2 
carros, terraço, meza-
nino, sala, copa, coz., 3 
qtos s/1 ste, WC social, 
1 lavabo, jd de inverno e 
área de serviço. Valor R$ 
400.000,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

LIMA VERDE

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

MAIOBÃO

Vende ótima e espaçosa 
casa, nascente, toda re-
formada e murada, piso 
em cerâmica, 3 qtos, sl 
p/3ambientes, wc, coz. 
ampla, ar.serv., 1garag, 
quintal. Próxima à ave-
nida e escola municipal. 
CRJ 238 F: 981120322 / 
989209965 / 3227-1777 
(COD. 020)

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

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

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

cod [376] Vende-se  uma 
belíssima casa c/2  pav., 
1piso, portão de alum., 
gar.p/3 carros, sala, coz., 
3 qtos s/1 ste, 1 WC social, 
piso lajota, forro PVC área 
livre, dep. de emprega-
da, área de serv. cober-
ta. 2 piso, salão grande 
coberto e piso que pode 
fazer vários qtos Valor R$ 
210.000,00 TR: 3238-3583 
/ 9973-9137.

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

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

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

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

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

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

COD [531] Vende-se uma 
casa duplex, c/gar.p/2 car-
ros,sala,copa,coz.,3 qrtos 
s/2 stes, área de serviço e 
qntal.Valor: R$ 300.000,00.
Tr:3238-3583/999739137.

 MAIOBINHA

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

MARANHÃO NOVO

Vdo csa nasc. c/ área de 
300m² c/3 qrtos  send 1 
ste, grg. sala de estar e 
jantar, coz., área de servi-
ço completa, 2 dependên-
cias de empregada com 
wc, jardim de inverno. R$ 
400 mil. Tr:   32356477  / 9 
9971-2399 / 9 9606-4732 
/ 3235-6687. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

OLHO D´AGUA

OLHO D´AGUA - CA00259 
OLHO D´AGUA Vendo casa 
no Cond. Avalon c/ mó-
veis plan., 03 qts, 4 wc 
(s/3 stes), qntal amplo, 
DCE , vagas de garagem 
R$ 490.000,00 TR: 9 9983-
2772 OI / 9 8223-8422 TIM 
/ 3181-4600 / 2108-2960

OLHO D´AGUA - CA00256 
OLHO D´AGUA Vende-se 
casa no Cond. Gênova 
c/3 qrtos, ste, 3 wcs R$ 
420.000,00 TR: 9 9983-
2772 OI / 9 8223-8422 TIM 
/ 3181-4600 / 2108-2960

PARQUE TOPÁZIO - 
CA00258 PARQUE TO-
PÁZIO Vendo casa c/ 
móveis plan., duplex, 3 
qts,closet,qntal amplo R$ 
750.000,00 TR: 9 9983-
2772 OI / 9 8223-8422 TIM 
/ 3181-4600 / 2108-2960

COHATRAC I – cod [409] – 
Vende-se uma casa com 
portão de ferro, com dois 
acessos, toda gradeada, 
com área lateral coberta, 
toda na laje, sala em “L”, 
cozinha, 3 quartos sendo 
1 uma suíte, 1 WC social, 
quintal, área de serviço 
coberta, e área p/ cozinha 
de apoio, toda estrutura 
elétrica atualizada. Valor 
R$ 280.000,00 TR: 3238-
3583 / 999739137.

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

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

COHATRAC 

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

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

 COD [542] Vende-se uma 
casa com garagem para 4 
veículos, sala, copa, co-
zinha, 2 quartos, wc so-
cial, lavanderia e quintal. 
Valor: R$ 180.000,00. TR: 
3238-3583/ 999739137. 

COHATRAC IV – cod [439] 
Vende-se uma casa c/ ga-
ragem p/ 2 carros, sala 
em 2 ambientes, coz., 3 
qtos, sendo 1ste c/closet, 
qntal cimentado c/área 
de serviço coberta, cis-
terna c/4mil litros + cai-
xa d’água, c/1 mil litros, 
c/ótimo acabamento. Em 
frente ao shopping pas-
seio do Cohatrac. Valor: 
R$ 250.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

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

Vende casa no Cohatrac 
(Jd Araçagy 3), sla, copa c/ 
jdim de inverno, coz., ame-
ricana c/ bancada toda 
no granito, 2 qtos, 1 ste, 
gar.,p/ 2 carros, qntal en-
cim., toda gradeada e are-
jada. Piso todo no porc., de 
primeira qualidade. Por-
tas e janelas no pau D’ar-
co. Valor R$250.000,00 F: 
3235-8115 / 98802-6168 
/ 99181-1942.

 São Luís-MA, 25 e 26 de maio de 2016



 São Luís-MA, 25 e 26 de maio de 2016

PARQUE SABIÁ

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

PARQUE SHALON

PARQUE SHALON-
CA00234 Vendo casa 
c/3 qrtos  (s/ 01ste), 
sala, coz. c/armários, 
DCE, wc social. R$ 400 
Mil Tr: 99983-2772 OI / 
98223-8422 TIM / 3181-
4600 / 2108-2960.

PARQUE VITÓRIA

Vende casa com 1 ste, 
1 qto, wc, sala, varan-
da, copa, coz, ar. Serv., 
pequeno quintal, 1 ga-
ragem. Forro PVC nos 
qtos, gradeada. Ótima 
localização. CRJ 238 F: 
981120322 / 989209965 
/3227-1777   (COD. 030)

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

PLANALTO VINHAIS

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

Vende casa c/ 3 st   es, 1 
qto, DCE, coz. c/ arm, 2 
vagas, quintal na lajota. 
R$ 400 mil. F: 3235-8115 
/ 3235-8312 / 8181-1942 
/ 8802-6168 / 8118-3146. 
Creci J-184.

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

QTAS DO CALHAU

Vde mansão c/645 m² 3 
pavtos, c/04 sts c/ arm, 
esc, 3 sls amplas, WC soc, 
2 cozs, depósito, dispen-
sa, 02 DCE, 5 gars, área de 
lazer c/ piscina c/ ilumi-
nação, churrasque, hidro 
massagem excel localiz 
c/ vista p/ o mar, Apro-
veite. 3227-3099 / 9973-
4073       www.bmendes 
imoveis.com.br

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

Vendem-se casas novas 
em Cond. Fechado, próx 
à praia, c/ 260 m² priva-
tivos, em terrenos de 340 
m², duplex c/ 4 stes, 2 sa-
las amplas, jd. de inver-
no, WC social, cozinha c/ 
área de serviço, gar. p/ 3 
carros, LOC. PRIVILEGIA-
DA. Venha conferir. 3227-
3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

Vende casa ideal p/ clíni-
ca, escritórios ou restau-
rante, c/ vista p/ o mar, 
c/ área total de 800 m². 
Aproveite a oportunidade. 
3227-3099  / 9973-4073.    
www.bmendes imoveis.
com.br

QUINTAS DO CALHAU-
CA00185 - Vendo mansão 
duplex c/áreas livres, gar.
coberta p/ vários carros, 
sala em 2 amb., lavabo, 
4 stes (s/1 master c/ clo-
set). Acab.em inox, por-
celanato, vidros tempe-
rados. 1.500.000,00 fone: 
9 9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

Exc. Cond. Fechado em 
construção c/ apenas 06 
casas na melhor, localiza-
ção da cidade, c/ 230 m² 
priv.(cada), duplex, toda 
no porcelanato, c/ 03 sts 
sdo 01 master, esc., sala 
p/ 03 ambientes, lavabo, 
sala íntima, coz. Ampla, 
DCE, ampla área livre, 02 
gar. Por apenas R$ 950 
MIL. Aproveite. 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

RADIONAL 

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

REC. VINHAIS

Vende ótima casa, 250m², 
totalmente nascente, es-
paços amplos, gradeada, 
1 ste c/closet, 2qtos, 2sls, 
pergolado, wc, coz, dce, 
varnd, 3 gars.Recanto 
Vinhais R$ 360.000,00  
CRJ 238 - F: 981120322 
/ 989209965 /3227-1777   
(COD. 040)

Vende linda casa, 416m², 
nascente, 1ste c/closet, 
2qtos, 2sls, 2wc’s, coz, 
dce, varnd, depósito, 3 
gars. Piso porcelanato, 
esquadrias vidro. Lazer c/ 
piscina, churrasq e apoio. 
Cisterna 3.000l . Aceita 
permuta por imóveis me-
nores, bem localizados. 
CRJ 238 - F: 981120322 / 
989209965 / 3227-1777   
(COD. 041)

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

RECANTO VINHAIS - 
CA00213 Vende-se casa 
c/ sala, wc , jd de inverno, 
3 qrtos(s/2 stes), copa e 
coz., dce, área de servi-
ço, vagas de garagem. 
R$ 450 Mil 9 9983-2772 
OI / 9 8223-8422 TIM / 
3181-4600 / 2108-2960.

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

RENASCENÇA                           

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

Olho D’agua – Vde cs 
Cond. Costa mar 1 ste, 
2 reversivel,DCE, c/ ar-
mários, com 190 m2 pri-
vativo, area lazer. Tr: 98 
3235-8115/ 98802.6168 / 
98181.1942.

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

COD [543] Vende-se uma 
casa em Condomínio Fe-
chado com garagem para 
dois veículos, sala, copa, 
cozinha, dois quartos, wc 
social e quintal grande. 
Valor: R$ 300.000,00. TR: 
3238-3583/ 999739137.

OLHO D´ÁGUA - CA00207 
Vende-se exc. casa du-
plex em cond. fechado 
c/ 296m² de área total , 
c/4 qts sendo 1 ste, 4 wc. 
R$ 640 Mil 9 9983-2772 
OI / 9 8223-8422 TIM / 
3181-4600 / 2108-2960.

OLHO D´ÁGUA -CA00243 
Vende-se ou aluga-se casa 
em cond., nascente, c/ mó-
veis plan., piso no porc., 
4 qrtos, 6 wc, s/ 3 stes, 1 
c/ closet, sala de tv, copa, 
coz., sala de estar. Área 
de lazer Tr: 9 9983-2772 
OI / 9 8223-8422 TIM / 
3181-4600 / 2108-2960

PONTA DO FAROL
  

Vende casa duplex, terr 
785m², constr. 266m², 
3stes, 1qto, wc, 3salas, 
vard, coz., ar. serv, dce, 
depós, mtas garags.Área 
grande livre, quintal e 
jardim, mto espaçosa. 
CRJ 238 F: 981120322/ 
989209965 / 3227-1777 
(COD. 400)

PAÇO DO LUMIAR

cod[364] Vende-se uma 
exc. casa c/ portão de 
alum., sala, copa, coz., 
2 qtos, 1 WC social, qn-
tal grande, murada 
e gradeada. Valor R$ 
100.000,00 TR: 3238-
3583 / 999739137.

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

COD [515] Vende-se uma 
Chácara bem localizada 
toda murada, cerca elétri-
ca, guarita de segurança 
c/garagens p/ vários ve-
ículos, tanquinho de pei-
xes, campinho socyte e 
voleibol, piscina, churr.e 
plantas frutíferas. Casa 
ampla toda avarandada, 
5 qrtos s/ 3 stes, sala em 
2 ambientes, escritório, 4 
banheiros e coz.projeta-
da c/ pedra em granito. 
Valor: R$ 350.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

PARQUE ATENAS

Casa nova c/ 223 m² priva-
tivos, duplex, em terreno 
de 412 m², toda no porcel, 
c/ 3 stes s/ 1 master c/ va-
randa, sla p/ 2 ambien-
tes c/ jardim de inverno, 
escritório, WC social, coz 
c/ área de serviço, amplo 
quintal, gar p/ 3 carros, 
por apenas R$ 680 MIL. 
Venha conferir, não perca 
tempo. 3227-3099 / 9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br

Vde cs Duplex, 1 ste, 2 qtos 
reversível, Deck, Piscina, 
garagem vários carros 
32358115/ 988026168/ 
981811942.

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

PARQUE DOS NOBRES

CA00236 Vendo casa de 3 
pav. c/7 qrtos(s/ 03 stes), 
sala, copa/coz., lavabo, 
sacada. R$ 350 Mil Tr: 
99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960

RENASCENÇA-CA00231 
Vendo ou alugo casa c/4 
qrtos (s/ 01 ste), sala, 
coz., DCE, lavanderia, 
área de serviço R$450 
Mil e R$2.500,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960

RENASCENÇA  II                         

RENASCENÇA II -CA00195 
Vendo exc. casa c/2 salas, 
2 stes, wc social, c/ áreas 
livres, área de serviço, jd 
de inverno. R$ 850 Mil 9 
9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

RENASCENÇA-Vende-se 
casa duplex, c/5 qtos ( s/4 
stes), 6 wcs, lavabo, sala 
de estar/jantar, coz., área 
de serviço, despensa, pis-
cina particular, garagem 
p/4 carros. R$ 700 Mil 9 
9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

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

SANTA TEREZINHA 

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

 SÃO CRISTOVÃO

SÃO CRISTOVÃO - 
CA00210 Vende-se ou 
aluga-se casa c/360m², 
3 qtos, wc,  sala, copa, 
coz., área de serviço, qn-
tal. Locação R$ 1.200,00 
Venda R$ 220.000,00 9 
9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

SÃO FRANCISCO

Vende casa, reformada, 
nascente, 180m² ar. cons-
tr., 2stes, máster c/clo-
set, 1qto (ou escrit.), wc, 
2sls, pergolado, varnd, 
coz., dce, dept, 2 garags. 
Armários projetados. Cis-
terna 6.000 litros. Ótima 
localização. Aceita troca 
aptos 2 qtos. CRJ 238 - F: 
981120322 / 989209965 
/3227-1777   (COD. 050)

Cod. 5995 - Vendo casa 
duplex c/3 qtos, sala, 
wc social, coz., área de 
serviço, gar.e qntal R$ 
100mil   . Tel.:  32356477/ 
999712399/ 996064732 
/ 3235-6687.

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

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

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

SÃO FRANCISCO

Vde exc casa c/terreno 
de 500m², c/3 qts sdo 1 
ste c/arm, terraço, 2 sa-
las, wc soc, coz, depósi-
to, DCE, galpão no fundo 
da casa, ampla área livre, 
gar p/5 carros c/ portão 
de alumínio automatiza-
do. Venha conferir. 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

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

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

SÃO RAIMUNDO

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

SÁ VIANA
Vendo uma casa no Sá 
Viana com sl/gar., 2 
qtos,  cozinha e quin-
tal grande. Informações: 
98780-4025 .



 São Luís-MA, 25 e 26 de maio de 2016

Vde cs c/ 4 suites, Duplex, 
2 vagas, DCE, piscina R$ 
450mil  F: 3235-8115 / 
3235-8312 / 8181-1942 / 
8802-6168 / 8118-3146. 
Creci J-184.

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

ARAÇAGY
Alugo casa no Araçagy 
com sala e varanda am-
pla, cozinha, 3 quartos 
sendo 2 suítes, jardim, 
cerca elétrica, portão 
de alumínio e garagem 
4 carros. Cont: Oi 98834-
8975 / Tim 9 8115-7701.

ALEMANHA

ALEMANHA - Alugo casa 
c/2 qrtos, wc social, coz., 
qntal, área de serviço 
completa.R$ 800,00 Tr: 
32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

BEQUIMÃO

BEQUIMÃO - COD: 8928.
Vendo casa quitada c/ área 
de 360m² (12 x 30) de 3 
qrtos s/ 2 stes, sala, es-
critório, DCE completo, 
lavanderia, coz. c/ armá-
rios, coz.de apoio, gar.p/ 
3 carros.R$ 290 mil Tr: 
32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

CALHAU
CA00040 CALHAU Alu-
ga-se mansão duplex c/
áreas livres, área de la-
zer c/ piscina,bar, churr., 
varanda em L, sala em 2 
amb., pé direito elevado, 
lavabo, 5 stes(s/1 c/ clo-
set), copa/coz.,dispensa 
e qntal 5.600,00 fone: 9 
9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

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

COHAMA

Ref. CA00201 Cohama 
Aluga-se exc.casa c/4 
qts, s/01 suíte, wc social, 
dce completa. Ótima visi-
bilidade comercial, bem 
localizada.Vlr.: R$ 4.500. 
9 9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

COHAFUMA

COHAFUMA - Aluga casa 
c/ varanda, sala ampla, 
2 qrtos, 1 ste, wc social, 
copa, coz., dce, área de 
serviço, piscina, churr. e 
garagem. R$ 2.000,00 - 
3268.3390 - 99976.7018

COHASERMA

Alugo casa c/ 3 qrtos 
sendo 1 ste, sala, coz., 
wc social e garagem. R$ 
1.500,00 Tr: 32356477/ 
999712399/ 996064732 
/ 3235-6687. www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br

COHASERMA - CA00224 
Alugo ou vendo casa c/2 
qrtos stes, wc social, sala, 
coz., DCE, vagas de gar.
LOCAÇÃO: 3.000,00 VEN-
DA: 400.000,00 . fone: 9 
9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

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

IPASE

IPASE - CA00226 Alu-
go casa c/3 qts, wc so-
cial, sala, coz., DCE. R$ 
1.500,00. fone: 9 9983-
2772 OI / 9 8223-8422 TIM 
/ 3181-4600 / 2108-2960.

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.

CA00151 - TURU. Vende-se 
exc.casa duplex no cond.
GREEN PARK VILLAGE II 
c/3 qtos , c/stes + semi ste, 
sala, copa, 4 wc ,área de 
serviço e gar.,350 Mil fone: 
9 9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

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

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

VILA SÃO LUÍS
Vendo casa prox. Ao Su-
permercado Mateus e so-
corrão 2 com terraço, sala, 
copa, coz., quintal mura-
do, 2 qtos, 2 wc.  Valor: 
50 Mil (Venda p/ motivo 
de saúde). Contato: (98) 
98730-5443. (A.13.04.16).

VINHAIS

Cod [429] - Vende-se uma 
casa no cond. Santurine, 
c/ terreno de 13x20 , ter-
raço, sala, coz., copa, 3 
qtos sendo 2 stes e WC 
social, varanda cober-
ta, garagem p/ 3 carros 
lateral da casa c/ varias 
arvores frutíferas. Valor:  
R$ 460.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

Cod [368] Vende-se uma 
luxuosa casa, com gara-
gem individual para 2 car-
ros, sala, cozinha, 3 quar-
tos, sendo uma suíte, WC 
social, cozinha de apoio, 
dependência de empre-
gada, área de serviço 
coberta, quintal gran-
de, próximo ao farol da 
educação.  Aceitamos car-
ta de credito caixa. Valor 
R$ 350.000,00  TR: 3238-
3583 / 9 99739137.

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

SARAMANTA

SARAMANTA - CA00223 
Vendo casa duplex, sala 
de estar, coz., wc social,3 
qts s/1 ste, qntal. R$ 220 
Mil. fone: 9 9983-2772 OI 
/ 9 8223-8422 TIM / 3181-
4600 / 2108-2960.

SANTO ANTÔNIO
Vende-se uma casa no Re-
sidencial João Alberto - 
Santo Antônio, próximo a 
rodoviária, c/3 qtos, com 
2 suites, garagem, sala, 
copa coz., murada e gra-
deada. Preço a combinar. 
Tel.: 9 9618-7929.

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

TIJUPÁ QUEIMADO

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

TURU

Vende casa nova, 69m², 2 
qtos, j.inverno, wc, sala, 
cozinha, ar.serv., varanda,  
2 garag. Quintal. Piso por-
celanato. Imóvel quitado.  
R$ 290.000,00. CRJ 238 - 
F: 981120322 /989209965/ 
3227-1777   (COD. 280) 

Vende casa condomínio fe-
chado, 120m², 1ste, 2qtos, 
sala, j.inverno, varnd, wc,  
coz, ar.serv.,2 garag, sa-
lão co churrasq. e apoio. 
Quintal. Armarios qtos, 
coz e wc’s. R$ 350.000,00.   
CRJ 238 - F: 981120322 / 
989209965 /3227-1777   
(COD. 280) 

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

CA00116 - TURU Vende-
se exc.casa no cond. Tupi-
nambá c/jd, terraço, gar., 
sala de estar/jantar, c/3 
qtos (1ste), copa/coz.,á-
rea de serviço, lavanderia, 
DCE e qntal 310 Mil fone: 
9 9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

JARDIM ELDORADO

CA00144 JARDIM ELDO-
RADO Aluga-se exc.casa 
em cond.fechado c/mó-
veis planejados, 3 qtos 
s/1ste, 3wc, sala, copa, 
coz., e área de lazer c/
piscina e churr., 2.800,00 
fone: 9 9983-2772 OI / 9 
8223-8422 TIM / 3181-
4600 / 2108-2960.

JOÃO DE DEUS 

Aluga – se casa c/ 3 qtos, 
no conjunto Parque Uni-
versitário. Garagem para 
2 carros, Vlr: R$ 1.300,00  
TR:98 3258-5629 / 99129-
6797 / 98845-47858 / 
3083-0799.

JD. ELDORADO - Aluga 
casa em cond.fechado 
no Jd Eldorado 3 qrtos 
s/1 ste, wc social, sala, 
coz., dce, área de servi-
ço coberta, gar.p/ 3 car-
ros, área externa toda 
na lajota. Cond.c/área 
de lazer. R$2.000,00 
(taxa de cond.já inclu-
sa) 32358115/ 988026168/ 
981811942.

OLHO D’AGUA

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

Olho  d’Água - CA00126 
-   Aluga-se exc.casa em 
cond. fechado c/2 qtos s/1 
ste, 2 wc e vaga de gar., 
2.200,00 fone: 9 9983-2772 
OI / 9 8223-8422 TIM / 
3181-4600 / 2108-2960.

OLHOD’ÁGUA-CA00232 
Alugo casa c/ sala em 
05 ambientes, escritó-
rio,lavabo,4qrtos(s/2 
stes), wc social, closet, 
copa, 2 coz., 2 dispen-
sas, wc serviço, 2 qrtos 
de serviço, canil, saída 
de serviço, lavanderia R$ 
10 Mil Tr: 99983-2772 OI 
/ 98223-8422 TIM / 3181-
4600 / 2108-2960

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

PLANALTO PINGÃO

Aluga-se Casas Duplex c/ 
3 Quartos 02 Suíte, sala, 
copa, Cozinha, Área livre e 
Churrasqueira. cond. Fe-
chado Sol Nascente Pla-
nalto Pingão. 3258-5629 / 
8845-4785 / 99972-6980 
/ 3083-0799/98142-7703.

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

QUINTAS DO CALHAU

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

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

Aluga casa, na Rua Cajari, 
ideal p/ clínica, escritó-
rios ou restaurante, vista 
p/ o mar, c/ área total de 
800 m². Valor a negociar. 
Venha conferir não per-
ca tempo.  3227-3099  / 
9973-4073  www.bmen-
des imoveis.com.br

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

RENASCENÇA

Aluga casa como ponto 
comercial, excelente para 
clínicas, escritórios, cur-
sinhos, área const. 210m², 
ter. 360m², com recepção, 
10 salas, 2 wc’s, copa;3 ga-
rag. R$ 3.200,00. Ótima 
localização. CRJ 238-F: 
981120322 / 989209965 
/ 3227-1777 (COD. 080)

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

SÃO FRANCISCO

Alugo casa com 2 qrtos 
sendo 1 ste, sala, wc so-
cial, cozinha e quintal. 
R$ 850,00. TR: 32356477 
/ 999712399 / 996064732 
/ 3235-6687. ww.ayrtone-
julioimoveis.com.br 

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

Aluga casa c/ sala, 1 ste, 1 
qrto, wc social, coz.e qn-
tal R$ 600,00, 3268.3390 
- 99976.7018.

VINHAIS 

Aluga ótima casa p/clini-
cas, escritório, academia, 
salão beleza, dança, c/vá-
rios ambientes, 3wc’s,va-
randa, 1garag.Localização 
excelente,frente p/av. J.Al-
buquerque. R$ 1.800,00. 
CRJ 238-F: 981120322 / 
989209965 / 3227-1777 
(COD. 080)

VILA ITAMA
 “ Aluga-se uma casa (de 
sobrado) ou ponto comer-
cial, com garagem, pró-
ximo a BR- 135, KM-02, 
Vila Itamar, Contatos: 
(98) 99901-3418- Falar 
com Jó. E-mail: araujo.
ingrid@yahoo.com.br.”

ALU-
GAR

ALTOS DO CALHAU

Vde  apt 2 qtos s/1ste wc 
social,varanda,1 vaga no 
Brisas Life por R$ 260 
Mil, c/armários, área 
lazer Tr: 3235-8115 / 
98802-6168 / 98181-1942

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS

EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 483 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA JESUS 
PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: LUCIO RODRI-

GUES LEITE COSTA E IANNA MOTO SILVA. ELE, BRASILEIRO, 
SOLTEIRO, TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO. FILHO DE 
LUCIO COSTA E ANA MARIA LEITE COSTA. ELA, BRASILEIRA, SOL-
TEIRA, ZOOTECNISTA. FILHA DE EDIVAN FREITAS SILVA E DILCIVA-
NIA BORGES MOTA SILVA. AMBOS RESIDENTES NESTA CIDADE. 
AMBOS REQUERERAM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO, QUEM 
TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA 
SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), PODERÁ 
APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 17 DE MAIO  DE 2016
ANNA VALERIA MORAIS LOURA SOARES

ESCREVENTE AUTORIZADA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS

EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 587 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA JE-

SUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: WILLIAM 
COSTA FREITAS E REISLANE SOUSA MACIEL.  ELE, BRASILEIRO, 
SOLTEIRO, AUXILIAR DE LOJISTA. FILHO DE ANTONIO AMORIM 
PEREIRA E MARIA BENEDITA COSTA FREITAS. ELA, BRASILEIRA, 
SOLTEIRA, DO LAR. FILHA DE FRANCISCO GOMES MACIEL E MA-
RIA DAS GRAÇAS SOUSA MACIEL. AMBOS RESIDENTES NESTA 
CIDADE. AMBOS REQUERERAM HABILITAÇÃO PARA CASAMEN-
TO, QUEM TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM IMPEDIMENTO E/
OU CAUSA SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), 
PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 17 DE MAIO  DE 2016
ANNA VALERIA MORAIS LOURA SOARES

ESCREVENTE AUTORIZADA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS

EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 596 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA JE-

SUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: FABIANO 
RODRIGUES SOUSA E RAIMUNDA PEDROLINA PEREIRA SILVEIRA.  
ELE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, COBRADOR. FILHO DE JOÃO BATISTA 
PEREIRA SOUSA E FRANCISCA DAS CHAGAS RODRIGUES SOUSA. 
ELA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. FILHA 
DE KLEBERNILSON ALVES DE SOUSA E ROSANA JARDIM MACHA-
DO.   AMBOS REQUERERAM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO, 
QUEM TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU 
CAUSA SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), PO-
DERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 19 DE MAIO  DE 2016
ANNA VALERIA MORAIS LOURA SOARES

ESCREVENTE AUTORIZADA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS

EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 599 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA JE-

SUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: WELLING-
TON MANOEL GONÇALVES DOS SANTOS E DELCILENE CABRAL 
DE FREITAS. ELE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, PEIXEIRO. FILHO DE MA-
NOEL CARDOSO DOS SANTOS E MARIA DA GRAÇA GONÇALVES 
DOS SANTOS. ELA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, DO LAR. FILHA DE SIDI-
NEI SANTOS DE FREITAS E MARIA DAS GRAÇAS SALES CABRAL.  
AMBOS REQUERERAM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO, QUEM 
TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA 
SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), PODERÁ 
APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 19 DE MAIO  DE 2016
ANNA VALERIA MORAIS LOURA SOARES

ESCREVENTE AUTORIZADA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS

EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 600 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA 

JESUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: DA-
NIEL DE ANDRADE PEREIRA E ROSEANA CRISTINA DOS SANTOS 
NASCIMENTO. ELE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, AUXILIAR SEGURAN-
ÇA PENITENCIARIA. FILHO DE ANTONIO DE ANDRADE PEREIRA 
E EUZAMAR RODRIGUES PEREIRA. ELA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, 
AUTÔNOMA. FILHA DE LÊONCIO RODRIGUES DO NASCIMENTO 
E KATIA CRISTINA DOS SANTOS. AMBOS REQUERERAM HABILI-
TAÇÃO PARA CASAMENTO, QUEM TIVER CONHECIMENTO DE 
ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 
1526 DO CÓDIGO CIVIL), PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO 
PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 19 DE MAIO  DE 2016
ANNA VALERIA MORAIS LOURA SOARES

ESCREVENTE AUTORIZADA

3212-2087
Anuncie

É mais negócio para você!



 São Luís-MA, 25 e 26 de maio de 2016

ALTO DO CALHAU

AP00171 Vendo apto c/
móveis plan., nascente,2 
qts, 2 wc sendo 1ste c/ 
closet, sala, lavanderia. 
R$275.000,00. fone: 9 
9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

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

ANGELIM

Angelim - AP00029 ANGE-
LIM Vende-se exc.apto c/2 
qts, sala,1 WC, coz.,área 
de serviço. Bem localiza-
do, c/42m² 110 Mil fone: 9 
8159-9890 VIVO / 9 8705-
1021 OI / 3181-4600.

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

ANIL 

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

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

BARREIRINHAS

BARREIRINHAIS - Opor-
tunidade! Flat no Gran So-
lare todo mobiliado  c\ 
1 suíte! área de Lazer(A-
ceito imóvel em São Luis) 
Proprietário 981147380.

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

BEQUIMÃO

BEQUIMÃO-AP00198 Ven-
do apto c/02 qts, sala, 
coz, wc, área de serviço, 
gar.R$110 Mil Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/ 3181-4600 / 2108-2960

CALHAU

Calhau- Vde apt c/169m2, 
s/3stes, DCE, andar alto, 
vista mar, 3 vagas Tr: 
3235-8115 / 98802-6168 
/ -8181-1942

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

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

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

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

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

Calhau- AP00125 CALHAU. 
Vende-se exc. apto c/mó-
veis plan., 2 qtos, 2 wc s/1 
ste (armários e blindex 
nos wcs), sacada, sala, 
coz., lavanderia, 2 va-
gas de gar. 260 Mil fone: 
9 9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

VDE NO ED.NATURAM- 
Apto c/ 155,59 m² e 169,33 
m², c/ 03 sts, rouparia, 
copa/coz., despensa,DCE, 
área e WC de serv., 03 va-
gas de gar., Salão de Fes-
tas, Espaço Gourmet, SPA 
Churr., Fitness, , Pisc.,-
Varanda gourmet, sala 
estar/jantar, ste más-
ter c/ closet, banheira. 
Aproveite. 3227-3099 / 
9973-4073/ www.bmen-
desimoveis.com.br

CALHAU-  Vde Ap. Ed. Cid. 
Porto c/300m2, 4 suites 
s/1 com closet,varan-
das,sala 3 ambientes, 4 
vags c/ arm. projetados, 
32358115/ 988026168/ 
981811942.

CALHAU-AP00175 Vendo 
apto c/390m², vista praia, 
c/móveis plan., piso em 
granito,4 qts (suítes), wc 
social, sala de TV, coz., 
sacada. R$ 1.800.000,00. 
fone: 9 9983-2772 OI / 9 
8223-8422 TIM / 3181-
4600 / 2108-2960.

COHAB

COMPRE JÁ! Prox. ao INSS 
e Shopping Rio Anil, RE-
SIDENCIAL NOVO ANIL - 
Aptos c/ 02 qtos sdo 01 
suite e elevador. Venha 
conferir. 3227-3099/9973-
4073. www. bmendesimo-
veis.com.br

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

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

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

COHAJAP

AP00098 COHAJAP Vende-
se ou aluga-se exc. apto c/
móveis plan., 2 ar cond.,3 
qtos c/armários, 2 wc, 
sala, copa, coz.c/armá-
rios,sacada, elevador, gar. 
280 Mil / 1.500,00 fone: 
9 9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

COHAMA

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

ESTRADA DE RIBAMAR

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

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

FORTALEZA

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

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

FORQUILHA

FORQUILHA.  AP00017 .  
Vende ou Aluga-se um exc.
apto no cond. Vitoria São 
Luis,c/2 qts,1 wc,1 vaga 
de gar.área total 44 m², 
imóvel novo e c/área de 
lazer completa, c/4 pisci-
nas 110 Mil / 700 mil fone: 
9 9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

IPASE

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

JARDIM ELDORADO

JARDIM ELDORADO - Ap-
tos no Del Fiori c/2 ou 3 
qtos, coz.americana, va-
randa, elevador.  A partir 
de 322 Mil 9 9983-2772 
OI / 9 8223-8422 TIM / 
3181-4600 / 2108-2960.

JARDIM ELDORADO - 
AP00212 JD ELDORADO 
Vende-se apto no Cond. 
Belize, 2 qts, wc social, 
sala, coz. planejada R$ 
160.000,00 TR: 9 9983-
2772 OI / 9 8223-8422 TIM 
/ 3181-4600 / 2108-2960

OLHO D’AGUA

OLHO D  ́AGUA - AP00208 
OLHO D´AGUA Vende-se 
ou aluga-se apto no Sport 
Garden c/3 qts (s/1 ste), 
lavabo TR: 9 9983-2772 
OI / 9 8223-8422 TIM / 
3181-4600 / 2108-2960

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

ILHAS GREGAS- PRON-
TO P/ MORAR - Apto c/ 
02 qtos: 69,79 m² ou 3 
qtos: 86,40 m², sdo 01 
suite, sala star/jantar, 
varanda, wc social, rou-
paria, coz., área de serviço, 
gar. Lazer c/ playgrou-
nd, Quadra Poliesporti-
va, Salão de Festas, SPA, 
Fitness Center, Quiosques 
e Churrasq. e Salão de Jo-
gos. Não perca esta opor-
tunidade...   3227-3099 / 
9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

PARQUE ATHENAS

PARQUE ATHENAS - 
AP00176 Vendo apto c/ 
móveis plan.,2 qts, 2 wc 
s/1 ste, sala, coz., saca-
da. R$ 170.000,00. fone: 
9 9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

PARQUE ATHENAS -  
AP00193 Vendo apto c/2 
qts, 2 wc s/suíte, sala, coz, 
lavanderia, sacada. R$ 180 
Mil Tr: 99983-2772 OI / 
98223-8422 TIM / 3181-
4600 / 2108-2960.

PONTA D’AREIA

Ponta D’areia – Vde apt 
Ed Pires Saboia c/111m2, 
3 qtos, s/1suite, DCE, 2 
vagas, área lazer R$ 500 
Mil Tr: 3235-8115 / 98802-
6168 / -8181-1942

OLHO D´AGUA - Vendo be-
líssimo apartamento no 
condomínio Ilhas Gregas, 
ótima localização, com 2 
e 3 quartos, sala de estar 
e jantar, cozinha com area 
de serviço, com 1 vaga de 
garagem, com elevador 
privativo R$ 376.000,00. 
Aceitamos financiamento. 
Tr:    99971-2399 /3235-
6477 /  98816-8000 / 3235-
6687. www.ayrtonejulioi-
moveis.com.br

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

OLHO D’ÁGUA-AP00179 
Vendo apto andar alto,2 
qts, 2 wc,td no porcela-
nato, móveis proj., vista 
mar. R$330.000,00. fone: 
9 9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

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

Vende- se um apto vis-
ta mar, 4 stes, escritório, 
varanda gourmet, 1 por 
andar, todo c/ planeja-
dos, cortina e refrigera-
do, 4 vagas na garagem 
Tr: 98191-7000 (L.22.05)

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

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

PENÍNSULA PONTA DA 
AREIA. AP00131 -Vende-
se exc. apto c/ sala em L, 
4 stes c/armários proj., 
lavabo, Dce, armário no 
corredor, 4 vagas de gar., 
coz., c/armário, área de 
serviço, escritório, saca-
da gourmet.  1.700.000,00 
fone: 9 9983-2772 OI / 9 
8223-8422 TIM / 3181-
4600 / 2108-2960.

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

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 601 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA 
JESUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: MAU-
RO PATRICIO BARBOSA SOUZA E DAYCIANE VERAS SILVA. ELE, 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, MOTOBOY. FILHO DE JORGE LUIZ DIAS 
SOUSA E MARIA DE FATIMA BARBOZA. ELA, BRASILEIRA, SOLTEI-
RA, DO LAR. FILHA DE DAVID LOUZEIRO SILVA E AURINETE DAS 
CHAGAS PEREIRA VERAS. AMBOS REQUERERAM HABILITAÇÃO 
PARA CASAMENTO, QUEM TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM 
IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO 
CÓDIGO CIVIL), PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE 
ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 19 DE MAIO  DE 2016
ANNA VALERIA MORAIS LOURA SOARES

ESCREVENTE AUTORIZADA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 604 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA JESUS 
PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: ROMERITO NE-
VES DA SILVA E KASSIA DE JESUS MACHADO DE SOUZA. ELE, 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, ELETRICISTA DE AUTOS. FILHO DE JOSÉ 
MARÇAL ROCHA SILVA E MARIA DA GLORIA NEVES DA SILVA. ELA, 
BRASILEIRA, SOLTEIRA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. FILHA DE 
KLEBERNILSON ALVES DE SOUSA E ROSANA JARDIM MACHADO.   
AMBOS REQUERERAM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO, QUEM 
TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA 
SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), PODERÁ 
APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 19 DE MAIO  DE 2016
ANNA VALERIA MORAIS LOURA SOARES

ESCREVENTE AUTORIZADA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 608 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA JE-
SUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: RONALD 
RAMOS BARROSO CARVALHO E ROSIANE DA SILVA DOS 
SANTOS. ELE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, PROFESSOR. FILHO DE 
ALEXANDRE CARVALHO E MARTINHA RAMOS BARROSO. ELA, 
BRASILEIRA, SOLTEIRA, SERVIDORA PUBLICA. FILHA DE JOSÉ DE 
RIBAMAR MOREIRA DOS SANTOS E MARIA JOSÉ RODRIGUES DA 
SILVA. AMBOS REQUERERAM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO, 
QUEM TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU 
CAUSA SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), PO-
DERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 20 DE MAIO  DE 2016
ANNA VALERIA MORAIS LOURA SOARES

ESCREVENTE AUTORIZADA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 609 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA JE-
SUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: LUCAS 
GABRIEL DOS SANTOS BUCELES E SUZANA MIGUENES RO-
DRIGUES. ELE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ESTUDANTE. FILHO DE 
WALTER DE ABREU BECELES E VANETE RIBEIRO DOS SANTOS. 
ELA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, ESTUDANTE. FILHA DE JOSÉ LINO 
ARAUJO RODRIGUES E MATILDE PEREIRA MIGUENES. AMBOS 
RESIDENTE NESTA CIDADE.  AMBOS REQUERERAM HABILITAÇÃO 
PARA CASAMENTO, QUEM TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM 
IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO 
CÓDIGO CIVIL), PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE 
ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 23 DE MAIO  DE 2016
IDALIA ALVES DO NASCIMENTO ABRAÃO

ESCREVENTE AUTORIZADA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 610 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA JESUS 
PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: PHILIPPE AN-
DREW MARTINS DUARTE E LEONILDE PIMENTEL DE SOUZA. 
ELE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MILITAR. FILHO DE NIVALDO GON-
ÇALVES DUARTE E VERISSIMA SOUZA MARTINS DUARTE. ELA, 
BRASILEIRA, SOLTEIRA, ESTUDANTE. FILHA DE FRANCISCO DAS 
CHAGAS DA COSTA DE SOUZA E MARIA LINDALVA ALVES PIMEN-
TEL. AMBOS RESIDENTE NESTA CIDADE.  AMBOS REQUERERAM 
HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO, QUEM TIVER CONHECIMENTO 
DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA, (ARTS. 
1523 E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), PODERÁ APRESENTÁ-LO POR 
ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 23 DE MAIO  DE 2016
    IDALIA ALVES DO NASCIMENTO ABRAÃO

ESCREVENTE AUTORIZADA



ED. MURANO - PRONTO 
P/MORAR: Apto c/ 585,30 
m²,  var., home theater, 4 
sts, lavabo, coz., área de 
serviço, 2 qtos de serv. e 
wc de serv., gar. p/8 car-
ros, lazer c/  pisc, fitness 
center, descanso, sauna, 
playground , estac. para 
visit. e guarita c/ vidr. 
blindado...Venha Confe-
rir.   3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesi-
moveis.com.br

PONTA D´AREIA - Edifí-
cio Maritimus. Muito bem 
localizado, acab. impecá-
vel e projeto inovador, la-
zer e segurança para você 
que aprecia estar próx. ao 
mar. Torre única; 64,82m² 
e 67,10m , qrto e sala c/
até 2 vagas de garagem. A 
partir de 410 Mil 9 9983-
2772 OI / 9 8223-8422 TIM 
/ 3181-4600 / 2108-2960.

Ponta D’ areia - Aluga 
ap. Ed Porto Belo c/3s-
te, 170m2, 3 vagas R$ 
3.100,00 c/cond. 3235-
8115 / 9 8802-6168 / 9 
8181-1942.

PONTA DO FAROL

Vende exc. apto, todo no 
porcelanato, c/ 144 m², 
vista total do mar, nasc., 
c/ 03 suítes, sala p/ 03 
ambientes c/ varanda, 
lavabo, coz. c/ área de 
serviço e dispensa, DCE, 
área de lazer c/ piscina, 
salão de festas, churras-
queira, playgroud e aca-
demia, gar. p/ 03 carros, 
localização privilegiada... 
Não perca esta oportuni-
dade.   3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesi-
moveis.com.br

Vende apto na melhor lo-
calização da Ilha c/ vista 
previlegiada da Lagoa e 
do mar c/03 suites. Você 
não vai acreditar, em 80 
parcelas mensais dire-
to com a Construtora ou 
SFH. Realize seu sonho 
agora e faça uma visita 
ao nosso STAND DE VEN-
DAS, prox. ao Restauran-
te CABANA DO SOL.  Ve-
nha conferir.   3227-3099 
/ 9973-4073        www.
bmendesimoveis.com.br

PONTA DO FAROL
-AP00197 Vendo ou alugo 
apto c/ vista indevassá-
vel p/ o mar, hall social, 
lavabo, 4 stes, DCE, área 
de lazer. R$1.600.000,00 
e R$ 5.600,00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/ 3181-4600 / 2108-2960

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

Vende apto novo, ED. MAI-
SON RENOIR na  Av. dos 
Holandeses pronto p/ mo-
rar andar alto 14º andar, 
entrega imediata, c/ 111 
m², tdo no porc, 3 qrtos c/ 
armár c/ 2 stes, c/ box e 
arm,wc, wc social, sla em 
2 amb, varnda, coz c/ ar-
mário, DCE, 02 garagens, 
lazer c/ fitness, piscina, 
playground, qdra e espaço 
goumert. Venha conferir.   
3227-3099 / 9973-4073 /
www.bmendesimoveis.
com.br

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

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

RESERVE O APARTA-
MENTO DO TAMANHO 
DOS SEUS SONHOS! 
Com vista para o mar e 
Lagoa. Próx. ao Restau-
rante Cabana do Sol, ED. 
DELLAMARE - Aptos c/ 
109,38m², sdo 3 suítes e 
área de lazer  completa. 
FACILITADO EM ATÉ 80 
MESES DIRETO COM A 
CONSTRUTORA. Venha 
conferir!!! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

Apto c/ 151 m², no Palla-
zo Verona, andar alto c/ 
vista mar, nasc total, c/ 3 
stes amplas, sala p/ 2 am-
bientes, varandão, lavabo, 
cozampla c/ despensa e 
DCE,  2 gars, área de lazer 
completa. Venha conferir 
não perca tempo  3227-
3099/ /9973-4073  www.
bmendes imoveis.com.br

Apto. - Vde aptos. novos, 
lançamento, ED. DELA-
MARE, próximo do Ca-
bana do Sol, c/ 110 m², 
nascente, 3 suites, sala 
de jantar/estar, varanda 
goumert, lavabo, cozinha 
com area de serv e wc, 2 
garagens, area de lazer 
completa, pagto em até 
95 parcelas. 3227-3099/ 
9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

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

RESERVE O APTO DO 
TAMNHO DOS SEUS  
SONHOS ! c/ vista p/ o 
mar e lagoa . próx. Ao 
rest. Cabana do Sol , ED. 
DELLAMARE – Aptos  c/ 
109,38 m² , sdo 3 stes 
e área  de lazer comp. 
FACILITADO  em  até 80 
meses direto c/ a cons-
trutora.  Venha conferir 
.   3227-3099/9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

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

PONTA DO FAROL - 
Vendo apto todo mo-
bilhado no Ed. Caribean 
Residence c/ 1 ste, 2 qr-
tos e as demais depen-
dências R$ 500 mil Tr: 
32356477/ 999712399/ 
988168000/ 996064732 
/ 3235-6687. www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br

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

LANÇAMENTO ,na  me-
lhor loc. Da ponta do fa-
rol  , ao lado da cab. Do 
sol , ED. DELLAMARE , 
109,98m² , três tipos de 
planta ,nasc. 3 stes ,s/ a 
máster c/ sacada , sla de 
estar/jantar , var. gour-
met  , WC social , home 
office ,coz. DCE , 2 vgs de 
gar. Área de lazer comp. 
Pagam. Facilitado em ate 
96 meses . 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

PONTA DO FAROL
-AP00161 -   Vende-se 
exc.apto, todo mobiliado, 
, sala em 3 ambientes, 
varanda ampla c/vista 
p/o mar,4 qtos, s/3 stes 
e 1 ste master c/clouset 
e banheira, lavanderia, 
dispensa, dce, 3 vagas 
de garagem fone: 8159-
9890 VIVO / 98705-1021 
OI / 3181-4600.

ED. UNIQUE- Apto c/ 49,76 
m²,  1 qto, sala de estar/
jantar, varanda, coz., WC 
social, WC serviço,2 vagas 
na gar., pisc., solarium, 
deck com churrasq., sa-
lão de festas, fitness 
center. Venha Confe-
rir....3227-3099 / 9973-
4073/ www.bmendesi-
moveis.com.br

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

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

PENISULA

Penisula – Vde apt no Ilê 
Santlouis c/305m2, vis-
ta mar, varanda gormert, 
sla ampla, 4 suítes, area 
de lazer tipo Club c/ va-
rias opções de entreteni-
mento. Tr: 98 3235-8115/ 
98802.6168 / 98181.1942.

Penisula – Vde apt no Ed 
José Gonçalves c/223m2, 4 
stes, 3 vagas, vista mar. Tr: 
98 3235-8115/ 98802.6168 
/ 98181.1942.

RENASCENÇA

Renascença – Vde apt c/4 
qtos, s/2 suites, wc , DCE, 
2 vagas, 140m2, R$ 550 
Mil Tr: 3235-8115 / 98802-
6168 / -8181-1942

Renascença-  Vde apt 
c/129 m2, s/1 suite, 2 qtos 
reversível, com arm. Pro-
jetados, 2 vagas,área la-
zer. Tr: 3235-8115 / 98802-
6168 / -8181-1942

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

Renascença – Vde Ap. Ed 
Anda Luzia, c/ 2 qtos, 2 
suites, 2 vagas, c/ armá-
rios DCE, 500 Mil. Tr: 98 
3235-8115/ 98802.6168 / 
98181.1942.

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

Renascença- Vde apt 
c/127m2, novo 2 sui-
tes,1 qto reversível, área 
lazer,2 vagas, vista mar e 
lagoa R$ 550 Mil. Tr: 98 
3235-8115/ 98802.6168 / 
98181.1942.

Renascença – Vde Ap. Ed 
Anda Luzia, c/ 2 qtos, 2 
suites, 2 vagas, c/ armá-
rios DCE, 500 Mil. Tr: 98 
3235-8115/ 98802.6168 / 
98181.1942.

Vende apto,  53m², todo 
reformado, 1qto, sala, 2 
wc’s, coz, ar. serv, 1 ga-
rag. Armar. projetados, 
c/ cama, mesa vidro, 4ca-
deiras,  armário). Ótima 
localização, próximo 
a tudo. R$ 180.000,00. 
CRJ 238 F: 98112-
0322/989209965/3227-
1777  (COD.0100)

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

Vde apto  com 60 m², 02 
qtos s/1 ste, sl em L c/sa-
cada, WC soc., coz c/ área  
de serviço, gar, área de la-
zer completa, pagto facili-
tado em até 90 meses. Por 
apenas R$260MIL. 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

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

Vde apart Ed Torricelli 
c/123m2, 3 qtos s/1ste, 
DCE, 2 vagas R$580 Mil 
32358115/ 9 8802-6168.

Renascença – Vde ap. Ed 
casa Blanca c/3 qtos, s/1s-
te, DCE,2 vagas R$ 410 Mil 
3235-8115/ 9 8802-6168 
/ 9 8181-1942.

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

RESERVA LAGOA - PRON-
TO P/ MORAR!-  Vendo 
Apto c/ 88 m² priv.,03 qtos 
sdo 01  ste, sala estar/
jantar, varanda, wc so-
cial, coz., área de serv., 
02 gars. LAZER c/ mais 
de trinta itens c/ piscinas 
adulto/infantil, spa/sauna, 
churrasq., salão de fes-
tas / gourmet, brinque-
doteca, espaço diversão, 
lan house, academia. Ve-
nha Conferir.   3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

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

RESERVA RENASCEN-
ÇA-PRONTO PARA MO-
RAR! – Vendo Apto c/ 78,67 
m² priv., 2 qtos sdo 01 ste 
master c/ closet e var. pri-
vativa, sala de estar/jantar 
c/ var. gourmet, coz., área 
de serv., c/ gar. LAZER c/ 
Lobby, Fitness center, spa 
c/ sauna, Brinquedoteca, 
varanda renasc., salão de 
festas, salão de jogos, lan 
house, piscinas adulto/
infantil e churrasq... Ve-
nha Conferir.   3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

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

Renascença – vde apt Ed. 
Ana Beatriz, 2qtos, 1vaga, 
área lazer R$ 340 Mil, 
32358115/ 988026168/ 
981811942.

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

RENASCENÇA - Vendo 
apto no Ed. Montparnasse 
todo mobilhado c/3 stes e 
as demais dependências 
R$ 900 mil Tr: 32356477/ 
999712399/ 988168000/ 
996064732 / 3235-6687. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br 
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RENASCENÇA II

Vende espaçoso apto. 
87m², 1 ste, 2 qtos, sala 
“L”, wc, varnda, coz, 
dep.compl. empregada, 
ar. serv, 1 garag. Imóvel 
todo c/ armar. projetados. 
Lazer c/ slão festas, chur-
rasq. Ótima localização, 
no miolinho do Renascen-
ça , próximo Lagoa,  Shp. 
Tropical, Monumental, es-
colas, etc. R$ 410.000,00. 
CRJ 238 F: 98112-0322 
/989209965/ 3227-1777  
(COD. 110) 

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

Vde apto, andar alto, nas-
cente, c/ 90 m², c/ 03 qtos 
sdo 01 ste, sala em L c/ 
varanda, WC social, coz. 
c/ dispensa e WC de servi-
ço, gar., salão de festas c/ 
churrasqueira, localiza-
ção privilegiada, próx ao 
Tropical Shopping.  POR 
APENAS R$ 350 MIL. Apro-
veite! 3227-3099 / 9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br

Vende espaçoso apto. 
133,16m², totalmen-
te nascente, 2 stes, um 
c/closet, 1 qto, sala “L”, 
wc, 2 vardas, copa coz, ar. 
serv., dce, 2 garag. Pis-
cina, quadra, playgrou-
nd, fitness, salão festas, 
apoio. Ed. Ana Rosa, óti-
ma localização, próximo 
Lagoa, shoppings, praias. 
Aceita financiamento. R$ 
410.000,00. CRJ 238 F: 
981120322/ 989209965 
/ 3227-1777  (COD. 120)

Vende apto no ed. Grafiti, 
c/varanda, sala ampla, la-
vabo, 02 qtos c/armários, 
01 ste c/ closet, wc social, 
coz.c/armários, dce, area 
de serviço e garagem. R$ 
490.000,00 - 3268.3390 - 
99976.7018 .

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

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

RENASCENÇA  II - Vende 
exc apto c/ 115 m², lin-
da vista, 04 qtos sdo 02 
sts c/ armários, sala p/ 
02 ambientes c/ varan-
dão e cortina de vidro, 
lavabo, cozinha c/ ar-
mários e dispensa, área 
de serviço c/ DCE, gar p/ 
02 carros, área de lazer 
completa, exc localização. 
Venha conferir.3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

Renascença II - AP00129 
RENASCENÇA II Vende-se 
exc.apto, todo reforma-
do, 2°andar, c/sala em 2 
amb., lavabo, ampla saca-
da, 4 qtos (s/2 stes e 2 se-
mi-stes), c/armários proj. 
copa/coz., plan., dispensa, 
área de serviço, lav., Dce,2 
vagas de gar.cobertas 630 
Mil  fone: 9 9983-2772 OI 
/ 9 8223-8422 TIM / 3181-
4600 / 2108-2960.

AP00149 - RENASCENÇA 
II -Vende-se exc.apto, an-
dar alto, vista pra lagoa, 
c/130m² de área privativa, 
2 varandas, toda no gra-
nito, totalmente mobilia-
do e c/móveis proj., deco-
rado. c/sala em 2 amb.,3 
qtos (s/1 ste e 2 semi-ste), 
copa/coz., área de serviço, 
lav., DCE, 2 vags de gar. 
Valor R$ 750.000,00 fone: 
9 9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

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

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

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br
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ED.ALTO RENASCENÇA - 
PRONTO P/MORAR-  Apto 
c/  63,18 m², 95,28 m² e 
105,72 m², c/3 qtos sdo 2 
sts + 1 suite revers., sala 
de estar/jantar, varanda 
gourm., coz. americ., Wc 
serv. e 2 vagas de gar., 
pisc. adulto e infantil , 
playground, quadra po-
liesportiva, fitness, sala 
de desc., espaço gour-
met, salão de jogos e 
bar/churrasq. Aprovei-
te....3227-3099 / 9973-
4073/ www.bmendesi-
moveis.com.br

RENASCENÇA II - Ótimo 
apto c/ 140 m² privativos, 
nasc total, c/ 03 sts sdo 02 
reversíveis c/ armários, 
sala ampla p/ 02 ambien-
tes c/ sacada e varandão, 
lavabo, coz ampla c/ ar-
mários, depóstito, DCE c/ 
área de serviço, área de 
lazer c/ pisc., churrasq., 
e espaço p/ eventos, 02 
gar. Aproveite. 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br  

SÃO CRISTOVÃO

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

SÃO FRANCISCO

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

Vende apto. antigo 133m², 
totalmente nascente, 1 ste, 
2 qtos, sala, vard, wc, la-
vabo, coz. c/armar. pro-
jetados, dce, ar. serv., 1 
garag. Salão festas. Poço 
artesiano e água de Cae-
ma. Muito bem localiza-
do.  CRJ 238 F: 981120322 
/ 989209965 / 3227-1777  
(COD. 0130). 

Cod [435] Vende-se um 
apto com sala, copa, co-
zinha, sacada com vidro, 
3 quartos, sendo 1 suíte, 
WC social, dependência  
de empregada completo, 
área de serviço os armá-
rios embutido e  ar con-
dicionados, 1 elevador na 
área de serviço e preço do 
condomínio – valor 400,00 
e uma vaga na garagem. 
Valor: R$ 350.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

TURU

TURÚ - AP00210 TURÚ 
Vende-se apto no Cond. 
Grand Village Turu, c/ 2 
qts, 2 wc (s/ ste), sala,-
coz.R$ 160.000,00 TR: 9 
9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960

TURÚ - AP00213 TURÚ 
Vende-se apto no Cond. 
Praia Grande, 2 qts, wc 
social, sala, coz., R$ 
80.000,00 TR: 9 9983-2772 
OI / 9 8223-8422 TIM / 
3181-4600 / 2108-2960

Vende apto Cond. Ita-
piracó, 76m², nascente, 
ventilado, 1 ste, 2qtos, 
wc, sal 2 amb., coz., ar.
serv, 1 garag. Poço arte-
siano. Quitado. CRJ 238 
F: 981120322/ 989209965 
/3227-1777  (COD. 280).

Cod. 6392 - Vendo apto 
no Cond. Arthur Carvalho 
c/ 2 qtos, sala, wc social, 
coz., e área de serviço. R$ 
80 mil. Tel.: 32356477 / 
999712399 / 996064732 
/ 3235-6687. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

NÃO PERCA! Vende exce-
lente apto, no Cond. Ville 
de France, c/ 80 m², nas-
cente, andar alto, c/ 03 
qtos sdo 01 ste, sala em 
L c/ sacada, WC social, 
coz. ampla c/ despensa 
ou depósito e WC de ser-
viço, 02 vagas na gara-
gem, lazer c/ quadra de 
esportes, salão de festas 
e playground, pagamento 
facilitado em até 80 me-
ses. Venha Conferir! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

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

Próx. ao Restaurante Chei-
ro Verde, ÎLE DE FRANCE 
- Aptos c/ 83m², 3 qtos sdo 
1 suíte e elevador. Faci-
litado em até 93 meses 
direto com a construto-
ra. Venha conferir. 3227-
3099 / 9973-4073.

Vendo APTO. ATHENAS 
PAK III. c/ 1 qto. 1 semi-
suíte, sla, área serviço. 
R$ 155mil; Creci 1225. 
Tels. 9973.1807 (vivo); 
8131.9693; 8860.6170.

Garanta já o seu! Av. São 
Luís Rei de França, próx 
Churrascaria Barriga Ver-
de. Cond. Île de France - 
Torre 1 e 2. Aptos c/ 83m², 
3 qtos sendo 1 suíte, ele-
vador, área de lazer com-
pleta e 02 vagas de gara-
gem (coberta). PRONTO 
PRA MORAR! Venha con-
ferir. 3227-3099 / 9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br  

Vende-se excelente apto 
Av. São Luís Rei de França, 
próx Churrascaria Barriga 
Verde. Cond. Île de Fran-
ce - Torre 1 e 2. Aptos c/ 
83m², 3 qtos sendo 1 suí-
te, sacada, sala em L p/ 
02 ambientes, c/ varanda, 
wc social, coz, dispensa c/ 
wc de serviço, elevador, 
área de lazer completa e 
02 vagas de garagem (co-
berta). APROVEITE! Ve-
nha conferir. 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br  

NÃO PERCA TEMPO! COM-
PRE JÁ! Av. São Luís Rei de 
França, próx Churrasca-
ria Barriga Verde. Cond. 
Île de France - Torre 1 e 
2. Aptos c/ 83m², 3 qtos 
sendo 1 suíte, elevador, 
área de lazer completa 
e 02 vagas de garagem 
(coberta). PRONTO PRA 
MORAR! PERTO DE TUDO! 
Venha conferir. 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

Vendo apto no Cond. Ar-
thur Carvalho c/ 2 qtos, 
sala, wc social, coz., e área 
de serviço. R$ 80 mil    / 
32356477 / 999712399 / 
996064732.

Vende  apto no Cond. Caro-
lina – Turu, térreo, 2 qtos, 
1wc, coz. americana, sla  
estar/jantar, área de serv/ 
lazer c/piscina, salão de 
festa com churras. Próx. à 
shopping, faculdade, UPA, 
Mateus, igreja e parada 
de ônibus prox. R$180 Mil 
TR: (98) 9961 4498.

Turu - AP00064 - TURU 
- Vende-se Exc. Apto no 
cond.Ville De France c/va-
randa, sala de star/jantar, 
1 ste, gabinete, wc social, 
coz., área de serviço e 2 
vagas de gar.250 Mil fone: 
9 9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

Restam apenas 2 uni. Ap-
tos, novos, prontos p/ mo-
rar no ILE DE FRANCE , 
c/83 m² , nasc.  c/3 qtos 
, sdo 1 suítes ,c/ sacada  
, sla  em  L  p/ 2  amb. c/ 
var. WC social , coz. dis-
pensa c/ WC de ser. Área 
de lazer comp. gar. co-
berta  p/2  carros  fin. 
Direto c/ a construtora 
em 80 meses e bancário 
. Não perca essa oportu-
nidade.  3227-3099/9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br

TURU - Vende apto no 
cond. Vista del mar, com 
varanda, sala, 2 qtos, 01 
suíte c/armários, wc so-
cial, coz., c/ armários, dce, 
área de serviço e garagem. 
R$ 230.000,00 - 3268.3390 
- 99976.7018.

TURÚ - AP00157 Vende-se 
ou aluga-se apto 2ª an-
dar, nascente, c/ sala, coz 
americana, 2 qtos(s/ 01 
ste reversível) ste c/va-
randa privativa.  Loca-
ção: R$ 1.400,00 Venda: 
R$ 180 Mil 9 9983-2772 
OI / 9 8223-8422 TIM / 
3181-4600 / 2108-2960.

AP00150 - Vende-se apto 
c/45,72m², c/ varanda, 
sala de estar/jantar, 2 qts, 
wc social, área de servi-
ço. Cond. c/ área de lazer 
completa. R$ 150 Mil 9 
9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

AP00142 Lançamento - 
Aptos c/ 12 torres, c/4 pa-
vimentos(s/1 térreo e 3 
pv.), c/1 ou 2 qtos, vaga de 
garagem c/ área de 47m² 
e 58m² c/ varanda gour-
met, sala de estar, jantar, 
suíte, wc social, área de 
lazer completa a partir 
de 120 Mil 9 9983-2772 
OI / 9 8223-8422 TIM / 
3181-4600 / 2108-2960.

Vende apto no cond. Vis-
ta del mar, com varan-
da, sala, 2 qtos, 01 suí-
te c/armários, wc social, 
coz., c/ armários, dce, área 
de serviço e garagem. R$ 
230.000,00 - 3268.3390.

Vende apto no cond. Cam-
po verde, c/ sala, 2 qtos, 
wc social, coz.c/ armários, 
área de serviço e gar  R$ 
105.000,00, 3268.3390 - 
99976.7018.

Vende-se apto no Cond. 
Carolina – Turu, térreo, 
2 qtos, 1 banheiro, coz. 
americana, sala de es-
tar/jantar, área de serv., 
área de lazer c/piscina e 
churrasqueira. Próximo à 
shopping, faculdade, UPA, 
Mateus, igreja e parada de 
ônibus em frente. Contato: 
(98) 99961 4498//98751 
3014.

ALU-
GAR

ALTOS DO CALHAU

Altos do Calhau - AP00137 
-  Alugo exc. apto nasc. c/
móveis plan., sala, coz., 
lav., 1 wc reversível, saca-
da c/vista p/cidade, área 
de lazer completa. Próx. à 
avenida litorânea 1.700,00 
fone: 9 9983-2772 OI / 9 
8223-8422 TIM / 3181-
4600 / 2108-2960.

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

ANIL

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

BEQUIMÃO

Aluga apto no Cond. Cos-
ta da Esmeralda, com va-
randa, sala, 02 quartos, 
wc social, cozinha, área 
de serviço e garagem. R$ 
800,00 (aluguel e con-
dominio) - 3268.3390 - 
98844-9025 - 99976.7018.

CALHAU 

Alugo flat no  Bia Ritz, na 
entrada principal da Av. 
Litorânea (último andar 
vista mar). Contatos: Oi 
98834-8975 / Tim 98115-
7701.

CALHAU - Alugo aptos 
no Ed. Naturam Reser-
va Rangedor c/ 3 qrtos 
sendo 1 ste, sala de es-
tar e jantar, varanda e 
garagem.a partir de R$ 
4.000,00 c/ cond. incluído. 
Tr: 32356477/ 999712399/ 
988168000/ 996064732 
/ 3235-6687. www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br

CENTRO

Alugam se Aptos no Ed. 
Berilo - Centro (Parque do 
Bom Menino) 1 qto, sla, 
coz, wc e Varanda. Tr: (98) 
99993-3982  -vivo 99904-
2008 -oi.

COHAMA

Aluga-se Apart. c/ 1 quar-
to e demais dependências 
no Cond. Isabela Cohama. 
3258-5629 / 98845-4785  
99972-6980 / 3083-0799 
/ 98142-7703

COHAB
COHAB - Aluga se um apto 
amplo (próximo ao pop 
center sala, coz. ameri-
cana, 1 suíte, 1 quarto, wc 
social. Fone: 98885-8243 
/ 98204-1414 (L.28.05)

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

COHATRAC - Alugo apto 
no cond. Maraville, c/ va-
randa, sala, 1 qrto, 01 suí-
te, wc social, coz., área 
de serviço e garagem. R$ 
1.000,00 (aluguel e con-
dominio) - 3268.3390 - 
99976.7018
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IMPERDÍVEL!  Aluga-se 
apto no Flat Number One, 
bairro Ponta d’Areia, total-
mente mobiliado. Serviço 
de quarto, academia, TV 
a cabo, Internet. Condo-
mínio incluído. R$ 2.200. 
TEL: 9114-1423. (PF).

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

Ponta D’Areia - Alugo apto 
no Ed. LakeSide c/2 qtos 
sendo 1 ste, sala, varan-
da, coz. americana c/ ar-
mários, área de serviço 
e wc social R$ 2.800,00 
c/ o cond. Incluído. Tel.:   
/ 32356477/ 999712399/ 
996064732 / 3235-6687. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

PONTA DO FAROL

wAluga excelente e lin-
do apto, 274m², totalmen-
te mobiliado (1ª. quali-
dade), de frente p/.mar, 
vista plena, espaços enor-
mes, todo c/ armar. pro-
jetados,  1 ste máster c/
closet e hidrom., 1 ste c/
hidrom., 2 stes, sala estar, 
sala jantar, sala intima, 
home theater, lavabo, es-
critório, copa, cozinha, ar. 
serv., dce, 3 vagas gara-
gem. CRJ 238 F: 981120322 
/ 989209965 /3227-1777  
(COD.160)

Aluga apto, c/ 152 m², no 
Pallazo Verona, andar alto 
c/ vista mar,nasc total, 
c/ 03 stes amplas, sala 
p/ 02 ambientes, varan-
dão, lavabo, coz ampla 
c/ armários, despensa e 
DCE, 02 gars, área de lazer 
completa . Venha conferir 
não perca tempo.  3227-
3099 / / 9973-4073  www.
bmendes imoveis.com.br

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

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

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

RENASCENÇA

Aluga apto, mobiliado, 1 
suite revers., sala, wc so-
cial, varda, coz., ar. serv., 1 
garagem. Ar condicion. Ed. 
Michelangelo. Ótima loca-
lização, próximo Tropical, 
bancos, escolas, consult. 
médicos. R$ 1.400,00 in-
cluso condom. CRJ 238 
F: 981120322/98920996 
5/3227-1777  (COD.195) .

Alugam-se aptos com 
1 suíte, 1 qto/  1 suíte, 2 
qtos. Aptos novos sem 
taxa de condomínio. Va-
lor: 1.350,00 e 1.550,00. 
Contatos: (98) 98123-1135/ 
98735-2947. (A.24.03.16).

Aluga apto no ed. Mariana, 
com sala, 01 quarto, wc 
social reversivel, cozinha, 
área de serviço e garagem. 
R$ 800,00 - 3268.3390 - 
9976.7018.

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

Alugam-se aptos com 
1 suíte, 1 qto/  1 suíte, 2 
qtos. Aptos novos sem 
taxa de condomínio. Va-
lor: 1.350,00 e 1.550,00. 
Contatos: (98) 98123-1135/ 
98735-2947. (A.17.04.16)

Alugo apartamento quarto 
e sala, c/ varanda, mobi-
liado no Renascença 1. R$ 
1.500,00 c/ cond. Incluí-
do. Telefones: 3199-1793/ 
8289-1031/ 8187-3063; 
e-mail: tellesreginal-
do@hotmail.com

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

Renascença - AP00130 
RENASCENÇA Aluga-se 
exc.apto c/móveis plan., 
coz.c/fogão, máquina de 
lavar, sala c/painel p/TV, 
copa c/mesa p/4 cadei-
ras, 2 qtos, 3 wc, s/1 ste 
R$ 2.000,00 fone: 9 9983-
2772 OI / 9 8223-8422 TIM 
/ 3181-4600 / 2108-2960.

Aluga flat Ed. Number  
One  apto  1104 valor R$ 
1.800,00. Contatos: (98) 
99111-0088.  

Alugo apto reformado 
no Ed. Ana Karine com 
2 qrtos sendo 1 ste com 
armários, wc social, sala 
com varanda e cozinha.  
R$ 2.200,00 com con-
domínio. TR: 32356477/  
999712399/ 982252627 
/ 3235-6687. www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br

RENASCENÇA I - AP00167 
Vendo ou alugo todo mo-
biliado, 2 qts, s/1 ste, wc 
social, sala,coz., sacada, 
cond. área de lazer com-
pleta. Locação: 2.000,00 
Venda: 350 Mil. fone: 9 
9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 21

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

RENASCENÇA II

Aluga apto, mobiliado, 
1qto, sala, wc social, var-
da, coz., ar. serv., 1 gara-
gem. Armár. suíte, coz. 
Ar condicion. Ed.Mozart. 
Ótima localização, pró-
ximo Ceuma, Tropical, 
bancos, escolas, consult. 
médicos. R$ m1.400,00 in-
cluso condom.CRJ 238 
F: 981120322/98920996 
5/3227-1777  (COD.190) .

Aluga apto, 1 suite, 1qto, 
sala, wc social, varda, coz., 
ar. serv., wc serv., 1 ga-
ragem. Todo c/ armários 
projetados novos.  2 Ar 
condicion.  Ótima loca-
lização, próximo praias, 
shopings, bancos, esco-
las, consult. médicos.  Ed. 
Via Lagoa. R$ 1.700,00 in-
cluso condom.CRJ 238 
F: 981120322/98920996 
5/3227-1777  (COD. 180).

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

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

RENASCENÇA II - Alugo 
apto no cond. Costa azul, 
c/ varanda, sala, 2 qrtos, 
01 suíte, wc social, coz., 
área de serviço e garagem. 
R$ 1.500,00 - 3268.3390 
- 9976.7018 

Alugo apto no Ed. Antô-
nio Onofre Pinheiro com 
4 qrtos sendo 2 stes re-
versíveis com armários, 
sala em L, varanda, la-
vabo, cozinha com armá-
rios, deposito, lavanderia, 
dce, piscina, churrasquei-
ra, salão de festa, sauna, 
2 vagas na garagem. R$ 
3.000,00 com condomínio 
incluído. Tr: 3235 6477/ 9 
99712399/ 9 96064732 / 
3235-6687.

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

Aluga apto no cond.  
LAUSSANE, c/ varan-
da, sala ampla, lavabo, 
02 semi - suítes, 01 suíte 
com armários, cozinha  
com armários, DCE com 
armários, área de ser-
viços e garagem. Vlr:  
R$ 1.900,00   TR: (98) 
3268.3390 - 99976.7018

RIBAMAR

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

SÃO CRISTÓVÃO 
Aluga-se Apartamento no 
Parque das Mangueiras 
(bairro São Cristóvão) com 
3 (três) quartos, sala, co-
zinha e banheiro social. 
Valor: R$ 500,00. 9-8884-
9585 / 3223-9585.

SÃO FRANCISCO

SÃO FRANCISCO - Alugo 
ponto comercial na Ave-
nida Mal Castelo Branco.
R$ 1.800,00 Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

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

São Fracisco- Alugo ap 
Ed Zeus ,c/ 2 qtos,wc so-
cial,1 vaga,próximo hiper 
R$ 850,00+ cod. 3235-8115 
/ 98802-6168 / 98181-1942

TURU

Alugo apto mobilhado no 
Ed. Graphos com 2 qrtos, 
sala, banheiro e cozinha. 
R$ 1.000,00 com condo-
mínio. Tr: 32356477/ 
999712399 / 3235-6687. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

Aluga-se Apto no cond. 
Tupy 1(Turu), com 2 qto, 
coz com armários,R$ 
700,00 com condomí-
nio. Tr: 98767-7743/ 
98307-6258.

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

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

Aluga excelente apto c/ 
64 m², no Ville de France, 
nasc total, c/ 02 qtos sdo 
01 suíte c/ closet, sala p/ 
02 ambientes c/ varanda 
e cortina de vidro, WC so-
cial, cozinha americana 
c/ área de serviço, área 
de lazer c/ salão de fes-
tas, quadra poliesportiva 
e playground, gar p/ 02 
carros. Venha conferir. Ve-
nha conferir.   3227-3099 
/ 9973-4073        www.
bmendesimoveis.com.br

OLHO D’AGUA

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

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

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

PONTA D’AREIA

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

AP00163 - Ponta d’areia. 
Aluga-se excelente flat 
mobiliado com 02 quar-
tos, 1 wc, sala, cozinha, sa-
cada com vista p/ o Mar. 
Valor R$ 3.000,00 . Fone:  
99983-2772 /9 8223-8422 
/3181-4600/ 2108-2960.

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

Aluga  apto, vista p/ mar, 
ventiladíssimo, 1 ste, 1 qto,  
1sala,  wc, coz., ar. serv., 2 
garags. Piso porcelana-
to, arm. projetados. La-
zer completo. CRJ 238 F: 
981120322/ 989209965 
/3227-1777  (COD.150). 

ESTRADA DE RIBAMAR

AP00122 - ESTRADA DE 
RIBAMAR Aluga-se ap-
tos novos c/2 qtos, WC 
reversível , sala, coz. ame-
ricana, sacada, área de 
lazer completa 650,00 
fone: 98159-9890 VIVO 
/ 9 8705-1021 OI / 3181-
4600.

ESTRADA DE RIBAMAR- 
ALUGA apto no cond. villa-
ge do bosque, c/ sala, 2 
qrtos, wc social, coz., 
área de serviço e gara-
gem. R$ 700,00 incluin-
do o cond.3268-3390 / 
99976.7018.

FORQUILHA

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

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

JARACATY

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

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

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

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

JOÃO DE DEUS

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

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

MAIOBINHA

COD [A15] Aluga-se um 
apto no 3 º andar, c/gar., 
sala, 2 qtos, coz.e WC so-
cial. Valor R$ 750,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.
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Aluga apto no Cond. Cam-
pos Verde, com sala, 2 
quartos, wc social, co-
zinha, Área de Serviço e 
Garagem. R$ 700,00 (In-
cluindo o condomínio) - 
3268.3390 - 9976.7018.

Alugo apto nascente 
no 2º andar do Ed. Vi-
lage Boa Esperança com 
1 semi ste, 1 qrto com 
armários, sala, varan-
da, cozinha projetada. 
R$ 1.300,00 com con-
domínio. TR: 32356477 
/ 999712399 / 3235-6687. 
www.ayrtonejulio imo-
veis.com.br

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

Aluga apto no cond. An-
dréa, c/ varanda, sala, 2 
qtos, wc social reversivel, 
coz., área de serviço e ga-
ragem. R$ 700,00 (alu-
guel e condomínio) TR. 
3268.3390 - 99976.7018.

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

TURU - Alugo apto no 
Village de France Cond.c/
área de 70 m² c/2 qr-
tos s/1 ste, sala, varan-
da, coz.americana, área 
de serviço,wc social, 2 
vagas de garagem R$ 
1.600,00 c/cond.inclu-
ído. Tr: 3235.6477 / 9 
9971.2399 / 9 9606.4732 
/ 3235-6687. www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br

TURÚ

Alugo apto no Cond. Ar-
thur Carvalho com 2 qr-
tos, sala, wc social, cozi-
nha e area de serviço. R$ 
700,00 com condomínio. 
Tr: 32356477/  999712399/ 
996064732 / 3235-6687. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

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

TURÚ -AP00214 TURÚ 
Alugo apto no Cond. Ipês, 
semi-mobiliado, 2 qts, wc 
social, coz.,R$ 1.200,00 TR: 
9 9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960

ARAÇAGY

ARAÇAGY-AP00146 Pas-
sa-se apto 3º andar, c/ 
61,90m², c/ sala, saca-
da, 2 qtos (s/ 1 ste), coz., 
wc social, lavanderia. Óti-
ma localização. Sinal R$ 
45.000,00 9 9983-2772 OI 
/ 9 8223-8422 TIM / 3181-
4600 / 2108-2960.

COHAMA

COHAMA- AP00173 Passo 
apto todo mobiliado, 2 qts, 
02 wc, sala, coz., sacada. 
Área de lazer completa. 
CHAVE: 45.000,00. fone: 
9 9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

ESTRADA DE RIBAMAR

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

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

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

FORQUILHA
FORQUILHA - Passa-
se um apto no Condo-
mínio vitória, chave R$ 
45.000,00, prestação R$ 
490,00 Tratar: 98879-4450 
(Ass.27.05)

PENINSULA

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

 
 
 

 

ARAÇAGY

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

CENTRO 

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

COHAB

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

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

 COHATRAC
Vende Condomínio Fecha-
do com 10 kitnets, cer-
ca elétrica, poço arte-
siano, sla, qto, coz, wc, 
cada uma com sua área 
de serviço. End. Rua 03, 
qd 18, lt 1, Chácara Ita-
piracó, Cohatrac, bem lo-
calizado. Tr: (98) 98857-
5131/98866-9429.

SÃO CRISTOVÃO 

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

 ANIL

 Aluga-se Quitinetes Mobi-
liadas no Anil.   3258-5629 
/98845-4785  99972-6980 
/ 3083-0799/981427703.

ALEMANHA

vende 6 aptos (kitnetes), 
de 30 e 35m², novos, ótimo 
acabamento. Cxa dágua 
6.000l, energia individu-
alizada. Próximo Banco 
Brasil. CRJ 238 F: 98112-
0322 / 989209965 /3227-
1777  (COD.099). 

BAIRROS DIVERSOS

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

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

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

ALU-
GAR

ARAÇAGY 

Araçagy- Vde area 
c/21000m2,rua asfaltada, 
murado, esquina próximo 
Alfhavile R$ 320 Mil. Tr: 
98 3235-8115/ 98802.6168 
/ 98181.1942.

Vende-se 03 lotes no Ara-
çagi, medindo 22,5x30; 
15x30; 6,5x30. Documen-
tação em dia. Tratar: (98) 
99976-6112

Vendo 4 lotes de 10x40 
cada. R$ 15.000,00 cada. 
Tr: 8889-5993.

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

BARREIRINHAS

BARREIRINHAS-TE00025 - 
Vendo exc.terreno no cen-
tro da cidade de Barreiri-
nhas, c/área de 34.325 m², 
à margem do Rio Pregui-
ças. Ótimo para resorts, 
hotéis e pousadas. Valor 
do m²: R$ 30 Reais. fone: 
9 9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

BR-135

BR 135 - Vde area c/27000 
m2 toda plana no Mara-
canã bom p/garagem, gal-
pão e minha casa minha 
vida Fone: 98 3235-8115 / 
3235-8312 / 98181-1942 / 
98802-6168 / 98118-3146.

BR-135 - AR00006 Ven-
de-se uma área de 6 ha, 
c/ campo de futebol, casa 
c/ piscina, área de lazer, 
estac. fechado p/ cami-
nhões Tr: 99983-2772 OI 
/ 98223-8422 TIM / 3181-
4600 / 2108-2960

COHATRAC
Vendo 05 lotes juntos 
no Cohatrac, no valor 
de R$ 15.000,00, á vista 
ou parcelado. Tratar: (98) 
98889-5993

CALHAU

Calhau - Vende-se terre-
no no Calhau c/ 20 m de 
frente e 40 m de fundo, 
c/ uma área total de 800 
m². Ótima localização! R$ 
850.000,00 TR: 9 9983-
2772 OI / 9 8223-8422 TIM 
/ 3181-4600 / 2108-2960

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

CIDADE OPERÁRIA

CIDADE OPERÁRIA  - 
TE00020. Vende-se uma 
área de 20.000,00 m² , pla-
na, murada, c/ benfeito-
rias, 3 casas de morada, 
galpão, escritório, plan-
tações c/ docum.. regu-
lar, 2.000.000,00  fone:  
9 8159-9890  VIVO / 9 
8705-1021 OI / 3181-4600.

JARDIM ELDORADO

Jd Eldorado - Vde lote 
c/1000m2 preço de oca-
sião bem localizado 3235-
8115 / 9 8802-6168 / 9 
8181-1942.

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

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

OLHO D’AGUA

Vde lote c/1000 m2 mura-
do, lado praia, exe. Loca-
lização R$ 700 Mil    Fone: 
98 3235-8115/ 3235-8312/ 
9 8181-1942/9 8802-6168/ 
9 8118-3146.
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S. JOSÉ RIBAMAR

São Jose de Ribamar – Vde 
area c/ 21000m2 na MA 
próximo a bifurcação de 
Ribamar para Paço do Lu-
miar,  a R$ 75,00 m2. Tr: 
98 3235-8115/ 98802.6168 
/ 98181.1942.

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

SANTA BARBARA

Santa Barbara - Vde areas 
c/30000m2 e 40000m2 em 
avenida bom p/garagem, 
gapão e minha casa minha 
vida Fone: 98 3235-8115 / 
3235-8312 / 98181-1942 / 
98802-6168 / 98118-3146.

SANTA RITA-MA
Vende se uma proprieda-
de em Santa Rita, no Cen-
tro da cidade. c/ 6.400m² 
todo cercado, no baldame, 
c/ açude, arvores frut., 
e uma casa de alvenaria 
c/ 3 qtos. R$ 170 Mil. Tr. 
8811-1109.

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

TURU
Vendo 8 lotes no Par-
que Araçagi todos do-
cumentados, murados e 
poço artesiano. De frente 
para duas ruas. Valor: 150 
mil. Contato: (98) 98723-
2861. (A.23.04.16)

Turu- Vde area c/6000m2 
na rua Boa Esperan-
ça, bom p; Condomínio, 
próximo a vários condo-
mínios de casas. Tr: 98 
3235-8115/ 98802.6168 
/ 98181.1942.

VASSOURAL

Vassoural- Vde lotes de 
200m2 bom para casas, 
R$ 30 Mil casa, ou par-
celado R$ 35 Mil em 12 
vezes. Tr: 98 3235-8115/ 
98802.6168 / 98181.1942.

VILA ESPERANÇA

COD [503] Vende-se 
um terreno c/frente 
de 107 m², laterais 150 
m², fundo 40m², Total 
de 11.025 m². Valor: R$ 
280.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

ALU-
GAR 

RENASCENÇA

Alugo área próx. ao 
Shopping Tropical com  
3.000m² Tr:   9971-2399 / 
3235-6687/99606-4732. 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

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

 

BARRA DO CORDA

BARRA DO CORDA-
FA00003 Vendo Fazen-
da na cidade de Barra 
do Corda, à 400 km da 
Capital São Luís. Imóvel 
rural medindo 1.353 ha 
(imóvel georreferenciado 
e certificado pelo Incra), 
localizado na BR-226 à 
10km da Cidade Barra 
do Corda (direção Pres. 
Dutra) fone: 9 9983-2772 
OI / 9 8223-8422 TIM / 
3181-4600 / 2108-2960.

COHATRAC

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

JOTA LIMA
Vende Sítio 15m frente e 
55m fundo com casa, 2 
qtos, sla, coz, wc, gar, Laje 
e Lajota, cerca elétrica, 
murado, Portão Elétrico, 
Lavanderia e Canil. R$ 70 
mil. Tr: (98) 8844-4319 
falar com Paulo.

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

.4

ANIL

Aluga-se Sitios / Casas 
para eventos c/ grande 
area livre, piscina quadra 
e campo de futebol, no 
Anil, Coquilho  no Santa 
Barbara.     3258-5629 / 
8845-4785 / 99972-6980 / 
3083-0799 / 98142-7703.

ESTRADA DE RIBAMAR

Alugo sitio com 2 stes, 
2 quartos, sala ampla, 
copa, cozinha, pisci-
na, churrasqueira, ar-
vores frutíferas, etc. R$ 
2.000,00. TR: 32356477 / 
9 9971-2399 / 3235-6687  
/ 9 8816-8000. www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br

 

ALTOS DO CALHAU

ALTO DO CALHAU- 
SA00009 Vende-se ou Alu-
ga-se sala comercial com 
40,00 m² de área privativa, 
7º andar, no Cond. Pátio 
Jardins. Ideal para profis-
sionais liberais e empre-
sas. Fones:  9 9983-2772 
OI / 9 8223-8422 TIM / 
3181-4600 / 2108-2960.

AREINHA

Aluga sala, nova, 30m², 
nascente, wc interno, piso 
em porcelanato, instal.p/ 
split, 1 garag. Localiza-
ção excelente, com cor-
redor de transporte, 
próxima ao Banco do 
Brasil. CRJ-238  F: 98112-
0322/989209965/3227-
1777 (COD.210) 

CALHAU

Vde salas juntas ou se-
paradas Ed. Vinicius de 
Moraes c/50m2 cada. 
32358115 / 988026168.

Vende ou Aluga Sala c/ 50 
m2 e 100 m2 no Ed. Vini-
cius de Moraes. Contato: 
(98) 99193-4195 / 98137-
6727.

 CENTRO

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

Vendo 2 lojas no Centro, 
7 de Setembro e Santa-
na. Clientela formada c/ 
estoque. Tel: 98 98169-
8113/9128-9680. A ne-
gociar.

COHAMA

Loja Vende no Cohama - 
Vde de Loja c/75m2 no 
Mac Center na praça de 
alimentação. 3235-8115 
/ 3235-8312 / 8181-1942 
/ 8802-6168 / 8118-3146. 
Creci J-184.

JARACATY 

Aluga 2 salas comerciais, 
novas, 37m² cada uma, 
juntas ou separadas,  lo-
calização privilegiada, ao 
lado do Shopping Jara-
caty. CRJ-238  F: 98112-
0322/989209965/3227-
1777 (COD.200)

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

RENASCENÇA

Ótima oportunidade de 
negócio. Vende 8 salas 
conjugadas, perfazen-
do um total de 192,99m. 
Com 7 vagas de garagens. 
R$ 900.000,00. Falar c/ 
Ataide. F: 3235-8115 / 
3235-8312 / 8181-1942 / 
8802-6168 / 8118-3146. 
Creci J-184.

Vde sala c/29m2, wc, 
vaga, reformada, R$ 140 
Mil   Fone: 98 3235-8115/ 
3235-8312 /9 8181-1942/9 
8802-6168 /9 8118-3146.

RENASCENÇA - Vendo 
3 salas juntas no Edifí-
cio Monumental, todas 
reformadas. R$ 550 mil 
Tr.:     99971-2399/ 3235-
6477 / 3235-6687/ 98816-
8000 www.ayrtonejulioi-
moveis.com.br

CENTRO

Aluga-se ótimo ponto co-
mercial na Rua do Sol, a 
100 m da Praça Deodoro, 
c/ 01 salão bem amplo, 
02 salas menores, coz. E 
WC social, c/ instalação 
p/ ar-condicionado split e 
todo reformado. Aproveite. 
Apenas R$ 1.500,00. 3227-
3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

CALHAU

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

PONTA DO FAROL

Ponta do Farol- Vde area 
c/2000m2 bom p/constru-
tores, localização privile-
giada. Tr: 98 3235-8115/ 
98802.6168 / 98181.1942.

PANAQUATIRA

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

QTAS DO CALHAU

Quintas do Calhau – Vde 
lote c/800m2, murado, 
lado praia R$ 350 Mil 
Tr: 3235-8115 / 98802-
6168 / -8181-1942

Vende 4 lotes com exce-
lente localização no bairro 
residencial mais valoriza-
do da ilha, Quintas do Ca-
lhau c/ 800m² cada, todo 
documentado, do lado da 
praia, a partir de 550 Mil. 
Venha conferir não perca 
tempo. 3227-3099 / 9973-
4073  www.bmendesimo-
veis.com.br

Vde 2 lotes juntos ou se-
parado sendo R$ 480 Mil 
cada.  Fone: 98 3235-8115/ 
3235-8312/ 9 8181-1942/9 
8802-6168/ 9 8118-3146.

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

SÃO CRISTOVÃO

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

Aluga sala (prox. ao Pop 
Center) em frente a aca-
demia, 2º andar com área 
de 30m² com banheiro in-
terno. R$ 650,00. 3268-
3390/ 9976-7018.

COHAFUMA

Alugam-se 02 salas jun-
tas ou separadas no Pátio 
Jardins, com 35 m² cada, 
com piso e pontos de ar-
condicionado e prontas 
para serem utilizadas, c/ 
gar. Privativa coberta...Ve-
nha Conferir.:3227-3099 
/ 9973-4073/ www.bmen-
desimoveis.com.br

COHAMA

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

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

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

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

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

PLANALTO ANIL

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

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

PLANALTO ANIL I – COD 
[A11] Aluga-se uma SALA 
COMERCIAL na av. prin-
cipal que dar acesso ao 
Cohatrac, c/ wc. Valor R$ 
400,00. TR: 3238-3583 / 
999739137.

PONTA D´AREIA

Alugam-se várias salas 
comerciais c/wc no Centro 
Comercial Lagoa Center, 
c/ metragens variadas de 
30 a 35 m², exc. p/ qual-
quer atividade comercial, 
gar privativa, ótima loca-
lização, próx. do Sistema 
Mirante. Aproveite!. 3227-
3099 / 9973-4073/ www.
bmendesimoveis.com.br

 REC. DOS VINHAIS

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

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

RENASCENÇA

RENASCENÇA II - Aluga 
sala no ed. Monumental, 
com divisória, wc interno 
e área de 30m2. R$ 950,00 
- 3268.3390 - 99976.7018

Aluga sala Ed Zirconio 
33m2, 6ºandar Nova. 
R$ 1.500,00 com cond.: 
3235-8115 / 9 8802-6168 
/ 9 8181-1942.

Aluga sls e ljs na av. Ho-
landeses, almere office 
área comercial mais nobre 
de S. Luís. Traga seu em-
preendimento para me-
lhor avenida da capital, 
lojas com 248m² e salas 
com 37,48,54 e 112m², 
3227-5865 / 8176-1300 
/ 8801008.

Aluga exc. Sala no Ed. 
Michelângelo, c/ 33 m² 
privativos, c/ WC social, 
instalação de ar condicio-
nado já preparada, toda 
no porcelanato, nasc., an-
dar alto, localização pri-
vilegiada, 01 gar. Aprovei-
te.3227-3099/9973-4073. 
www.bmendesimoveis.
com.br

Renascença -  Alugo sla Ed 
Monumental  c/30,50m2  
R$ 1.800,00 c/cond. 3235-
8115 / 9 8802-6168 / 9 
8181-1942.

RENASCENÇA-SA00012 
Alugo salas comercias 
no Renascença, c/ 33m², 
37m² e 52². Ótima visibi-
lidade Comercial. fone: 9 
9983-2772 OI / 9 8223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960.

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

RENASCENÇA II

Aluga sala 30m², Ed. Car-
rara. Ótima localização, 
no “miolinho” do bair-
ro, próximo a tudo. R$ 
1.100,00 c/ cond. CRJ-238  
F: 98112-0322 / 989209965 
/ 3227-1777 (COD.221)  

Aluga 6 salas juntas, área 
183m², cobertura, 1 copa, 
3 wc’s, 6 garagens. Posi-
ção totalmente nascen-
te. Ótima localização, no 
“miolinho” do bairro, pró-
ximo a tudo. CRJ-238  F: 
98112-0322 / 989209965 
/ 3227-1777 (COD.220) 

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

Aluga sala 36m², c/wc 
interno, ar condiciona-
do, nascente, andar alto. 
R$ 1.500,00 c/ condomí-
nio. Ótima localização, 
no “miolinho” do bairro, 
próximo a tudo. Ed. Zir-
cônio. CRJ-23 F: 98112-
0322 / 989209965 / 3227-
1777 (COD.222) 

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

Aluga sala no ed. Carra-
ra, c/área de 30m2 e ba-
nheiro interno. R$ 900,00 
- 3268.3390 - 99976.7018.

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

STO ANTONIO

Aluga-se Loja Comercial 
na Av. dos Franceses, 
Prox. Ao retorno c/300 
M2  Bairro Santo Antonio.   
3258-5629 / 8845-4785 / 
99972-6980 / 3083-0799 
/ 98142-7703.

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

SÃO CRISTÓVÃO

Aluga ponto comercial, 
novo, 3 pisos, av. Louren-
ço Vieira da Silva, prox. 
terminal de integ., bom 
p/ escolas, lojas, clíni-
cas. aluga piso indivi-
dual. Fone: 3235-8115/ 
8181-1942. Creci J-184.

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

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

SÃO FRANCISCO

SÃO FRANCISCO - Alu-
go consultório odonto-
lógico completo, c/todos 
os equipamentos no Ed. 
Comercial Castelo Bran-
co. R$ 1.500,00 c/ cond. 
incluído. Tr: 32356477 /  
999712399 /  996064732 
/ 3235-6687.www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br.

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

São Francisco - Alugo 
loja bem localizada no 
Ed. Comercial Castelo 
Branco c/ mezanino. R$ 
1.300,00. Tr:  32356477 / 
999712399 / 996064732./ 
3235-6687. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

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

Alugo sala no Ed. Co-
mercial Castelo Bran-
co com área de 20 m², 
prédio com elevador. R$ 
700,00. Tr: 32356477 / 
999712399 / 996064732 
/ 3235-6687. www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br

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

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

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

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

WW  

PONTA DA AREIA
Passo excelente aparta-
mento no ed. Jardim de 
Bordô, na Ponta d’Areia, 
com 4 suítes, lavabo, an-
dar alto. Tratar: 8853-
1891 / 8102-0403.

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

Ayrton & Julio Imoveis.  A 
certeza de um bom negó-
cio. Ligue-nos:  32356477. 
/ 3235-6687.

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

SÃO FRANCISCO
Prédio na av. Castelo 
Branco, alugado. Tr.: 
3235-6687

Loja no Ed. Comercial 
Castelo Branco com 
área de 50m² e meza-
nino.   Tr.: 99971-2399. 

Sala de 20m² com wc.  
Tr.:    / 9971-2399.

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

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

TURU
Apartamento, 2 qrtos, 
sala, wc, cozinha, 3º an-
dar, área de lazer, 1 vaga 
de gar. Valor R$ 600,00 
(alugo) cond. incluso. 
Inf.:. 9 8149-1461.
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Oportunidades
& Veículos

.1

EMPREGOS
Distribuidora localiza-
da na BR, contrata PCD 
para trabalhar nas se-
guintes funções: auxiliar 
de deposito, auxiliar de 
entrega, auxiliar admi-
nistrativo. enviar currí-
culo com o laudo pra o 
seguinte e-mail : djane-
melo@hotmail.com ou 
djane.rh@distnascen-
te.com.br

Precisa-se de corretores 
de imóveis, com experi-
ência e CRECI ou estagi-
ários da área.  Interessa-
dos enviar currículo para 
sebastiao_imoveis@hot-
mail.com ou ligar para 
3238-3583.

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

Ofereço meus serviços 
como cuidadora de ido-
sos e babá.  Tratar: (98) 
98874-5671 / 98121-2651. 
Falar: Rosa Gomes.

OFEREÇO MEU TRABA-
LHO COMO DIARISTA, TE-
NHO REFERÊNCIA.CON-
TATO: 98720-2119

NEGÓCIOS
DIAS DOS NAMORADOS, 
SURPREENDA! FAÇA 
SUA CESTA SENSU-
AL! BOUTIQUE SEN-
SUAL. 3 LOJAS. 3235-
7323 / 3236-3375 / 
98715-0379

Promoção! A partir de 
500 salgados (pedidos) 
ganhe 100 ou entrega-
mos no domicílio. In-
formações: 3275-4939 
/ 99612-3681.

TENHO 60 ANOS GOS-
TARIA DE CONHECER 
MULHERES DE 40 A 50 
ANOS PARA RELACIO-
NAMENTO AP: 99123-
2815 (L.30.05)

TROCA / TROCA
TROCO UM PNEU 
MOTOCROSS, ARO 
18, 100/100, USADO, 
POR UMA MÁQUINA 
DE COSTURA USADA 
OU HALTERES COM 
ANILHAS. TELEFONE 
PARA CONTATO: 98 
98709-4677 (OPERA-
DORA TIM). (ASS.20.04) 

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. Tel: (98) 98488-
9798 /98414-1471.

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

KIA
Sportege  - Vendo Sporte-
ge , ano 2011/ automática 
nova. Contatos: 98 99193-
4195 / 9837-6727.

NISSAN
Vende-se Nissan Pathfin-
der SE25 / Utilitário Jipe 
/ Diesel 2007 / 2008, 4x4, 
diesel, prata, ar, v.e, air-
bag, dir. hidr, trav elét, 
alarme. Revisado e doc. 
regular. São 7 lugares. Va-
lor: R$ 68 mil. Tel: (98) 9 
8119-9344 ou 9 8127-0055.

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

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

Encomendas e Cargas. Ex-
presso Açailandia: 3245-
6126, 3245-3528.

Serviços de Transporte de 
Passageiros de São Luís 
para  Pedreiras. Ônibus 
e micro ônibus. Expres-
so Nosa Senhora do Per-
pétuo Socorro. Fone: 98 
3253-9019.

Trabalhamos com Carra-
das de Areia, Brita, Terra  
Preta para jardinagem, ti-
jos e outros. Fone: 3234-
7530.

Fretamento, Rodoviário e 
Cargas (Entregas e cole-
tas programadas). Cisne 
Branco, a sua melhor op-
ção em transporte. Fones: 
3245-1233 / 3243-2847.

VENDE / VEÍCULO

Para vender hoje! 
10.000,00 reais. Hafei 
Towner MiniVan. Ano/
modelo 2012/2012. Ar-
condicionado. Banco de 
couro. Km: 37.819 roda-
dos. Quitada e com ipva 
pago 2016. TR: 98727-
0707/ 98855-0505

Vende-se retroescavadei-
ra JCB 2010 traçada cabi-
nada. R$ 120.000,00 TR: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

VENDE-SE TÁXI

Vende-se Táxi. Contato: 
(98) 98855-1208. Tratar 
com Freitas.

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

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

Troco um SCANNER DE 
MESA GOTEC (COPIA, MAN-
DA EMAIL, SCANNEA) POR 
UM ESTABILIZADOR. In-
formações: 9 8457-3002.

C&D Concita. Preços aces-
síveis. Fardo de Cerveja em 
Lata: Skol, Brahma ou An-
tarctica, apenas R$ 35,00 
(quente); Cerveja (600ml) 
Glacial: R$ 75,00 (a grade, 
quente). Fone: 9 8149-1461.

Preços acessíveis. Fardo 
de Cerveja em Lata: Skol, 
Brahma ou Antarctica, 
apenas R$ 35,00; Cerveja 
(600ml) Glacial: R$ 80,00; 
litrão: R$ 66,00. Fone: 9 
8149-1461. 

Grades de ferro. Portões, 
Lembrancinhas, soldagem. 
Serviços  de serralheria em 
geral. Fone: 9 9905-2402.

EMPRESA DE COMUNICAÇÃO 

RECRUTA NOVOS TALENTOS 

PARA A ÁREA COMERCIAL

Pré-requisito:

• Experiência em vendas publicitárias;

• Perfi l comunicativo, proativo;

• Condução própria.

Interessados enviar currículos para 

vagas@suacidade.com com o assunto “Talento Comercial”.



 

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

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

www.oimparcial.com.br

São Luís, quarta-feira, 25 de maio de 2016
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