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O ministro da Transparência, Fiscalização e Controle, Fabiano Silveira, deixou ontem o comando da pasta após 
divulgação de gravação, na qual ele criticou a condução da Operação Lava-Jato pela Procuradoria Geral da República.  
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Programa ajuda 
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Governo Temer tem 
a segunda baixa  

30 mil beneficiários 
de programas 

sociais terão que 
se recadastrar
Prefeitura São Luís con-

voca, a partir de amanhã,  
beneficiários de progra-
mas sociais do governo 
federal para recadastra-

mento. Quem não realizar 
procedimento poderá ter o 

benefício cancelado.

 VIDA 3

Trânsito parado

Comissão parlamentar maranhense reuniu-se, no Rio de 
Janeiro, com a diretoria do BNDES para tomar conhecimento 

do andamento das obras que estão sendo financiadas pelo 
banco.  José Henrique Paim, diretor das Áreas de Infraestrutura 

Social, Meio Ambiente, Agropecuária e Inclusão Social do órgão, 
garantiu que a gestão do governador Flávio Dino está aplicando 

corretamente os recursos do empréstimo do Estado com a 
instituição financeira.     
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Ministro da 
Fazenda aposta 
no crescimento 
da economia 

  NEGÓCIOS 7

Número de 
empresas criadas 

bate recorde, 
segundo Serasa
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Hoje, no Dia Mundial 
sem Tabaco, a Prefeitura 
de São Luís comemora 

a marca de 60% dos 
pacientes que 

abandonaram o fumo.     

VIDA

Moradores do bairro Jaracati interditaram ontem a Avenida 
Carlos Cunha, sentido Calhau/Bandeira Tribuzzi, em São Luís. 

Eles reivindicavam a reforma de uma escola municipal da região. 
Protesto congestionou vários pontos da cidade, causando um 

grande engarrafamento. 

 VIDA  IMPAR

História de 
Lampião é 

resgatada em 
livro de fotografia 

Mistérios do Palácio das LágrimasFantasmas?

Maranhense é 
encontrada 

morta na Bolívia
A estudante Yasmin Lima, 
que cursava 1º período do 
curso de Medicina, foi en-

contrada morta, no domin-
go, no apartamento em que 
morava em Cochabamba. 

Polícia investiga o caso. 

 VIDA 4 PÁGINA TRÊS
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Advogado 
maranhense vai 
defender  Michel 
Temer no TSE
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Brasil perde 
posição no 

ranking global de 
competitividade

BNDES confirma uso 
correto de recursos na 
gestão de Flávio Dino 

Após resultados negativos na Série B,
Sampaio busca hoje primeira vitória
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É claro que eu me arrependo. Eu nem estava 
acreditando [quando prestou depoimento] e 
ainda não tinha visto o depoimento dela. (...) 
Não imaginei que ia dar isso
Raí de Souza, 22, considerado pela Polícia do Rio de Janeiro suspeito de 
participar do estupro coletivo de uma jovem de 16 anos, se arrepende 
de ter agido com ironia

Felinos são retirados 

do ‘Templo dos Tigres’

Latam suspende voos 

para a Venezuela

EUA têm primeiro 

presidenciável oficial

O polêmico presidente 

eleito das Filipinas

,,

,,
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Os monges do “Templo dos Tigres”, na Tai-
lândia, foram obrigados a aceitar ontem a re-
tirada dos felinos, que atraíam inúmeros tu-
ristas, após anos de controvérsia. O templo 
estava sendo acusado, há algum tempo, por 
ter se tornado mais uma atração turística do 
que um lugar de espiritualidade. A evacuação 
de dezenas de tigres deve durar vários dias. Os 
primeiros foram transportados no final do dia 
por funcionários do Departamento de Parques 
Nacionais, segundo um fotógrafo da AFP no 
local. Os monges rejeitaram as acusações de 
maus-tratos e tráfico de animais. .

A companhia aérea chilena e brasileira 
Latam anunciou a suspensão de todos os 
seus voos de Santiago, São Paulo e Lima 
com destino para a Venezuela por tempo 
ainda não definido, segundo um comu-
nicado que a companhia aérea enviou 
nesta segunda-feira (30) à AFP. A com-
panhia alegou razões econômicas para 
essa suspensão e destacou que conside-
ra a Venezuela “um mercado relevante, e 
portanto, trabalhará para retomar essas 
operações em breve e assim que as con-
dições globais permitirem”. 

O Partido Libertário dos Estados Uni-
dos conseguiu antes de outras legendas 
do país decidir sobre seu candidato para 
disputar as eleições presidenciais de no-
vembro, ao escolher o ex-governador do 
estado do Novo México, Gary Johnson, 
que já havia participado das eleições de 
2012. Johnson obteve 55,8% de votos no 
congresso do partido. Entretanto, nes-
te período eleitoral, Johnson tem rece-
bido um apoio superior a 10%. Como 
os líderes da disputa, Trump e Hillary 
– são pouco populares.

Protesto Camboa - Um protesto realizado na manhã desta segunda feira interdita 
a Avenida Carlos Cunha, sentido Calhau/Bandeira Tribuzzi, no Jaracati, em São Luís. Morado-
res reivindicam reforma em escola da região. Manifestantes exigem a recuperação e funciona-
mento da Unidade de Ensino Básico Irmão Pedro Marcosine Bertol.

Porque eu estou realmente 
aqui na vida real. Você pode 
aproveitar isso na vida real. 
Você poderia desmontar seu 
tripé? Isso não é um DVD, é 
um show de verdade
Adele, cantora britânica, dando uma bronca em 
uma fã que estava filmando seu show em Vero-
na, na Itália

,,
Falam-nos de contracepção, 
de planejamento familiar. 
Nenhuma família 
muçulmana pode ter esta 
mentalidade  

Recep Tayyip Erdogan,  presidente turco, que 
estima que as mulheres são, acima de tudo, 
mães

Acidente com viatura - Um acidente com uma viatura da Polícia Militar foi 
registrado na manhã de ontem na BR-135, em São Luís. O veículo Renault Duster capotou 
no Km 18,7, sentido decrescente interior para a capital.

A equipe do presidente virtualmente 
eleito das Filipinas, Rodrigo Duterte, criou 
um protocolo de segurança para limitar 
o assédio de eleitores e entusiastas que o 
cercam com demonstrações de carinho 
e pedidos de selfies. Duterte, que por 22 
anos foi prefeito de Davao, no sul do ar-
quipélago, ascendeu ao cargo máximo da 
política nacional no começo do mês, após 
liderar uma campanha populista, com a 
promessa de tolerância zero contra crimi-
nosos.  Duterte mantém uma vida simples, 
dirige carro usado e vive na mesma casa. 
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Palácio que viste as 
lágrimas derramadas 

por minha mãe e meus 
irmãos. Daqui por 

diante serás conhecido 
como Palácio das 

Lágrimas
agouro que teria sido 

entoado pelo escravo morto 
no Palácio das Lágrimas

O poeta Sousândrade 
tinha intenção de 

promover uma 
restauração e 

a adaptação do 
casarão, que serviria 

para abrigar um 
de seus mais caros 

projetos: o da criação 
da Universidade 
Atlântica, mais 

tarde chamada de 
Universidade 
Nova Atenas

Manoel Barros Martins, 
mestre em História

TAYNA ABREU

B
oa parte dos ca-
sarões famosos 
do Centro His-
tórico de São 

Luís estão envoltos em 
mistérios e lendas, al-
gumas tristes, outras 
dignas de contos de 
terror gótico. Nos-
sa versão dos penny 
dreadfuls, os contos 
de terror vitorianos, 
incluem senhoras de 
escravos andando em 
sua carruagem de fogo 
à noite, fantasmas lamu-
rientos em um palácio que 
testemunhou amores e as-
sassinatos, uma fi gura lân-
guida com cabeça de fuma-
ça que evitava a cobrança de 
impostos, entre outros.

Em quase todas as lendas que en-
volvem o sobrenatural, de variadas 
formas, um aspecto se repete: o eco 
dos séculos de trabalhos forçados 
imposto a homens e mulheres, imi-
grantes da África ou mesmo nativos 
da terra, e o chicote dos senhores de 
escravos que viviam no Maranhão. 

As lágrimas
Um dos casarões mais famosos 

tem um nome que de cara já evoca 
a tristeza de sua lenda. O Palácio das 
Lágrimas fi ca na Rua 13 de Maio, em 
uma alameda bem de frente com a 
Igreja de São João, de canto com a 
Rua da Paz, no Centro. Conta-se que 
os primeiros moradores do imóvel 
foram dois irmãos portugueses, que 
vieram para o Brasil no século XIX em 
busca de riquezas, os irmãos Pádua.

Jerônimo de Pádua conseguiu 
“fazer fortuna”, trabalhando no co-
mércio, mas, diziam pela cidade, o 
dinheiro vinha mesmo do tráfico 
de escravos. O segundo irmão, de 
nome perdido na lenda, não con-
seguiu subir na vida, e desenvol-
veu rancor e inveja do irmão rico. 
Jerônimo não era casado, mas vivia 
amasiado com uma escrava, o que 
hoje se chamaria de união estável. 

Trabalhadores da reforma do Palácio das Lágrimas 
contam sobre portas batendo e fantasmas no casarão 

que tem uma história trágicaO  Fa n t a s m
a

das Lágrimas

Segundo o mestre em His-
tória, Manoel Barros Martins, o 
Palácio das Lágrimas original-
mente era um casarão de três pa-
vimentos, que foi abandonado 
“por um largo período, do que 
resultou entrar em franca de-
gradação, fi cando em ruína por 
muitos anos”.

O professor conta que ainda 
no século XIX, o poeta Sousân-
drade tinha intenção de pro-
mover uma restauração e a 
adaptação do casarão. “Ele (o 
palácio) serviria para abrigar 
um de seus mais caros projetos: 
o da criação da Universidade 
Atlântica, mais tarde chama-
da de Universidade Nova Ate-
nas. Porém, esses sonhos não 
se materializaram, perdurando 
o prédio em ruínas”.

“Na primeira metade do sé-
culo XX, o casarão foi reformado 
e adaptado. A partir de então, ele 
passou a servir de sede para o 
funcionamento da Escola Mo-
delo Benedito Leite e da Facul-
dade de Farmácia e Odontologia 
de São Luís, respectivamente”, 
explicou Barros Martins.

Em conversa com o mestre de 
obras Francisco Aroldo Rodrigues, 
encarregado responsável pela con-
dução da reforma do Palácio, que 
será transformado em um museu, 
ele nos contou que os vigilantes 
comentam “ouvir vozes, como se 
tivesse alguém mais na casa”. O Pa-
lácio das Lágrimas está em refor-
ma há quatro anos. A obra este-
ve parada por alguns meses, mas, 
segundo o encarregado, “a UFMA 
informou que não vai mais parar, 
mas aqui deve demorar mais uns 
dois anos”.

Para o vigilante Nivaldo Bispo, 
que há cinco meses passa noite sim, 
noite não, no casarão centenário, 
há comentários sobre uma “velha 
que aparece a noite”. “Eu nunca vi 
essa velha, mas o colega me con-
tou que viu. O que acontece é que 
as portas batem, mesmo sem ven-
to, aí vou lá e amarro. Não tenho 
medo de fantasma, e ainda bem 
que é uma velha, se fosse um velho 
acho que teria medo”, disse Nival-
do, em tom divertido.

Da união nasceram filhos ilegítimos, 
e a inveja do irmão pobre só crescia.

Diz a lenda que a morte de Jerôni-
mo foi projeto do irmão pobre para 
se apossar dos bens, o que de fato 
aconteceu, já que os filhos fora de 
um matrimônio não poderiam her-
dar nada. Após a morte do irmão rico, 
os escravos passaram a ser tratados 
com crueldade, em especial a escrava 
que havia sido amásia de Jerônimo. 
Para se vingar, um dos filhos ilegíti-
mos empurrou o tio de uma das jane-
las, pelo que foi condenado à forca.

Antes de ser executado, em frente 
ao casarão, o filho de Jerônimo entoou 
o agouro que hoje parece assombrar 
as salas da antiga faculdade de Odon-
tologia e Farmácia da Universidade 
Federal do Maranhão: “Palácio que 
viste as lágrimas derramadas por mi-
nha mãe e meus irmãos. Daqui por 
diante serás conhecido como Palácio 
das Lágrimas”.

2 MI
MILHÕES

Valor estimado da reforma do 
Palácio das Lágrimas

Fatos 
históricosO Fantasma 

do Vento 

Reforma

O Palácio das Lágrimas está 
em reforma desde 2012, sob 
responsabilidade da Universidade 
Federal do Maranhão – UFMA, 
e deverá ser transformado em 
um museu, o Museu da Ciência, 
como vem sido apelidado. O prazo 
inicial era de 120 dias, como pode 
ser conferido em comunicado 
no site da Universidade.  A 
recuperação está sendo fi nanciada 
pelo Programa de Aceleração do 
Crescimento  - PAC, etapa Cidades 
Históricas, do Governo Federal, 
com um custo de R$ 2 milhões e 
129mil, repassados ao Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional, órgão responsável por 
todas as obras de recuperação em 
sítios históricos no Maranhão.

Os Penny Dreadfuls 
Maranhenses 
incluem as lendas 
da Ana Jansen e 
sua carruagem 
de Fogo; a lenda 
da Maguda, 
propositalmente 
criada para evitar 
a cobrança de 
impostos pela 
Coroa; a lenda 
da Praia do Olho 

d'Água; a Serpente 
da Fonte do 

Ribeirão; e o retorno 
messiânico de Dom 

Sebastião.
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Mais um ministro 
de Temer que cai

Leia a íntegra da nota do ministro

Fabiano Silveira, ministro da Transparência, Fiscalização e Controle,  é o segundo ministro de 
Temer que sai do governo após ser flagrado em conversas com investigados da Lava-Jato

Não vejo nada de grave no que você 
disse, mas você tem que avaliar se 

sentir que está com desgaste pessoal 
e familiar muito grande

Michel Temer, presidente interino

Reforma de capela - O vereador Marlon Garcia 
(PT do B) protocolou indicação na Câmara Municipal 
de São Luís solicitando que o Governo do Estado – por 
meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) – 
realize, com a máxima urgência, a reforma completa das 
dependências da Capela de São Pedro, na Madre Deus.  

Minuto de silêncio - Na sessão plenária da última 
segunda-feira (30), os deputados fizeram um minuto de 
silêncio em homenagem ao cantor e compositor José de 
Ribamar Viana, o Papete, que faleceu na noite da última 
quarta-feira (25), aos 68 anos, em São Paulo, onde se encon-
trava internado para tratamento de um câncer de próstata.

O músico maranhense – autor do disco “Bandeira de 
Aço” -, também obteve o reconhecimento internacional 
quando participou do “Festival de Jazz de Montreux”, na 
Suíça.  Em 2015, Papete lançou o livro “Os Senhores Can-
tadores, Amos e Poetas do Bumba Meu Boi do Maranhão”

Uma comitiva de deputados maranhenses esteve nesta 
segunda-feira (30), em Brasília, para se reunir com o di-
retor do BNDES, José Henrique Paim Fernandes. O grupo 
era formado pelos estaduais Andrea Murad (PMDB), Ro-
gério Cafeteira (PSB), Bira (PSB), Léo Cunha (PSC), Rafa-
el Leitoa (PDT) e Alexandre Almeida (PSD) e o deputado 
federal Hildo Rocha (PMDB), que coordenou a reunião.

Os parlamentares foram até a capital federal para to-
mar conhecimento dos andamentos das obras que estão 
sendo financiadas pelo banco. Segundo Andrea, a reunião 
foi para esclarecer o andamento das obras e os recursos 
enviados ao Maranhão pelo BNDES. “A equipe técnica 
do banco vai nos enviar todo o levantamento de obras 
paradas, concluídas, aditivadas e as não iniciadas para 
que os parlamentares possam fiscalizar com mais afin-
co os recursos desse empréstimo”, disse Andrea Murad.

Escola 

O vereador Armando 
Costa (PSDC) protocolou 
indicação na Câmara Mu-
nicipal de São Luís, solicitan-
do que o Governo do Estado 
- por meio da Secretaria de 
Educação (Seeduc) – realize, 
com urgência, estudos téc-
nicos no sentido de cons-
truir uma escola em tempo 
integral no Bairro Tibiri, na 
zona rural da capital.

Paralisação

Durante pronuncia-
mento na Câmara de São 
Luís, o vereador Honorato 
Fernandes (PT) se mostrou 
preocupado com o movi-
mento de paralisação dos 
professores da rede muni-
cipal de ensino e propôs 
a formação de uma fren-
te parlamentar para inter-
mediar a negociação entre 
a categoria e o Executivo.

Durante a manhã da segunda-feira (30), foi re-
alizada uma Audiência Pública para debater a atu-
al situação dos sub judice do último concurso da 
PMMA. Outras pautas foram discutidas como o in-
gresso de candidatos ao CFO (Curso de Formação 
de Oficias ) com curso especifico de direito, Mu-
dança na idade para entrada na corporação que 
hoje é de 28 anos passando para 35; Ingresso com 
nível superior; e convocação para o TAF (Teste de 
Aptidão Física). O deputado Cabo Campos falou do 
seu Projeto de Lei que altera a altura e idade para 
candidatos que queiram ingressar na corporação. 
Pela proposta do projeto, o candidato deve possuir 
até a data de inscrição a idade máxima de 35 anos.

O 
ministro da Transpa-
rência, Fiscalização 
e Controle, Fabiano 
Silveira, ligou no iní-

cio da noite desta segunda-feira 
para o presidente interino Mi-
chel Temer e pediu demissão. 
Em 18 dias de governo, ele é o 
segundo ministro que deixa o 
cargo. Em carta, Fabiano Silveira 
ressalta que as gravações que 
o levaram a pedir demissão da 
Transparência mostram “sim-
ples opinião” e são “comentá-
rios genéricos”, negando que 
ele tenha interferido em favor 
de terceiros acerca de inves-
tigações. Silveira diz também 
que foi “involuntariamente en-
volvido” no caso, e, por isso, 
achou melhor deixar a pasta.

“Foram comentários gené-
ricos e simples opinião, decer-
to amplificados pelo clima de 
exasperação política que to-
dos testemunhamos. Não sa-
bia da presença de Sérgio Ma-
chado. Não fui chamado para 
uma reunião. O contexto era 
de informalidade baseado nas 
declarações de quem se dizia 

“Recebi do Presidente Michel Temer 
o honroso convite para chefiar o Minis-
tério da Transparência, Fiscalização e 
Controle. Nesse período, estive imbuí-
do dos melhores propósitos e motivado 
a realizar um bom trabalho à frente da 
pasta. Pela minha trajetória de integri-
dade no serviço público, não imaginava 
ser alvo de especulações tão insólitas.

Não há em minhas palavras nenhuma 
oposição aos trabalhos do Ministério 
Público ou do Judiciário, instituições 
pelas quais tenho grande respeito.  Fo-
ram comentários genéricos e simples 
opinião, decerto amplificados pelo cli-
ma de exasperação política que todos 

testemunhamos. Não sabia da presen-
ça de Sérgio Machado. Não fui chama-
do para uma reunião. O contexto era 
de informalidade baseado nas decla-
rações de quem se dizia a todo instan-
te inocente.

Reitero que jamais intercedi junto a 
órgãos públicos em favor de terceiros. 
Observo ser um despropósito sugerir que 
o Ministério Público possa sofrer algum 
tipo de influência externa, tantas foram 
as demonstrações de independência no 
cumprimento de seus deveres ao longo 
de todos esses anos.

A situação em que me vi involun-
tariamente envolvido – pois nada sei 

da vida de Sérgio Machado, nem com 
ele tenho ou tive qualquer relação – 
poderia trazer reflexos para o cargo 
que passei a exercer, de perfil nota-
damente técnico.  Não obstante o fato 
de que nada atinja a minha conduta, 
avalio que a melhor decisão é deixar 
o Ministério da Transparência, Fis-
calização e Controle.

Externo ao Senhor Presidente da Re-
pública o meu profundo agradecimen-
to pela confiança reiterada.

Brasília, 30 de maio de 2016.

Fabiano Silveira”

Michel Temer se reuniu on-
tem com Renan, alguns minis-
tros e assessores mais próximos 
para avaliar o impacto das gra-
vações e resolveu manter o mi-

Posição 
de Temer

a todo instante inocente”, afir-
mou o ex-ministro. 

Fabiano Silveira ressaltou 
que “nada” sabe da vida de Sér-
gio Machado, ex-presidente da 
Transpetro, e que não tem re-
lações com ele. “A situação em 
que me vi involuntariamente 
envolvido, pois nada sei da vida 
de Sérgio Machado, nem com 
ele tenho ou tive qualquer re-
lação, poderia trazer reflexos 
para o cargo que passei a exer-
cer, de perfil notadamente téc-
nico”, justifica Silveira, dizendo 
que “nada” atingiu sua conduta.

Manifestações 

Ontem, duas manifestações 
pediram a saída do ministro. 
E segundo o Sindicato Nacio-
nal dos Analistas e Técnicos 
de Finanças de Controle da 
CGU (Unacon),quase a tota-
lidade dos 250 servidores em 
cargos de chefia do órgão no 
país deixaram os postos, tam-
bém em protesto.

A Transparência Interna-
cional, organização global de 
combate à corrupção, também 
pediu a saída do ministro. No 

texto, a entidade defende que o 
governo brasileiro deve inves-
tigar exaustivamente as alega-
ções contra Silveira.

A organização apontou que 
suspenderá os diálogos com o 
Ministério “até que uma apura-
ção plena seja realizada e um 
novo ministro com experiên-
cia adequada na luta contra a 
corrupção seja nomeado”. Além 
disso, a Transparência Interna-
cional disse que qualquer mem-
bro do ministério envolvido em 
corrupção ou trabalho contra o 
andamento das investigações 
deve ser exonerado.

O ministro da Transparência 
aparece na gravação feita pelo 
ex-presidente da Transpetro Sér-
gio Machado em que orienta o 
presidente do Senado, Renan 
Calheiros, a não antecipar in-
formações à Procuradoria-Geral 
da República na Operação Lava-
Jato. Antes de se tornar ministro, 
Silveira também teria procurado 
o Ministério Público em busca 
de informações sobre as investi-
gações contra Renan no esque-
ma de corrupção da Petrobras.

nistro no governo. A avaliação 
feita em reunião no Planalto foi 
que não surgirão fatos novos 
sobre as gravações de Silveira, 
e que ele somente teria dado 
“opiniões esperadas” de uma 
pessoa do meio jurídico.

Mesmo com o discurso de 
que não houve nada compro-
metedor em sua fala, interlo-

cutores do Planalto reconhe-
ceram que a pressão política 
pela queda do ministro tornou 
sua permanência insustentá-
vel. Segundo relatos, o minis-
tro se mostrou abalado na con-
versa com Temer, na noite de 
domingo, quando assistiram 
juntos às gravações divulga-
das pelo Fantástico.

Temer afirmou a Silveira, 
segundo seus auxiliares, que 
sua permanência depende 
dele. “Não vejo nada de gra-
ve no que você disse, mas você 
tem que avaliar se sentir que 
está com desgaste pessoal e 
familiar muito grande”, disse 
o presidente interino a Silvei-
ra nesta conversa.

Segundo o Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças de Controle da CGU, servidores em cargos de chefia do órgão no país protestaram
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Raimundo Borges

Político que enriquece 
na política só tem um 
jeito: roubou
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Do ministro da Defesa do governo interino de Michel Temer, 
Raul Jungmann, revendo quea saída das crises no Brasil “é 
pela mão da política, via Congresso, ou então tem retrocesso”.

OBRAS

Advogado 
maranhense vai 
defender Temer

BNDES esclarece aplicação de recursos

Segundo o jornal pau-
lista, edição de ontem, 
existem 14 senadores dos 
que votaram para afas-
tar Dilma, mas agora não 
se posicionam sobre o 
julgamento final. Dentre 
eles, dois maranhenses: 
Roberto Rocha (PSB) e 
Edison Lobão (PMDB). 
Sem falar que o outro ma-
ranhense, João Alberto, 
votou contra a admissão.

Até jornais que apoia-
ram escancaradamente o 
impeachment de Dilma 
Rousseff, como a Folha, 
hoje já falam em dificul-
dade para Michel Temer 
se manter no Planalto 
após o julgamento do Se-
nado, em sessão presidi-
da pelo ministro Ricar-
do Lewandouwski(STF), 
cuja data ainda não foi 
decidida.

Gravações endiabradas
Mesmo parecendo comentário sobre violência em pre-

sídios, mas este não é. O Brasil discute os desdobramen-
tos das revelações nas sequências de áudios, produzidos, 
clandestinamente, pelo ex-presidente da Braspetro, Sér-
gio Machado. Até então um ex-senador desconhecido 
do grande público, Machado subiu ao estrelato da fama 
repentinamente. Bem no começo do governo Michel Te-
mer. Suas gravações vão ficar para a história,pois deixam 
a República à beira de um ataque de nervos. 

Machado virou celebridade repentina. Suas gravações 
levantaram a audiência da Globo, depois que a emisso-
ra dos Marinho passou a ter acesso aos áudios até então 
“vazados” para a Folha de S. Paulo. Machado derrubou 
o ministro do Planejamento Romero Jucá, detonou com 
Renan Calheiros, Eduardo Cunha, uma infinidade de ou-
tros políticos, escancarou o lado obscuro do impeach-
ment de Dilma Rousseff e empurrou o ex-presidente José 
Sarney para o centro do caldeirão político de Brasília.

Políticos de vários partidos e figuras já conhecidas pe-
las delações à Lava-Jato foram arrastados para a dança de 
salão de Sérgio Machado, sem falar em ministros do Su-
premo Tribunal Federal e o juiz Sérgio Moro. O que tudo 
isso vai dar, só Deus sabe. O ministro da Transparência, 
Fiscalização e Controle (antiga Controladoria Geral da 
União), Fabiano Silveira, foi impedido ontem de entrar 
no prédio de seu gabinete. No final da tarde, o ministro 
não resistiu à pressão e entregou sua carta de demissão 
ao presidente interino Michel Temer.

Tucanos apressados (1) 

Depois de se articular com o presidente nacional do PSDB 
para formatar aliança com o PPS de Eliziane Gama, os tu-
canos locais, Carlos Brandão e Pinto da Itamarati, abrem 
caminho rumo ao PSB, comandado em São Luís pelo vere-
ador Roberto Rocha Júnior, filho do senador Roberto Rocha. 

Tucanos apressados (2)

O PSDB já garantiu com Eliziane, candidata à Prefei-
tura de São Luís, a vaga de vice na chapa. Já com o PSB, a 
negociação seria mais complicada, para um partido que 
fez aliança com PTC de Edivaldo Júnior em 2012, e Rober-
to Rocha ficou como vice até ser eleito senador. Agora o 
jogo é outro. Bira do Pindaré jura que será candidato do 
PSB contra Eliziane e Edivaldo. 

Cara de Sarney 
Em artigo publicado ontem, Sarneyzação à vista, o 

colunista José Roberto de Toledo avalia que o governo 
interino de Michel Temer começa a se parecer cada vez 
mais com o de José Sarney.“A tal ponte para o futuro foi 
arquitetada como um fim em si mesmo: levar o PMDB 
ao poder sem intermediários”, resume.

Troca de cadeira
Há uma questão política em aberto na família Lobão. O 

senador Edison Lobão estaria decidido a tirar licença do Se-
nado e permitir a volta do suplente, Lobão Filho, à sua cadeira. 
Ele vote a favor do impeachment – o que o pai teria dificul-
dade de fazer, por ter sido ministro de Lula e de Dilma. Seria 
em julho, mas Lobão espera o rito do processo no Senado.

Rescaldo (1)

Transformado pela mídia pró-impeachment de Dilma 
em espécie de “Geni”, de Chico Buarque, após ele tentar 
brecar o processo e depois recuar (pela pressão), o de-
putado Waldir Maranhão voltou a ser notícia na Globo. 
Motivo, contas de campanha de 2010 não explicadas ao 
TRE-MA, até ser o processo extinto. 

Rescaldo (2)

Waldir – para ser justo – não fez nada diferente, nem estu-
pefato do que a grande maioria dos políticos faz: esconder 
o real valor dos gastos de campanha. Em 2010, ele “esque-
ceu de contabilizar”  R$ 577 mil, mas“enrolou” o processo, 
com recursos, até vê-lo extinto. Agora, tentam ressuscitar 
o caso, como rescaldo da trapalhada do impeachment.

JOÃO CARVALHO JR.
ESPECIAL PARA O IMPARCIAL

O 
presidente interino 
Michel Temer (PMDB) 
está na mira da justi-
ça tanto quanto a sua 

antecessora, a presidente afas-
tada Dilma Rousseff (PT). Te-
mer tem direito a defesa feita 
pelo Advogado Geral da União, 
mas decidiu contratar um ju-
rista particular, e o escolhido 
é um maranhense.

O advogado Marcus Viní-
cius Furtado Coêlho deve de-
fender Michel Temer em dois 
processos distintos, que estão 
no Tribunal Superior Eleitoral 
e na Justiça Federal no Rio de 
Janeiro, respectivamente.

O processo mais preocupante 
diz respeito à cassação da cha-
pa PT-PMDB. Foram três ações 
ajuizadas pela oposição que a 
defesa de Temer vai lutar para 
que a corte julgue separadamen-
te a responsabilização dele e de 
Dilma Rousseff. O escritório de 
Coêlho vai unir forças ao advo-
gado Gustavo Bonini Guedes, 
que já vinha representando o 
presidente interino.

OAB

Marcus Vinícius Coêlho foi 
presidente do Conselho Fede-
ral da Ordem dos Advogados 
do Brasil,  a maior entidade re-
presentativa da classe, entre os 
anos de 2013 e 2016. Uma das  
principais iniciativas de Mar-
cus Coêlho à frente da OAB foi 
acionar a Comissão de Ética da 

Marcus Vinícius Furtado Coêlho deve defender o presidente Michel Temer em dois processos 
distintos, que estão no Tribunal Superior Eleitoral e na Justiça Federal no Rio de Janeiro

Parlamentares maranhenses 
estiveram reunidos, no Rio de 
Janeiro, com o diretor das Áreas 
de Infraestrutura Social, Meio 
Ambiente, Agropecuária e In-
clusão Social do BNDES (Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social), José Hen-
rique Paim, para esclarecer o 
andamento das obras finan-
ciadas pelo banco no estado 
do Maranhão.

Os diretores reafirmaram o 
empenho do governador em cor-
rigir os problemas herdados da 
gestão passada. “As obras que 
estão paralisadas ou atrasadas 
decorrem de algum descum-
primento do contrato na ad-
ministração anterior. Não há 
nenhuma alteração causada 
pela atual gestão. Estamos no 
caminho certo”, afirmou o de-
putado Rogério Cafeteira (PSB).

Aos deputados, o BNDES in-
formou que na atual adminis-
tração é evidente a gestão para 
que o contrato seja rigorosa-
mente cumprido. “Ficou muito 
claro que a gestão do governa-
dor Flávio Dino está cumprin-
do 100% a sua parte”, comple-
mentou o deputado Rogério.

O deputado Bira do Pinda-
ré (PSB) ressaltou que a reu-
nião com o órgão ratificou a 
correta aplicação dos recursos 
do BNDES nas obras no Ma-
ranhão. “Reunião hoje no Rio 
de Janeiro com presidente do 

Ainda de acordo com o de-
putado Cafeteira, a direção do 
BNDES revelou que a maio-
ria dos pagamentos irregulares 
identificados no contrato de 
empréstimo com o Estado foi 
na área da saúde, ainda durante 
a gestão anterior. “As glosas de 
pagamento aconteceram em 
grande parte nas obras des-
tinadas à saúde. As constru-
ções de vários hospitais foram 
iniciadas sem autorização do 
BNDES”, afirmou.

Os diretores revelaram, 
ainda, que o consórcio Co-

brape/STPC, responsável pelo 
acompanhando dos recursos 
do BNDES no Maranhão, cons-
tatou que, por vezes, as ver-
bas liberadas pelo banco eram 
utilizadas para pagamento de 
obras diferentes.

A reunião na sede do BNDES, 
no Rio de Janeiro, contou com 
a presença do deputado federal 
Hildo Rocha (PMDB) e dos depu-
tados estaduais Rogério Cafetei-
ra (PSB), Bira do Pindaré (PSB), 
Rafael leitoa (PDT), Léo Cunha 
(PSC), Andrea Murad (PMDB) e 
Alexandre Almeida (PSD).

Câmara dos Deputados para 
pedir a maior celeridade no 
julgamento do presidente da 
Casa, Eduardo Cunha (PMDB-
RJ). Ele também fez críticas ao 
atual sistema eleitoral. “O sis-
tema eleitoral brasileiro hoje 
estimula a corrupção. É caixa 
dois, sobra de campanha”, dis-
se à época.

Governo Temer

O advogado foi um dos no-
mes cotados por Michel Temer 
para assumir a Advocacia Ge-
ral da União (AGU). Quando 
Michel ainda estava na vice-
presidência, ele chegou a se 
reunir com Marcus Vinícius 
Coêlho para ouvir o que a Or-

SAIBA MAIS

História longe do MA

Marcus Vinícius Furtado Coêlho nasceu na cidade de Paraibano, 
mas se formou profissionalmente no Piauí – é formado em 
Direito pela Universidade Federal do Estado. Mantém dois 
escritórios, um na cidade de Teresina (PI) e outro em Brasília 
(DF). Na seccional piauiense da OAB, Marcus foi escolhido 
para ser conselheiro federal. Foi o primeiro passo para chegar 
à Secretaria-Geral da Ordem e, posteriormente, a presidência 
nacional. Com 44 anos, Furtado Coêlho é doutor em Direito 
Processual pela Universidade de Salamanca, na Espanha.

Marcus Vinícius  foi um dos nomes cotados por Michel Temer para assumir a Advocacia Geral da União (AGU)

dem dos Advogados tinha de 
ideias. Os encontros também 
serviram para troca de conhe-

cimentos jurídicos, tendo em 
vista que o próprio presidente 
é também advogado.

BNDES serviu para certificar 
que o Governo está indo bem 
na execução dos investimen-
tos”, destacou o deputado.

Saúde tem irregularidades

7 

deputados participaram 
da eunião com a direção 

do BNDES

Aos deputados, o BNDES informou que na atual administração é evidente a aplicação correta dos recursos
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Cautela para se aposentar

Capitanias e patrimonialismo

Areinha é um bairro da cidade de São Luís. Está localizado 
próximo ao centro da cidade. Contabiliza 44 anos de existência. 
Tudo começou na época da construção da Ponte Bandeira 
Tribuzzi nos idos de 1972. Os então moradores da Camboa 
foram remanejados para o loteamento da Areinha, da União 
de Moradores do Bairro da Areinha (UMBA), e, então, surgiu 
o bairro. Uma de suas principais avenidas, que dá acesso à 
Avenida dos Africanos, é corredor diário de transporte, tendo ao 
longo de sua extensão comércios de todo o tipo. Nos últimos 20 
anos, os moradores passaram a conviver com ilustres vizinhos,  
órgãos da Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, 
Tribunal de Contas da União, mas nem assim dificuldades 
estruturais foram superadas. Destaca-se também a realização 
dos desfiles da Semana da Pátria. O bairro possui uma emissora 
de rádio e tv: Rádio e Tv São Luís. A foto retrata o local em 1975.
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 NUNA NETO
A manchete de O Im-

parcial de 31 de maio di-
zia “Bolsa Família Escola  

benefi ciará 1 milhão de 
maranhenses” e tratava 

do programa criado pelo 
governador Flávio Dino, 
que faria a transferência 
de subsídio equivalente 

a uma parcela mensal do 
repasse realizado pelo go-

verno federal às famílias 
cadastradas no programa 

Bolsa Família. A expectati-
va era que com o repasse, 

crianças e adolescentes 
da rede pública de ensino 

de todos os 217 munici-
pios do Maranhão seriam 
benefi ciados diretamente 
com recursos para a com-
pra de material escolar no 

início do ano letivo.
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Vice-presidente do conselho diretor 

motense culpa os problemas financeiros 

e a falta de patrocinadores pela crise do 

clube na temporada 2015
PÁGINAS 4 E   5

São Luís, domingo, 31 de maio de 2015
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Roberto
abre o jogo

O programa instituído pelo governador Flávio Dino fará a transferência de subsídio equivalente a uma parcela mensal do repasse realizado pelo go-
verno federal às famílias cadastradas no programa Bolsa Família. Com o repasse, crianças e adolescentes da rede pública de ensino de todos os 217 mu-

nicípios serão beneficiados diretamente com recursos para a compra de material escolar no início do ano letivo.
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“NÃO ESTOU
DISPOSTA”

Falas de personagens
de novelas, como 

Beatriz (Glória Pires), e 
de apresentadores de 
programa viralizam 

na internet
SUPLEMENTO  

 

Alta 

Baixa  

Alta

Baixa

  Marés   Bastidores
Em meio às votações da “refor-

ma política” do deputado Eduar-
do Cunha, presidente da Câma-
ra, o DEM e o PTB, que passaram 
meses discutindo a fusão, desis-
tiram da ideia.

  Giro 
Até maio de 2016, a Justiça Eleito-
ral da 47ª Zona pretende alcançar 
o número de 100 mil eleitores em 
São José de Ribamar. Atualmente, 
são pouco mais de 82 mil aptos a 
votar no município.

 Dro gas de la bo ra tó ri o são até 100 
ve zes mais fortes que as ori gi nais e 
po dem ma tar no pri mei ro uso.  Tra ta-
men to e des co nhe ci men to de efei tos 
no or ga nis mo são de sa fi os.

Saúde   Opinião

Os primeiros 20 anos da internet 
Stelleo Tolda

Doze anos de Innovare 
Marco Antônio Coêlho Lara

Por que o voto é obrigatório? 
Edson Vidigal

A Justiça global e a Fifa 
Jorge Fontoura

Nossa Visão
Exportações debilitadas

Ruy Palhano
Atenção ao uso de tranquilizantes

  DOMINGO, 31 DE MAIO DE 2015

Mais de 16 mil motoristas mara-
nhenses com Permissão para Dirigir 
(PD) ou Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) prestes a vencer come-
çam a receber, a partir de amanhã, 
uma carta-alerta sobre o fim da va-
lidade dos documentos.    URBANO 2

Motoristas serão 
alertados sobre 
fim da validade 
da habilitação  

Desafios da comunicação
 Hoje é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. 

Especialistas da área falam sobre os desafios e avanços 
da comunicação na atualidade.

SUPLEMENTO

Discípulos dos Medalhões

Bolsa Família Escola  
beneficiará 1 milhão

de maranhenses

NEGÓCIOS 
Innovare 2015

 premiará práticas 
judiciais inovadoras
No Maranhão, o Prêmio Innovare 
2015 teve 12 trabalhos inscritos. A 
premiação ocorre nacionalmente, 
com o  objetivo de  premiar práti-
cas inovadoras realizadas por ma-
gistrados, defensores públicos e 
advogados públicos e privados de 
todo o Brasil.  NEGÓCIOS 8

EMPREGO   19 mil vagas em 130 concursos com salários de até  R$ 30 mil 

A modelo, atriz e 
apresentadora Caroline 
Bitencourt, conhecida 

por ser um dos nomes 
mais requisitados para 

editoriais de moda, desfiles 
e publicidade, também 

representa o universo fitness 
e veio conferir as novas 

instalações da academia 
Personal Group.  

ELITE/ PÁGINA  7

Operação Cayenne  
Dono de empresa 

envolvido na fraude 
da Univima se 

apresenta à polícia

O Moto Club
segundo 
Roberto 

Fernandes

TV@dabr.com.br

Os herdeiros de Humberto 
no Boi de  Maracanã

Teteco, Ribinha e Humberto Filho comprometidos com a família e o Boi  

São Luís, domingo, 31 de maio de 2015

www.oimparcial.com.br

Presença de EliteA modelo, atriz e apresentadora Caroline Bitencourt, conhecida por ser um dos nomes mais requisitados para 

editoriais de moda, desfiles e publicidade, também representa o universo fitness e veio conferir as novas 

instalações da academia Personal Group, localizada na Avenida dos Holandeses Página  7

Empresária 
Luciana Garros, 
franqueada da 

Malwee em São 
Luís, em perfil

Página 3

Gaia Restaurante e seleto público nos almoços de domingo 
Página 4

Papete lança registro memorável dos cantadores de Bumba-Boi
Página 5

Casa das Dunas é nova opção de diversão e entretenimento da capital 
Página 6
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O Imparcial inicia hoje a série de reportagens que mostra 
o futuro da cantoria do bumba meu boi do Maranhão, uma 
leitura dos herdeiros culturais dos mestres cantadores (os Me-
dalhões da Ilha). A primeira matéria mostra Humberto Filho, 
Ribinha e Teteco, filhos do Guriatã, a nova configuração do 
batalhão do Maracanã, após a morte do Mestre Humberto. 

 IMPAR

Vice-presidente do conselho 
diretor motense culpa os 

problemas financeiros e a falta 
de patrocinadores pela crise do 

clube na temporada 2015.
SUPERESPORTES 5
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O empresário Francisco José Sil-
va Ferreira, proprietário da F.J.S.F 
Comércio, acusado de movimentar 
R$ 21 milhões e 402 mil dos quase R$ 
34 milhões desviados da Universi-
dade Virtual do Maranhão, apresen-
tou-se na sede da Superintendência 
Estadual de Prevenção e Combate 
à Corrupção. Ele tinha sido o único 
suspeito cujo mandado de prisão 
não havia sido cumprido duran-
te a ‘Operação Cayenne’.  URBANO 

“Não é reforma política, 
é reforma eleitoral”
Pedro Fernandes comenta as primeiras 
votações da reforma política

POLÍTICA 3 

Delma Andrade, secretária  de Turismo, explica as 
ações para promover os destinos do Maranhão

 “O estado (...) praticamente 
saiu da prateleira do Turismo“

CPI  que investiga 
assassinatos 
de jovens virá 
ao Maranhão

GERAL 6

Lendas virtuais, 
problema real

Mensagens falsas se espalham nas redes sociais e causam problemas. 
O crime virtual tem crescido devido ao anonimato e à impunidade. 

A polícia busca na tecnologia alternativas para identificar os infratores.
URBANO

POLÍTICA 2
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Em 1534, Dom João III, rei de Portugal, 
celebrou a primeira parceria público-privada 
da nossa História. O monarca dispunha das 
terras descobertas por Cabral e não havia 
recursos para colonizá-las. Através de édito 
real criou as capitanias hereditárias, doan-
do-as aos amigos, na perspectiva de que in-
vestissem no povoamento e instalação dos 
aparelhos do Estado. Em contrapartida, os 
donatários explorariam as riquezas natu-
rais da fl ora, fauna e minérios. Para alguns 
historiadores, a instalação das capitanias 
é o marco inicial do patrimonialismo na-
cional. Em 1630, o religioso frei Vicente de 
Salvador publicou a primeira História do 
Brasil, nela, há a afi rmação: “nenhum ho-
mem nesta terra é repúblico”.

É o reconhecimento de que por aqui, 
não havia distinção entre o patrimônio 
público e o privado, característica domi-
nante do patrimonialismo, conduzindo 
os detentores do poder político a agirem 
como se o Estado fosse o seu negócio pri-
vado. Clássicos da sociologia como “Coro-
nelismo: enxada e voto”, de Victor Nunes 
Leal; “Os donos do Poder”, de Raymundo 
Faoro, reafirmam o caráter patrimonialis-
ta, datado da formação histórica do Esta-
do brasileiro, manifesto na ação dos seus 
governantes. As gravações recentemente 
divulgadas da operação “Lava Jato”, exibem 
a forma peculiar de agir de nossas elites. 

Victor Nunes Leal, ministro do Supre-
mo Tribunal Federal nomeado por Jusce-
lino Kubitschek, cassado pela ditadura de 

64, narra como os latifundiários a domi-
naram os feudos eleitorais, formalizaram 
os governos pós -1930, tal como faziam na 
República Velha. Semelhantes procedimen-
tos prosseguiram na República da Consti-
tuição de 1988, agora, sob o domínio do 
Estado capitalista, proprietário de uma 
das maiores petrolíferas do mundo, a Pe-
trobras. Daí os excessos. O petróleo é um 
negócio milionário, causa a maldição dos 
gastos estratosféricos. As somas são extraor-
dinárias, conduzem a propinas geradoras do 
enriquecimento ilícito às custas do erário. 

As práticas, usos e costumes emergi-
dos na divulgação das gravações da Lava 
Jato remontam ao Brasil colonial. As di-
ferenças situam-se no plano da capita-
lização do Estado brasileiro, no contex-
to atual, produtor de petróleo, de aviões; 
exportador de minérios, de soja, dispõe 
incomparavelmente de mais recursos fi-
nanceiros, usados ao gosto e a conveni-
ência dos governantes. 

No Legislativo, os parlamentares ele-
gem-se com o financiamento do próprio 
Estado, depois se sustentam com as emen-
das e os cargos. O mesmo se aplica aos 
cargos do Executivo, na União, nos esta-
dos e nos municípios. Há outras contri-
buições relevantes para a moldagem do 
crítico cenário nacional.

As novas tecnologias de informação e 
comunicação, as redes sociais, vêm tor-
nando público o que se ocultava outro-
ra. De outra parte, o Judiciário dispõe de 
instrumentos legais ensejando a delação 
premiada e os acordos de leniência, ante-
riormente inexistentes. E acima de tudo, 
constata-se a existência de consciência 
política de parte da sociedade brasileira, 
irresignada com esse modo de fazer polí-
tica e de alocar e gastar recursos públicos.

O inconformismo se volta a todos os 
partidos políticos, ao governo e a situação. 
Resta a indagação fundamental: as elites, 
que se reproduzem desde o período colo-
nial, admitirão   reforma política capaz de 
permitir o exercício do poder político de 
parte da sociedade brasileira. Renuncia-
rão os seculares privilégios que os colocam 
acima das leis? Os futuros acontecimentos 
se encarregarão das respostas.

Por ora, convém assinalar um traço de 
nossa cultura que se traduz na conduta dos 
governantes, de se comportarem ao largo 
da maioria da população. Não se vê presi-
dentes, governadores, deputados, senado-
res, fazendo compras nos supermercados, 
abastecendo veículos nos postos de gaso-
lina, enfim, praticando os atos normais 
da vida de uma pessoa comum, explican-
do a ignorância que têm das agruras dos 
preços, do abastecimento, do engarrafa-
mento. Permanecem isolados em redo-
mas, cercados de áulicos. Não conhecem 
a tragédia da segurança pública, as filas 
dos hospitais, os engarrafamentos do trân-
sito. Vivem uma realidade social distinta 
da maioria da população. Tudo herança 
do patrimonialismo que as faz donas do 
Estado e a população de súditos.

Em cada Estado da “Federação” per-
duram as capitanias hereditárias, e o pa-
trimonialismo faz os partidos e grupos 
enquistados no poder elaborarem longos 
projetos de dominação, pouco importando 
os meios utilizados para a sua execução.  
Aspas na Federação, é para dizer que se 
trata de ideal a ser conquistado.

A revolução tecnológica, as mudanças 
na sociedade, não alteraram as formas de 
atuação política das elites, os primeiros 
passos serão dados quando começarem 
a se comportar como pessoas comuns.

Em meio às incertezas próprias do mo-
mento adverso pelo qual passa o país, o go-
verno interino ressuscita a necessidade de 
reforma da Previdência Social. O tema ga-
nha força e coloca a providência como ine-
xorável diante do rombo fi scal de R$ 170,5 
bilhões neste ano e da trajetória de cresci-
mento da dívida pública. Como equilibrar 
as contas públicas, se o defi cit previdenci-
ário somará R$ 146,3 bilhões? Não há saí-
da. Ou se corrige o sistema agora, ou não 
haverá caixa para manter a garantia consti-
tucional para a atual e as futuras gerações.

Certo é que, do jeito que está, a conta 
não fecha. O desafio do governo — interino 
ou não, o atual ou o futuro — é reformular 
o sistema a fim de estabelecer mecanis-
mos que contenham a despesa, melho-
rem a arrecadação e propiciem equilíbrio 
entre receita e gastos. Uma das propostas 
do Executivo é romper com a idade dife-
renciada para homens e mulheres. A ida-
de mínima de aposentação passaria a ser 

de 65 anos para ambos os sexos, aliada a 
30 anos de contribuição. Assim, em lugar 
da fórmula vigente resultado da soma da 
idade e tempo de contribuição distinta 
— 85 para mulheres, e 95 para homens 
— valeria apenas a última opção.

Algumas distorções no sistema estão 
identifi cadas. Entre elas, as pensões vita-
lícias para quem tem benefícios; e a regra 
em que os patrões só pagam pelos primei-
ros 15 dias de afastamento do  trabalhador 
afastado da atividade por motivo de doença. 
Para o governo, o ideal seria que o empre-
gador arcasse com o salário integral pelo 
período de 30 dias, e o benefício previden-
ciário passaria a ser concedido no mês, caso 
o afastamento ultrapassasse esse limite. A 
Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), 
que assegura um salário mínimo para ido-
sos acima de 65 anos e aos defi cientes fí-
sico, mental e intelectual de longo prazo, 
custeada pela Previdência Social, também 
é outro problema a ser equacionado.

O tema é sensível, polêmico e mexe 
com os nervos dos brasileiros. Mas cau-
tela é conduta que se impõe no momen-
to. Correr para antecipar a aposentado-
ria poderá significar prejuízo sem reparo 
mais adiante. O governo garante que di-
reitos adquiridos serão respeitados. É o 
caso do assegurado que, hoje, poderia se 
aposentar pela regra 85/95. Quem apenas 
tem expectativa de direito será submeti-
do às mudanças que vierem.

O projeto, de autoria do Executivo, não 
está elaborado. Quando estiver, terá que 
passar pelo crivo do Congresso Nacional, 
espaço de debate e de correções. Os traba-
lhadores, por meios de suas representações, 
não fi carão de braços cruzados. Poderão 
opinar e pressionar para que as alterações 
não signifi quem danos a conquistas que 
entendem relevantes às diferentes catego-
riais profi ssionais. Mas, o ministro da Fa-
zenda, Henrique Meirelles, adiantou que 
sacrifícios serão exigido de todos.

BRT Metropolitano pretende melhorar 
serviço de transporte e desafogar trânsito

Mary Luce Ribeiro - Leite, oftamologista, ônibus... o que 
mais virá? Em época de eleição, tudo pode. E ah!, ia es-
quecendo da falta da farda dos alunos das escolas, pois 
faz mais de ano que a medida foi tirada.

Anderson Marreiros - Cara de pau na época da eleição, 
Castelo ia colcoar VLT e agora vem com o tal do BRT. Se 
ele queria mesmo melhorar então teria dado continuação 
ao VLT, como ele vai sair e vai entra outro prefeito muda 
tudo e nosso dinheiro vai ser jogado fora novamente.

Matheus Pires - Que máximo! Parabéns e que realmen-
te saia mesmo.

Viatura da Polícia Militar capota na BR-135

Alvaro Nascimento Nascimento - Já é a segunda somente 
este ano. Há alguns meses, uma viatura colidiu com o poste 
em frente à Eletronorte, na BR-135, derrubando o poste.

Paulo Garcês - Isso é o que dá usar carro com roda de 
liga leve na PM.

Gilberto Pires - Com certeza, deixaram os parafusos da 
roda fogados.

Protesto interdita a região do Jaracati 

Lucianna Fontenele - Deveriam ir protestar em frente ao 
Palácio do governador e Prefeitura e não bloquear a ida e 
vinda de pessoas. Sei o quanto prejudica essas crianças 
fi carem sem aula, mas também não é justo os professo-
res ganharem um salário tão ruim e ainda, na maioria das 
vezes, trabalhando em condições insalubres na maioria 
das nossas escolas que não têm segurança alguma.

Wellington Britto -Protesto por educação, válido! Aí em 
outubro vai e troca o voto por um saco de cimento, vai 
entender esse povo.

Fariseus Brasil - Uma dúzia de pessoas têm mais direitos 
que mais de 200mil que passam nessa avenida todo dia?
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Meirelles 
aposta no 

crescimento 
Ministro da Fazenda avalia que o avanço da arrecadação e da economia podem 

gerar resultados fi scais mais favoráveis que o esperado por analistas atualmente

7

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
afirmou que as propostas 
de mudança na Previdência 
ainda estão em discussão 
e que é natural que os 
parlamentares sugiram 
alterações no conteúdo 
previsto em uma primeira 
avaliação. Ao comentar 
matéria publicada pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, 
na qual congressistas 
condicionam o apoio às 
medidas a mudanças nos 
textos, Meirelles afirmou que 
isso faz parte da democracia.
"Agora nós entramos em 
um processo de conversa, 
de discussão, como deve ser 
em uma democracia. Isso 
é absolutamente legítimo 
e desejável. As medidas 
têm de ser amadurecidas 
e tomadas da forma 
adequada", comentou o 
ministro. "Há manchete 
de jornal apontando que 
líderes partidários querem 
negociar medidas. Seria 
surpreendente se fosse 
diferente", complementou.
Meirelles voltou a defender 
que o mais importante é 
garantir que todos tenham 
segurança de que vão 
receber suas aposentadorias 

no devido tempo. Isso 
significa garantir a 
solvência da Previdência 
Social a longo prazo. 
"Muita gente me pergunta 
se é possível conversar 
sobre esse assunto com 
os congressistas, e é sim. 
Todos concordam que a vida 
média de um brasileiro, 
há algumas décadas, era 
muito menor do que é hoje. 
Tenho me encontrado com 
congressistas que dizem que 
temos razão, contam casos 
de pessoas que têm mais 
tempo de aposentado do que 
de trabalho", contou.
O ministro disse que o 
governo só apresentou, 
por enquanto, as primeiras 
medidas, e que ainda existe 
uma série ampla de projetos 
a serem implementados. 
"Nós continuaremos 
trabalhando intensamente 
nos próximos meses e, 
dependendo da evolução 
política, nos anos seguintes. 
Estamos preparando 
medidas que vão sendo 
tomadas gradualmente, 
mas começando pelo 
fundamento, propondo 
uma evolução das 
despesas públicas que seja 
sustentável para o país."

PREVIDÊNCIA SOCIAL
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Todos concordam que a vida 
média de um brasileiro, há 

algumas décadas, era muito 
menor do que é hoje

Henrique Meirelles,
ministro da Fazenda

Temos que focalizar 
as razões da queda de 

crescimento, da atividade 
e da confi ança e começar 

a tomar as medidas 
macroeconômicas para 

que o país volte a crescer

Henrique Meirelles,
ministro da Fazenda

O 
ministro da Fazenda, Hen-
rique Meirelles, afirmou, 
ontem ( 5), que o cresci-
mento do Brasil deverá 

voltar a acontecer nos próximos 
trimestres. Ele ressaltou que o ní-
vel de atividade no país passa por 
um momento de inflexão e seria 
um erro fixar datas para que isso 
ocorra. "Temos que focalizar as 
razões da queda de crescimento, 
da atividade e da confiança e co-
meçar a tomar as medidas macro-
econômicas para que o país volte 
a crescer", disse.

Meirelles ponderou que a si-
tuação macroeconômica tem 
que estar ajustada para liberar as 
forças produtivas do país. Nesse 
contexto, os consumidores terão 
confiança para retornar a com-
prar produtos, porque quem está 

empregado terá mais certeza que 
seu posto de trabalho será preser-
vado e quem está desempregado 
terá condições melhores para ser 
contratado. Ele também destacou 
que nesta conjuntura é preciso 
que os empresários voltem a ter 
confiança para investir, empregar 
mais funcionários e aumentar a 
produção."Para isso, a situação 
macroeconômica do país, prin-
cipalmente a questão da dívida 
pública e da inflação, na medi-
da em que isto esteja caminhan-
do na direção correta, vai gerar a 
restauração da confiança e queda 
gradual do nível de risco da eco-
nomia e dos custos de produção", 
disse Meirelles. O ministro fez os 
comentários após participar de 
evento promovido pela Câmara 
do Comércio França Brasil.

De janeiro a março des-
te ano, surgiram no país 
5l6.201 empresas, o que 
representa 7,5% acima 
do registrado em igual 
período de 2015, 
quando foram cria-
das 480.364 novos 
empreendimentos. 
Esse é o maior nú-
mero de empresas 
já registrado no 
primeiro trimes-
tre, desde 2010, quando teve 
início a pesquisa em torno do 
Indicador Serasa Experian de 
Nascimento de Empresas. O 
recorde anterior foi registra-
do no mesmo período do ano 
passado.

Os economistas da Sera-
sa Experian afi rmaram, no 
entanto, que esse aumento 
não signifi ca uma retomada 
do crescimento econômico 
e, sim, um meio que pessoas 
desempregadas buscam para 
gerar uma renda. “O aumento 
de novas empresas no primei-
ro trimestre foi puxado pelo 
surgimento de microempreen-
dedores individuais. Este mo-
vimento tem sido determina-
do, principalmente, pela perda 
de postos formais no merca-
do de trabalho, por causa da 
recessão econômica, impul-
sionando trabalhadores de-
sempregados a buscarem, de 
forma autônoma e formaliza-
da, alternativas econômicas 
para a geração de renda”, diz 
nota da Serasa.

O número de microempre-
endedores individuais (MEIs) 
apresentou expansão de 14% 
com a formalização de 413.555 
novos negócios. No mesmo pe-
ríodo, houve queda de 13,8% 
na abertura de empresas in-
dividuais, com um total de 
38.553 companhias criadas 
ante 44.718 no mesmo trimes-
tre do ano passado.Também 
houve redução de 16,7% no 

caso das Sociedades Limita-
das, com um total de 39.994 
ante 48.012. Já o surgimento de 
empresas de outras naturezas 
teve queda de 2,9%, atingindo 
um total de 24.099.

Mais da metade dos no-
vos empreendedores (63%) 
buscaram o setor de serviços 
(324.984), segmento que mais 
cresce nos últimos seis anos. 
O segundo maior interesse é 
o setor do comércio, com a 
abertura de 146.830 empresas, 
mas cuja participação recuou 
de 35% para 28,4% do total. Na 
área industrial, foram abertas 
43.163 empresas (8,4% do to-
tal), número que representa 
uma estabilidade.

Ocorreram altas nas regiões 
Sudeste (6,8%) e Sul (4,4%), ao 
mesmo tempo em que houve 
queda nas demais: Nordeste 
(- 3,9%); Centro Oeste (-3,5%) 
e no Norte (-0,6%). Dos 27 es-
tados brasileiros, 19 apresen-
taram avanços com destaque 
para o Amapá, com alta de 
38,6% (1.239 novas empresas).

Em seguida, está o Rio de 
Janeiro, com elevação de 18,8% 
((54.641 novas empresas). Em 
terceiro, Santa Catarina, com 
alta de 14,6% (22.072 novas 
empresas).

Em número, São Paulo li-
dera com a criação de 145.324 
empresas, seguida de Minas 
Gerais com 58.271; do Rio de Ja-
neiro ( 54.641); Paraná (33.274) 
e Rio Grande do Sul (30.764).

Número de empresas 
criadas bate recorde 

Dados de 2016

Os 10 melhores colocados

1 Hong Kong

2 Suíça

3 Estados Unidos

4 Cingapura

5 Suécia

6 Dinamarca

7 Irlanda

8 Holanda

9 Noruega

10 Canadá

Posições

COMPETITIVIDADE

Brasil cai  pelo sexto 
ano seguido no ranking 

O Brasil perdeu mais uma 
posição no Ranking de Compe-
titividade Global da renomada 
escola de negócios suíça Inter-
national Institute for Manage-
ment Development (IMD). O 
país caiu da 56ª colocação para 
a 57ª classifi cação em uma lis-
ta de 61 economias pesquisa-
das, conforme o estudo anual 
do IMD divulgado ontem em 
Lausanne, na Suíça. Apenas 
Croácia, Ucrânia, Mongólia 
e Venezuela fi caram atrás do 
Brasil no ranking global.

“A forte percepção de cor-
rupção no país e a falta de cre-
dibilidade do governo foram 
alguns dos fatores para que 
contribuíram para essa que-
da”, explicou José Caballero, 
pesquisador sênior do cen-
tro de competitividade mun-
dial do IMD.

Este é o sexto ano seguido 
de queda do país na lista de pa-
íses pesquisadas pelo IMD. “O 
Brasil só não caiu mais porque 
não há mais para onde cair no 
ranking”, destacou o coorde-
nador do núcleo de Inovação e 
Empreendedorismo da Funda-
ção Dom Cabral e responsável 
pela pesquisa do Ranking de 
Competitividade do IMD no 
Brasil, o professor Carlos Ar-
ruda. Ele destacou que hou-
ve uma piora generalizada em 
vários indicadores, salvo algu-
mas exceções, como em infra-
estrutura. "O país conseguiu 
registrar um pequeno avanço, 
principalmente, devido aos in-
vestimentos realizados nas pri-

vatizações de aeroporto e isso 
melhorou um pouco a percep-
ção dos executivos", explicou. 
Já no item fi nanças públicas, 
por exemplo, o Brasil fi cou em 
último lugar, ou seja, pior até 
que a Venezuela.

O Brasil só não 
caiu mais porque 
não há mais para 

onde cair no 
ranking

Carlos Arruda,
professor



G I RO
 Edivaldo pegou o bairro (São Raimundo) inteiro que vivia 
na lama, destruído, e entregou um bairro lindo, novo

Deputado Edivaldo Holanda em discurso na Assembleia

São Luís, terça-feira, 31 de maio de 2016

Super  Chip 

O ator e humorista Marcos Veras em-
presta a voz ao personagem animado 
que estará presente nos próximos fil-
mes da TIM.  Canta em ritmo de funk 
que “não deseja para ninguém” o há-
bito comum dos brasileiros de terem 
mais de um chip para aproveitar dife-
rentes promoções.

 Super  Chip 2 

O Super Chip destaca que a oferta 
pré-paga da TIM traz os melhores bene-
fícios para o cliente, todo reunidos em 
um único SIMCard: 500MB de internet 
na maior rede 4G do Brasil, 100 minu-
tos em ligações para qualquer número, 
de qualquer operadora, e uso do servi-
ço de streaming TIMmusic by Deezer, 
tudo por apenas R$ 10 por sete dias.

Grupo Mateus promove “Integrarh” 
Mais de 120 profissionais do Departamento de Recursos Humanos das regiões onde o 

Grupo Mateus está presente (MA, TO e PA) estiveram em São Luís, na última sexta-feira 
(27), participando do “Integrarh”, evento que teve como objetivo abordar a importância de 

um Recursos Humanos cada vez mais estratégico dentro de uma organização. Realizado 
na Fazendinha, no município de Raposa, o “Integrarh” contou com palestra de Anderson 

Miranda, mestre em Administração Profissionalizante, MBA Internacional em Gestão 
Empresarial – ambos  pela FGV e Doutorando em Gestão pelo Instituto Universitário de 

Lisboa. Na foto, Daniel Cordeiro (G. Mateus), Railma Lima (G. Mateus), Anderson Miranda 
(Palestrante) e Roberta Estrela (G. Mateus).

Dia “D” Detran
O Departamento Estadual de Trânsito 

do Maranhão (Detran-MA ) realiza dia 
3 de junho o Dia D de mobilização para 

as inscrições do Programa CNH Rural. O 
programa é uma iniciativa do Governo do 

Estado, por meio do Detran-MA. Nesta 
edição vai beneficiar 2.100 trabalhadores 

rurais com a gratuidade da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), 

categoria A (motocicletas).  
 

 Investimento
  A Oi investiu mais de R$ 12,8 milhões 

no Estado do Maranhão no primeiro 
trimestre de 2016. A operadora está 

priorizando investimentos em suas redes 
de telecomunicações como uma das 

estratégias do plano de transformação 
operacional da companhia para melhoria 

da qualidade do serviço aos clientes em 
todas as regiões.   A Oi oferece cobertura 
4G nas cidades de São Luís e Imperatriz.

Educação

O presidente da Comissão de Educa-
ção da Assembleia Legislativa, deputado 
Fábio Braga (SD), defendeu a formação 
de um amplo grupo de trabalho para 
discutir estratégias, a fim de melhorar 
o setor educacional do Maranhão. O 
deputado comprometeu-se em levar 
ao secretário de Estado da Educação 
as sugestões debatidas para ajudar a 
definir as metas de trabalho em bene-
fício da qualidade do ensino. 

Segurança

O deputado estadual Cabo 
Campos (DEM) promoveu uma 
Audiência Pública para debater 
a atual situação dos sub judice 
do último concurso da PMMA. 
O parlamentar parabenizou a 
luta dos candidatos, lembrando 
o longo e difícil caminho per-
corrido por eles desde o início 
e afirmou que medidas toma-
das na Audiência Pública serão 
encaminhadas às autoridades 
governamentais.

BNDES

A deputada Andrea Murad (PMDB) 
e mais seis parlamentares maranhen-
ses estiveram na sede do BNDES em 
reunião com o diretor José Henrique 
Paim Fernandes. A parlamentar to-
mou conhecimento dos andamentos 
das obras que estão sendo financiadas 
pelo banco e pediu material detalhado 
para iniciar as fiscalizações in loco. A 
reunião foi coordenada pelo deputa-
do federal Hildo Rocha, do PMDB. De 
acordo com o último levantamento fei-
to pela deputada, o Maranhão possuía 
527 obras com recursos do BNDES.
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Programa de Combate ao Tabagismo da 
Prefeitura de São Luís está incentivando 
maranhenses a deixarem de ser fumantes 

Para 
abandonar 
o vício de 
fumar

Trata-se de um índice muito satisfatório 
dentro do que é preconizado pelo 

Ministério da Saúde. É um indicador 
positivo, e, por determinação do prefeito 

Edivaldo, estamos intensifi cando o 
trabalho multiprofi ssional para que o 

paciente enfrente e vença o vício

Helena Duailibe,  
secretária municipal de Saúde

N
o Dia Mundial sem Ta-
baco, celebrado hoje, a 
Prefeitura de São Luís, 
por meio da Secreta-

ria Municipal de Saúde (Se-
mus), comemora a marca de 
60% de pacientes que abando-
naram o fumo após passarem 
pelo Programa Municipal de 
Combate ao Tabagismo. O ser-
viço, gratuito, é realizado em 
sete núcleos municipais e tem 
o objetivo de ajudar pessoas 
a deixarem de fumar.

A secretária municipal de 
Saúde, Helena Dualibe, diz que 
os resultados são animadores. 
“Trata-se de um índice muito 
satisfatório dentro do que é pre-
conizado pelo Ministério da Saú-
de. É um indicador positivo, e, 
por determinação do prefeito 
Edivaldo, estamos intensifi can-
do o trabalho multiprofi ssional 
para que o paciente enfrente e 
vença o vício”, afi rma.

O serviço conta com equipes 
compostas por médicos, enfer-
meiros, farmacêuticos, psicólo-
gos, nutricionistas, terapeutas 
ocupacionais, fonoaudiólogos e 
assistentes sociais. São forma-
dos grupos de até 15 pessoas, 
que se reúnem em sete sessões 
(quatro semanais, duas quin-
zenais e uma mensal).

O coordenador do Progra-
ma de Combate ao Tabagismo, 
Geraldo Viana, explica que a 
abordagem é comportamental 
e cognitiva. “Além da medica-
ção prevista pelo Ministério, 

Um protesto realizado na ma-
nhã de ontem interditou a Avenida 
Carlos Cunha, sentido Calhau/
Bandeira Tribuzzi, no Jaracati em 
São Luís. Moradores reivindica-
vam a reforma em escola da re-
gião. Manifestantes exigiram da 
Prefeitura de São Luís a recupera-
ção e funcionamento da Unida-
de de Ensino Básico Irmão Pedro 
Marcosine Bertol, localizada no 
bairro da Camboa, em São Luís.

De acordo com os pais, os es-
tudantes ainda não tiveram aula 
este ano. A Polícia Militar e Corpo 
de Bombeiros estiveram no local 
e negociaram o fi m da manifesta-
ção. O titular da Secretaria Munici-
pal de Educação (Semed), Moacir 
Feitosa, se colocou à disposição 
para receber uma comissão de 
pais na sede da pasta e discutir o 
problema. Ele adiantou que a li-
citação para reforma da unidade 
de ensino já foi iniciada.

A interdição afetou a região 
central de São Luís. O conges-
tionamento passou da Camboa 
e afetou a Beira-Mar, São Fran-
cisco e Avenida Getúlio Vargas, 
no bairro Monte Castelo.

MANIFESTAÇÃO

Protesto interdita a região 
do Jaracati em São Luís

A Secretaria Municipal de 
Educação (Semed) informa que 
a Unidade de Educação Básica 
(U.E.B.) Pedro Marcosini Bertol 
é considerada prioritária den-
tro do cronograma de requali-
ficação dos prédios escolares 
elaborado pela atual gestão. A 
secretaria esclarece ainda que, 
visando garantir a continuidade 
do ano letivo para os estudantes 
matriculados na referida uni-

dade de ensino, já providen-
ciou o remanejamento destes 
para outras escolas na área do 
Centro da cidade. A Semed re-
força ainda que tem dialoga-
do com a comunidade das áre-
as do Jaracaty e da Camboa e 
que convidou uma comissão de 
pais dessas áreas para acom-
panhar a assinatura da ordem 
de serviço para a recuperação 
da unidade de ensino.

Confi ra a nota da Semed na íntegra

Moradores querem a retomada das aulas em escola do município

Além do Centro de Saúde Turu 
II, existem consultórios para trata-
mento e cessação do fumo no Cen-
tro de Apoio Psicossocial Álcool e 
Droga - CapsAD (Filipinho) e nos 
centros de saúde Amar (Vila Fia-
lho), Liberdade, Salomão Fiquene 
(Cohatrac), São Raimundo (Vila 
Mauro Fecury) e Vila Embratel.

A médica Anunciação de Ma-
ria, 67 é fumante há 30 anos. Ela 
relatou, no encontro do grupo do 
Centro de Saúde Turu II, que tem 
dificuldade em parar de fumar. 
“Já tentei, mas é péssimo, me sin-
to muito mal. Quero parar e me 
sinto incapaz de fazer isso sozi-
nha, por isso, busquei ajuda. Te-
nho expectativa que com outras 
pessoas, fazendo tudo conforme 
as orientações e partilhando as 
nossas dificuldades, eu consiga 
deixar o cigarro”, disse Anunciação.

Há cinco meses, o carpinteiro 
aposentado José Reis, 67, deu um 
susto na família. Fumante há mais 
de 50 anos, ele teve um Aciden-
te Vascular Cerebral (AVC), como 
consequência do hábito do cigar-
ro. Desde então, ele decidiu que ia 
parar. “Estou há cinco meses sem 
fumar. Minha esposa, fi lhos e ne-
tos pedem isso. Vim participar do 
programa para me fortalecer e não 
ter nenhuma recaída, contando 
com a ajuda de outros que também 
estão tentando parar de fumar”.

2,5%

Este é o índice de 
tabagismo, de acordo com 
o levantamento da Semus,                       

entre as mulheres                                 
em São Luís

conforme prescrição do médico 
que acompanha o grupo. São 
ações que incentivam também 
a adoção de práticas e hábitos 
saudáveis”, diz ressaltando 
que os participantes pre-
cisam ter o compromisso 
de ir aos encontros. Após 
o término das sessões, 
e conforme a neces-
sidade do paciente, o 
programa encaminha 
para outros serviços e 
programas da rede.

Segundo dados da 
Vigilância de Fatores de 
Risco e Proteção para Do-
enças Crônicas por Inquéri-
to Telefônico (Vigitel) 2014, do 
Ministério da Saúde, São Luís 
é a capital com o menor índi-
ce de mulheres fumantes do 
país. De acordo com o levanta-
mento, o índice de tabagismo 
entre as mulheres em São Luís 
é de 2,5%; e entre os homens, 
a capital maranhense é a ter-
ceira em menor frequência de 
tabagismo, com 9,3%.

A terapeuta ocupacional 
Maurícia Adriana, responsável 
pelo consultório no Centro de 
Saúde Turu II, informou que 
80% dos fumantes têm desejo 
de deixar de fumar, mas apenas 
3% conseguem deixar o vício 
sem o acompanhamento médi-
co-terapêutico. “Temos muita 
expectativa que eles saiam daqui 
curados, pois estamos agregan-
do à força de vontade deles as 
ações do programa”, declarou.

Consultórios
para tratamento

Profissionais 
da área de saúde 
estão orientando 
fumantes sobre 
riscos do vício
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Com o lançamento de dois 
editais (59 e 60/2016), o Insti-
tuto Federal de Educação de 
Alagoas (IFAL) realiza novo 
concurso público para pre-
encher cargos técnico-admi-
nistrativos em várias áreas 
de atuação. A Fundepes é a 
responsável pela realização 
desta iniciativa, que oferece 
um total 185 vagas distribu-
ídas para níveis fundamen-
tal, médio e superior.

Cargos
O edital nº 59/2016 ofer-

ta vagas apenas para nível 
médio, nos cargos de Assis-
tente de Alunos, Assistente 
em Administração, Técnico 
de Laboratório (Agroecolo-
gia, Agroindústria, Agrope-
cuária, Aquicultura, Edifi-
cações, Eletroeletrônica, 
Eletrônica, Eletrotécnica, 
Física, Informática, Hos-
pedagem, Mecânica, Meio 
Ambiente, Química, Segu-
rança do Trabalho, Solda-
gem), Técnico de Tecnolo-
gia da Informação, Técnico 

em Contabilidade, Técnico 
em Edificações/ Construção 
Civil, Técnico em Eletrotéc-
nica, Técnico em Enferma-
gem e Técnico em Seguran-
ça do Trabalho.

Fundamental 
e superior

Já o edital de nº 60/2016, 
oferta vagas para os níveis 
fundamental e superior nas 
ocupações de Administrador, 
Analista de Tecnologia da In-
formação, Arquivista, Auditor, 
Bibliotecário - Documentalis-
ta, Economista, Enfermeiro, 
Jornalista, Nutricionista, Pe-
dagogo, Programador Visual, 
Técnico em Assuntos Educa-
cionais, Auxiliar de Biblioteca 
e Auxiliar em Administração.

Inscrições 
As inscrições estão aber-

tas e podem ser realizadas ex-
clusivamente via internet, no 
site da www.copeve.ufal.br/
sistema até 12 de junho de 
2016. O custo da participação 
varia de R$ 50,00 a R$ 100,00.

Em Maceió, Alagoas, o 
Instituto Saúde e Cidadania 
(ISAC) informa que realizará 
processo seletivo para con-
tratação de 103 profissionais. 
O certame dispõe de vagas e 
formação de cadastro reser-
va para a UPA Trapiche Be-
nedito Bentes. Com salários 
que oscilam de R$ 880,00 a 
R$ 2.995,93, os candidatos 
serão contratados sob Re-
gime da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT).

Cargos
As vagas são para os car-

gos de Agente de Portaria, 
Assistente Administrativo, 
Assistente Social, Auxiliar 
de Farmácia, Auxiliar de 
Higienização Hospitalar, 
Copeira, Enfermeiro, Far-
macêutico, Recepcionista, 
Técnico em Enfermagem, 
Técnico em Gesso, e Téc-
nico em Radiologia.

Inscrições
As inscrições serão rece-

bidas até esta quarta-feira, 
(1° de junho). Para se inscre-
ver é necessário enviar o cur-
rículo em PDF, paro o e-mail 
selecao.upabenedito@gmail.

com, informando o cargo pre-
tendido e nome do candidato. 
Os candidatos serão selecio-
nados por meio de duas eta-
pas. Na primeira haverá uma 
análise de títulos e experiência 
profi ssional. A segunda etapa 
será aplicada aos aprovados na 
primeira, consistindo na par-
ticiparão de uma entrevista.

Provas
Os profissionais serão se-

lecionados para experiên-
cia de 45 dias, podendo ser 
prorrogado por igual período, 
ou transformado para tem-
po indeterminado. Edital nº 
01/2016 e demais informa-
ções disponíveis em: http://
www.isac.org.br/ O concur-
so público será realizado em 
uma única etapa, constituí-
da de prova objetiva escrita. 
As provas para os cargos de 
nível médio ocorrerão em 
25 de setembro (edital 59) 
e as de níveis fundamental 
e superior (edital 60) estão 
marcadas para 23 de outubro 
de 2016. Os futuros servido-
res do IFAL ingressarão no 
quadro permanente, fazen-
do jus a vencimento inicial 
de R$ 1.739,04 a R$ 3.666,54. 
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30 mil farão 
recadastramento
do Bolsa Família   

Além da sede da Semcas aqui no Anel 
Viário, nós teremos mais cinco Centros de 

Referência de Assistência Social (Cras) com 
capacidade para realizar o recadastro

Andreia Lauande, 
secretária titular pasta

Grupo 01 
184 pessoas que estão em processo 
de averiguação pela terceira vez, por 
divergência na situação fi nanceira 
informada. Já estão com o benefício 
cancelado e precisam procurar a Semcas 
até o dia 17 de junho para solicitarem 
parecer técnico para reversão do 
cancelamento. Em 2015 mais de 200 
pessoas perderam o benefício.

Grupo 02 

4.354 benefi ciários do Bolsa Família que 
estão em processo de averiguação pela 
segunda vez, por divergência na situação 
fi nanceira informada. O prazo para 
recadastro é até o dia 17 de junho para 
evitar o bloqueio do pagamento em julho. 
O prazo para cancelamento do benefício 
deste grupo é até 19 de agosto.

Grupo 03

4.633 benefi ciários do Bolsa Família que 
estão em processo de averiguação pela 

primeira vez, por divergência na situação 
fi nanceira informada. Precisam atualizar 
o cadastro no período de julho até o dia 21 
de outubro. O bloqueio do pagamento, caso 
não efetuem a atualização, acontece em 
novembro e o prazo para cancelamento do 
benefício deste grupo é até 16 de dezembro.

Grupo 04

4.672 benefi ciários da Tarifa Social de 
Energia Elétrica (TSE) e Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) que também 
estão em processo de averiguação. 
Eles têm até o dia 21 de outubro para 
atualizar os dados, podendo ter o benefício 
cancelado em novembro.

Grupo 05

2.874 pessoas que fi zeram o Número 
de Inscrição Social (NIS) para cota em 
faculdade, isenção em taxa de concurso 
público, programa habitacional entre 
outros. Para manter o cadastro NIS eles 
precisam atualizar os dados até o dia 18 de 

novembro. Uma inscrição NIS é atribuída 
apenas para fi ns de identifi cação aos 
cidadãos que tenham ou possam vir a ter 
direito a benefícios sociais. As pessoas 
inseridas nestes grupos, G1 a G5, terão seus 
cadastros excluídos do CadÚnico e perderão 
todos os benefícios vinculados ao NIS, caso 
não façam a atualização dos seus dados.

Grupo 06

4.949 benefi ciários de da Tarifa Social 
de Energia Elétrica (TSE) e Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) que têm até o 
dia 16 de dezembro para atualizar os dados 
cadastrais, para não terem os benefícios 
cancelados.

Grupo 07

4.427 benefi ciários do Bolsa Família que não 
fazem atualização cadastral desde o primeiro 
semestre de 2013. Eles têm até o dia 18 de 
novembro para não terem o pagamento 
bloqueado e até o 17 de fevereiro de 2017 para 
evitar o cancelamento do benefício.

DIVISÃO DE BENFICIÁRIOS POR  GRUPOS

SELETIVO

OPORTUNIDADE

TODOS OS NÍVEIS

185 vagas para técnicos 
administrativos em AL

Instituto de saúde oferece 
103 vagas para seletivo

Prefeitura de Barão de 
Grajaú abre 52 vagas

CONCURSOS

SAÚDE

Samu tem nova sede no Filipinho

A partir de amanhã, benefi ciários de programas sociais do governo federal deverão fazer  
o recadastramento. Quem não realizar o procedimento poderá ter o benefício cancelado

A 
Secretaria Municipal da 
Criança e Assistência 
Social (Semcas) inicia 
amanhã o processo de 

atualização cadastral para be-
neficiários de programas so-
ciais do governo federal, como 
Bolsa Família, Tarifa Social de 
Energia Elétrica e Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 
Na capital maranhense, mais 
de 30 mil pessoas precisarão 
fazer recadastramento, que será 
dividido em oito grupos, com 
prazos diferentes. O período 
de recadastramento vai de ju-
nho de 2016 a março de 2017. 
Quem não realizar o recadas-
tramento poderá ter o bene-
fício cancelado.

Para atender a demanda 
a Semcas terá seis postos de 
atendimento em São Luís. A ti-
tular pasta, Andreia Lauande, 
explica a estratégia organizada 
pela Secretaria para atender 

curados por quem não preci-
sa fazer o recadastramento. A 
triagem serve para checarmos 
se há ou não esta necessida-
de. Por isso, é importante lem-
brar que o beneficiário recebe 
o aviso por meio do extrato do 
banco e de uma carta enviada 
pelo Governo Federal”, conclui 
o coordenador do Bolsa Família 
em São Luís, Cristiano Pereira.

O atendimento na Semcas 
será das 7h às 18h e a entrega 
das senhas até as 16h. Os Cras 
aptos para realizar a atualiza-
ção são Cidade Operária, João 
de Deus, Sol e Mar, Vila Palmei-
ra e Maracanã. O atendimen-
to nesses locais será das 8h às 
17h. Em São Luís, cerca de 22 
mil pessoas serão recadastra-
das no Bolsa Família e 12.445 
estão entre os beneficiários do 
programa de Tarifa Social de 
Energia Elétrica e Prestação 
Continuada.

O prefeito Edivaldo inaugu-
rou ontem a nova sede do Ser-
viço de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), em São Luís. 
Totalmente reestruturada, com 
melhor logística de atendimen-
to e mais equipamentos, a nova 
Central do Samu - instalada na 
Avenida João Pessoa, Filipinho - 
receberá as chamadas feitas de 
toda a região metropolitana da 
Grande Ilha. Para isto, disponi-
bilizará equipes que trabalharão 
em turnos de 24 horas. O pro-
cesso de ampliação do atendi-
mento do Samu atende à política 
de reestruturação da rede mu-
nicipal de saúde, determinada 
pelo prefeito Edivaldo.

No ato de entrega da nova 
sede do Samu, o prefeito des-
tacou a ampliação do serviço 
e enfatizou que o atual quadro 
na área em nada lembra a situ-
ação encontrada por ele quan-
do assumiu a gestão municipal. 
“No início da nossa gestão, en-
contramos apenas duas ambu-
lâncias do Samu funcionando. 
Uma situação lastimável, que 
provocava um grande gargalo 
no atendimento móvel na nos-

sa cidade e deixava a popula-
ção à mercê de um serviço de-
fi citário e lento. No decorrer da 
nossa gestão, ampliamos esse 
número em mais de cinco ve-
zes e temos melhorado de for-
ma signifi cativa toda a estru-
tura do atendimento, desde o 
recebimento das chamadas até 
o deslocamento e o atendimen-
to médico socorrista com pro-
fi ssionais altamente qualifi ca-
dos”, disse o prefeito Edivaldo.

Segundo a secretária muni-
cipal de Saúde, Helena Duailibe, 
a localização da nova sede foi 
defi nida em conjunto com os 

profi ssionais do Samu. O local 
foi escolhido por ser considera-
do estratégico para os desloca-
mentos, por ser um ponto com 
acessos para a maior parte dos 
bairros da capital. ‘’Mudar a re-
alidade do Atendimento Móvel 
de Urgência da capital era uma 
prioridade do prefeito Edival-
do, que sempre dedicou aten-
ção especial ao setor. Sem dú-
vida, é um avanço gigantesco 
para a área da saúde, que ago-
ra conta com uma logística de 
atendimento melhorada e com 
mais agilidade’’, afi rmou Hele-
na Duailibe.

 Unidade de atendimento foi inaugurada pelo prefeito Edivaldo Júnior

A Prefeitura de Barão de 
Grajaú, no Maranhão, atra-
vés do Instituto Machado de 
Assis, abriu um novo concur-
so público com a finalidade 
preencher 52 vagas efetivas, 
abrangendo todos os níveis 
de escolaridade. Os venci-
mentos oferecidos variam 
entre R$ 880,00 e R$ 3.000,00 
e a carga horária varia en-
tre 20 e 40 horas semanais.

Vagas
O edital n° 001/2016, dis-

tribui vagas para Adminis-
trador, Auxiliar de Farmá-
cia, Bibliotecário, Cuidador 
de Aluno Especial, Digita-
dor, Eletricista, Enfermeiro 
Plantonista, Farmacêutico, 
Médico Anestesista, Médico 
Auditor, Médico Cirurgião 
Geral, Médico Obstetra/Ci-
rurgião, Médico Veterinário, 
Motorista “E”, Motorista de 

Ambulância, Nutricionista, 
Auxiliar de Serviços Diversos, 
Pedreiro, Pintor, Professor 
Polivalente, Professor Edu-
cação Infantil, Professor de 
Informática, Recepcionista, 
Técnico em Enfermagem, 
Técnico em Manutenção e 
Técnico em Radiologia.

Inscrição
A participação do candida-

to deverá ser feita pela inter-
net, através do site: www.ins-
titutomachadodeassis.com.
br, até 16 de junho de 2016. 
As taxas de inscrição são de 
50,00 a R$ 90,00. A aplicação 
da prova objetiva está prevista 
para acontecer em 03 de julho 
de 2016. Os gabaritos preli-
minares referentes às provas 
objetivas serão divulgados em 
até 48h após a realização das 
provas, no endereço eletrô-
nico da banca organizadora. 

aos beneficiários. “Por deter-
minação do prefeito Edivaldo, 
nós descentralizamos o atendi-
mento para dar celeridade ao 
processo e atender melhor aos 
beneficiários. Além da sede da 
Semcas aqui no Anel Viário, nós 
teremos mais o cinco Centros 
de Referência de Assistência 

Social (Cras) com capacidade 
para realizar o recadastro”, es-
clarece a secretária.

Outra medida adotada pela 
Semcas é a triagem dos bene-
ficiários. Além da sede, os 20 
Cras estão aptos a acessar o sis-
tema para fazer esta consulta. 
“É muito comum sermos pro-

NOVAS BASES

De acordo com Helena 
Duailibe, nos próximos 
meses outras cinco bases 
descentralizadas do Samu 
serão instaladas na capital, 
para proporcionar ainda 
mais rapidez no atendimento 
às solicitações. As bases 
funcionarão nos bairros 
Cidade Olímpica, Distrito 
Industrial, São Bernardo, 
Cohab e na antiga sede 
do serviço, na área Itaqui-
Bacanga. A instalação das 
bases descentralizadas 
representa um ganho 
importante para a população, 
garantindo o atendimento 
urgente a casos agudos de 
natureza clínica, obstétrica, 
traumática, pediátrica e 
psiquiátrica. Também vai 
funcionar, na nova sede do 
Samu, a Central de Regulacão 
192, para recebimento 
de chamadas de todos 
os municípios da Região 
Metropolitana de São Luís.
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Maranhense
é encontrada

 morta na Bolívia
Yasmin Lima teria sido vítima de envenenamento na cidade boliviana de 
Cochabamba, onde cursava Medicina na Universidade Privada Abierta

TROPICAL II

IMPERATRIZ

NO BANCO DOS RÉUS

Homem é fuzilado com vários tiros

Linchado após tentativa de assalto

PM vai ser julgado por assassinato

5h 
Horário em que
 ocorreu o crime

Um homem, identifica-

do apenas como César dos 

Santos Pereira, de 68 anos, 

foi executado a tiros dentro 

de casa, no Jardim Tropical 

II, em São José de Ribamar.

O crime aconteceu por 

volta das 5h, desta se-

gunda-feira (30), quando 

quatro homens armados 

invadiram a casa da víti-

ma. Vizinhos afirmam que 

César Pereira morava sozi-

nho. No local, a perícia en-

controu projéteis de pistola 

ponto 40, 380 e caibre 12. 

Há informações de que a 

vítima tinha envolvimento 

com o tráfico de drogas na 

região.

Essa é a terceira morte 

registrada na região nos úl-

timos dias. Na última quin-

ta-feira (26), foi registrado 

um duplo homicídio no Jar-

dim Tropical I. As vítimas, 

assassinadas a tiros, foram 

identificadas como Adelmo 

Alves dos Santos, 29 anos, 

e um adolescente de 16, de 

identidade não divulgada. 

Ambos teriam envolvimen-

to com práticas criminosas.

Um homem, que até o mo-
mento não foi identificado, 
acabou linchado, na cidade de 
Imperatriz. De acordo com in-
formações policiais, o rapaz teria 

sido agarrado pela população 
após tentar assaltar uma pessoa 
com a ajuda de um comparsa. 
Ele estava armado com um re-
vólver e abordou uma pessoa, 

mas, ao tentar disparar, a arma 
falhou. Diante da falha inespe-
rada, a vítima reagiu ao assalto e 
teria travado luta corporal com 
o homem, que acabou sendo 

perseguido por populares, que 
o amarraram. A corda aperta-
da no pescoço pode ter sido o 
motivo da morte do suspeito. 
O comparsa fugiu.

Autor de crime brutal, por 

motivo fútil, o ex-soldado da 

Polícia Militar do Maranhão, 

Sandro Moretti Furtado de 

Oliveira, vai ser julgado  pelo 

Tribunal do Júri Popular, na 

manhã do dia 2 de junho, no 

Fórum de Paço do Lumiar, 

no Maiobão. O crime acon-

teceu no dia 12 de novembro 

de 2010, no Viva Maiobão, 

quando o então policial mi-

litar Sandro Moretti agrediu, 

com um tiro na cabeça, o jo-

vem  Tácio Kaique. A vítima 

foi socorrida e permaneceu 

por 12 dias internada no 

Hospital Clementino Moura, 

o Socorrão II, quando mor-

reu.

Sandro Moretti foi indi-

ciado em inquérito pela Po-

lícia Judiciária e a um pro-

cesso disciplinar na Polícia 

Militar, que culminou na 

sua expulsão da corporação, 

dois anos e sete meses de-

pois do crime por ele come-

tido. A sessão de julgamento 

do Tribunal do Júri acontece 

a partir das 8h30 do dia 2 de 

junho, sob a presidência da 

juíza  Vanesssa Clementino 

Sousa, da Segunda Vara de 

Paço do Lumiar, no Fórum 

do Maiobão.

A 
polícia da cidade de 
Cochabamba (BOL) 
investiga para tentar 
identificar as causas da 

morte da jovem Yasmin Lima, 
de 19 anos, que foi encontrada 
morta no último domingo (29). 
As primeiras informações da-
vam conta de que a jovem teria 
sido vítima de envenenamento. 
Yasmin estava na Bolívia desde  
2015 e  estudava Medicina na 
Universidade Privada Abierta 
Latinoamericana (Upal).

A família da vítima, ainda 
segundo os informantes,  re-

side em São Luís, no bairro Fé 
em Deus. Yasmin morava so-
zinha em um apartamento e 
foi encontrada por um grupo 
de amigos, espumando com 
a boca, daí terem aumentado 
as suspeitas de que realmente 
ela teria sido vítima de enve-
nenamento. Até o fechamento 
desta edição, no entanto, a re-
portagem não havia localizado 
a família da estudante, mas é 
certo que depois da autópsia 
seu corpo será trasladado para 
esta capital, onde será realiza-
do o sepultamento. 

Esta não é a primeira vez 
que ocorre fato semelhante. 
Em 2013, segundo informa-
ções,  o estudante  maranhen-
se José Antônio Francisco da 
Costa Baguen, de 22 anos, que 
também estudava em Cocha-
bamba, morreu depois de um 
vazamento de gás que provo-
cou  queimaduras em grande 
parte do seu corpo. Ele também 
era estudante do curso de Me-
dicina da Universidade Técni-
ca Privada Cosmo (Unitepc) e  
natural da cidade de São Ma-
teus do Maranhão. Yasmin: morte misteriosa
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REMO

Brasileira termina em 7° na Copa     

DIÁLOGO

Seminário discute
políticas do esporte

Dialogar sobre políticas de 
esporte, promover intercâm-
bios; aprofundar conteúdos 
sobre teoria e prática do es-
porte para o desenvolvimento 
social; socializar boas práticas 
realizadas no Brasil, Alema-
nha, Moçambique e Paraguai; 
possibilitar ecos para as vozes 
dos jovens e ainda construir 
uma agenda de intercâmbio 
e de ações cooperativas. Es-
ses são os principais objeti-
vos do Seminário Internacio-
nal de Esporte 
e Desenvol-
vimento, que 
começa hoje 
e prossegui-
rá até 4 de ju-
nho  em São 
Luís (Auditó-
rio de Educa-
ção Física, Au-
ditório Paulo 
Freire – UFMA; 
FFI) e Barrei-
rinhas (sede e 
Comunidades 
Quilombolas).

 O evento, promovido pelo 
Instituto Formação, Kickfair, 
Universidade Federal do Ma-
ranhão e  Universidade de Co-
lônia, da Alemanha, em par-
ceria com o Unicef, além de 
promover o debate sobre 
essas temáticas, também 
apresentará algumas ações 
demonstrativas do trabalho 
desenvolvido pelo Formação 
na promoção do direito ao 
esporte em comunidades 
com baixos indicadores so-
ciais, como o lançamento do 

projeto  Olimpíadas do Brincar 
e a implantação de um Nu-
cel - Núcleo Comunitário de 
Esporte e Lazer, na comuni-
dade quilombola Cantinho, 
em Barreirinhas, onde será 
entregue uma quadra móvel 
para práticas esportivas in-
clusivas.

A participação internacio-
nal se dará em três aspectos 
no evento, a primeira será uma 
discussão mais acadêmica, a 
segunda uma troca de expe-

riências entre 
ong´s e uni-
versidades e 
a terceira um 
debate em 
torno dos me-
gaeventos es-
portivos que 
estão aconte-
cendo nos úl-
timos anos no 
país, como a 
Olimpíada.  

 A discus-
são do direito 

ao esporte é também conte-
údo importante no evento. 
Adolescentes e Jovens da RE-
JUPE - Rede de Adolescentes e 
Jovens pelo Direito ao Espor-
te seguro e Inclusivo de sete 
estados estarão presentes no 
Seminário para debates im-
portantes e coordenação da 
elaboração de uma carta em 
defesa desse direito que será 
distribuída para outros ado-
lescentes e jovens e que será 
entregue a políticos e orga-
nizações em geral da socie-
dade civil. 

Preparado 
para correr 

aqui e lá fora
Piloto maranhense vai disputar segunda etapa do  Estadual, no Kartódromo João Sallem, 

em São Luís, no próximo sábado, e o Troféu Academia no mês de junho, em  Portugal

 Forest vive expectativa das duas disputas

Índice de referência
que teve Fabiana

91,70%

No Troféu Academia, 
estou aprendendo 

muito e já almejando 
minha carreira 

internacional no 
automobilismo

Henri Forest,
piloto

Data do último dia 
de discussões do 

seminário

4
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P
restes a disputar novas 
provas pelos campeo-
natos de kart que vem 
competindo, Henri Fo-

rest segue dando continuidade 
aos treinamentos físicos e de pis-
ta, visando  melhores condições 
para as corridas no Maranhense, 
dia 4 de junho, campeonato onde 
é o líder, tendo duas vitórias se-
guidas, e o troféu Academia, na 
sua segunda etapa, em Portugal, 
entre os dias 24 e 26 de junho. 

O troféu Academia reúne 39 
países com 51 pilotos disputan-
do as baterias eliminatórias até a 
prova fi nal. A participação de Fo-
rest é a primeira do piloto em solo 
internacional, e se deve ao incen-
tivo do presidente da Federação 
do Maranhão de Automobilismo, 
Giovanni Guerra. Em sua primeira 
disputa, na França, Henri se des-
tacou por estar em fase de adap-
tação a modelos de karts, regras 
e pistas diferentes das habituais 
encontradas em solo brasileiro. 
Por isso, uma regra envolvendo 
toques com o bico em outros karts 
(pratica normal no Brasil) acabou 
gerando uma penalização ao pi-
loto que acabou fi cando de fora 
da bateria fi nal, apesar de ter rit-
mo para seguir. Henri avalia como 
grande aprendizado o que viveu 
na etapa francesa, e espera tra-
balhar encima do que não foi tão 

bom na primeira etapa para tra-
zer um grande resultado para o 
Brasil em Portugal.

“Boa parte das conquistas 
que tive no kartismo foi graças 
ao apoio do Governo do Mara-
nhão através da lei de incenti-
vo. Ela se faz muito importante 
na minha carreira e para a con-
tinuidade dos meus objetivos 
no automobilismo. Gostaria de 
agradecer ao Governo do Mara-
nhão pelo apoio e ao presidente 
da Faem, Giovanni Guerra, pela 
indicação e oportunidade de estar 
no Troféu Academia, onde estou 
aprendendo muito e já almejan-
do minha carreira internacional 
no automobilismo”, comentou.

Ainda sem vaga olímpica, Fa-
biana Beltrame, que faz parte da 
Equipe Furnas, terminou a etapa 
de Lucerne (Suíça) da Copa do 
Mundo de Remo na sétima po-
sição, na prova do skiff simples 
peso leve, que não é olímpica. A 
brasileira venceu a fi nal B,  após 
ir mal nas semifi nais. 

Fabiana, que costuma compe-
tir na categoria single skiff, que é 
olímpica, conseguiu o índice para 
estar nos Jogos durante a Regata 
Continental Latino-Americana de 
Remo, disputada em Valparaíso, 
no Chile, no fi m de março, mas 
foi atrapalhada pelas novas re-
gras da Federação Internacional 
de Remo (Fisa) e do COI de que 
cada país pode classifi car apenas 
um barco masculino e um femi-
nino por categoria. A remado-
ra fi cou fora da convocação por 

critérios técnicos e o barco do 
double Skiff peso-leve, de Va-
nessa Cozzi e Fernanda Nunes, 
vai para os Jogos. 

Fabiana tem índice de refe-

rência 91,70%, inferior ao da dupla 
Vanessa/Fernanda, com 93,95%. 
Desde abril, amigos da remado-
ra vêm fazendo uma campanha 
nas redes sociais para que ela seja 

convidada para os Jogos Olím-
picos. Seria a quarta vez que ela 
disputaria uma Olimpíada, após 
as participações em Atenas-2004, 
Pequim-2008 e Londres-2012.

Remadora brasileira Fabiana Beltrame compete na categoria skiff  
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Tem que vencer a primeira

No time de Bragança Paulista, a ausência é o meia Marcos 
Paullo, recém-contratado junto ao Moto Club, que não teve 
seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) e 
acabou não viajando para São Luís para enfrentar o rival do 
seu ex-clube. O meia, por sua vez, atuou como uma espécie 
de espião para o técnico Toninho Cecílio, já que enfrentou 
o Sampaio em quatro oportunidades no Campeonato 
Maranhense, e repassou ao treinador o estilo de jogo do 
Tricolor bem como as condições do Estádio Castelão.

Espião Confrontos

São Luís, terça-feira, 31 de maio de 2016

Tricolor enfrenta Bragantino buscando a primeira vitória na Série B. O Tubarão poderá ter até cinco mudanças
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Não vai faltar 
dedicação. O 
momento é 

muito difícil, mas 
vejo como um 

recomeço. Temos 
34 rodadas para 
reestruturar e 
reorganizar o 

Sampaio

Wagner Lopes, 
técnico do Sampaio 

Corrêa
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Sampaio Corrêa teve pouco tempo para treinar, mas está pronto para enfrentar o Bragantino, hoje, a partir das 19h15, no Estádio Castelão, pela Segundona 

Jean, Guilherme Lucena, Luiz 
Otávio, Eli Sabiá e Guilherme 
Santos; Léo Gago, Daniel Barros 
e Pedrinho; Pimentinha, Edgar e 
Max. 
Técnico: Wagner Lopes.

Felipe, Alemão, Jesiel, Éder Lima e 
Bruno Pacheco; Serginho, Edson Sitta, 
Leandro Brasília e Thiago Santos; Tartá 
e Léo Jaime. 
Técnico: Toninho Cecílio.

Sampaio Corrêa x Bragantino

Local: Castelão, São Luís (MA)

Data: 31 de maio de 2016 (terça-feira)

Horário: 19h15 (de São Luís)

Árbitro: Francisco Carlos do Nascimento (AL)

Assistentes: Esdras Mariano de Lima 

Albuquerque (AL) e Heronildo S. Freitas da 

Silva (PA)

Sampaio

Bragantino

GEORGE RAPOSO
 

E
m meio a uma crise, o 
Sampaio Corrêa recebe 
o Bragantino, às 19h15, 
no Estádio Castelão, 

pela quinta rodada da Série 
B do Campeonato Brasileiro, 
buscando a primeira vitória na 
competição. O time deve ter 
mudanças em sua escalação.

O Tricolor tem uma sequ-
ência de seis derrotas conse-
cutivas, sendo quatro na Série 
B, e ainda não conseguiu so-
mar pontos no campeonato, 
ocupando a lanterna isolada. 
Por outro lado, o Bragantino 
também está na zona de re-
baixamento, com três pontos 
ganhos.Na última sexta-feira,  
estreia do técnico Wagner Lo-
pes, o Sampaio foi goleado por 
5 a 0 pelo Náutico, na Arena 
Pernambuco, enquanto os pau-
listas conquistaram sua pri-
meira vitória diante do Tupi 
por 2 a 1, no Estádio Nabi Abi 
Chedid, em Bragança Paulista.

Treinos fechados

O último treinamento an-
tes da partida de hoje foi rea-
lizado com portões fechados 
para a imprensa e torcedores 
no CT José Carlos Macieira. A 
medida foi tomada em reu-
nião da diretoria e comissão 
técnica para evitar a pressão 
sobre os jogadores.

Com isso, Wagner Lopes não 
divulgou qual será a equipe ti-
tular do Tricolor, mas acena 
com a possibilidade de reali-
zar pelo menos cinco modi-
ficações no time em relação 
à última partida.

Para o confronto, o treina-
dor conta com o retorno do 
meia Pedrinho e do atacan-
te Pimentinha,  que ficaram 
fora da partida em Recife por 
conta de problemas muscula-
res. Os dois devem entrar nas 
vagas de Daniel Amora e Fe-
lipe Costa.

Outras duas mudanças cer-
tas são no gol e na lateral-di-
reita. Rafael e Gedeílson, titu-
lares diante do Náutico, nem 
foram relacionados para o jogo, 
sendo substituídos por Jean e 
Guilherme Lucena, respecti-
vamente. Wagner Lopes tam-
bém deve começar com  o vo-
lante Léo Gago no time titular.

O Sampaio tem procurado 
goleiros para reforçar a equi-
pe para o restante da Série B, 
já que as três opções existen-
tes não agradam a comissão 
técnica nem a torcida tricolor. 
Entre os nomes especulados 
estão Rodrigo Ramos (Moto 
Club), Saulo (Red Bull-SP) e 
Aranha (sem clube).

Ao todo, Sampaio e Bragantino se enfrentaram em 
seis oportunidades com uma boa vantagem da equipe 
maranhense, que venceu quatro dos confrontos contra 
dois do adversário.
A última vez que as duas equipes se encontraram foi na 
36ª rodada da Série B de 2015, e o Bragantino levou a 
melhor, vencendo por 3 a 0 no Estádio Nabi Abi Chedid. 
O resultado praticamente dizimou as chances do 
Sampaio de conseguir o acesso à Série A naquele ano.

HISTÓRICO

 Seis derrotas 
consecutivas 
não ocorrem pela 
primeira vez

Na  administração de 
Sérgio Frota no Sampaio 
Corrêa (2007 a 2016), o 
time tricolor já passou 
duas vezes um total de 
cinco jogos sem vitórias 
(2011 e  2012). Mas esta 
não é a primeira vez que a 
equipe boliviana fi ca seis 
jogos amargando derrotas, 
como agora. Isso também 
ocorreu em 1975, quando o 
time perdeu seguidamente 
para Mac, Ceub, CSA, Moto 
(duas vezes) e -Bacabal.
Este início de Campeonato 
Brasileiro nos faz lembrar 
as grandes goleadas 
sofridas no Campeonato 
Brasileiro, pelo Sampaio, 
para Volta Redonda (5 a 
1) em 76; Flamengo (8 a 1) 
em76; Vilanova-GO ( 5 a 1) 
em  80; Jundiaí (5 a 1) em  
2002; e Anapolina (5 a 1) 
em  2002). 
No ano de 2002, porém, o 
Sanmpaio subiu da série 
D para C,  tendo quatro 
derrotas e um empate. É o 
que informa o matemático 
Manoel Martins.

13 jogos sem 
levar gols e  
invencibilidade 
de 35 jogos 
Como consolo, o 
Sampaio passou 13 
jogos sem levar gols 
em 1985 e invicto 
em 35 jogos de 
16/10/88 a 9/7/89. E 
alguns consideram 
a campanha de 1974 
como a melhor já 
feita pelo Sampaio, 
quando venceu dos 
times do Rio de 
Janeiro: Sampaio 1 x 
0 América, Sampaio 
3 x 1 Fluminense e  
Sampaio 2 x 0 Vasco 
da Gama, este último 
campeão brasileiro 
daquele ano. Empatou com 0 Botafogo por 
1 x 1 e perdeu para o 
Olaria por 2 x 0.

Os números 

7/9/011 – Sampaio 1 x 2 MAC - Copa União11/9/O11 – Sampaio 0 x 1 Trem (AP) – Campeonato Brasileiro15/9/011 – Sampaio 1 x 2 Imperatriz – Copa União18/9/011 – Sampaio  1 x 1 São Raimundo (PA) – Campeonato Brasileiro22/09/11 –  Sampaio 0 x  2 BEC – Copa União10/3/012 – Sampaio 2 x 3 Moto – Campeonato Maranhense15/3/012 – Sampaio 0 x 1 Atlético (PR) Campeonato Brasileiro18/3/O12 – Sampaio 0 x 1 Viana – Campeonato Maranhense22/3/012 – Sampaio 1 x 3 Viana – Campeonato Maranhense1°/4/012 – Sampaio 1 x 1 Santa Quitéria – Campeonato Maranhense.
 
No ano passado, 2015, o time boliviano passou seis jogos  sem vitórias, porém,  com o 
resultado de apenas uma derrota para o Luverdense (Ms) e cinco empates:
15/9/015 – Sampaio 1 x 1 Criciúma (SC) – Campeonato Brasileiro19/9/015 – Sampaio 1 x 1 Bahia (BA) – Campeonato Brasileiro26/9/015 – Sampaio 0 x 0 Santa Cruz (PE) – Campeonato Brasileiro2/10/015 – Sampaio 2 x 2 Botafogo (RJ) – Campeonato Brasileiro6/10/015 – Sampaio 1 x 2 Luverdense (MS) – Campeonato Brasileiro16/10/015 – Sampaio 2 x 2 Boa Esporte (MG) – Campeonato Brasileiro

 
Na presente temporada, o quadro boliviano amargou sete jogos sem vitórias,  na disputa do 
Campeonato Maranhense e na Copa Nordeste, com o registro de cinco derrotas e dois empates.21/2/016 – Sampaio 1 x 2 Moto – Campeonato Maranhense24/2/016 – Sampaio 1 x 1 Ceará Sporting (CE) – Copa Nordeste28/2/16 – Sampaio 0 x 1 MAC – Campeonato Maranhense10/3/16 – Sampaio 0 x 1 Vitória da Conquista (BA) – Copa Nordeste19/3/16 – Sampaio 2 x 3 Imperatriz – Campeonato Maranhense 

No momento, são seis derrotas consecutivas em disputa de três competições: Campeonato 
Maranhense, Copa Brasil e Campeonato Brasileiro, o  que vem apavorando todo universo 
tricolor, já que dessas  seis derrotas, quatro foram perante sua torcida, que estava acostumada 
a ver a força do tricolor no Estádio Castelão. 
11.05.16. – Sampaio 1 x 2 Figueirense (SC) – Copa Brasil14.05.16. – Sampaio 0 x 4 Vasco da Gama (RJ) – Campeonato Brasileiro18.05.16. – Sampaio 1 x 2 Moto – Campeonato Maranhense21.05.16. – Sampaio 0 x 2 Avaí (SC) – Campeonato Brasileiro24.05.16. – Sampaio 1 x 2 Paraná (PR) – Campeonato Brasileiro.27.05.16. – Sampaio 0 x 5 Náutico (PE) 
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A intenção do projeto é resgatar e refazer os caminhos percorridos por Lam-
pião - segundo personagem mais biografado da América Latina, depois do Che 
Guevara -, Maria Bonita, Corisco, Dadá e seus bandos, através da elaboração 
de uma trilha que ligará locais que são simbólicos na história do cangaço 
pelos sertões nordestinos. Além do aspecto físico desse sertão revisitado, o 
projeto pretende também identifi car, localizar e fotografar personagens que 
fazem parte dessa história, além de descendentes destes, para contar causos 
e atestar a veracidade do mito Lampião e Maria Bonita.

SERTÃO NORDESTINO

ANIVERSÁRIO

TAA comemora 199 anos com ópera, orquestra e shows

Obra: Na Trilha do Cangaço – O Ser-
tão que Lampião Pisou (Fotografi as 
de Márcio Vasconcelos e Texto de 
Frederico Pernambucano de Mello)
Curadoria e Concepção Editorial: 
Maureen Bisiliat
Editora: Vento Leste
Produção Cultural: Marina Gon-
zalez/COMG
104 páginas, capa dura, 27cm x 23cm
Site: www.natrilhadocangaco.com.br

O quê? Lançamento do livro Na 
Trilha do Cangaço – O Sertão que 
Lampião Pisou
Quando? 31 de maio, a partir das 19h30
Onde? Museu Histórico e Artístico do 
Maranhão (Rua do Sol, 302, Centro)
Quanto? R$ 40,00

FICHA TÉCNICA

SERVIÇO

Resgate da 
história de 
Lampião

Vencedor do prêmio Marc Ferrez, o livro Na Trilha do 
Cangaço – O Sertão que Lampião Pisou será lançado 

hoje, no Museu Histórico e Artístico do Maranhão

PATRICIA CUNHA

O 
fotógrafo Márcio Vasconce-
los viajou quatro mil qui-
lômetros sozinho com seu 
próprio carro durante dois 

meses, registrando lugares e per-
sonagens que construíram o ima-
ginário popular do mito Lampião. 
Recolheu imagens fantásticas do 
Nordeste brasileiro e produziu um 
ensaio fotográfico transformado em 
livro. O projeto, contemplado em 
2010 com o XI Prêmio Funarte Marc 
Ferrez de Fotografia, ganhou edição 
requintada com a publicação de Na 
Trilha do Cangaço – O Sertão que 
Lampião Pisou, que será lançado 
nesta terça-feira, no Museu Histó-
rico e Artístico do Maranhão, a par-
tir das 19h30, com performances de 
Urias de Oliveira e o DJ Jorge Cho-
airy fazendo a trilha sonora.

Com curadoria de Maureen Bisi-
liat e texto de apresentação do his-
toriador Frederico Pernambucano 
de Mello, pela editora Vento Leste, 
o livro tem capa dura, 104 páginas 
e será vendido no lançamento por 
R$ 40,00. 

O registro de Márcio Vasconcelos 
passou por cinco estados do Nordes-

te brasileiro – Pernambuco, Sergipe, 
Alagoas, Bahia e Ceará –, tendo vi-
sitado grandes cidades, povoados e 
pequenos vilarejos, retomando tri-
lha imaginária por onde Lampião 
poderia ter passado, de 1920 a 1940. 
Desta forma, a trilha deveria come-
çar no Sítio Passagem das Pedras, em 
Serra Talhada, local do nascimento 
de Virgulino Ferreira da Silva, e ter-
minar na Grota de Angico, na beira 
do Rio São Francisco, em Sergipe, 
onde Lampião foi morto pela volan-
te do Tenente João Bezerra.

“Fazer o  Na Trilha do Cangaço 
foi muito pela pesquisa e pelo in-
teresse que o mito Lampião sem-
pre despertou. Fui inspirado pelas 
imagens que tenho na memória dos 
fotógrafos da época, que se aproxi-
maram do Lampião, o filme e o mate-
rial deixado pelo Benjamin Abrahão, 
e pude ver que de lá pra cá muita 
coisa ainda permanece como se o 
tempo tivesse parado nas mesmas 
agruras e dificuldades de anos atrás”, 
conta Márcio.

Na publicação Márcio se propôs 
a resgatar e refazer os caminhos per-
corridos por Lampião e Maria Boni-
ta, Corisco e Dadá, e seus bandos, 
através da elaboração de uma tri-
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 Márcio Vasconcelos, 
fotógrafo

lha que ligasse locais que foram sim-
bólicos na história do cangaço pelos 
sertões nordestinos.

 “Passei por momentos de extre-
ma emoção, principalmente quan-
do deparava com lugares simbólicos 
ou personagens que foram testemu-
nhas e que ainda se encontram lúci-
dos apesar da idade avançada”, lem-
bra o fotógrafo.

Para a edição das fotos Márcio teve 
a curadoria de Maureen Bisilliat, fo-
tógrafa inglesa famosa e que já mora 
no Brasil há muitos anos. “Feliz con-
juntura entre as imagens de Vascon-
celos – silenciosas, sensíveis, estrofas 
de um poema – e a Saga do Cangaço e 
do Lampião, história escrita por Fre-
derico Pernambucano de Mello que 
com riqueza de informação euclidia-
na, nos apresenta Lampião ‘símbo-
lo de toda uma região brasileira’, um 
livro que cavalga célere, levado pe-
las esporas do cangaço e pelo vento 
forte do sertão!”, escreve Maureen.
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OPara celebrar o aniversário de 
199 anos do Teatro Arthur Azevedo, 
o Governo do Maranhão, por meio 
da Secretaria de Cultura e Turismo 
(Sectur), realiza na próxima sema-
na uma grande festa com cinco dias 
de programação gratuita e diversifi-
cada, incluindo shows musicais, pe-
ças de teatro, dança, poesia, orques-
tra e ópera. 

A festa começa amanhã e segue até 
o domingo (5) com atrações que vão 
ocupar não apenas o palco principal 
do Teatro, mas outros ambientes do 
prédio de estilo neoclássico inaugu-
rado há quase 200 anos, em 1º de ju-
nho de 1817.  “São 199 anos com mui-
tos motivos para comemorar, afi nal o 
Teatro Arthur Azevedo é uma relíquia 
cultural que enriquece a nossa histó-
ria, nosso presente e passado, e é isso 
que nos dá a dimensão da responsabi-
lidade de preservar esse patrimônio e 
lutar por um futuro melhor”, afi rmou 

o secretário de Cultura e Turismo, Die-
go Galdino. 

No dia de abertura, subirá ao palco 
a bailarina e coreógrafa Denise Stutz, 
uma das mais importantes solistas da 
dança contemporânea brasileira. De-
nise Stutz apresentará o solo “Finita”, 
trabalho que teve como inspiração uma 

carta enviada pela sua mãe, esse es-
petáculo faz parte de uma parceria 
entre o aniversário do TAA e o Pro-
jeto Conexão Dança. No mesmo dia 
haverá show com os artistas  Samile 
Araújo, Jessica Gois, Camila Bouéres 
e Marcio Glam. 

Na próxima quinta-feria (2) o pú-

blico terá a oportunidade de presti-
giar o espetáculo de dança Piranha, 
do ganhador do prêmio de Projeto Ar-
tístico da Associação Paulista de Crí-
ticos de Arte, Wagner Schwartz; este 
espetáculo também faz parte de uma 
parceria entre o aniversário do TAA e 
o Projeto Conexão Dança. Logo após 
teremos o show com os artistas Tiago 
Máci, Regiane Araújo, Tassia Campos 
e Tutuca.  

“Planejamos também uma tarde 
inteira com atrações simultâneas em 
diversos espaços do Teatro, que irão 
acontecer na sexta-feira”, anunciou 
Brandão. Nesse dia a festa começa 
cedo, a partir das 14h, com cortejo 
saindo da Praça Deodoro até ao Tea-
tro Arthur Azevedo. No Salão nobre, 
quarteto com músicos da Escola de 
Música do Maranhão Lilah Lisboa ani-
mará o começo da tarde enquanto no 
Salão Versátil se apresenta o pianista 
Nilton Cruz. E nos outros espaços do 

teatro os músicos da Orquestra Jovem 
do Maranhão João do Vale se apre-
sentam. No fi nal da tarde, o público 
poderá assistir a peça teatral Entre a 
missa e o almoço, comédia de Artur 
Azevedo que retrata os costumes da 
vida cotidiana no fi nal do século XIX.

 No bar do teatro, a Academia Lu-
dovicense de Letras apresentará o 
recital de poesia Colhendo Poemas e 
os músicos da Escola de Música Lilah 
Lisboa farão roda de Choro. À noite a 
Orquestra Jovem do Maranhão João 
do Vale fará a abertura do espetáculo 
Divertissement com bailarinos con-
vidados. 

 No sábado (4), além da apresen-
tação da peça Contos Africanos (salão 
versátil) com o ator Urias de Olivei-
ra, haverá Intervenção com o Grupo 
Drao, Evoé com o ator Eduardo Reis 
e no palco italiano acontecerá stand 
up com Ted Mack e a comédia Pão 
com Ovo.

Palco do Teatro Arthur Azevedo terá atrações diversificadas para seu aniversário 



 São Luís-MA, 31 de maio de 2016

Ligue e anuncie: 3212.2087

ARAÇAGI

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

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 – 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.

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.

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.

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

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)

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

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

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.

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

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.

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

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.

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

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).

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

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.

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. Va-
lor: 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.

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 [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.

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)

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 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) 

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

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.

[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.



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

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.

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.

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.

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

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.

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

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.

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 [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

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.

JOTA LIMA
 Vende-se uma casa com 
140,43MT², pequena ga-
ragem, sala, cozinha e wc 
social, amplo quintal com 
árvores frutíferas, aceita-
se financiamento Tratar: 
98845-5311 / 99971-6701 
(L.07.06)

JOÃO PAULO
JOÃO PAULO- VENDE-SE 
UMA CASA LOCALIZADA 
NA RUA SÃO BENEDITO 
Nº 14ª- JOÃO PAULO valor 
de R$ 250.000,00 Bem lo-
calizada perto do centro, 
farmácias, feira, super-
mercados. 1º andar,Sala,3 
quartos,Quintal,Garagem,-
Telefone para contato: 9 
8128-8432 ( Mayane) ou 
98895-5505

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.

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.

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 ser-
viço completa, 2 depen-
dências de empregada 
com wc, jardim de in-
verno. R$ 400 mil. Tr:   
32356477  / 9 9971-2399 
/ 9 9606-4732 / 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´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

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 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

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  

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.

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  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br

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.

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

ESTR. DE RIBAMAR

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

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.

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.

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/ cozi-
nha de apoio, toda estru-
tura elétrica atualizada. 
Valor R$ 280.000,00 TR: 
3238-3583 / 999739137.

cod [365] Vende-se linda 
casa c/portão de alum., 
gar. p/ 2 carros, copa, 
sala, coz.,3 qtos s/ 2 
stes, 1 WC social, área 
de serv.coberto, 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.

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.

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.
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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, Aproveite. 
3227-3099 / 9973-4073.    
www.bmendes imoveis.
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

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 locali-
zação, próximo da Lagoa. 
Venha conferir. Por apenas 
R$ 550 MIL. Fones 3227-
3099 / 9973-4073, www.
bmendesimoveis.com.br

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  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br 

SANTA TEREZINHA 

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

 SÃO CRISTOVÃO

SÃO CRISTOVÃO - 
CA00210 Vende-se ou 
aluga-se casa c/360m², 
3 qtos, wc,  sala, copa, coz., 
área de serviço, qntal. Lo-
cação R$ 1.200,00 Ven-
da 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/closet, 
1qto (ou escrit.), wc, 2sls, 
pergolado, varnd, coz., 
dce, dept, 2 garags. Ar-
mários 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.

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  

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

PARQUE SABIÁ

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

PARQUE SHALON

PARQUE SHALON-
CA00234 Vendo casa c/3 
qrtos  (s/ 01ste), sala, coz. 
c/armários, DCE, wc so-
cial. 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, varanda, 
copa, coz, ar. Serv., pe-
queno quintal, 1 garagem. 
Forro PVC nos qtos, gra-
deada. 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

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

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

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 Via-
na com sl/gar., 2 qtos,  co-
zinha e quintal grande. 
Informações: 98780-4025 .

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  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br

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.

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

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) 

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 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.

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

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.

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 [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
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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.

JARDIM ELDORADO

CA00144 JARDIM ELDO-
RADO Aluga-se exc.casa 
em cond.fechado c/móveis 
planejados, 3 qtos s/1s-
te, 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 serviço 
coberta, gar.p/ 3 carros, 
área externa toda na la-
jota. Cond.c/área de la-
zer. R$2.000,00 (taxa de 
cond.já inclusa) 32358115/ 
988026168/ 981811942.

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

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, escritório,la-
vabo,4qrtos(s/2 stes), wc 
social, closet, copa, 2 coz., 
2 dispensas, wc serviço, 
2 qrtos de serviço, canil, 
saída de serviço, lavan-
deria R$ 10 Mil Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/ 3181-4600 / 2108-2960

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.

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

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)

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

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

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.

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 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.

ARAÇAGY

Aluga 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, 
terraço c/ vista mar, am-
pla cozinha. c/ área de 
serviço, garagem p/ 04 
carros.  Não perca esta 
oportunidade.   3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

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.

 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  
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

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 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)

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 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.”

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

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

ALTO DO CALHAU

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

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.

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.

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.

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  

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 

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.

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.,Va-
randa gourmet, sala estar/
jantar, ste máster c/ clo-
set, banheira. Aproveite. 
3227-3099 / 9973-4073/ 
www.bmendesimoveis.
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.

J DE L DANTAS CONSTRUTORA E 
IMOBILIÁRIA LTDA –ME

A J DE L DANTAS CONSTRUTORA E IMO-
BILIÁRIA LTDA –ME, TORNA PUBLICO QUE 
REQUEREU À SECRETARIA MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE (SEMAM), A LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO PARA O PROJETO DE PARCE-
LAMENTO DO SOLO DENOMINADO RESI-
DENCIAL  5 ESTRELAS, NO MUNICÍPIO DE 
CHAPADINHA (MA), FOI DETERMINADO O 
DETALHAMENTO DO PLANO DE CONTROLE 
AMBIENTAL  (PCA), OBSERVANDO AS EXI-
GÊNCIAS CONTIDAS NO VERSO DA LP.

J DE L DANTAS CONSTRUTORA E 
IMOBILIÁRIA LTDA –ME

A J DE L DANTAS CONSTRUTORA E IMO-
BILIÁRIA LTDA –ME, TORNA PUBLICO QUE 
RECEBEU DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 
MEIO AMBIENTE (SEMAM), A LICENÇA PRÉ-
VIA PARA O PROJETO DE PARCELAMENTO 
DO SOLO DENOMINADO RESIDENCIAL  5 
ESTRELAS, NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA 
(MA), COM VALIDADE DE 01 (HUM) ANO. FOI 
DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXI-
GÊNCIAS CONTIDAS NO VERSO DA LICENÇA 
E DEMAIS ESTUDOS DO PROCESSO.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS
QUINTA ZONA – SÃO FRANCISCO

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 258

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA QUINTA ZONA, NÚBIA 
MARIA LEMOS SILVA, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: 
ALEXEI PUPO ESPINOSA E MARISTELA SENA DOS SAN-
TOS, ELE, CUBANO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL,  FILHO DE 
ANGEL PUPO FRÓMETA E NIEVES ESPINOSA CORRÍA, ELA, 
BRASILEIRA, SOLTEIRA, JORNALISTA, FILHA DE DOMINGOS 
GOMES DOS SANTOS E RAIMUNDA SENA DOS SANTOS,  RE-
QUERERAM  HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO, QUEM TIVER 
ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA, (ARTS. 
1.521 E 1.523 DO CÓDIGO CIVIL), PODERÁ APRESENTÁ-LO 
POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, 30 DE MAIO DE 2016
MARIANA  CUNHA  LEMOS
ESCREVENTE AUTORIZADA



 São Luís-MA, 31 de maio de 2016

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.

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

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  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br

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  

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

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

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.

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.

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 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

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

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

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  

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.

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

-ED. AQUAMARINE- 
PRONTO P/MORAR - 
Apto c/ 81,00 m²,  2 suí-
tes, sala p/ 2 amb., var.
gourmet, lavab., coz.(ame-
ric.), 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

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.bmendesimo-
veis.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 direto 
com a Construtora ou SFH. 
Realize seu sonho agora e 
faça uma visita ao nosso 
STAND DE VENDAS, prox. 
ao Restaurante CABANA 
DO SOL.  Venha conferir.   
3227-3099 / 9973-4073        
www.bmendesimoveis.
com.br



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

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

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

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.bmende-
simoveis.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 TAM-
NHO 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

PONTA DO FAROL - Vendo 
apto todo mobilhado no 
Ed. Caribean Residence c/ 
1 ste, 2 qrtos e as demais 
dependências 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  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br

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

PONTA DO FAROL
-AP00161 -   Vende-se 
exc.apto, todo mobilia-
do, , sala em 3 ambien-
tes, 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

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)

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

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

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

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 

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

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 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
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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.

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

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.

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

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

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  

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  

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  

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).
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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.

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

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  

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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 - 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

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

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

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.

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

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.

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.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

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.

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.

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 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.

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

PONTA D’AREIA

PONTA D’ AREIA - 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). 

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
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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.

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

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

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

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.

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 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.

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

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, 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.

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

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  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br

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. Vilage Boa 
Esperança com 1 semi ste, 
1 qrto com armários, sala, 
varanda, cozinha projeta-
da. 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@oimpar-
cial.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.

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

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.

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

TURU - Alugo apto no 
Village de France Cond.c/
área de 70 m² c/2 qrtos 
s/1 ste, sala, varanda, coz.
americana, área de ser-
viço,wc social, 2 vagas 
de garagem R$ 1.600,00 
c/cond.incluído. Tr: 
3235.6477 / 9 9971.2399 
/ 9 9606.4732 / 3235-6687. 
www.ayrtonejulioimoveis.
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

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  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br

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

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

PONTA 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

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).
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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  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br 

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.

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

PONTA D’AREIA
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.

 
 
 

 

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 

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

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@oimpar-
cial.com.br  

 COHATRAC
Vende Condomínio Fecha-
do com 10 kitnets, cerca 
elétrica, poço artesiano, 
sla, qto, coz, wc, cada uma 
com sua área de serviço. 
End. Rua 03, qd 18, lt 1, 
Chácara Itapiracó, Coha-
trac, bem localizado. 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). 

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

BAIRROS DIVERSOS

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

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

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.

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

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

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

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  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br

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

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

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.

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

PONTA 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
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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.

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.

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 ESPE-
RANÇA

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.

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

ALU-
GAR 

RENASCENÇA

Alugo área próx. ao 
Shopping Tropical com  
3.000m² Tr:   9971-2399 
/ 3235-6687/99606-4732. 
www.ayrtonejulioimoveis.
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. Du-
tra) 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

COHATRAC

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

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

JOTA LIMA
Vende Sítio 15m frente 
e 55m fundo com casa, 
2 qtos, sla, coz, wc, gar, 
Laje e Lajota, cerca elétri-
ca, murado, Portão Elétri-
co, Lavanderia e Canil. R$ 
70 mil. Tr: (98) 8844-4319 
falar com Paulo.

.4

ANIL

Aluga-se Sitios / Casas para 
eventos c/ grande area li-
vre, piscina quadra e cam-
po de futebol, no Anil, Co-
quilho  no Santa Barbara.     
3258-5629 / 8845-4785 / 
99972-6980 / 3083-0799 
/ 98142-7703.

ESTRADA DE RIBAMAR

Alugo sitio com 2 stes, 2 
quartos, sala ampla, copa, 
cozinha, piscina, churras-
queira, arvores frutífe-
ras, etc. R$ 2.000,00. TR: 
32356477 / 9 9971-2399 / 
3235-6687  / 9 8816-8000. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

 

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 empresas. 
Fones:  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

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.

PONTA D AREIA

Vende salas no LAGOA 
CORPORATE de 33m² a 
85 m² na Torre Comercial 
e salas de 72  m² a 1.008 
m² na Torre Coorporati-
va. Vidro com isolamento 
acústico, elevadores au-
togerenciáveis, vista para 
lagoa, Heliporto, vagas de 
garagem rotativas, audi-
tório, lojas, fachada em 
pele de vidro. Pronto para 
o seu negocio!Venha con-
ferir.   3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

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.

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

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

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 DA ILHA

Vende  salas c/ 32 m² no 
Centro Empresarial Sho-
pping da Ilha na Reserva 
da Ilha, 14 pavimentos, 8 
elevadores, auditório, sa-
las de reunião, entrada-
da pelo Shopping da Ilha.
Paredes construídas em 
gesso, isolamento de som 
e facilidade para remo-
ver paredes e juntar sa-
las. Venha conferir.   3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.b

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) 

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

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

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.

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.

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

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.

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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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.

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

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.

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

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

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)

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.

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

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

 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  

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.

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) 

Aluga sala 36m², c/wc 
interno, ar condicionado, 
nascente, andar alto. R$ 
1.500,00 c/ condomínio. Óti-
ma localização, no “mioli-
nho” do bairro, próximo a 
tudo. Ed. Zircônio. CRJ-23 
F: 98112-0322 / 989209965 
/ 3227-1777 (COD.222) 

Aluga sala no ed. Carra-
ra, c/área de 30m2 e ba-
nheiro interno. R$ 900,00 
- 3268.3390 - 99976.7018.

STO ANTONIO

Aluga-se Loja Comercial na 
Av. dos Franceses, Prox. Ao 
retorno c/300 M2  Bairro 
Santo Antonio.   3258-5629 
/ 8845-4785 / 99972-6980 
/ 3083-0799 / 98142-7703

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

SÃO 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 individu-
al. Fone: 3235-8115/ 8181-
1942. Creci J-184.

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

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

SÃO FRANCISCO

SÃO FRANCISCO - Alugo 
consultório odontológico 
completo, c/todos os equi-
pamentos no Ed. Comer-
cial Castelo Branco. R$ 
1.500,00 c/ cond. incluído. 
Tr: 32356477 /  999712399 
/  996064732 / 3235-6687.
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br.

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

São Francisco - Alugo loja 
bem localizada no Ed. Co-
mercial Castelo Branco c/ 
mezanino. R$ 1.300,00. Tr:  
32356477 / 999712399 / 
996064732./ 3235-6687. 
www.ayrtonejulioimoveis.
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

Alugo sala no Ed. Comer-
cial Castelo Branco com 
área de 20 m², prédio com 
elevador. R$ 700,00. Tr: 
32356477 / 999712399 / 
996064732 / 3235-6687. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

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

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

WW  

PONTA DA AREIA

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@oimpar-
cial.com.br

SÃO FRANCISCO
Prédio na av. Caste-
lo Branco, alugado. Tr.: 
3235-6687

Loja no Ed. Comercial Cas-
telo Branco com área de 
50m² e mezanino.   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@oimpar-
cial.com.br
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EMPREGOS
Distribuidora localizada 
na BR, contrata PCD para 
trabalhar nas seguintes 
funções: auxiliar de de-
posito, auxiliar de en-
trega, auxiliar adminis-
trativo. enviar currículo 
com o laudo pra o seguin-
te e-mail : djanemelo@
hotmail.com ou djane.
rh@distnascente.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
AV. DOS AFRICANOS- Pas-
so loja fitness, c/ clientela, 
marca consolidada, 50m2, 
franquia em todo Brasil. 
Contato: 98 99145-4872.

DIAS DOS NAMORADOS, 
SURPREENDA! FAÇA SUA 
CESTA SENSUAL! BOUTI-
QUE SENSUAL. 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 GOSTA-
RIA DE CONHECER MU-
LHERES DE 40 A 50 ANOS 
PARA RELACIONAMENTO 
AP: 99123-2815 (L.30.05)

TROCA / TROCA
TROCO UM PNEU MOTO-
CROSS, ARO 18, 100/100, 
USADO, POR UMA MÁQUI-
NA DE COSTURA USADA 
OU HALTERES COM ANI-
LHAS. TELEFONE PARA 
CONTATO: 98 98709-
4677 (OPERADORA TIM). 
(ASS.20.04) 

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

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.

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.

EMPRESA DE COMUNICAÇÃO 

RECRUTA NOVOS TALENTOS 

PARA A ÁREA COMERCIAL

Pré-requisito:

• Experiência em vendas publicitárias;
• Peril comunicativo, proativo;

• Condução própria.

Interessados enviar currículos para 

vagas@suacidade.com com o assunto “Talento Comercial”.

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 Carradas 
de Areia, Brita, Terra  Pre-
ta para jardinagem, tijos 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.

Toque no Coração de 
quem ama tanto. Men-
sagens ao vivo, buquês 
de flores e cestas para 
todas as ocasiões. Pelú-
cias.  Fone: 98828-7163.

Troco um SCANNER DE 
MESA GOTEC (COPIA, 
MANDA EMAIL, SCANNEA) 
POR UM ESTABILIZADOR. 
Informações: 9 8457-3002.

C&D Concita. Preços aces-
síveis. Fardo de Cerveja 
em Lata: Skol, Brahma 
ou Antarctica, apenas 
R$ 35,00 (quente); Cer-
veja (600ml) Glacial: R$ 
75,00 (a grade, quente). 
Fone: 9 8149-1461.

Preços acessíveis. Far-
do de Cerveja em Lata: 
Skol, Brahma ou Antarcti-
ca, apenas R$ 35,00; Cer-
veja (600ml) Glacial: R$ 
80,00; litrão: R$ 66,00. 
Fone: 9 8149-1461. 

Grades de ferro. Portões, 
Lembrancinhas, solda-
gem. Serviços  de serra-
lheria em geral. Fone: 9 
9905-2402.

VILA DO MAR – Promoção do 

mês: Finais de semana com café 

da manhã, ar condicionado, TV, 

área de lazer e estacionamento.

Valor R$ 220,00



 

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, terça-feira, 31 de maio de 2016
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