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Justiça determina que os docentes do ensino municipal retornem às salas de aula imediatamente. A multa 
diária é de R$ 10 mil, em caso de não cumprimento da decisão. Sindicato deve se reunir para definir posição
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Waldir Maranhão 
faz outra manobra

para salvar  
Eduardo Cunha
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Professores terão que 
voltar ao trabalho hoje

Cai o número 
de estupros no 
Maranhão nos 

últimos dois anos

CRISE 
200 agências 

bancárias foram
fechadas no Brasil
apenas em 2015

NEGÓCIOS 7

Segundo as estatísticas 
levantadas pela SSP, 
o número de casos  

diminuiu 33% na capital 
e 10% no interior.

VIDA 

DIVULGAÇÃO

Dança abre aniversário do TAA
A coreógrafa Denise Stutz apresenta o espetáculo Finita na abertura das comemora-

ções dos 199 anos do Teatro Arthur Azevedo. Segundo a programação, serão cinco dias 
de apresentações gratuitas com shows, peças, poesia, orquestra e ópera. IMPAR

LAYOUT 3

Sampaio segue sem vencer na Série BDesânimo VIDA 3

Energia eólica 
trará melhorias 

ambientais ao MA
O presidente da empresa 

Ômega Energia, Antônio 
Bastos, anuncia contrapartidas 
ambientais e econômicas com 
construção do primeiro parque 

eólico do estado.

NEGÓCIOS 7

Família quer ajuda 
para trazer corpo 
de maranhense

morta na Bolívia

ESPORTES 7

POLÍTICA 4

Amigo de Lula 
confessa pedido

de empréstimo de 
R$ 12 mi para PT

Conferência 
debate propostas 
para melhorar 

cultura municipal

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

HONÓRIO MOREIRA/OIMP/D.A.PRESS

Novo procurador
de Justiça

promete combater 
a corrupção no MA

Luiz Gonzaga Martins Coelho, 
que irá comandar o Ministério 

Público até 2018, estabelece 
educação, apoio às políticas 

sociais e combate à corrupção 
como prioridades. 

POLÍTICA 5

Petrobras é 
obrigada a pagar

compensação
para o Maranhão

Decisão judicial condena 
a estatal a pagar por danos 

ambientais por conta da 
não construção da Refi naria 

Premium 1 em Bacabeira.
PÁGINA TRÊS

Polícia Federal 
indicia presidente 
do Bradesco por 

corrupção

R$ 57,3 MILHÕES

Evento com o tema "A cida-
de e os direitos culturais: uma 
construção democrática, re-

publicana e necessária" terá o 
seu encerramento hoje.
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Uma das coisas mais injustas 
que existem com nós, 
homens, é que a gente não 
tem orgasmos múltiplos
Ronnie Von, cantor, em entrevista ao programa Bate 
& Volta, em que passeia de carro com o músico Biel

Aloysio Nunes Ferreira, senador (PSDB-SP), que assumiu o 
posto de líder do governo no Senado

Ainda não acertei nada com o Zé, 
devemos conversar nos próximos 
dias. Mas já falei com o Júlio 
Nardelli, médico da seleção, e 
está tudo caminhando bem

Aceitei o convite para ser líder do 
governo no Senado, primeiro, 
porque temos responsabilidade 
política com o novo governo 

Fabíola, jogadora da Seleção Brasileira de Vô-
lei, que passou por um parto natural no dia 19 
de maio, dando esperança de estar nos Jogos 
Olímpicos do Rio de Janeiro

TURISMO

,,

Foi lançado nesta terça-feira (31), em 
Salvador, pela Fundação Bahiafarma, o 
primeiro teste rápido nacional para vírus 
da zika, que apresenta resultado em 20 
minutos. O exame será fabricado na Bahia 
para atender à demanda do Ministério da 
Saúde, com previsão inicial de produção 
de 500 mil testes por mês. De acordo com 
a fundação, esse é o primeiro teste rápido 
nacional que obteve autorização da An-
visa para ser produzido e comercializa-
do no país. O exame detecta a doença em 
qualquer fase, porque faz o diagnóstico 
por meio dos anticorpos desenvolvidos 
pelo corpo da pessoa infectada. 

Novo teste da zika dará 

resultado em 20 minutos

Ontem, quando se celebrou o Dia 
Mundial sem Tabaco, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS)  defendeu a 
adoção de uma nova embalagem de ci-
garro mais simples e neutra. A ideia, já 
aplicada por alguns países, é criar mais 
uma barreira contra o tabaco e deixar 
o produto menos atraente. De acordo 
com a OMS, as novas embalagens de-
vem proibir o uso de logotipos, cores, 
imagens da marca ou qualquer infor-
mação promocional. Ou seja: todos os 
nomes das marcas serão escritos com a 
mesma fonte e tamanho pré-definidos, 
sem identificação visual. 

OMS defende novo 

pacote de cigarro

Vinte e seis mulheres que participaram 
de um festival de música em Darmstadt 
(oeste da Alemanha) relataram ter sofrido 
abusos sexuais, informou nesta terça-feira 
(31) a polícia local, que prendeu e depois 
libertou três paquistaneses. A polícia de 
Darmstadt indicou que um total de 14 
queixas foram apresentadas imediata-
mente após os fatos. As mulheres “afir-
maram que para elas os homens (que co-
meteram os abusos) são do sul da Ásia”, 
segundo um comunicado da polícia, que 
havia relatado a prisão de três suspeitos 
paquistaneses antes de anunciar, sem ex-
plicação, a sua libertação. 

Mulheres denunciam 

agressões na Alemanha

O ministro da Justiça e procurador-
geral da Polônia, o conservador Zbigniew 
Ziobro, disse ontem que vai reabrir o pro-
cesso de extradição contra o cineasta Ro-
man Polanski. O ministro informou que 
irá apresentar um recurso para impugnar 
a decisão do Tribunal Supremo de Cracó-
via de não extraditar o cineasta aos Es-
tados Unidos, onde Polanski é acusado 
de abusar sexualmente de uma menina 
de 13 anos em 1967. Polanski fugiu dos 
EUA, após admitir culpa no caso. O ci-
neasta foi preso na Suíça em 2009, por 
pouco mais de um mês. Polanski possui 
cidadania francesa e polonesa.

Polônia vai reabrir 

extradição de Polanski
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Alfabetização - Projeto de Mobilização pela Alfabetização/Jornada de Alfabetização 
do Maranhão – “Sim, Eu Posso”, realizada no município de Aldeias Altas, visa alfabetizar mais 
de 14 mil pessoas com idade igual ou superior a 15 anos, em oito municípios maranhenses com 
baixo IDH e elevado índice de analfabetismo.

Lançamento - Márcio Vasconcelos lançou ontem o livro Na Trilha do Cangaço – O Ser-
tão que Lampião Pisou, no Museu Histórico e Artístico do Maranhão. O fotógrafo viajou qua-
tro mil quilômetros sozinho com seu próprio carro, durante dois meses, registrando lugares 
e personagens que construíram o imaginário popular do mito Lampião.



3PAGINA TRESwww.oimparcial.com.br

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

São Luís, quarta-feira, 1º de junho de 2016

A Petrobras realizará uma cerimô-
nia de transmissão de cargo de presi-
dente da empresa nesta quinta-feira 
(2), a partir das 10h, no Salão Nobre 
do Edifício Sede da Companhia, no 
Rio de Janeiro. Pedro Pullen Parente 
foi indicado por Michel Temer para assumir o cargo. Ele 
será o substituto de Aldemir Bendite, que renunciou na 
última segunda-feira (30), e permaneceu no cargo por 
mais de um ano, após ser indicado por Dilma Rousseff.

Apesar do evento na companhia, a posse deve ocor-
rer hoje, no Palácio do Planalto em Brasília. Parente é 
engenheiro elétrico de formação desde 1976, sendo mi-
nistro entre 1999 e 2003, quando passou pela Casa Civil, 

Planejamento e Minas e Energia. O novo presidente da 
Petrobrás também foi coordenador de equipe na tran-
sição do governo de Fernando Henrique Cardoso para 
o de Luiz Inácio Lula da Silva.

Depois que saiu do governo, Parente foi vice-pre-
sidente executivo do grupo RBS. Ele atuou, ainda, nos 
conselhos da Petrobras e do Banco do Brasil. Entre 2010 
e 2014, foi presidente da Bunge Brasil, uma das maiores 
exportadoras do país.

Refinaria Premium,

o preço do estrago
Justiça 

determinou 
que a Petrobras  

pague pelos impactos 
ambientais gerados pela 

implantação da Refinaria Premium 1, 
na cidade  de Bacabeira

A 
Justiça determinou, em deci-
são divulgada na última se-
gunda-feira (30), que a Petro-
bras tem 15 dias para pagar, 

ao Estado do Maranhão, as parcelas 
restantes referentes à compensação 
ambiental da construção da Refi-
naria Premium 1, em Bacabeira. A 
decisão deverá beneficiar o Estado 
e reverter impactos ambientais já 
gerados na implantação, interrom-
pida, da Refinaria. A Petrobras foi 
condenada a pagar as sete parcelas 
restantes da compensação, totali-
zando a ordem de R$ 53,7 milhões.

A decisão é resultado da ação ci-
vil pública proposta pela Procura-
doria Geral do Estado (PGE), com a 
intenção de que a Petrobras termine 
de pagar a compensação ambiental 
acordada no ato do licenciamento 
para construção da Refinaria Pre-
mium 1 e indevidamente suspensa 
quando a empresa decidiu não mais 
concluir a implantação da refinaria, 
no início de 2015. O pedido foi defe-
rido pela Vara de Interesses Difusos 
e Coletivos de São Luís.

De acordo com o procurador-geral 
do Estado, Rodrigo Maia, a suspensão 
da instalação do empreendimento 
não justifica a interrupção do paga-
mento da compensação ambiental. 
“Essa decisão é de grande relevância, 
primeiro, para o Estado, e também 
para o meio ambiente. O objetivo é 
tentar balancear e minorar os im-
pactos ambientais causados com a 
instalação da refinaria. E, compro-
vadamente, houve danos ambien-
tais decorrentes da terraplanagem”, 
defendeu o procurador-geral.

A Petrobras lançou em 2010 o 
projeto de construção da Refinaria 
Premium 1, em Bacabeira, com pro-
messas de grandes investimentos 
na área. Na ocasião, assinou com 
o Governo do Estado um termo de 
compromisso com a finalidade de 
compensar os impactos ambientais 
que seriam gerados com a implan-
tação da refinaria - o valor deveria 
ser investido em unidades de con-
servação. Em janeiro de 2015, a em-
presa, unilateralmente, decidiu não 
mais construir a refinaria e, por con-

seguinte, suspen-
deu os pagamentos 
da compensação.

De acordo com a procurado-
ra do Estado e chefe da assessoria 
do procurador-geral, Lorena Du-
ailibe, o Estado ainda tentou ad-
ministrativamente retomar o pa-
gamento, mas, sem êxito, a PGE 
ajuizou a ação civil pública, na 
qual foi deferido, liminarmente, 
pela Justiça do Maranhão, o pe-
dido de prosseguimento no paga-
mento da compensação ambien-
tal. “A compensação faz parte da 
responsabilização ambiental. Este 
é o Princípio da Prevenção e da 
Precaução, ou seja, não é preci-
so o dano acontecer para ele ser 
reparado”, explicou Lorena, sobre 
a importância da compensação a 
ser paga pela Petrobras.

Com a decisão da Justiça, a em-
presa deverá pagar as sete parce-
las restantes da compensação am-
biental. Destas, duas que estão em 
atraso deverão ser pagas em 15 dias, 
a contar da data de intimação. As 
cinco últimas serão pagas confor-
me o prazo acordado incialmen-
te, com a celebração do Termo de 
Compromisso entre o Estado do 
Maranhão e a Petrobras.

NOVO 
PRESIDENTE

Após o cancelamento 
da construção da Refinaria 

Premium I da Petrobras em 
Bacabeira, quem apostou 

no empreendimento agora 
lida com a decepção e 

contabiliza prejuízos. O anúncio 
feito em 2010 movimentou os 

últimos cinco anos da pequena 
cidade no norte do estado, que viu no 
projeto uma oportunidade única de 
desenvolvimento econômico e 
industrial.

Cerca de 25 mil empregos 
diretos e indiretos seriam criados 
no estado com a construção da refinaria. 
O investimento da Petrobras nesse 
empreendimento e outro similar no 
Ceará consumiu R$ 2,7 bilhões.

A companhia, em crise, atribuiu a 
desistência dos projetos das refinarias 
à falta de parceiros e à revisão das 
expectativas de crescimento do mercado de 
combustíveis. A refinaria representava para 
muitos um impulso para o desenvolvimento 
na cidade maranhense, que tem cerca de 16 
mil habitantes. Segundo a ONU, apresenta 
Índice de Desenvolvimento Humano.

DECEPÇÃO E 
PREJUÍZO

25
MIL

Expectativa de empregos que 
seriam gerados em Bacabeira

Situação atual do local
onde deveria funcionar 
a Refinaria Premium 1

A compensação faz parte 
da responsabilização 
ambiental. Este é o 

Princípio da Prevenção 
e da Precaução, ou seja, 

não é preciso o dano 
acontecer para ele ser 

reparado

Lorena Duailibe, assessora 
do procurador-geral

JOÃO CARVALHO
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Bumlai diz que foi 
“burrice” assumir 

empréstimo para o PT

PF indicia o presidente do Bradesco 
OPERAÇÃO ZELOTES

Criticas aos ‘melhores’ - O deputado estadual Otheli-
no Neto (PCdoB) criticou, na sessão da última terça-feira 
(31), os critérios da Associação Nacional dos Prefeitos e 
Vice-prefeitos (ANPV) para premiar o prefeito de Alcân-
tara, Domingos Arakém (PT), como um dos cem melhores 
do Brasil. O que inclui outros gestores na lista, como o de 
Presidente Sarney, Edson Chagas, e o de Santa Inês, Ribamar 
Alves. “Esse prêmio mais parece aqueles que a gente recebe 
no e-mail, apresentando-se como completamente gratuito, 
mas que tem que dar uma pequena colaboração de alguns 
mil reais para as despesas do evento”, ironiza  Othelino.

Empresa sustentável - Durante a sessão plenária 
desta terça (31), foi aprovado o projeto de lei de autoria 
do deputado Sérgio Frota que estabelece o selo “Empre-
sa Sustentável” no estado do Maranhão. A Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, responsáveis 
pela análise do projeto, emitiram pareceres favoráveis.  
Para o deputado, “o referido selo tem a função de identi-
ficar as empresas que atuam protegendo o meio ambien-
te, seja combatendo a poluição, pelo uso de ferramentas 
que economizem água e energia, ou mesmo por reutilizar 
os resíduos sólidos de sua produção”, exemplifica Frota.

Integrantes da bancada federal do Maranhão garan-
tiram a liberação de R$ 9 milhões que serão utilizados 
para a recuperação da Barragem do Rio Pericumã, locali-
zada na Baixada Maranhense. A garantia da liberação da 
verba foi dada pelo secretário executivo do Ministério da 
Integração Nacional, Luiz Otávio, na última terça-feira 
31. Na reunião, ele prometeu ainda rever a postura ado-
tada nos últimos 4 anos em relação a demanda do Mara-
nhão perante a pasta. Aguardada há 20 anos, as obras de 
recuperação e construção da barragem irá alcançar apro-
ximadamente 70,6 km de extensão, beneficiando mais de 
260 mil pessoas. Coordenador da bancada maranhense, o 
deputado André Fufuca (PP) comemorou a liberação da 
verba. Para ele, com as obras irão garantir a melhoria de 
inúmeras famílias que vivem às margem do Rio Pericumã.

Mal interpretado

Em pronunciamento des-
ta última terça-feira, o de-
putado Paulo Neto (PSDC) 
rebateu informações de blogs 
do Baixo Parnaíba que afir-
maram que ele é contra a 
plantação de soja naquela 
região. Em conversa com o 
governador Flávio Dino, o 
parlamentar falou sobre os 
prejuízos que os municípios 
estão tendo com as estra-
das e com as pontes. Ao en-
fatizar que a soja não paga 
nada para o município, Flá-
vio Dino lhe afirmou que o 
Estado também não recebe 
nada. “Eu fui mal interpre-
tado”, afirmou Paulo Neto.  

Solicitação a Grajaú

Em Indicação apresenta-
da, a deputada estadual Va-
léria Macedo (PDT) solicitou 
a implantação de uma uni-
dade do Corpo de Bombeiros 
para o município de Grajaú.  
Segundo a Indicação, a im-
plantação de uma Unidade 
de Corpo de Bombeiros to-
nou-se necessária pela im-
portância socioeconômica 
que aquela municipalidade 
adquiriu nos últimos anos. 
Unidade de segurança visa 
garantir aos quase 68.000 
habitantes o pronto aten-
dimento às diversas situa-
ções de urgência e emergên-
cia, segundo a parlamentar.

O Plenário aprovou ontem a Medida Provisória Nº 
221/2016, encaminhada pela Mensagem Governamen-
tal 033/2016, de autoria do Poder Executivo, que dis-
põe sobre a reorganização administrativa da Secreta-
ria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), 
criação de unidades administrativas e de cargos em 
comissão, e dá outras providências.  Na mensagem 
encaminhada à Assembleia Legislativa, o governador 
Flávio Dino explica que esta Medida Provisória tem 
por objetivo atender à demanda crescente das ações 
e à necessidade de estruturação da Seap, levando em 
consideração as especificidades e particularidades de 
suas unidades, notadamente as de natureza prisio-
nal, fortalecendo assim a atividade fim.

O 
pecuarista José Carlos Bu-

mlai afirmou, nesta se-

gunda-feira (30), que foi 

“burrice” assumir um em-

préstimo de R$ 12 milhões do Banco 

Schahin para o PT em 2004. Ele foi 

ouvido ontem pelo juiz federal Ser-

gio Moro, na condição de réu da 21ª 

fase da Operação Lava-Jato, bati-

zada de Passe Livre.

No depoimento, Bumlai res-
saltou que não foi dele a iniciati-
va de pedir o empréstimo. O pe-
cuarista disse que foi chamado 
naquele ano para uma reunião 
no banco, da qual participavam 
o então candidato a prefeito de 
Campinas, Dr. Hélio (PDT), o 
então tesoureiro do PT, Delú-
bio Soares; o banqueiro Carlos 
Eduardo Schahin; o presidente 
do banco, Sandro Tordin; e os 
marqueteiros Armando Peral-
do e Giovanni Favieri.

O pecuarista disse que, nes-
sa reunião, recebeu a proposta 
de assumir o empréstimo de 
R$ 12 milhões. Segundo Bu-
mlai, metade do empréstimo 
seria usada no segundo turno 
da campanha do Dr. Hélio. A 
outra metade tinha sido solici-
tada por Delúbio para resolver 
uma necessidade de caixa do PT.

“Fui levado pela minha si-
tuação à época. Proprietário 
de 210 mil hectares de terra, e 
com o PT assumindo o gover-
no federal, éramos um gran-
de alvo para invasões. Eu não 
quis dizer ‘não’ [à proposta de 
assumir o empréstimo] até por 
uma questão de receio”, justi-
ficou Bumlai a Moro. O pecu-
arista lamentou ter envolvido 
o filho, Mauricio Bumlai, e a 
nora como avalistas do negó-
cio, assim como o empresário 
Natalino Bertin, a quem pediu 
para intermediar o emprésti-
mo ao PT, a pedido de Tordin.

Quitação do 
empréstimo

Bumlai contou ter descoberto 
no ano seguinte (2005) que a 
dívida com o Banco Schahin 

A Polícia Federal (PF) indi-
ciou o diretor-presidente do 
Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, 
e mais nove pessoas na Ope-
ração Zelotes. Dentre os indi-
ciados, estão mais dois inte-
grantes da direção do banco. O 
Ministério Público Federal no 
Distrito Federal (MPF-DF) re-
cebeu ontem o relatório da PF 
sobre o inquérito. Os dez indi-
ciamentos foram pelos crimes 
de corrupção ativa, corrupção 
passiva, organização crimino-
sa, lavagem de dinheiro e trá-
fico de influência.

Agora, os procuradores 
da República vão analisar se 
a documentação recebida é 
suficiente ou se novas diligên-
cias deverão ser feitas. Caso 
o MPF considere que existem 
evidências suficientes, os in-
diciados poderão ser denun-
ciados à Justiça Federal.

A Operação Zelotes, da Polí-
cia Federal, investiga um suposto 
esquema de venda de senten-
ças do Conselho Administrativo 

Em novo depoimento ao juiz Sérgio Moro, o empresário Carlos Bumlai confessa ter realizado 
empréstimo para o PT em 2004. Ressaltou ainda que não foi ideia sua de pegar o dinheiro

Fui levado pela minha 
situação à época. 

Proprietário de 210 mil 
hectares de terra, e 

com o PT assumindo 
o governo federal, 
éramos um grande 

alvo para invasões. Eu 
não quis dizer ‘não’ [à 
proposta de assumir 

o empréstimo] até por 
uma questão de receio

Caros Bumlai, empresário

ainda não havia sido paga pelo 
PT. “A minha tesoureira me 
chamou e disse que estávamos 
no Cadin [Cadastro Informa-
tivo de Créditos não Quitados 
do Setor Público Federal]”. O 
pecuarista, disse então, que 
decidiu hipotecar uma fazen-
da que correspondia ao valor 
do empréstimo para se livrar 
do problema e poder voltar a 
utilizar os créditos rurais em 
seus negócios.

Ele informou que, no fim 
de 2006, procurou o ex-tesou-
reiro do PT João Vaccari Neto 
para pedir que o empréstimo 
fosse liquidado e que, nes-
sa época, ficou sabendo das 
negociações entre o Grupo 
Schahin e a Petrobras para a 
operação do navio-sonda Vi-
tória 10.000. Bumlai negou, 
no entanto, ter conhecimen-
to de que um acerto entre as 
empresas quitaria sua dívida 
e disse que jamais se encon-
trou com diretores da Petro-
bras para viabilizar o negócio.

José Carlos Bumlai também 

R$ 12

Valor do empréstimo feito por 
Bumlai para o PT em 2004

MILHÕES

negou ter dito a representantes 
do Grupo Schahin que o acerto 
estaria “abençoado” pelo pre-
sidente Lula. “Esse termo nem 
é meu; isso é coisa de religião, 
e não de negócios. Nunca fa-
lei com nenhum Shahin so-
bre contrato de navio-sonda 
com a Petrobras”, ressaltou o 
pecuarista.

de Recursos Fiscais (Carf) para 
beneficiar empresas que foram 
multadas pela Receita Federal 
e a negociação de medidas pro-
visórias a favor de empresas do 
setor automobilístico. O Carf 
é um órgão do Ministério da 
Fazenda ao qual contribuintes 

recorrem contra multas.

Bradesco

Em nota, o Bradesco nega 
que seus diretores tenham pres-
tado serviços para o grupo in-
vestigado na Zelotes e acrescen-

ta que Luiz Carlos Trabuco não 
participou de nenhuma reunião 
com o grupo. “O Bradesco in-
forma que não houve contra-
tação dos serviços oferecido 
pelo grupo investigado. [...] 
O Bradesco esclarece ainda 
que o presidente da institui-
ção, Luiz Carlos Trabuco Cap-
pi, não participou de qualquer 
reunião com o grupo citado”.

O banco lembrou que per-
deu o processo que tinha no 
Carf, reiterando a ausência de 
qualquer acordo ilícito para se 
beneficiar junto ao órgão. “Cabe 
informar que o processo jun-
to ao Carf, objeto da investi-
gação, foi julgado em desfavor 
do Bradesco por unanimidade 
– 6 x 0, e encontra- se, agora, 
submetido ao Poder Judiciário. 
A companhia informa que ja-
mais prometeu, ofereceu ou deu 
vantagem indevida a quaisquer 
pessoas, inclusive a funcioná-
rios públicos, para encaminha-
mento de assuntos fiscais ou 
de qualquer outra natureza”.

Além de Luiz Carlos, foram indiciados mais dois integrantes do banco
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Raimundo Borges

Outro golpe contra um governo 
que parece estar mancando 
de um escândalo a outro
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Do jornal New York Times, o mais influente do mundo, ao noticiar a 
queda do ministro da Transparência, Fabiano Silveira, após a divul-
gação de uma nova leva de áudios de Sérgio Machado.

Waldir tenta manobra 
para salvar Cunha

ESCOLHIDO

Novo procurador combaterá a corrupção

São Luís, quarta-feira, 1º de junho de 2016

O deputado José Iná-
cio disse que o PT ain-
da não decidiu como 
vai participar das elei-
ções de outubro em 
São Luís. Adiantou, po-
rém, que “há um mo-
vimento crescente por 
candidatura própria”. 
A outra opção é fechar 
aliança com o prefeito 
Edivaldo Júnior (PDT).

O deputado Edivaldo 
Holanda (PTC) disse 
que a candidatura do 
filho, Edivaldo Júnior, 
à reeleição em São Luís 
já conta com 13 parti-
dos no arco de aliança 
e dentro de poucos dias 
mais duas adesões serão 
anunciadas. Por cautela, 
ele não revela nome de 
nenhum partido.

Aliado de Cunha, o presidente interino da Câmara assina ofício que dá à Comissão a 
oportunidade de definir novas regras para votação dos processos de cassação no plenário

E
m mais uma manobra 
para tentar barrar a cas-
sação de Eduardo Cunha 
(PMDB-RJ), o presidente 

interino da Câmara, Waldir Ma-
ranhão (PP-MA), assinou on-
tem (31) ofício que pode mu-
dar as regras dos processos de 
quebra de decoro e, por con-
sequência, salvar o mandato 
do peemedebista.

Nesta terça, o deputado 
Marcos Rogério entregou ao 
Conselho de Ética da Câmara 
o relatório e o seu voto suge-
rindo a cassação do peemede-
bista. O documento assinado 
por Maranhão é uma consul-
ta à Comissão de Constituição 
e Justiça, a principal da Casa, 
que dá a ela a oportunidade 
de definir novas regras para a 
votação dos processos de cas-
sação no plenário.

A consulta 17/2016 já foi 
distribuída para ser relatada 
por Arthur Lira (PP-AL), que 
presidiu a CCJ em 2015 graças 
ao apoio de Cunha, de quem é 
um dos aliados fiéis. Lira afir-
mou desconhecer a consulta 
e disse que não sabia por que 
foi escolhido relator. O presi-
dente da CCJ, Osmar Serraglio 
(PMDB-PR), porém, disse que 
deu a relatoria ao deputado por-
que seu gabinete solicitou for-

O governador Flávio Dino 
nomeou o promotor Luiz Gon-
zaga Martins Coelho como 
novo procurador-geral de Jus-
tiça do Ministério Público do 
Maranhão. O ato da escolha 
do chefe do órgão nos próxi-
mos dois anos foi realizado 
na manhã da última segun-
da-feira (30), no Palácio dos 
Leões. O escolhido está há 23 
anos no Ministério Público e 
assegura ter como prioridade 
em sua gestão a educação, o 
apoio às políticas sociais e o 
combate à corrupção.

Luiz Gonzaga Martins Co-
elho disse que esse é um mo-
mento especial em sua vida 
constitucional, e a escolha é 
o coroamento de uma carrei-
ra de 23 anos como promo-
tor de justiça, como também 
pela experiência associativa 
e pelo trabalho como dire-
tor-geral da PGJ, “onde nós 
tivemos uma experiência de 
toda essa parte administrati-

1 - A representação contra Cunha deu entrada na Câmara em 13 
de outubro de 2015. Já é o processo mais longo da história da Casa

2 - Comandada por Cunha, a Mesa da Câmara levou 14 dias, prazo 
máximo possível, para realizar a mera tarefa burocrática de nume-
rar a representação e a enviar ao Conselho de Ética

3 - O primeiro relator do caso, Fausto Pinato (PP-SP), foi afastado 
por decisão de Waldir Maranhão, em resposta a recurso de aliados 
de Cunha, sob o argumento de que ele fez parte do mesmo bloco 
partidário de Cunha, o que o impediria de relatar o caso

4  - A primeira votação que decidiu dar continuidade à in-
vestigação, em dezembro, também foi anulada por Maranhão, 
sob o argumento de que foi negado irregularmente pedido de 
vista do relatório

5 - Devido à ação protelatória de aliados, essa votação –que é ini-
cial, apenas decide se há ou não elementos mínimos para a inves-
tigação– só conseguiu ser refeita no início de março, quase cinco 
meses depois da apresentação da denúncia

6 - Em 9 de março, a Folha revelou que a tentativa de enterrar o proces-
so de Cunha envolveu a falsificação da assinatura do deputado Vinícius 
Gurgel (PR-AP), que posteriormente renunciou à sua vaga no colegiado

7 - Na votação do relatório inicial, excluiu-se, por pressão de seus 
aliados, a acusação de que Cunha recebeu propina do petrolão

8 - No final de março, Cunha tentou aprovar mudança de regras 
para aumentar a vaga de aliados no Conselho de Ética. A divulgação 
da manobra e a reação contrária o fizeram recuar

9 - Desde março, partidos aliados a Cunha promoveram troca de 
deputados no Conselho, mudanças importantes já que o prossegui-
mento da investigação contra Cunha se deu por apenas 1 voto (11 a 
10). Entre outras mudanças, saiu o deputado Fausto Pinato (PP-SP), 
que era do PRB e votou contra Cunha, e entrou a deputada Tia Eron 
(PRB-BA), que segundo aliados do peemedebista deve votar a seu favor

10 - Em mais uma decisão favorável a Cunha, Waldir Maranhão 
proibiu o Conselho de retomar a acusação de recebimento de pro-
pina, sob pena de nulidade do processo.

va, orçamentária e financeira 
que nos habilita para exercer 
esse cargo de procurador-ge-
ral que é o cargo máximo da 
nossa instituição”.

O novo procurador-geral, 

escolhido para o biênio 2016-
2018, disse que a principal pro-
posta da sua gestão será o en-
frentamento à corrupção. “Nós 
vamos combater tanto a corrup-
ção, quanto a sonegação fiscal, 

a lavagem de dinheiro e a prá-
tica de agiotagem por empre-
sários e prefeituras. Esse será 
o carro-chefe e nós assumimos 
esse compromisso”, ressaltou 
Luiz Gonzaga.

Flávio Dino com o novo procurador de Justiça, Luiz Gonzaga, no dia do ato de nomeação no Palácio dos Leões 

malmente a tarefa, no sistema 
informatizado da comissão, às 
12h32 desta terça, apenas 15 
minutos após a consulta dar 
entrada na comissão.

De acordo com deputados 
e técnicos, o objetivo da con-
sulta é que a CCJ aprove as se-
guintes respostas aos questio-
namentos de Maranhão: que a 

votação é do projeto, que ca-
bem qualquer emenda desde 
que não prejudique o acusado 
e que a rejeição do projeto não 
resulta na votação da denúncia 
original, pela cassação.

Caso a CCJ siga essa linha, 
haverá uma mudança nas re-
gras adotadas até então. Ontem 
votou o parecer do Conselho 

de Ética, ao qual não cabe ne-
nhum tipo de emenda no ple-
nário. E há a determinação de 
que caso eventual parecer do 
Conselho por uma penalidade 
mais branda (como suspensão 
do mandato) seja rejeitado é 
preciso haver uma nova vota-
ção, dessa vez da denúncia ori-
ginal, pela cassação.

MANOBRAS DE WALDIR

A atitude de Maranhão soma-se a uma série de manobras patrocinadas por ele e aliados de Cunha, que foi afastado do cargo e do 
mandato pelo Supremo Tribunal Federal justamente sob o argumento de usar seu poder para tentar barrar as investigações da La-
va-Jato e de seu processo de cassação na Câmara.

Waldir Maranhão tenta livrar seu aliado, o deputado Eduardo Cunha, de uma possível cassação do mandato

Três em um (1)

Depois de fechar um pré-acordo com o PSDB para in-
dicar o vice na disputa da Prefeitura de São Luís, a depu-
tada Eliziane Gama (PPS) está em marcha batida rumo 
ao PSB. O senador Roberto Rocha, que começa a montar 
a plataforma de sua eventual candidatura ao governo do 
Maranhão em 2018, é o artífice desse movimento.

Três em um (2)

Como a aliança PPS/PSB está quase fechada, a can-
didatura do deputado estadual Bira do Pindaré já desce 
pro brejo. Assim como Bira fechou a porta do PSB para 
Eliziane se filiar, Roberto Rocha e o filho, Júnior, vão fa-
zer o mesmo em relação à sua candidatura a prefeito.

O gravador do 
homem-bomba

Depois do terremoto provocado pela sequência de gra-
vações clandestinas de conversas com políticos do centro 
do poder federal em Brasília, o ex-presidente da Transpetro, 
José Sérgio de Oliveira Machado, o Sérgio Machado, conti-
nua espalhando terror. Além de derrubar, em uma semana, 
dois ministros do governo interino de Michel Temer, que 
completa hoje 21 dias, permanecem especulações de que 
seu arquivo ainda tem muito a ser revelado nos próximos 
dias. E o filho dele, Expedito Machado, seria o menino-bom-
ba. Assinou delação premiada e pode implodir o PMDB.

E a pergunta que não quer calar é: Afinal, quem é 
Sérgio Machado, que passou 12 anos à frente da estatal 
Transpetro, sob apadrinhamento do senador Renan Ca-
lheiros, com tamanho talento para fazer maldade com 
seus próprios protetores? Ele nasceu em Fortaleza, em 
1946, é um ex-políticoinexpressivo eempresáriono Cea-
rá. Viveu tanto tempo anonimamente nos governos Lula 
e Dilma até agora, com suas explosivas gravações que 
derrubaram os ministros Romero Jucá (Planeamento) e 
Fabiano Silveira (Transparência). Quem é a bola da vez?

Com tantos anos no “puxadinho” da Petrobras, chamado 
Transpetro, Sérgio Machado tinha trânsito livre até com o 
ex-presidente José Sarney, a quem visitou e arrancou dele 
declarações impensáveis para quem tem o hábito de ser 
lacônico e reservado. O cearense é o mais velho dos cinco 
filhos de Expedito Machado da Ponte, ministro no governo 
João Goulart. Mesmo sem ser jornalista, ele conseguiu “ar-
rancar” declarações bombásticas de seus “entrevistados”, 
que deixam de queixo caído experimentados profissionais 
da imprensa com atuação em Brasília .

Sérgio Machado se filiou ao PMDB em 1986, pelas mão 
do então futuro governador do Ceará, Tasso Jereissati, 
sendo coordenador de sua campanha. Após eleição de 
Jereissati, foi secretário de Governo de 1987 a 1990. De-
putado federal pelo PSDB na legislatura de 1991 a 1994, 
quando renunciou mandato para se candidatar ao Sena-
do Federal, foi eleito senador no mesmo ano.

Durante o Governo FHC, tinha trânsito no PSDB e 
no PMDB no Senado, a ponto de ser indicado no gover-
no Lula para a Transpetro. Em 2014, renunciou ao pos-
to, acusado de envolvimento no escândalo da Petrobras 
(Lava-Jato). Em maio de 2016, fechou acordo de delação 
premiada com a PGR em que detalha a participação no 
esquema de corrupção da estatal. O que falou ainda é si-
gilo, mas passou a gravar conversas para evitar possível 
prisão por ordem de Sérgio Moro.

É pouco (1)

Em decisão liminar da Justiça do Maranhão, a Petro-
bras foi condenada a pagar em 15 dias, ao Estado, as par-
celas restantes referentes à compensação ambiental pela 
área onde seria a Refinaria Premium 1, em Bacabeira. 
São sete parcelas restantes, no total de R$ 53,7 milhões.

É pouco (2)

O governo do Maranhão, pela Procuradoria Geral, ingres-
sou com ação civil pública cobrando os danos ambientais 
no projeto frustrado. Esse valor é apenas um grão de areia 
sobre o montante deixado pelo conjunto da “obra”, que 
disseminou prejuízos a torto e direito para todos os lados.
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 NUNA NETO
O Imparcial trouxe 

como destaque a seguin-
te manchete: Seletivo do 

IFMA - Candidatos entram 
na Justiça contra a FSADU 
. Na época candidatos que 
disputavam vagas no con-

curso para o provimento ao 
cargo de professor do Insti-

tuto Federal do Maranhão 
(IFMA) questionaram na 

Justiça os critérios de clas-
sificação dos candidatos 

em etapa as do seletivo. Os 
responsáveis pela banca 

da Fundação Sousândra-
de (FSADU) e Comissão 

doProcesso Seletivo para 
Contratação do IFMA afir-

matam que cumpriram 
corretamente o decreto que 

rege concursos públicos.
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Alta 05h19       5.4m

Baixa 11h41         0.9m 

Alta 17h41         5.4m

Baixa 23h50       1.1m

  Marés

Último dia de 
inscrições para cursos 

gratuitos em oito 
municípios

  
Confira os procedimentos para efetu-

ar as inscrições para os cursos de Auxiliar 
Administrativo e Auxiliar de Marketing e 
Vendas, disponibilizados pelo Instituto 
Estadual de Educação, Ciência e Tecno-

logia do Maranhão (Iema).
GERAL 2

WEB   Acesso ao banco via rede exige cuidados para evitar roubo de dados
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Ano LXXXVIII  Nº 34.281

A 22ª edição da Ação Global Nacional, re-
alizada em São Luís, teve a participação do 
governo do estado com a emissão de docu-
mentos, orientações sobre direitos humanos, 
informações sobre os direitos do consumidor, 
orientação em segurança alimentar e nutri-
cional e ações do Cine Juventude. GERAL 2

Mutirão de 
serviços na 
Ação Global 
em São Luís

SUPERESPORTES 11

A Semana do Meio Ambiente ocorrerá nos 
Parques do Bom Menino e do Rio das Bicas e 
receberá os frequentadores do local e cerca de 
600 estudantes da rede municipal para oficinas 
de reciclagem, apresentações culturais, ações 
de plantio, roda de leitura no Carro-Biblioteca. 

URBANO 7

Prefeitura de São Luís 
inicia hoje a Semana 

do Meio Ambiente em 
parques da capital

Candidatos que disputam vagas no concurso para o provimento ao cargo de professor do Instituto Federal do Maranhão (IFMA) questionam na Justiça 

os critérios de classificação dos candidatos em etapas do seletivo. Os responsáveis pela banca da Fundação Sousândrade (FSADU) e Comissão do 

Processo Seletivo para Contratação do IFMA afirmam que estão cumprindo corretamente o decreto que rege concursos públicos. 
URBANO 8

Candidatos entram na 
Justiça contra a FSADU

Mega-Sena - Concurso n. 1709
07 19 30   35   42 47

Lotomania – Concurso n. 1559
07   09 11 16 17 
23 24 28 34 36 
48 49 63 70 72 
73     82 84 87 91
   
Quina - Concurso n. 3801
09 47 62 64 76

Timemania- Concurso 732
07 54 59 64 65 71 78

Time do coração:  
YPIRANGA/AP

  Loterias

Os novos desafios do Sampaio
Após o empate contra o Náutico no Estádio Castelão e a perda de duas posições na 

classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Corrêa prepara-se para 

enfrentar, fora de casa, os times do América-MG e Ceará. SUPERESPORTES 11

Atlético-MG goleia o Vasco
O Galo dominou a partida contra o Cruzmaltino ontem e segue renovado na disputa do 

título do Campeonato Brasileiro. A partida, em casa, foi embalada pela força 

das arquibancadas. Thiago Ribeiro e Dátolo marcaram os gols da partida. SUPERESPORTES 12

A violência dilacera famílias e provoca 

vítimas. Vestidos de branco e munidos de 

pedidos de basta da violência, amigos e 

familiares do policial militar Max Muller 

Rodrigues Carvalho, morto em assalto a 

uma residência, na Praia de Ponta Verde, 

Panaquatira, caminharam no último 

sábado pela Avenida Litorânea, pedindo 

paz e justiça. Policiais, à paisana, 

também participaram do movimento. 

Além de Max Muller, outras quatro 

pessoas foram mortas, entre elas, 

um dos assaltantes. 
URBANO 7

CAMINHADA 
PELA PAZ

Brasil volta a vencer a Sérvia e assume a vice-liderança da chave

SELETIVO IFMA 
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Em 1987, a Organização Mundial de Saúde 
elegeu 31 de maio como Dia Mundial sem Ta-
baco. Entre as causas de morte evitável, o ta-
bagismo tem posição de destaque. As doenças 
provocadas pelo fumo não se restringem aos 
dependentes, mas afeta grave e igualmente 
os fumantes passivos. As substâncias tóxicas 
contidas nos derivados de fumo “cigarros, 
charutos, cigarrilhas etc” são responsáveis 
por cerca de 50 doenças, boa parte incapa-
citantes e leitai, como câncer, doenças car-
diovasculares e respiratórias crônicas.

De acordo com a OMS, 63% dos óbitos por 
doenças crônicas não transmissíveis estão 
associadas ao tabagismo. Desse total, 85% 
das mortes são por problemas pulmonares, 
como bronquite e enfisema; 30% por dife-
rentes tipos de câncer (pulmão, boca, larin-
ge, esôfago, pâncreas, rim, bexiga, colo de 
útero, estômago e fígado); 25% por doenças 
coronarianas; e 25% males cerobrovascula-
res. Há ainda o risco de desenvolvimento de 
tuberculose, infecções respiratórias, úlcera 
gastrintestinal, impotência sexual infertili-
dade em mulheres e homens, osteoporose, 
catarata, entre outras doenças.

O Brasil vem avançando no combate ao 
tabagismo, seja por meio de campanhas es-
clarecimento, seja por medidas que inibem 
o estímulo ao uso do cigarro. Em consonân-

  Esse puxa-encolhe do tem-
não-tem Ministério da Cultura, no governo 
Temer, até que teve uma virtude: veio deixar 
à mostra aquilo que estava acontecendo nas 
entranhas da estrutura dos órgãos respon-
sáveis pela Cultura nacional, pelo menos 
em termos de burocracia. Deu-se, com o 
simples anúncio da extinção do sacrossan-
to Ministério, como se tivesse havido uma 
fumigação de gás de cianureto na toca dos 
aparelhos esquerdistas, para que todos os 
ratos corressem à superfície em busca de ar 
e de mais ... dinheiro para sobreviver.

   Foi um deus-nos-acuda! 
Mas, tinha de ser; afinal, os aparelhos cul-
turais do esquerdismo brasileiro não pode-
riam constituir uma exceção diante do for-
midável grau de degradação moral atingido 
pela gestão comunopetista que infelicitou 
o Brasil nos últimos treze anos.

   Dito e feito. Nessa área da 
dita Cultura, os comunas lograram realizar 
a síntese perfeita de unir o útil ao agradá-
vel: ocuparam ideologicamente os centros 
de poder cultural ao mesmo tempo em que 
se locupletavam à farta nas tetas da viúva. 
Vejam alguns exemplos:

defendem o fim do plantio do fumo. A 
proposta esbarra em reações não só da 
indústria mais também dos produtores 
da matéria-prima, que emprega milhares 
de homens e mulheres nas lavouras. Há 
ainda o problema do contrabando, que 
representa a entrada no mercado de pro-
dutos sem qualquer controle das autori-
dades sanitárias e perda de arrecadação.

As leis têm contribuído e provocado 
muitas mudanças nos hábitos da socie-
dade. Mas dizer não ao fumo é decisão 
pessoal. Pesam fortemente na escolha as 
informações que chegam ao indivíduo, via 
campanhas de esclarecimento patrocina-
das pelo poder público, aliadas à oferta de 
serviços médicos adequados e disponíveis 
na rede pública. Tais iniciativas devem 
chegar ostensivamente às escolas e aos 
locais de concentração dos jovens, parce-
la ainda que ainda se seduz e é resistente 
aos alertas, estimulados pela contrapro-
paganda veiculada por diversos meios de 
comunicação. Chegar à erradicação do 
tabagismo, fazendo com os adolescen-
tes apaguem a ideia de autoafirmação 
pela via do cigarro, é desafio posto aos 
formuladores de políticas públicas, que 
têm como missão maior garantir saúde 
e bem-estar aos cidadãos.

uma pequena amostra do que se passava 
nos esgotos morais da nossa política cul-
tural. Essa gente não pertencia ao mensa-
lão ou ao petrolão, mas cometia um cri-
me bem mais nefasto: além de avançar 
no dinheiro público, na verdade estava 
matando a cultura nacional.

  Voltando ao tema geral, 
ouso fazer agora uma apreciação que ainda 
não vi em nenhum analista do episódio. Na 
verdade, a gritaria esquerdista pela perda 
do baluarte burocrático não se deve ape-
nas ao fim das benesses financeiras (ain-
da que muito dolorido), mas em especial 
porque vai deixar de haver “ocupação de 
espaços”, tão sensível à estratégia grams-
ciana. Como sabemos, Antonio Gramsci, 
teórico comunista italiano, recomendava 
o abandono da luta armada em busca pelo 
poder. O Partido devia cuidar, antes, de 
forma gradual, lenta e sub-reptícia de ocu-
par centros nervosos da cultura no meio 
social: universidades, redações, editoras, 
escolas básicas, confessionários, igrejas, 
naquilo que ele chamava de “revolução 
passiva”. No Brasil, o exemplo mais elo-
quente se deu com a ocupação da CNBB 
pelos comunas.

   Na Alemanha nazista, 
Hermann Goering exibia sua truculên-
cia ao dizer que tinha vontade de puxar 
de seu revólver quando ouvia alguém fa-
lar em cultura. Vivesse ele no Brasil da era 
petista e certamente puxaria de algemas 
diante da mesma provocação.  

cia com as instituições empenhadas em 
erradicar esse hábito, tido como doença 
grave que afeta a população, o Ministério 
da Saúde, por meio da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), apoia a 
padronização das embalagens de ma-
ços de cigarros e, hoje, avalia a impor-
tância de trocar as imagens, muitas em 
circulação desde 2009. A expectativa é 
de que as alterações ocorram até 2018.

Pesquisa do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), em 2013, 
revelou que as imagens impactantes le-
varam 52,3% dos fumantes a pensar em 
vencer o vício. As mudanças, no entan-
to, dependem de decisão do Legislativo 
para regulamentar o tema. Não faltam 
programas menos ainda medicamen-
tos para ajudar o dependente do fumo 
a abandonar hábito tão nocivo. Entre 
2013 e 2014, R$ 41 milhões foram desti-
nados pelo governo à compra de medi-
camentos usados no tratamento contra 
o tabagismo, oferecido nas redes públi-
cas de saúde.

Elevar a carga tributária inciden-
te sobre o comércio de cigarros e ou-
tros produtos não compensa os gastos 
do Estado com os danos causados pelo 
tabagismo. Movimentos mais radicais 

   1 – Treze dias antes do 
afastamento dílmico, a Ancine, (agência 
do governo que libera os acessos a fa-
vor da Lei Rouanet), favoreceu a turma 
do filme “Aquarius” com uma xepinha 
de dois milhões e novecentos mil reais. 
Como preço, esses gênios do cinema ti-
veram de exibir em público (todos vi-
mos), em Cannes, cartazes em inglês e 
francês contra “o golpe”. O filme, bem 
ruinzinho ao que dizem, não ganhou 
nenhum prêmio na Europa, mas seus 
autores garantiram a láurea da cretini-
ce maior (Cláudio Humberto, 29.05).

   2 – A TV Brasil, completa 
inutilidade, uma das criações mais ca-
ras da era petista, custa ao contribuinte 
apenas R$ 1 bilhão ao ano.

   3 – Um dos emprega-
dos dessa TV, sr. Aderbal Freire Filho, 
do coro do “impeachment é golpe”, tem 
um salário de apenas R$ 68 mil mensais 
(Reinaldo Azevedo, 26.05).

   4 – Na mesma TV, o jor-
nalista Luís Nassif descola o mensal de 
R$ 63 mil. Lúcia Mendonça, diretora do 
programa de Nassif, tem um contrato 
de R$ 289 mil/ano (idem).

   5 – O jornalista Paulo 
Moreira Leite, que em seu programa só 
entrevista esquerdistas, tem um contra-
to anual de R$ 279 mil (idem). E por aí 
vai (ou ia) o festival sibarita da sinecura 
petista.

   Essa, em suma, pode ser 
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Petrobras terá que pagar ao estado 
compensação ambiental por refinaria

Diogo Guagliardo Neves  - Venho defendendo isto há 
muito tempo: a refinaria de Bacabeira foi o maior de-
sastre ambiental da história do Maranhão, obra dos ex-
presidentes Lula/Dilma.

Frederico Rabelo - Tenho amigos que moram em Rosário 
e Bacabeira, o que foi destruído lá é irreversível. Destru-
íram rios, suas nascentes, aterraram lagos e lagoas, des-
truíram as matas, houve mudança no clima da região e 
a matança de várias espécies de animais silvestres. Ou 
seja, foi uma destruição total da fauna e flora!

Gravações derrubam outro ministro de Temer

Fernando Miller Kurts - Esse governo já caiu. Então, é 
importante que convoque novas eleições. Muitos foram 
pras ruas levantar voz contra a presidente Dilma, dizen-
do que ela era corrupta. Agora taí, a presidente saiu e o 
vice-presidente Temer e seu elenco de corruptos toma-
ram posse...

Vinicius Farias - Ah não!!!!!!! Os paneleiros da Fiesp acre-
ditaram nesse governo golpista ou já estão marcando 
protesto?? Rsrsrs

Para delegada Cristina Bento 
‘estupro coletivo está provado’

Francisco Viveiros de Abreu - Parabéns à delegada, es-
tupro nâo é cultura é crime dos mais covardes

Regiane Campos - A delegada está de parabéns. Cadeia neles!

BRT Metropolitano pretende melhorar
serviço de transporte e desafogar trânsito

Jean Carlos Cunha  - Bom, para quem não entendeu, 
esse é um projeto do governo do estado com recursos do 
governo federal e estadual para beneficiar a região me-
tropolitana em três cidades: São Luís, Paço do Lumiar e 
São José de Ribamar.

Matheus Vinícius - Eu acredito que seria muito mais ba-
rato e viável um investimento em linhas de VLT ao invés 
do BRT, e colocaria uma nova opção aos ônibus e empre-
sas que monopolizam a ilha. 

José Fernandes - No papel tudo é belo e maravilhoso. Do 
jeito que o Brasil passa por graves crises financeiras, polí-
ticas e sociais, executar esses projetos exige dinheiro, tem-
po e muita paciência para colocar em prática tudo isso.

Advogado maranhense vai 
defender Temer em dois processos

César Chaves - O advogado de um lado e Bita do Barão 
de outro. Kkk

Gilson Silva - O advogado quer saber é do papel no bol-
so dele 

Aury Barbosa Martins - Ninguém merece...



624
Total de participantes
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O desenvolvimento 
de mais uma vocação 

regional fortalece 
o Maranhão e abre 
novos horizontes de 
evolução econômica 

para a região dos 
Lençóis Maranhenses

Nota da Sema 

Projetos eólicos 
são caracterizados 

como de baixo 
impacto. Por isso, 
em termos legais, 

não teríamos a 
obrigação de pagar 

compensação 
ambiental

Antônio Bastos,
presidente da Omega Energia

Energia 
de novos 
ventos
Empresa responsável pela implementação do 
primeiro parque eólico no Maranhão anuncia 

contrapartidas ambientais e econômicas para o estado

BRUNO LACERDA

E
m alusão à Semana Mun-
dial do Meio Ambiente, a 
Omega Energia, empresa 
que administra fontes de 

energia renovável em 15 estados 
brasileiros, anunciou o pacote 
de investimentos e contraparti-
das socioambientais para o seu 
primeiro empreendimento no 
Maranhão.

A iniciativa, que implemen-
tará o primeiro parque eólico do 
estado na região dos Pequenos 
Lençóis Maranhenses – locali-
zada entre Barreirinhas e Pauli-
no Neves, deverá gerar até 1.200 
empregos diretos e cerca de 2 
mil postos de trabalho indire-
tos, contribuindo para o desen-
volvimento da região. 

Os projetos têm o aval do Go-
verno do Estado, que recebeu, 
através da Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente (Sema), o 
“Estudo de Impacto Ambiental/
Relatório de Impacto Ambien-
tal” na última segunda-feira. 

Além de atestar que a obra 
segue as normas ambientais de 
segurança, o estudo determina, 
também, as contrapartidas que 
devem ser realizadas pela em-
presa para a proteção do meio 
ambiente e da população que 

Em nota, a Secretaria de Es-
tado do Meio Ambiente (Sema), 
afirma que o projeto trará evo-
lução econômica para a região 
oeste do Maranhão, sem degra-
dar o meio-ambiente. “Com a 
implantação de um parque eó-
lico no Maranhão, o estado terá 
acesso a uma energia mais lim-
pa. Atualmente, este é conside-
rado o melhor tipo ecológico 
de geração de energia uma vez 
que utiliza uma fonte renová-
vel e com baixo impacto para 
o meio ambiente. O desenvol-
vimento de mais uma vocação 
regional fortalece o Maranhão 
e abre novos horizontes de evo-
lução econômica para a região 
dos Lençóis Maranhenses”.

Os fundos de compensação 
ambiental gerados pela opera-
ção dos projetos eólicos serão 
destinados ao Fundo de Com-
pensação Ambiental do Ma-
ranhão. Desta forma, as ações 
terão contribuição em outras 
ações de preservação ambien-
tal no estado.

Segundo a empresa, há ini-
ciativas complementares plane-
jadas para a região. De acordo 
com Thiago Nogueira, gerente de 
Meio Ambiente da Omega Ener-

Projeto em númerosParceria fortalece o estado

gia, uma reserva de preservação 
privada está em planejamento. 
“Também temos estudado al-
ternativas para a criação de uma 
Reserva de Patrimônio Natural 
na região, que contribuirá com 
a preservação do bioma local 
de forma conectada à geração 
de renda, uma vez que os pro-
jetos utilizarão apenas 5% das 
áreas arrendadas”, assegura.

A criação do parque eólico 
deverá gerar R$ 1,5 bilhão em 
investimentos, de acordo com 
o projeto original do empreen-
dimento. A produção inicial do 
parque eólico será de 220 me-
gawatts, com possibilidade de 
expansão. Esse volume de ener-
gia abasteceria a todo o Estado 
do Maranhão pelo período de 
um mês.

Segundo o contrato firmado 
com o governo federal, o início 
do fornecimento de energia deve 
ser regular no segundo semes-
tre de 2017. A energia vinda do 
complexo instalado no Mara-
nhão, abastecerá, especialmente, 
a Região Sul do país, tendo em 
vista que o Maranhão já produz 
mais energia do que consome 
atualmente.

“O litoral do Maranhão tem 
forte vocação para a geração eó-
lica, que faz do vento de alta fre-
quência da região um valioso 
recurso que contribuirá para a 
redução da tarifa de forma lim-
pa e sustentável. Além disso, o 
projeto promoverá o desenvol-
vimento econômico e social das 
regiões e de sua infraestrutura”, 
afirma o presidente da Omega 

Energia, Antônio Bastos.

vive na área do empreendimen-
to. Dentre as ações, estão obras 
de infraestrutura e de geração 
de renda para as comunida-
des locais.

Contrapartidas

Por ser considerada uma 
fonte limpa, pois utiliza a for-
ça dos ventos para a geração 
de energia, projetos desta na-
tureza não precisam desenvol-
ver contrapartida. Segundo o 
presidente da Omega Energia, 
Antônio Bastos, ir além da obri-
gação legal demonstra a dispo-
sição da empresa de aportar ao 
crescimento do estado. 

“Projetos eólicos são caracte-
rizados como de baixo impacto. 
Por isso, em termos legais, não 
teríamos a obrigação de pagar 
compensação ambiental. To-
davia, decidimos dar esse pas-
so a mais, reforçando o nosso 
compromisso com o Maranhão 
e com a preservação do meio 
ambiente”, declarou.

Entre as contrapartidas 
anunciadas estão: a geração 
de renda, por 30 anos, para as 
comunidades locais (através 
do arrendamento de terras 
das associações de morado-
res), arrecadação de impos-
tos e receita direta ao estado e 

municípios, e o investimentos 
de até R$ 4 milhões em proje-
tos relacionados à educação e 
geração de renda.

Outras ações incluem a me-
lhoria da interligação entre as 
cidades de Paulino Neves e Bar-
reirinhas – que diminuiu o tem-
po de viagem entre ambos de 
4h para cerca de 45 minutos-, 
além da regularização fundiá-
ria para mais de 200 moradores 
da região impactada.

CRISE

Bancos fecharam 200 agências 
Os bancos brasileiros fecha-

ram 200 agências no ano passa-
do, somando 22,9 mil unidades 
na comparação com o total de 
23,1 mil de 2014, conforme da-
dos do Banco Central publica-
dos ontem pela Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban). 
Além de ser a primeira queda 
nos últimos anos, consideran-
do que o total corresponde a 17 
bancos responsáveis por 96% 
da rede física no Brasil, o seg-
mento retornou ao patamar de 
2013 em número de agências.

Gustavo Fosse, diretor seto-
rial de tecnologia e automação 
bancária da Febraban, expli-
cou, em coletiva de imprensa,  
que a redução das agências fí-
sicas assim como a vista em 
correspondentes bancários e 
postos de atendimento (PABs) 
reflete a conjuntura econômica 
do País, as estratégias de cada 
banco e também a preferência 
dos clientes que têm recorri-
do mais fortemente aos canais 
digitais. "Apesar do ajuste no 
ano passado, os meios físicos 
se mantêm muito relevantes. 
Não vejo como uma tendência, 
mas como um ajuste", afirmou 
ele, a jornalistas.

De acordo com o diretor da 
Febraban, o ritmo de abertura 
ou fechamento de agências será 
ditado pelos próprios clientes. 
No entanto, os bancos, na sua 
opinião, têm preferido manter 
a rede física, mas alteraram o 
seu perfil, principalmente, nos 
grandes centros, com foco mais 

no perfil consultivo e opera-
ções mais customizadas como, 
por exemplo, o financiamen-
to imobiliário. "Seria ruim au-
tomatizar isso também", des-
tacou, acrescentando que há 
ainda serviços e produtos que 
não contam com regulamenta-
ção para serem automatizados 
em canais digitais.

PABs e PAEs

Assim como o número de 
agências, a quantidade de PABs 
e de postos de atendimento 
eletrônico (PAEs) reduziram 
em quase 11% no ano passa-
do, para 45,5 mil contra 51,0 
mil em 2014, de acordo com a 
pesquisa da Febraban.

Apesar da queda no número 
absoluto de agências físicas, 
a distribuição regional, con-
forme a Febraban, permane-
ceu estável no ano passado. 
A região Sudeste permaneceu 
com a maior rede física, de 12,1 
mil agências e participação de 
52%. Na sequência, ficou o Sul 
com 4,3 mil unidades e fatia 
de 19%. Nordeste permaneceu 
na terceira colocação com um 
total de 3,6 mil agências e par-
ticipação de 16%, seguida do 
Centro-Oeste (1,8 mil e 8%) e 
Norte (1,1 mil e 5%)

Apesar do ajuste no ano passado, 
os meios físicos se mantêm muito 
relevantes. Não vejo como uma 
tendência, mas como um ajuste

Gustavo Fosse,
diretor setorial de tecnologia 

e automação bancária da Febraban

MIRADOR

Programas de Saúde são 
promovidos pelo Senar 

O Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar), 
em parceria com o Sindica-
to dos Produtores Rurais de 
Mirador e a prefeitura local, 
promoveram esta semana ati-
vidades de saúde que possi-
bilitaram homens e mulhe-
res  de comunidades rurais 
receberem atendimento por 
meio de  exames preventivos 
orientação quanto à nutri-
ção,  consultas médicas, rea-
lização de  teste de glicemia, 
HIV,  Hepatite B e C,  sífilis  e 
entrega de medicamentos. 

As ações sociais integram 
os programas Útero é Vida, 
voltado às mulheres rurais, 
e Saúde do Homem, lançado 
pelo Senar. Na ocasião, um 
número significativo de pes-
soas do sexo masculino pro-
curou a equipe multidisci-
plinar de profissionais para 
a realização de exames es-
senciais, dentre eles,  o PSA, 
(Antígeno Prostático Especí-
fico), que previne o câncer 
de próstata.

Além disso, os participan-
tes também puderam aferir 
pressão, receber orientação 
quanto à escovação, vacinar-
se contra a gripe H1N1 e, final-
mente, receberem aplicação 
de flúor  -  também em suas 
crianças.   Os cuidados com 
a beleza feminina e masculi-
na marcaram o movimento, 
que ainda fez entrega de kits 
de beleza  às mulheres, e  de 
brindes aos homens. Ainda 

foram oferecidos lanches a 
todos os presentes e diver-
sas brincadeiras aos filhos 
dos miradorenses.

Um total de 624 pessoas, 
dentre elas, 383 mulheres e 
241 homens participaram de 
palestras  ministradas por pro-
fissionais de saúde, que se 
disponibilizaram a atender 
moradores das comunidades 
de Cocos, Deodoro, Ibiapi-
ra, Santana, Sanharó, Con-
ceição,  Liso dentre outros, 
a convite do sindicato que 
mobilizou os trabalhadores  
por meio de agentes comu-
nitários de saúde, e ofertou 
veículos para o transporte. 

“Foi maravilhoso, pois ti-
vemos o apoio total do Sindi-
cato e da Prefeitura de Mira-
dor, que foram os responsáveis 
pela mobilização e organi-
zação do evento junto com 
o Senar”, destacou  a gerente 
de Promoção Social e Educa-
ção Formal, Yolanda Gomes.
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G I RO
Os crimes de violência contra a mulher infelizmente, 
na maioria das vezes, tomam o rumo da impunidade

Senadora Simone Tebet (PMDB-MS)

São Luís, quarta-feira, 1º de junho de 2016

 Centro de Resíduos

Amanhã, às 9h, será inaugurado o 
primeiro Centro de Tratamento de Re-
síduos do Maranhão (CTR), situado na 
Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, 
BR 135, N° 19, Km 19, no Itaqui Pedri-
nhas, em São Luís.  

Prêmio CNI

O Prêmio CNI de Jornalismo com-
pleta 5 anos. O objetivo é reconhecer 
o talento e o trabalho dos profissionais 
de comunicação que se dedicam reali-
zando reportagens por todo o país.  As 
inscrições para o concurso deste ano 
terminam agora, no dia 5 de junho. Con-
correm trabalhos veiculados em TVs, jor-
nais, revistas, rádios, sites e blogs. Po-
dem ser inscritas matérias publicadas/
veiculadas entre 1º de junho de 2015 e 
25 de maio de 2016.

Líder

Registro da arquiteta Patrícia Soledad 
ao lado do SUV Q3 na Audi Center São 
Luis.  Os modelos Q3 e A3 Sedan estão na 
primeira e terceira posição no ranking 
dos modelos premium mais vendidos 
no país. Apesar da crise econômica que 
o país atravessa,  a Audi segue líder do 
Mercado Premium, claramente à frente 
dos concorrentes. No pós-venda, com 
receitas em peças e acessórios, a Audi 
já vendeu este ano, 41%  a mais sobre o 
mesmo período do ano passado.

Dia dos Namorados

A icônica Barbie, consagrada ao lon-
go dos anos como um ícone da moda 
mundial, é tema da nova coleção de 
Make B. de O Boticário para o Dia dos 
Namorados. Em edição limitada, ela 
é uma parceria inédita entre as duas 
marcas que transitam pelo universo 
feminino urbano e fashion.

 

Investigação

O deputado César Pires (PEN) de-
clarou que está cogitando uma manei-
ra de abrir, na Assembleia Legislativa, 
uma apuração sobre denúncias rela-
cionadas ao Programa ‘Minha Casa, 
Minha Vida’ no Maranhão.  O Impar-
cial denunciou no domingo, dia 22,  
a venda de casas do progrma de for-
ma Ilegal. 

Soja

O deputado Paulo Neto (PSDC) re-
bateu informações de blogs do Baixo 
Parnaíba que afirmaram que ele é con-
tra a plantação de soja naquela região. 
“Eu fui mal interpretado. Eu não sou 
contra o agronegócio. Os gaúchos, os 
catarinenses e, as demais pessoas que 
vieram de longe para se instalar no 
Baixo Parnaíba, são bem-vindos. São 
pessoas trabalhadoras, são mulheres 
e homens honestos”, declarou.

       

Exposição
O projeto Exposição sobre Segurança no 

Maranhão (ExposegMA) tem caráter social e 
pedagógico, idealizado pela publicitária Josil-
ma Bogea e coordenado por Manoel Machado, 
com realizações em todo o estado. Tem como 
finalidade unir a comunidade carente com o 
órgão de Segurança Pública, sendo primor-
dial na realização de campanhas educativas 
e preventiva contra as drogas.  

Louvorzão
 Na última sexta-feira (27) foi realizado o Pri-

meiro Louvorzão da ExposegMA, reunindo várias 
igrejas católicas e evangélicas, que contou ainda 
com apresentação da banda de louvor da Igre-
ja do Evangelho Quadrangular, grupo de coreo-
grafia Santidade da Igreja Assembleia de Deus, 
dentre outras manifestações culturais em louvor 
e agradecimento a Deus pelo trabalho desenvol-
vido dentro das comunidades.

Crítica
O deputado estadual Othelino 

Neto (PCdoB) criticou os critérios 
da Associação Nacional dos Pre-
feitos e Vice-prefeitos (ANPV) para 
premiar o prefeito de Alcântara, 
Domingos Arakém (PT), como 
um dos cem melhores do Brasil.  

No combate à corrupção, à sonegação e à lavagem de dinheiro
O governador Flávio Dino nomeou o promotor Luiz Gonzaga Martins Coelho como novo pro-

curador-geral de Justiça do Ministério Público do Maranhão.  O escolhido está há 23 anos no Mi-
nistério Público e assegura ter como prioridade em sua gestão a educação, o apoio às políticas 
sociais e o combate à corrupção.   O novo procurador-geral, escolhido para o biênio 2016-2018, 
disse que a principal proposta da sua gestão será o enfrentamento à corrupção. “Nós vamos com-
bater tanto a corrupção, quanto a sonegação fiscal, a lavagem de dinheiro e a prática de agiota-
gem por empresários e prefeituras. Esse será o carro-chefe e nós assumimos esse compromisso”, 
ressaltou Luiz Gonzaga.
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OITO CASOS DE ESTUPROS 2016 DEPOIS

Segundo as estatísticas dos anos 2014 e 2015, levantadas pela Secretaria de Segurança Pública 
do Maranhão, houve queda de 33% na região metropolitana da capital e 10% no interior

Cai o número de 
estupros no estado

As vítimas 
deveriam buscar 
ajuda na polícia e 

contribuir para tirar 
estes criminosos 

de circulação, 
contribuindo, assim, 
para a segurança da 

comunidade feminina

Kazumi Ericeira, 
delegada da 

Delegacia da Mulher

DOUGLAS CUNHA

N
o Maranhão não se 
tem conhecimen-
to da ocorrência de 
sexo grupal sem con-

sentimento, mas também não 
descartamos esta possibilida-
de, pois nem sempre a vítima  
desta etiologia de crimes for-
maliza denúncias”. Esta asser-
tiva é do delegado-geral da Po-
lícia Judiciária, Lawrence Melo 
Pereira. Ele disse que a Polícia 
Civil, em todas as suas unida-
des na capital e no interior, está 
atenta para esta prática delitu-
osa e determinada em efetivar 
as investigações, além dos pro-
cedimentos legais, embora que 
tenha que encaminhar os casos 
para as Delegacias Especiais da 
Mulher, nas regionais.

O delegado Lawrence Melo 
festeja a redução nos índices de 
casos de violência sexual no esta-
do, conforme as estatísticas dos 
anos 2014 e 2015, que apontam 
queda de  33% 
na região me-
tropolitana da 
capital e  10% 
no interior, in-
cluindo cidades 
de maior porte 
como Impera-
triz, Açailândia, 
Balsas, Codó, Ca-
xias e Timon. Em 
2014, foram re-
gistrados 383 ca-
sos de violência 
sexual na Gran-
de São Luís. Em 
2015, os registros 
foram de 256, 
apontando uma 
queda nas ocor-
rências,  de me-
nos 33%.

No interior 
do estado, em 
2014, foram registrados 257 ca-
sos e em 2015, 231, apontando 
declínio de 10%. O acumulado, 
no total, em  640 casos em 2014; 
e 487 em 2015, apontando queda 
dos índices em 24%, conforme 
dados da Unidade de Estatística 
da Secretaria de Segurança Pú-
blica. O delegado-geral Lawren-
ce Melo disse que, cumprindo 
seu mister constitucional, a Po-
lícia do Maranhão não é nada 
complacente com criminosos, 
muito rigorosa na apuração dos 
crimes e na responsabilização 

A Coordenadoria Estadual da Mulher 
em Situação de Violência Doméstica e 
Familiar, do Tribunal de Justiça do Estado 
do Maranhão – Cemulher/TJMA – presidida 
pela desembargadora Ângela Maria Moraes 
Salazar, vem publicamente manifestar profundo 
repúdio ao crime de estupro cometido contra 
uma adolescente de 16 anos, no estado do Rio 
de Janeiro. O ato brutal e odiento foi coletivo, 
praticado por 33 homens que confi aram na total 
impunidade ao expor as imagens do crime nas 
redes sociais, com legendas depreciativas e 
vexatórias.
Não é o primeiro caso de estupro no Brasil que 
ganha notoriedade; há cerca de um ano foi 
noticiado o mesmo crime contra quatro meninas 
no estado do Piauí, que foram ainda jogadas 
de um penhasco, resultando na morte de uma 
delas. Sobre essa mesma realidade, a Central 
de Atendimento à Mulher constatou que houve 
aumento de 129%, em 2015, no número total de 
relatos de violências sexuais (estupro, assédio, 
exploração sexual), computando a média de 9,53 
registros por dia.
Trata-se de uma violência de gênero e como tal 
merece ser tratada, sem qualquer justifi cativa 
para sua prática ou mínima possibilidade 
de culpabilização das meninas que foram 
brutalmente violentadas. As raízes desse crime 
são as mesmas que fundamentam a violência 
doméstica e familiar contra a mulher: relações 
desiguais socialmente estabelecidas, pautadas 
em padrões machistas e patriarcalistas, onde os 
homens exercem poder sobre as mulheres.  A 
Cemulher/TJMA se solidariza com a adolescente 
e seus familiares e reafi rma seu compromisso no 
combate à violência contra a mulher e conclama 
a sociedade civil e poderes públicos a se unirem 
pelo fi m da cultura do estupro em nosso país.

NOTA DE REPÚDIO E SOLIDARIEDADE

Nos quatro primeiros meses de 2016, foram registrados apenas oito casos 
de estupros na capital. A informação é do  escrivão da Polícia Civil Sérgio 
Hermes, lotado na Delegacia Especial da Mulher. Ele informou ainda que 
os inquéritos já foram concluídos e encaminhados ao Judiciário. Hermes 
alerta às mulheres vítimas de violência sexual, que não deixem de fazer 
a denúncia à polícia, para que os agressores sejam identifi cados e indi-
ciados na forma da lei, de maneiras que  sejam inibidos a novas práticas, 
assim como possam servir de exemplos para outros homens que tenham 
tendência a essa prática criminosa.

dos seus autores, com a efetiva 
aplicação da lei. “Assim agimos 
também com quem pratica vio-
lência sexual, seja contra crian-
ças, adolescentes ou mulheres. 
A nossa tolerância é zero”, sen-
tenciou.

Queda nos registros

A delegada  Kazumi de Jesus 
Ericeira Tanaka, titular da Delega-
cia Especial da Mulher, também 
afi rmou que aquela unidade do 
Sistema de Segurança Pública 
está sempre atenta aos crimes 
de violência sexual, não sendo 
nada condescendente para com 
os autores de qualquer tipo de 
violência contra a mulher. Ela 
disse que, na capital, se verifi ca  
acentuada queda nos registros 
de crimes de violência sexual, e 
exemplifi cou que em 2014 foram 
registrados  282 casos, enquanto 
que em 2015 foram somente 180.

A delegada Kamuzi Ericei-
ra informou que os casos de 
estupros na capital continuam 

acontecendo, 
tendo como ví-
timas mulheres 
em situação de 
vulnerabilidade, 
em muitas oca-
siões, surpreen-
didas em locais 
ermos, indo ou 
voltando do tra-
balho, sós em 
suas moradias. 
Ela afirmou tam-
bém que o estu-
pro acontece  no 
âmbito familiar, 
quando o namo-
rado, compa-
nheiro ou ma-
rido, submete 
a mulher  aos 
constrangimen-
to do ato sexual 
contra sua von-

tade, por entender que aquela 
mulher é sua propriedade e que 
não pode recusar-se a satisfazer 
suas vontades. “Estes crimes ge-
ralmente acontecem sob grave 
ameaça ou violência”, disse. 

 Kazumi Ericeira avalia que as 
estatísticas não refl etem a reali-
dade, visto que muitas vítimas, 
envergonhadas, e não querendo 
qualquer exposição, abstém-se 
de denunciar, deixando que o 
seu agressor fi que na impuni-
dade. “As vítimas deveriam bus-
car ajuda na polícia e contribuir 

para tirar estes criminosos de 
circulação, contribuindo, assim, 
para a segurança da comunida-
de feminina”, disse a delegada. 
Ela chamou a atenção, também, 
para a estranha conduta de algu-
mas pessoas que vêem no estu-
pro, a mulher como responsável, 
seja por provocar os agressores 
com o uso de roupas insinuan-
tes ou por frequentarem locais 
de  risco. “Temos que nos focar 
no crime, que é execrável, sob 
todos os aspectos, e não na ví-
tima, procurando justifi cativas 
para o que aconteceu, tendo a 
vítima como responsável”.  Ela 
lembrou o que está acontecendo 
com a adolescente que, no Rio 
de Janeiro, foi vítima de estu-
pro por 33 homens e hoje está 
sendo apontada como culpada, 
nas redes sociais, por frequen-
tar a favela.

“
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Justiça determina 
suspensão da greve

dos professores
Decisão judicial determina o retorno imediato dos professores às salas de aula da rede 

municipal de São Luís. A greve foi defl agrada quando ainda existia possibilidade de negociação

SELETIVO

OPORTUNIDADE

Barra do Piraí abre 160 
vagas de vários níveis 

Figueirópolis oferece 
salários de R$ 2.040

CONCURSOS

No estado do Tocantins, 
a Prefeitura de Figueirópolis 
divulgou retificações relacio-
nadas ao concurso público 
que está realizando, regido 
pelo edital n° 01/2016, para 
contratar dezenas de profis-
sionais. Executada pelo Ins-
tituto Machado de Assis, a 
seletiva está aberta a pes-
soas de todos os níveis de 
ensino e prevê rendimentos 
que variam de R$ 880,00 a 
R$ 2.040,00.

As vagas são para os car-
gos de Agente Comunitário 
de Saúde, Assistente Social, 
Auxiliar de Atendimento 
Odontológico, Agente de 
Endemia, Agente de Lim-
peza, Agente de Vigilância, 
Assistente Administrativo, 
Auxiliar de Enfermagem, 
Enfermeiro, Fisioterapeu-
ta, Merendeira, Motorista 
de Veículos Pesado, Moto-
rista de Transporte Escolar, 
Motorista de Veículos Leves, 
Professor Nível PIII, Psicólo-
go, Orientador Educacional, 
Gari, Técnico de Enferma-
gem, Técnico de Informá-
tica e Recepcionista.

De acordo com o crono-
grama, os interessados de-
vem realizar as inscrições 
até 21 de junho de 2016, no 
site www.instmachadode-
assis.com.br, mediante pa-

O 
Tribunal de Justiça do 
Maranhão determi-
nou ontem a imediata 
suspensão da greve 

dos professores municipais, 
deflagrada pelo Sindicato dos 
Profissionais do Magistério da 
Rede Municipal de São Luís 
(Sindeducação), bem como o 
retorno dos docentes às salas 
de aulas, sob pena de multa di-
ária no valor de R$ 10.000,00 
(dez mil reais). A decisão foi do 
desembargador Lourival Sere-
jo, relator da ação, que defe-
riu o pedido liminar no bojo 
da Ação Declaratória proposta 
pelo Município de São Luís.

A Prefeitura de Barra do 
Piraí, no Rio de Janeiro, di-
vulgou o edital nº 01/2016 
de concurso público. O obje-
tivo é selecionar pessoal de 
ensino fundamental, médio 
e superior, para a contrata-

ção de 160 novos servidores. 
Os vencimentos ofertados 
partem de R$ 880,00 a R$ 
3.125,69, para desempenhar 
atividades em carga horária 
de 16 até 40 horas semanais 
ou escala de 12X36.

Ensino Fundamental: auxiliar em saúde bucal, auxiliar 
de serviços gerais, auxiliar de manutenção, coveiro, 
cozinheira, eletricista, gari, guardião do rio, mecânico 
de autos, merendeiro, motorista D, pedreiro, servente de 
obras, soldador, vigia;

Ensino Médio: professor II – educação infantil e 1º 
segmento do ensino fundamental, agente administrativo, 
agente de defesa civil, assistente de creche, cuidador/ 
educador, bombeiro hidráulico, entrevistador em 
programas sociais, guarda municipal, intérprete de 
libras, leiturista, mecânico de hidrômetro, operador 
de bombas, orientador social, ofi cineiros, telefonista, 
secretario de escola, auxiliar de enfermagem, fi scal de 
obras, técnico (agropecuária, contabilidade, edifi cações, 
enfermagem, meio ambiente, informática, higiene dental, 
vigilância sanitária, segurança do trabalho); Ensino 
Superior: procurador municipal, analista em gestão 
pública, arquiteto, assistente social, cirurgião-dentista 
(clínico geral, traumato bucomaxilofacial, endodontia, 
periodontia), contador, enfermeiro, engenheiro 
agrimensor, engenheiro ambiental, engenheiro civil, 
farmacêutico, fi scal de tributos, médico (angiologista, 
cardiologista, clínico geral, endocrinologista, 
ginecologista, obstetra, pediatra, psiquiatra, veterinário), 
psicólogo, terapeuta ocupacional, pedagogo, professor I 
(artes, ciências, educação física, geografi a, história, inglês, 
libras, matemática e português).

Para o procurador Geral do Município, Marcos Braid, o 
Sindeducação sabe que o município sempre manteve um 
espaço democrático para que sejam discutidas questões 
referentes aos direitos do funcionalismo municipal. 
“Continuamos dispostos a seguir no diálogo, a fi m de que 
encontremos uma melhor decisão que respeite tanto o 
interesse da classe como o de milhares de alunos que estão 
sem aulas”, afi rmou.

Na ação proposta, o município destacou os benefícios 
obtidos pela categoria de professores ao longo dos últimos 
anos, como o reajuste acumulado de 28,43% desde 2013, 
superior ao do salário mínimo e da infl ação; a regularização 
da situação funcional dos servidores, com a implantação 
de milhares de direitos estatutários e a concessão de mais 
de 400 aposentadorias, cujos processos estavam parados 
há anos e ganharam celeridade na atual gestão. Além 
disso, demonstrou a ausência de edital de convocação da 
Assembleia em órgão da imprensa, conforme dita o estatuto 
do próprio sindicato. Para o ano de 2016, a prefeitura propõe 
ao sindicato dos professores reajuste de 10,67%.

As inscrições devem ser feitas no período de 6 a 24 de 
junho de 2016, pela internet, através do site www.ibam-
concursos.org.br. O valor da taxa é de R$ 30,00 (ensino 
fundamental), R$ 60,00 (ensino médio) e R$ 80,00 (ensino 
superior).

Os inscritos serão submetidos a provas escrita objetiva, 
prática e análise de títulos, de acordo com o cargo 
pretendido. A realização da prova objetiva está prevista para 
ser aplicada no dia 31 de julho de 2016, em local e horário 
a serem previamente divulgados. O concurso público vale 
por dois anos, a contar da homologação do resultado fi nal, 
podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

CARGOS

DIÁLOGO ABERTO

INSCRIÇÕES E TAXAS

PROVAS

gamento da taxa de inscri-
ção, que varia de R$ 50,00 a 
R$ 110,00, de acordo com a 
vaga pleiteada. A organiza-
dora informa aqueles que 
se sentirem prejudicados 
pelas alterações no edital, 
e que já se inscreveram, po-
derão: pedir devolução da 
taxa de inscrição; migrar 
para outro cargo do mes-
mo concurso e mesmo va-
lor da taxa de inscrição; ou 
informar a lotação para a 
qual quer concorrer dentre 
os cargos de Agente Comu-
nitário de saúde. Para tan-
to, deverá enviar mensagem 
para o e-mail ima.figuei-
ropolis2016@outlook.com, 
seguindo as orientações ex-
postas no edital.

21
de junho, prazo de 

encerramento
 das inscrições

R$ 

Valor da multa diária 
determinado pelo Tribunal 

de Justiça do Maranhão, 
caso os professores não 

retornem às salas de aulas

10.000,00

Demonstrado 
que o município 

está aberto a 
negociações, fi ca 

esvaziado o motivo 
para defl agrar de 
forma imediata 

a greve dos 
servidores públicos 
da rede municipal 

de ensino (...) 
a suspensão 

dos serviços de 
ensino retarda o 

calendário escolar, 
podendo ocasionar, 
inclusive, a perda 

do ano letivo 
de crianças e 
adolescentes

Lourival Serejo, 
desembargador 

Continuamos dispostos a seguir no 
diálogo, a fi m de que encontremos uma 

melhor decisão que respeite tanto o 
interesse da classe como o de milhares 

de alunos que estão sem aulas

Marcos Braid, procurador-geral do Município 

Conforme afirmou o desem-
bargador relator, a greve foi de-
flagrada quando ainda existia 
a possibilidade de negociação 
dos direitos e deveres das par-
tes. Na decisão liminar, Serejo 
afirmou que a Prefeitura de-
monstrou que está disponível 
ao diálogo para solucionar a si-
tuação. Ele também destacou 
a possibilidade de “dano irre-
parável” aos estudantes ma-
triculados nas escolas da rede 
municipal caso o movimento 
seja prolongado. “Demonstrado 
que o município está aberto a 
negociações, fica esvaziado o 
motivo para deflagrar de forma 
imediata a greve dos servido-
res públicos da rede munici-
pal de ensino (...) a suspensão 
dos serviços de ensino retarda 
o calendário escolar, poden-
do ocasionar, inclusive, a per-
da do ano letivo de crianças e 
adolescentes”, justificou o de-
sembargador Lourival Serejo 
em sua decisão.

Juiz destacou que, caso o movimento seja prolongado, estudantes da rede municipal terão danos irreparáveis
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NA ESTRADA

RAMBO

Apreendida pasta base de cocaína

Preso acusado de assassinar policial

A Polícia Rodoviária Fede-
ral no Maranhão apreendeu 10 
quilos de pasta base de cocaína 
dentro de um carro, no Km 75 da 
BR-226, na cidade de Caxias. O 
caso aconteceu no início da tar-
de desta terça-feira (31). De acor-
do com informações da PRF, os 
policiais rodoviários abordaram 
um veículo VW Voyage, de pla-
ca PAJ-2665, e iniciaram a revis-
ta no carro. A polícia encontrou 
uma mochila, próximo aos pés 
de um passageiro, identificado 
como Leandro Nadyson Jansen 
do Nascimento Ramos. Dentro 
da mochila foram encontrados 
10.270 kg de pasta base de cocaí-
na. O motorista do veículo acabou 
fugindo para uma área de mata-
gal, durante a revista da PRF-MA. 
Os policiais ainda perseguiram o 
suspeito, mas não conseguiram 
prendê-lo. Já o passageiro Lean-
dro Nadyson foi detido e enca-
minhado à Delegacia de Polícia 
Federal de Caxias para as provi-
dências cabíveis.

A ação foi decorrente de uma 
fiscalização da PRF-MA com téc-
nicos da Aged e uma equipe da 
Polícia Militar do Maranhão, vi-
sando a fiscalização de trans-
porte irregular de animais, ali-
mentos e vegetais.

10kg
Quantidade da 

droga apreendida  

Ajuda para trazer o 
corpo da maranhense

Campanha lançada na internet pede ajuda financeira para 
traslado do corpo da estudante que foi encontrada morta na 

Bolívia. Pais de Yasmin afirmam que despesas são muito altas

R$ 40 
Valor das despesas para 

traslado do corpo

mil

A 
polícia boliviana se-
gue investigando a 
morte da maranhen-
se Yasmin Lima, de 19 

anos. A jovem era estudante do 
curso de Medicina e foi encon-
trada morta no último domingo 
(29), na cidade de Cochabam-
ba, na Bolívia, onde morava. 
O caso gerou tanta comoção 
que uma campanha de ajuda 
aos familiares foi iniciada na 
internet.

Segundo informações do pai 
de Yasmin, Sidney Matias, o cus-
to para trazer o corpo é muito 
alto. Os gastos estão orçados 
em R$ 40 mil. A embaixada bra-
sileira na Bolívia acompanha 
o caso, mas não acenou com 
qualquer tipo de ajuda para o 
traslado do corpo para a capital 
maranhense. Por isso, algumas 
pessoas começaram a arreca-
dar doações financeiras para 
cooperar com a família a fim de 
que o corpo da estudante pu-
desse ser trazido para o estado.

Os dados bancários foram 
compartilhados: Banco Bra-
desco - Agência: 1189; Conta: 
530045 2; favorecida: Célia Re-
gina Pereira da Silva (mãe de 
Yasmin).

A jovem Yasmin Lima, de 19 
anos, foi encontrada morta e as 
primeiras informações davam 
conta de que teria sido vítima de 
envenenamento. Entretanto, a 
polícia também sustenta a hipótese 
de sufocamento por refluxo. Yasmin 
estava na Bolívia desde 2015, 
estudava Medicina na Universidade 
Privada Abierta Latinoamericana 
(Upal), morava sozinha em um 
apartamento e foi encontrada 
por um grupo de amigos, deitada, 
espumando pela boca.   Em 
2013, o estudante maranhense 
José Antônio Francisco da Costa 
Baguen, de 22 anos, que também 
estudava em Cochabamba, morreu 
depois de um vazamento de gás 
que provocou queimaduras em 
grande parte do seu corpo. Ele 
também era estudante do curso 
de Medicina da Universidade 
Técnica Privada Cosmo (Unitepc) e 
natural da cidade de São Mateus do 
Maranhão.

Yasmin morreu em 
Cochabamba-BOL 

O Serviço de Inteligência da 
Polícia Militar prendeu, na ca-
pital maranhense, um homem 
com mandado de prisão em 
aberto por suspeita de ter as-
sassinado um policial militar 
reformado. A captura de Clau-
diano Pinheiro, mais conhecido 
como “John Rambo”, aconteceu 
no início da tarde desta terça-
feira (31). No momento da pri-
são, ele estava com uma pistola  
pertencente à Polícia Militar 
do Maranhão e uma motoci-
cleta. John Rambo é foragido 
da Justiça por conta do man-
dado de prisão pela morte do 
PM reformado. Cláudio, o “John Rambo” foi preso com uma pistola pertencente à Polícia Militar do Maranhão
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Goleada do São José 
sobre a equipe do Nicolau

COPA MARANHÃO

BEACH SOCCER

Definidas as equipes classificadas 

Três vencedores no futebol de areia

19h15
Horário do jogo entre 

Educando e PSG 

o espetáculo
Futsal Adulto Feminino tem duas partidas marcadas 
para hoje à noite,  pela quinta rodada da Copa Aberta, 

no Ginásio Guioberto Alves, no Bairro de Fátima  

Mulheres 
prometem grandes 
disputas na Copa 
Aberta de Futsal 

Adulto 

Elas vão fazer

T
em prosseguimento hoje, a partir 
das 19h15, a Copa Aberta de Fut-
sal Adulto Feminino 2016, tendo 
como local o Ginásio Guioberto Al-

ves. No primeiro jogo da noite, Educando 
e PSG se enfrentam. Enquanto as meninas 
do Educando tentam manter os 100% de 
aproveitamento no torneio, o PSG busca 
se reabilitar, já que na rodada passada a 
equipe foi goleada pelo Moto Club por 8 a 2.

Na sequência, o Brutus vai em busca da 
sua segunda vitória na Copa Aberta de Fut-
sal Adulto Feminino. A equipe enfrentará 
o Moto Club em jogo marcado para as 20h.

 A  competição é promovida pela Fe-
deração de Futsal do Maranhão (Fefusma. 
Nesta edição, a Copa Aberta de Futsal Adul-
to Feminino conta com a participação de 
sete equipes: Moto Club, Athenas, Educan-
do, Roma, Brutus, PSG e SLZ/Modelo. Na 
primeira fase, todas se enfrentam entre si.

Tabela

Quarta-feira (18/5) / Castelinho

Educando  4 x 3     SLZ/Modelo

Moto Club  2 x 3  Athenas

 

Sexta-feira (18/5) / Castelinho

Roma   0 x 2    SLZ/Modelo

Brutos   6 x 1  PSG

 

Quarta-feira (25/5) / Castelinho

Educando   5 x 1  Roma

Athenas   2 x 1  Brutos

 

Sexta-feira (27/5) / Castelinho

Moto Club  8 x 2  PSG

SLZ/Modelo  3 x 3  Athenas

 

Quarta-feira (1º/6) / Guioberto Alves

19h15

Educando  x  PSG

20h 

Brutus   x  Moto

A fase final  da Copa Mara-
nhão de Futebol Sub-15  será 
realizada entre os dias 6 e 10 
de junho, em São Luís. As par-
tidas ocorrerão no campo da 
Unidade de Promoção da Saú-
de – Sesi Araçagi.

Comercial, Instituto Bom 
Pastor/Afasca, Grêmio, CEC, 
Fortuna e Sabiá são os times 
classificados para a fase final 
da Copa Maranhão Sub-15. As 
equipes foram distribuídas em 
duas chaves e, na fase classi-
ficatória, se enfrentam entre 
si dentro de seus respectivos 
grupos.

O Grupo A é composto por 
Comercial, Grêmio e Fortuna. 
Já o B tem o Instituto Bom Pas-
tor/Afasca, CEC e Sabiá. Após 
a primeira fase, os dois melho-
res de cada chave avançam às 

 A quarta etapa do Circuito 
Maranhense de Beach Soccer, 
competição promovida pela Fe-
deração Maranhense de Beach 
Soccer (FMBS), começou na noi-
te da última segunda-feira (30), 
na cidade de Mata Roma. Três 
partidas abriram as disputas da 
etapa regional que classificará 
apenas o time campeão para a 
fase final do torneio.

Na rodada de abertura, as 
equipes do São João, do Inter-

matarromense e São José come-
çaram muito bem o torneio. Na 
primeira partida da noite, o time 
do São João não deu chances para 
o Santa Cruz e venceu por 7 a 3.

Na partida seguinte, o In-
termatarromense sofreu, mas 
venceu o Lagoinha por 5 a 4. E, 
completando a rodada o São 
José goleou o Nicolau por 8 a 3.

As disputas desta quarta eta-
pa do Circuito Maranhense de 
Beach Soccer ocorrerão até o dia 

5 de junho, data da grande final 
da etapa. Até lá, os jogos serão 
realizados todas as noites a par-
tir das 18h45 na arena monta-
da na cidade de Mata Roma. Ao 
todo, dezesseis equipes estão na 
disputa pelo título desta etapa.

 Três times já estão garantidos 
na fase final da competição por 
terem sido campeões das eta-
pas anteriores: Juventus (Bar-
reirinhas), Náutico (Santa Inês) 
e Stutgard (Arari).

semifinais. Os vencedores de-
cidem o título do torneio no 
dia 10 de junho. O campeão 
desta edição da Copa Mara-
nhão de Futebol Sub-15 asse-
gura vaga na Copa 2 de Julho, 
tradicional torneio que ocor-

rerá na Bahia, no mês de julho.

 Copa Maranhão Sub-19

 Se as disputas da Copa Ma-
ranhão na categoria Sub-15 já 
estão chegando na reta final, as 

Bons jogos foram sendo disputados pela Copa Maranhão Sub-15
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o emoções do torneio na catego-
ria Sub-19 estão prestes a co-
meçar. A organização da Copa 
Maranhão abriu inscrições para 
o torneio Sub-19 deste ano, que 
contará com a realização de cin-
co etapas, sendo quatro classi-
ficatórias e a fase final. De acor-
do com o cronograma oficial, as 
cidades de São Luís e de Caxias 
sediarão etapas desta edição da 
Copa Maranhão de Futebol Sub-
19. As outras duas cidades-se-
de ainda não foram definidas.

As equipes interessadas em 
participar desta edição da Copa 
Maranhão Sub-19 devem en-
trar em contato pelos telefones 
(98) 98114-8309 ou (98) 98114-
7099. As cidades que também 
desejarem sediar alguma das 
regionais devem manifestar in-
teresse pelos mesmos telefones.

Agenda esportiva

HOJE
19h30
Brasileirão 
Internacional XAtlético-PR

Copa do Brasil 
Gama X ABC 

21h
Corinthians X Santos 
Coritiba  x Chapecoense 

Brasileirão 
Santa Cruz-PE x Sport

21h45
Botafogo-RJ x Cruzeiro  
Atlético-MG x Fluminense 

AMANHÃ
00h00
Amistosos 
México X Chile

15h45
Amistosos 
InglaterraI X Portugal

19h30
Brasileirão 
América-MG X Ponte Preta 
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Sampaio empata sem gols 

com Bragantino no Castelão, 

soma primeiro ponto na 

Série B, mas segue na 

lanterna da competição

7ESPORTES Editor: Neres Pinto   Email: nerespinto@oimparcial.com.br

Para quem tá vindo 
de quatro derrotas, 
foi melhor marcar 

esse ponto. Agora é 
trabalhar

Luiz Otávio,
zagueiro do Sampaio

A
penas quatro mil pesso-
as assistiram a Sampaio 
Corrêa e Bragantino, em 
jogo válido pela 5ª roda-

da daSérie B do Campeonato 
Brasileiro, ontem, no Estádio 
Castelão. Apesar de ver o time 
marcar seu primeiro ponto na 
competição, a torcida boliviana 
deixou o estádio decepciona-
da com o placar de 0 a 0, que 
mantém a equipe na zona de 
rebaixamento para a Série C 
e sem vitórias.

O técnico Wagner Lopes 
começou a partida com oito 
alterações em relação a últi-
ma partida, a derrota diante 
do Náutico. O jogo marcou a 
estreia do lateral-esquerdo Ra-
fael Estevan com a camisa tri-
color e do volante Léo Gago no 
time titular.

Ao ser substituído, o atacan-
te Carlos Alberto saiu vaiado de 
campo. O alento do torcedor 
foi a melhora sensível na defe-
sa do Tricolor, principalmente, 
com escalação do goleiro Jean. 
“Para quem tá vindo de qua-
tro derrotas, foi melhor marcar 
esse ponto. Agora é trabalhar”, 
resumiu o zagueiro Luiz Otá-
vio ao final da partida.

O primeiro tempo de Sam-
paio Corrêa e Bragantino foi 
ruim! O resultado parcial de 0 
a 0 refletiu bemo andamento 
do jogo: dois times desorga-
nizados e poucas chances de 
gol.O Tricolor até que come-
çou melhor, com mais posse 
de bola, porém com muita di-
ficuldade para chegar ao ata-
que. A primeira vez foi somente 
aos oito minutos, Pimentinha 
tocou para Carlos Alberto que 
chutou forte no canto direito 

do goleiro Felipe, mas o chute 
foi para fora. Dois minutos de-
pois, Pimentinha foi empurrado 
por Bruno Pacheco. Na cobran-
ça de falta, Léo Gago levantou 
a bola na área, mas Éder Lima 
afastou. 

Por volta dos 15 minutos, o 
Bragantino começou a equilibrar 
a partida. Léo Jaime, atacante 

do time de Bragança Paulista, 
cobrou falta, a bola desviou na 
barreira dando um susto no-
goleiro Jean que ainda conse-
guiu colocar para escanteio.O 
Sampaio só voltou a atacar no-
vamente aos 29 minutos, ou-
tra vez com Pimentinha que 
se livrou da marcação e tocou 
para Lucena. O lateral chutou 

forte, mas o goleiro Felipe fez 
boa defesa. E só!

No segundo tempo, o jogo 
seguiu amarrado. O Bragantino 
começou um pouco melhor, ex-
plorandoas lateraisnos primeiros 
instantes. Mas aos sete minutos, 
Levi lançou para Pimentinha, 
que encarou dois marcadores e 
bateu. A bola passou bem per-
tinho do canto direito de Feli-
pe, mas não entrou.

Aos nove minutos, o técnico 
Wagner Lopes tirou Daniel Amora 
para colocar Edgar. A mudança 
deu mais animo ao time bolivia-

no, que aos 13 minutos chegou 
ao ataque com o próprio Edgar, 
que descolou escanteio. Na co-
brança de Estevan, Carlos Alber-
to cabeceou para fora.

Nova oportunidade para 
o Sampaio só aos 28 minutos, 
com Pimentinha que em joga-
da individual entregou a bola 
para Levi que chutou, mas o 
goleiro Felipe defendeu. Daí o 
Bragantino começou a pressio-
nar a Bolívia, mas sem grande 
perigo, deixando o jogo ainda 
mais sem graça. 

Somente nos minutos finais 
o Sampaio voltou a pressionar 
e a oferecer perigo para o gol 
do time de Bragança Paulista. 
Aos 48 min, Estevam fez falta 
em Elder Santana e levou car-
tão vermelho.

O próximo desafio da Bolí-
via é novamente no Castelão, 
contra o Ceará, no próximo sá-
bado. Apesar de ter pontuado, 
o time maranhense continua 
na lanterna da série B do Cam-
peonato Brasileiro.

Público e Renda

O público que compareceu 
ao Castelão para ver Sampaio 
e Bragantino foi pequeno. A 
renda oficial do jogo foi de R$ 
27.450. O público pagante foi 
de 3.024, do total de 4.057!

O zagueiro Luiz Otávio divide com o goleiro  Felipe, do Bragantino, em uma das melhores chances de gol do Sampaio na partida

Torcedor do Sampaio Corrêa critica os jogadores na saída para o intervalo após primeiro tempo fraco

5
Número de jogos sem vitória

do Sampaio na Série B
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A palavra, o texto, o silêncio como movimento. 
A proximidade do espectador sem implicar 

em uma ação direta, mas buscando no 
reconhecimento da plateia a afetividade da 
memória, a sensação do presente momento 
que encadeia o discurso são elementos que 

busco trabalhar neste projeto

Denize Stutz, coreógrafa e bailarina

IMPAR www.oimparcial.com.br

Editor: Samartony Martins 

Email: samartonymartins@gmail.com

São Luís, quarta-feira, 1º de junho de 2016

Denise Stutz no 
Conexão Dança

Coreógrafa apresenta em festival de dança, em São Luís, espetáculo baseado na ausência do outro. Evento 
fará diferentes apresentações de residência artística, palestra, oficinas, conversas, videoarte e performance

GESTÃO CULTURAL

Conferência Municipal de Cultura debate propostas

SAMARTONY MARTINS

VALÉRIA CARVALHO 

U
m mergulho na necessidade de compreender e supor-
tar a ausência; a necessidade de entender a presença 
que se estabelece a partir da ausência do outro; o 
desaparecimento; o esquecimento. Estas são as 

bases do espetáculo solo Finita, que será apresentado 
pela coreógrafa e bailarina Denize Stutz na abertura 
da 8ª edição do Conexão Dança, no Teatro Arthur 
Azevedo, Rua do Sol, S/N,  Centro.

Finita, segundo Denize Stutz, foi resultado de 
um processo no qual ela, ao longo de dois anos, 
debruçou-se sobre os temas acima, sob a pers-
pectiva da dança. O ponto de partida foi uma 
carta escrita pela mãe da artista, o que gerou a 
busca cênica por um espetáculo que resultou 
complexo e, ao mesmo tempo, simples. Das 
palavras de Denise publicadas em seu blog, 
podemos perceber um mapa processual: “A 
palavra, o texto, o silêncio como movimento. 
A proximidade do espectador sem implicar em 
uma ação direta, mas buscando no reconhe-
cimento da plateia a afetividade da memória, 
a sensação do presente momento que enca-
deia o discurso são elementos que busco tra-
balhar neste projeto”, escreveu a coreógrafa. 
Além do espetáculo Finita, o público poderá 
curtir um show com os artistas Samile Araújo, 
Jéssica Gois, Camila Bouéres e Márcio Glam.

De acordo com  Erivelton Viana, coordena-
dor do Conexão Dança, o evento que se encerra 
no dia 7 de junho ficará em cartaz em diversos 
pontos culturais da cidade. “O festival irá reu-
nir em São Luís diferentes apresentações de re-
sidência artística, palestra, oficinas, conversas, 
videoarte e performance, conexão hip hop e dan-
ça para criança. O que estamos proporcionando é 
uma política de democratização da dança sobre vá-
rios aspectos”, explicou Erivelton Viana. 

O festival, que está na oitava edição, já é referência 
para o segmento da dança no Brasil e  trará 
apresentações de residência artística, palestra, 
oficinas, conversas, videoarte e performance, 
conexão hip hop e dança para criança. Para o 
produtor cultural Erivelton Viana, representa um 
intercambio cultural com diferentes linguagens 
além de uma oportunidade tanto para os artistas 
quanto para a população que poderá apreciar 
bons espetáculos. As inscrições para atividades 
formativas serão dias 1º e 3 junho, das  14h às 17h, 
na Guest House.  O Conexão Dança é contemplado 
pelo Programa Caixa de Apoio a Festival de Teatro 
e Dança é uma realização do Bem Dito Coletivo. 
O público poderá acompanhar a programação 
gratuitamente. Já nas apresentações em espaços 
fechadas os ingressos podem ser adquiridos com 
uma hora de antecedência.

SOBRE O 
CONEXÃO DANÇA

Performance nevrálgica
Amanhã, o público terá a oportunidade de prestigiar o es-

petáculo de dança Piranha, do ganhador do prêmio de Projeto 
Artístico da Associação Paulista de Críticos de Arte, Wagner 
Schwartz. Logo após acontece o show com apresentação dos 
artistas Tiago Máci, Regiane Araújo, Tassia Campos e Tutuca.

Segundo Schwartz, Piranha é a metáfora de um corpo em 
reclusão. Ele se agita nevralgicamente, entre uma dinâmica 

voluntária e involuntária, sitiado por uma composição de 
ruídos digitais. O fluxo de movimento que se enreda sob 

um feixe de luz desdobra, em seu próprio corpo e no es-
paço, as variações sutis de uma rave, de uma guerra, de 
uma possessão, de um susto, de uma morte. 

Wagner Schwartz (foto) vai ministrar ainda a ofici-
na Os Bichos, de hoje até sexta-feira, das 9h  às 12h, no 
Teatro Arthur Azevedo. Nessa oficina, os participantes 
serão convidados a observar as articulações e as varia-
ções que movem o corpo da escultura bicho, da artista 
plástica Lygia Clark. Em seguida, serão ministradas 
técnicas de como explorar suas formas no próprio cor-
po. Os participantes não precisam ter conhecimento 
prévio de técnicas de dança. Wagner Schwartz é um 
coreográfico nascido no Rio de Janeiro e seus traba-
lhos são fortemente influenciados pela literatura. O 
artista trabalha com dança contemporânea e vale-se 
dos modos de composição de texto, som e imagem 
para fazer visível a fisicalidade de seus experimentos.

Conexão nos 
199 anos do TAA

Tanto Finita quanto Piranha fazem parte de uma 
parceria entre o aniversário de 199 anos do TAA e o Pro-
jeto Conexão Dança. Para celebrar o aniversário de 199 
anos do Teatro Arthur Azevedo, o governo do Maranhão, 
por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), 
brindará o público com cinco dias de programação gra-
tuita e diversificada, incluindo shows musicais, peças 
de teatro, dança, poesia, orquestra e ópera. A festa co-
meça hoje dia (1) de Junho e segue até o domingo (5) 
com atrações que vão ocupar o palco principal do te-
atro, além de outros ambientes do prédio.

ABERTURACom o tema “A cidade e os 
direitos culturais: uma cons-
trução democrática, republi-
cana e necessária”, foi iniciada 
na noite de ontem a V Confe-
rência Municipal de Cultura de 
São Luís, evento que ocorre até 
hoje, no Auditório Alberto Ab-
dalla, da Federação das Indús-
trias do Estado do Maranhão 
(Fiema). A Conferência, aber-
ta ao público, é realizada pelo 
Conselho Municipal de Cultu-
ra (Comcult), em parceria com 
a Prefeitura de São Luís, por 

meio da Secretaria Municipal 
de Cultura (Secult).

O evento acontece após 
vários encontros e reuniões 
territoriais envolvendo os di-
versos segmentos culturais do 
município e suas entidades 
representativas. Para discutir 
o tema com a plenária, a Se-
cult e o Comcult convidaram 
o ex-secretário de articulação 
institucional do Ministério da 
Cultura (MinC), Vinicíus Wu, 
que proferiu palestra sobre o 
tema da Conferência.

Mestrando em Comunicação 
Social e idealizador do Gabi-
nete Digital, Vinícius Wu já foi 
vencedor de Prêmios da ONU, 
Banco Mundial e outros cinco 
de excelência em gestão públi-
ca. Graduado em História pela 
Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), o historiador é 
especialista em cultura digital. 

A intenção é estreitar o diá-
logo entre os diversos segmen-
tos culturais e propor metas 
para a política de cultura do 
município. “Essa V Conferência 

é um grande momento de troca 
e reflexão sobre a importância 
da participação da sociedade 
civil na construção das políti-
cas públicas para nosso esta-
do. A implantação de projetos 
culturais é reflexo do efetivo 
acompanhamento da socieda-
de junto ao poder público, for-
talecendo o desenvolvimento 
da cultura local”, destacou o 
secretário municipal de Cul-
tura, Marlon Botão, que repre-
sentou o prefeito Edivaldo na 
abertura do encontro.

As batidas das caixas do grupo Lamparina, misturando 
a diversidade dos instrumentos no palco na hora da 
execução do Hino Nacional, deram o tom da cerimônia 
de abertura da V Conferência Municipal de Cultura. Em 
seguida, Elizandra Rocha, que integra a Comissão de 
Políticas Culturais da Secult apresentou à plenária o 
Sistema Municipal de Cultura de São Luís. O projeto Pontos 
de Cultura e Punga do Saber, executados em parceria 
com o Governo Federal, foi explanado pelo diretor do Cine 
Teatro da Cidade, André Lobão. No último do evento será 
realizada a leitura e aprovação das alterações da Lei do 
Conselho Municipal de Cultura, criação da carta para São 
Luís e eleição do Comcult para gestão 2017-2018.



 

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
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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-9/06)

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.

Empresa que presta serviço para a CEMAR contrata 

com urgência pessoas para o cargo de Negociador 

de Campo. Necessário possuir CNH “A”, ter 

habilidade em negociação e disponibilidade para 

trabalhar em São Luís. Salário de R$ 950,00.

Os interessados devem entregar o currículo com

o código 55 na recepção deste Jornal ou enviar 

para o e-mail oportunidades@55atende.com.br

OPORTUNIDADE
 DE EMPREGO

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

Aluga-se para temporada 
lat no Grand Solare 

Lençóis Resort de 2 quartos 
totalmente equipado com 

ar, tv, geladeira.

ESTADO DO MARANHÃO

COMARCA DA ILHA DE SÃO LUIS
TERMO JUDICIARIO DE PAÇO DO LUMIAR

TABELIÃ E  REGISTRADORA  ANA CAROLINA BRASIL CAMPOS MACIEL
2º OFICIO SERVENTIA  EXTRAJUDICIAL

   
EDITAL DE PROCLAMAS Nº 898

         FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE E APRESENTARAM OS DOCU-
MENTOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 1.525 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, O SR. 
ANDERSON BOÁS VIANA E ANA CAROLINE COSTA BARROS.
          ELE, DE NACIONALIDADE  BRASILEIRO, NATURAL DE – PAÇO DO LUMIAR  
MA, NASCIDO EM  30 DE MARÇO 1987, ESTADO CIVIL SOLTEIRO , PROFISSÃO 
FUNCIONÁRIO PUBLICO, RESIDENTE E DOMICILIADO EM PAÇO DO LUMIAR 
MA,  FILHO DE ,  E DE VALDECI  JOEL VIANA, E DE MARIA GORETE BOÁS VIANA.
         ELA, DE NACIONALIDADE BRASILEIRA, NATURAL DE SÃO LUIS  - MA, NASCI-
DA A 11 DE JANEIRO DE 1988, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO CIRURGIÃ 
DENTISTA, RESIDENTE E DOMICILIADA EM PAÇO DO LUMIAR MA , FILHA  DE 
CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE BARROS E DE ARLETE COSTA BARROS.
         SE ALGUÉM SOUBER  DE ALGUM IMPEDIMENTO, OPONHA-SE NA FORMA 
DA LEI, LAVRO O PRESENTE PARA SER AFIXADO EM CARTÓRIO, NO LUGAR DE 
COSTUME.

PAÇO DO LUMIAR -  MA, 30 DE MAIO  DE 2016
ROSA MARIA PADILHA DA SILVA SOUSA

ESCREVENTE

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2016-CPL – OBJETO: 
Contratação de Empresa Especializada para 
realização de Serviços na Conclusão da Construção 
de Quadra Escolar coberta no Povoado Cajueiro - 
TERMO DE COMPROMISSO PAC206600/2013 neste 
Município, em Convênio com o FNDE. ABERTURA: 
17.06.2016, às 09h30min. ENDEREÇO: Praça da 
Matriz, 01 - Centro – Alcântara - MA. TIPO DE 
LICITAÇÃO: Menor Preço Global. LEGISLAÇÃO: 
Lei Nº 8.666/93 e suas alterações. OBTENÇÃO DO 
EDITAL: O edital esta a disposição dos interessados 
na Sala da CPL no endereço citado acima, onde 
poderá ser consultado e/ou adquirido através de 
pagamento de uma taxa de R$ 50,00 (cinquenta 
reais). Alcântara - MA, 30 de maio de 2016. CARLOS 
ALBERTO CHAGAS GARCÊS – Presidente da CPL.

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA
CNPJ: 06.000.244/0001-50



 São Luís-MA, 1º de junho 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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Oportunidades
& Veículos

.1

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.


