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IMORTAL Mundo relembra Marilyn Monroe em seus 90 anos

Dos 283 tabelionatos do estado, 63 têm pendências judiciais com a regularidade de seus titulares. Na última 
semana, o CNJ afastou o responsável pelo 1º Registro de Imóveis, maior de São Luís, por irregularidades 

PÁGINA TRÊS

O governador Flávio 
Dino empossou o novo 

defensor público-geral em 
solenidade, ressaltando a 

importância da função para 
os cidadãos maranhenses. 

POLÍTICA 5

Werther Júnior 
assume  a
Defensoria

Geral do Estado
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Cartórios do Maranhão 
enrolados na Justiça

IMPAR

Nova unidade no Pátio Norte Shopping 
irá atender 4 mil pessoas por dia VIDA 3

Viva Cidadão

Petrobras terá 
que vender ativos
para minimizar

prejuízos

MEDO
Duas mortes em 
universidade dos 
EUA onde seria

treino da Seleção
 ESPORTES 8

Novo presidente da em-
presa, Pedro Parente, 
confi rmou  que  pode 

contribuir para reverter o 
cenário difícil com a que-
da da economia no Brasil.

NEGÓCIOS 7

POSSE

CREDITO

HONORIO MOREIRA\OIMP\D.A PRESS

O deputado Marcos 
Rogério apresentou seu 
relatório ao Conselho de 

Ética afi rmando que o ex-
presidente da Casa quebrou 

o decoro parlamentar.

POLÍTICA 4

Relator dá parecer
favorável à 
cassação de 

Eduardo Cunha

CÂMARA

Idosas participam 
de programa 

de incentivo ao 
esporte e lazer

A LONGA VIDA

ESPORTES 

Família estuda cremação 
de maranhense na Bolívia
Pai da estudante Yasmin Karen, Sidney Costa, afi rma que 

custo para a cremação do corpo da jovem é menor que 
trazê-la para ser sepultada em São Luís. Campanha de 

doação do dinheiro pretende arrecadar pelo menos R$ 17 
mil para conseguir fi nalizar a operação. 

VIDA

Rodrigo Ramos é do SampaioOutra vez

Após conquistar o título do Campeonato Maranhense de 2016 pelo Moto Club, o goleiro não acertou a renovação para 
a disputa da Série D e fechou com o Sampaio Corrêa, clube  que defendeu como titular por sete anos.     ESPORTES 8

LAYOUT 1

Conselho de Ética do 
Senado, presidido pelo 
maranhense, recebeu 
o processo que pede a 

cassação do ex-ministro do 
Planejamento de Temer.

POLÍTICA 5

Cassação de 
Romero Jucá nas 
mãos do senador

João Alberto

SENADO



Inventam uma coisa e acreditam nela. Eu sou crucificada 

sem o direto e a possibilidade de me defender

Xuxa Meneghel, apresen-
tadora, em entrevista ao 
vídeo bloguer Filipe Neto, 
que perguntou a relação 
dela com o satanismo.

Tal conduta omissiva é atentatória à 

dignidade do Parlamento nacional, vulnera 

a segurança jurídica, faz tábula rasa da 

responsabilidade institucional do Poder 

Legislativo e, no limite, sinaliza à chefia do 

Poder Executivo uma espécie de permissão 

geral à ilegalidade e irregularidade das 

contas públicas sob seu encargo
Antonio Anastasia, senador (PSDB-MG) e relator da proposta de emenda à 
Constituição (PEC) que fixa prazo para o Congresso Nacional se manifestar 
sobre as contas prestadas anualmente pelo presidente da República.

São Luís trata apenas 

8,07% do esgoto produzido
Assembleia terá que exibir 

salário de servidores

Artista é proibido de fazer 

esculturas de santos pop

Suzane pode perde 

saída no Dia dos Pais

,,
,,
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Um estudo divulgado esta semana revela 
a situação precária do saneamento na capital 
maranhense. Em um ranking das 100 maio-
res cidades do país, São Luís (MA) é a 83ª no 
quesito, segundo o levantamento produzido 
pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com 
a GO Associados. Apesar de oferecer servi-
ços d’água tratada a 80,62% dos habitantes, 
45,5% da população tem acesso à coleta de 
esgoto e somente 8,07% do esgoto produzi-
do é tratado. A cidade, segundo o estudo, é 
uma das seis que fizeram menos de 1% das 
ligações para universalizar o abastecimen-
to d’água. Os números são do Ministério 
das Cidades, referentes ao ano-base 2014.

O juiz Douglas de Melo Martins de-
terminou  que a Assembleia Legisla-
tiva ajuste o Portal da Transparência 
ao que determina a Lei de Acesso à 
Informação e a Lei de Responsabili-
dade Fiscal. A decisão atendeu a um 
pedido de tutela de urgência em ação 
civil pública do Ministério Público do 
Maranhão (MP). O juiz determinou 
ainda que, no prazo de cinco dias, 
a Assembleia Legislativa exiba a re-
lação completa de deputados e ser-
vidores, discriminando o cargo e a 
remuneração (inclusive a verba de 
gabinete) e lotação. 

O juiz Abílio Wolney Aires Neto, da 9ª 
Vara Cível de Goiânia, proibiu a artista 
Ana Paula Dornelas Guimarães de Lima, 
conhecida como Ana Smile, de 32 anos, 
de fazer e vender esculturas de santos da 
Igreja Católica inspirados na cultura pop. 
Dentre os personagens retratados em seu 
trabalho estão Superman, Batman, Min-
nie, Malévola e Galinha Pintadinha. A ar-
tista disse que vai recorrer da decisão. O 
magistrado estipulou uma multa de R$ 50 
mil em caso de descumprimento. A ação 
foi proposta pela Arquidiocese de Goiâ-
nia alegando que Ana faz “sátira” com os 
personagens religiosos. 

A sindicância que apurou a con-
duta de Suzane von Richthofen ao dar 
falso endereço na saída temporária de 
Dia das Mães concluiu que a presa não 
agiu de ‘má-fé’ e sugere à Justiça, como 
penalidade pela infração, a suspensão 
temporária do direito às saídas tem-
porárias por seis meses - com isso, ela 
pode perder o benefício no Dia dos Pais 
e Dia das Crianças. O documento, do 
último dia 24, é assinado pela diretora 
da Penitenciária Santa Maria Eufrásia 
Pelletier, a P1 em Tremembé, onde Su-
zane é interna desde que foi condena-
da em 2006 pela morte dos pais.

Não ouço uma voz, mas são 

mensagens que toda mulher 

grávida pode receber caso 

esteja aberta para isso
Megan Fox, atriz, revelando em entrevista que re-
cebe mensagens de seu bebê. Segundo a atriz, ela 
mudou de residência por uma escolha do filho.

,,

Susto de incêndio – Moradores do condomínio Ari Oliveira, na Ponta d'Areia, 
levaram um susto ontem com o alarme de incêndio do prédio, que disparou por volta 
das 22h, fazendo todos os moradores descerem para frente do prédio. O alarme falso 
foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros.

Sem dinheiro - Os pescadores artesanais do Maranhão não receberam sequer uma 
única parcela do pagamento do seguro-defeso no período em que a pesca é proibida no es-
tado. Situação semelhante à maioria dos estados do Brasil. Em março, o STF havia derrubado 
a decisão que suspendia o pagamento do benefício e revalidou o direito aos trabalhadores.
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Na última semana, o Conselho Nacional de Justiça afastou o titular do maior tabelionato do estado por ter vencimentos 
maiores que o permitido por lei. No Maranhã,  63 dos cartórios têm problemas com seus titulares

• 1º Cartório de Registro de Imóveis - 
SÃO LUÍS 

R$ 11,8 Milhões
• Serventia Extrajudicial do 1º Ofício - 

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - 

R$ 4,2 Milhões
• CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - BALSAS

R$ 3,7 Milhões
• 6° Ofício Extrajudicial de Imperatriz - 

IMPERATRIZ - 

R$ 3,1 Milhões
• 2° Ofício de Notas - SÃO LUÍS 

R$ 2,7 Milhões

O 1° Cartório de Registro de Imóveis de 
São Luís virou motivo de disputa no judiciário 
maranhense envolvendo Walkíria Serra Souza 
Menezes, Ricardo da Silva Gonçalves e Associação 
de Titulares de Cartórios do Estado do Maranhão 
– ATC/MA.

A batalha começou após a morte do antigo 
titular, Raimundo Nonato, no segundo semestre 
de 2013. Em um primeiro momento, o cartório 
passou para as mãos da tabeliã Walkíria Serra 
Souza, como interina. Em novembro do mesmo 
ano, o então presidente do TJ/MA, Guerreiro Júnior, 
concedeu a outorga dos serviços para a tabeliã 
Alice Emiliana Ribeiro Brito. Mas Walkíria recorreu 
ao CNJ, que concedeu liminar em Procedimento 
de Controle Administrativo e suspendeu o ato 
do ex-presidente.

Em janeiro de 2014, a então corregedora-
geral de Justiça do Maranhão, desembargadora 
Nelma Sarney, determinou uma intervenção no 
cartório. A investigação foi comandada pela juíza 
Oriana Gomes, que na época, era auxiliar da CGJ. 
Walkíria recorreu mais uma vez e conseguiu  
suspender os efeitos do ato através de decisão 
do conselheiro Gilberto Valente, do CNJ. 

No dia 11 de julho de 2014, a desembargadora 
Nelma Sarney determinou mais uma intervenção 
na serventia e revogou a designação de Walkíria 
como interina. Para o posto, a corregedora 
nomeou Ricardo da Silva Gonçalves. Por causa 
das constantes intervenções, a ATC/MA denunciou 
a Corregedoria Geral de Justiça do Estado do 
Maranhão e ao CNJ, o que culminou com a 
decisão da última semana.

Ranking de arrecadação 
de acordo com o último 

semestre informado

ENTENDA A DISPUTA PELO CARTÓRIO

Acúmulo de vários cartórios

Gonçalves também tem sido criticado por 
acumular a titularidade de vários cartórios 
simultaneamente. Em 2011, ele foi aprovado no 
concurso e assumiu como titular da serventia 
extrajudicial de Passagem Franca, que possui uma 
arrecadação semestral média de R$ 150 mil.

O tabelião também é titular do Cartório do 
2º Ofi cio Extrajudicial de Rosário, desde 2009. O 
cartório rosariense tem arrecadação semestral 
de R$ 80 mil. Além de Rosário, Passagem Franca 
e São Luís, Ricardo também fatura com 3º Ofício 
Extrajudicial da Comarca de Imperatriz, que tem 
arrecadação semestral de R$ 698 mil, e Anapurus 
com arrecadação semestral de R$ 125 mil.

De acordo com a Lei 8.935/94 e entendimento 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o acúmulo 
de serventias somente é admitido em caráter 
excepcional. E cuja decisão foi confi rmada pelo 
ministro João Otávio de Noronha, em um processo 
de uma tabeliã de Minas Gerais.

O Outro lado

A reportagem tentou entrar em contato com Ricardo Gonçalves por meio de um número pessoal 
que seria de sua propriedade, mas o mesmo se encontrava desligado. Após contato com o telefone 
do 1º Cartório de Registro de Imóveis, a atendente afi rmou que Gonçalves não tinha aparecido nos 
últimos dias e que não poderia se pronunciar sobre qualquer possível pendência sobre a titularidade 
do cartório, nem fornecer qualquer outra forma de contato com Gonçalves. 

63 cartórios maranhenses 
têm pendências judiciais

Lucros do 
Cartório

A rentabilidade do 
cartório é o principal 

motivo da disputa 
judicial. Das serventias 

extrajudiciais da 
capital maranhense, 

o 1º Cartório de 
Registro de Imóveis 
é o que mais fatura. 

O tabelionato – 
classifi cado como 

uma mina de ouro 
– tem faturamento 
semestral de mais 

de R$ 8 milhões 
chegando a 

ultrapassar a casa 
de R$ 11 milhões 

no último semestre 
informado.

  Ricardo da Silva Gonçalves

1º Cartório de Imóveis de São Luís é o 
que mais arrecada em todo o Maranhão

N
a última semana, a corregedora nacional de 
Justiça, Nancy Andrighi, determinou o afas-
tamento de Ricardo da Silva Gonçalves, do 
comando do 1º Cartório de Imóveis de São 

Luís, um dos maiores e mais lucrativos do Mara-
nhão, e chamou atenção para o problema da ti-
tularidade dos cartórios maranhenses. 

A situação do cartório de Imóveis é pare-
cida com a de muitos outros no Maranhão, 
com uma série de disputas pela titulari-
dade com direito a batalhas de limina-
res e recursos. Além disso, há ainda 
aqueles que não vêm cumprindo as 
leis, principalmente no que diz res-
peito à prestação de contas.

Segundo o site Justiça Aberta, 
do Conselho Nacional de Justiça, 
o Maranhão possui 283 cartórios 
distribuídos por todo o estado. Des-
te total, apenas 181 possuem regu-
laridade em sua titularidade sem 
contestação alguma na justiça, en-
quanto 103 possuem algum tipo de 
problema com a situação jurídica do 
responsável.

Atualmente, são 38 cartórios vagos, 
incluindo o 1º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Luís, que era gerido por 
Gonçalves. Além deles, 58 estão com proces-
sos em andamento que foram convertidos em 
diligências, e outros cinco ainda não possuem 
decisão original. O Maranhão ainda tem dois car-
tórios constando como inativos. 

Desses cartórios com problemas pendentes na Jus-
tiça, alguns foram têm a sua titularidade sub judice 
após decisão do CNJ publicada em 2015 que revogou 
aproximadamente 24 responsáveis interinamente que 
tiveram alguma espécie de vício em suas nomeações. 

Anteriormente, o CNJ e também o Supremo Tri-
bunal Federal homologou decisões que colocaram 
em dúvida a titularidade de outros cartórios. Ao todo, 
atualmente 63 desses cartórios estão com processos 
em andamento.

Diversas são as causas de processos judiciais 
interrogando a “propriedade” das serventias que 
variam desde a multiplicidade de titularidade, 
os problemas com posses de interinos e tam-
bém outras pendências menores.

Em sua decisão, a correge-
dora aponta que Gonçalves fez 
manobras para receber remu-
neração acima do teto estabe-
lecido para a função pelo CNJ, 
além de não prestar contas sobre 
o cartório ao Tribunal de Justi-
ça do Maranhão desde janeiro 
de 2015.

Ricardo foi nomeado para 
responder interinamente pelo 
cartório em junho de 2014 pela 
então corregedora-geral de Jus-
tiça do Maranhão, a desembar-
gadora Nelma Sarney, cunha-
da do ex-presidente José Sarney 
(PMDB). Ele também é titular 
do Cartório da cidade de Pas-
sagem de Franca. 

Apesar da portaria que tratou 
de sua indicação como interi-
no deixar claro que sua remu-
neração pelo cartório não po-
deria ultrapassar 90,2% teto do 
funcionalismo público, Ricardo 
pleiteou ao Supremo Tribunal 
Federal que não se submetesse 

Decisão do CNJ

a esse limi-
te, mas teve 
o pedido ne-
gado.  Ele, en-
tão, entrou com 
um pedido na Justi-
ça do Maranhão, de pri-
meira instância, e obteve de-
cisão favorável, passando por 
cima do entendimento do Su-
premo e recebendo os valores 
acima do permitido.

Além disso, o CNJ detectou 
que Ricardo não estava forne-
cendo informações sobre as 
contas do cartório, o que tra-
ria risco de prejuízo “de difícil 
reparação”. Segundo dados da 
Justiça Aberta, a última infor-
mação que consta no sistema 
sobre o cartório revela uma ar-
recadação de mais de R$ 8 mi-
lhões no primeiro semestre de 
2014, sendo que o semestre an-
terior registrou R$ 10,2 milhões.

O outro cartório sob respon-
sabilidade de Gonçalves, o de 

Passagem de Franca, informou 
como último rendimento R$ 158 
mil. Segundo a decisão do CNJ, 
Gonçalves também não repas-
sou a diferença entre despesas 
e receitas nos meses de dezem-
bro e novembro de 2014 ao Fun-
do Especial de Modernização e 
Reaparelhamento do Judiciário 
– o que é obrigatório nos casos 
de cartórios vagos.

Em sua decisão liminar (pro-
visória) assinada na quarta (25), 
a corregedora nacional de Justiça 
determinou que a Justiça do Ma-
ranhão afaste Gonçalves e que 
ele apresente esclarecimentos 
sobre os repasses ao Ferj (Fun-
do Especial de Modernização e 
Reaparelhamento do Judiciário) 
e justifi que a “falta de alimenta-
ção do Sistema Justiça Aberta”.
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Relator pede 
cassação de Cunha

Houve uma 
intenção deliberada 

de escamotear a 
existência de toda uma 

estrutura montada 
para o recebimento de 
propina e ocultação de 

patrimônio ilícito

Marcos Rogério, 
deputado (DEM-RO)

Destaque da leitura do relatório de Marcos Rogério

Elogios

O deputado Alexandre Al-
meida (PSD) usou a tribuna, 
na última quarta-feira (1º), 
para fazer um agradecimento 
ao governador Flávio Dino. A 
implantação de uma Unida-
de de Segurança Comunitária 
em Timon, que é uma solici-
tação antiga do deputado, ini-
ciada em 2011. “Entendemos 
que esse projeto se constitui 
numa nova filosofia de tra-
balho na área da Segurança 
Pública”, concluiu Almeida.

A médica Joana Ramos da Rocha, de 83 anos, será con-
decorada com a Medalha Manuel Beckman, comenda má-
xima concedida pela Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão às personalidades que se destacam em dife-
rentes setores da sociedade maranhense. A iniciativa de 
homenagear a médica é da deputada Nina Melo (PMDB), 
cujo Projeto de Lei 041/2016 foi aprovado em votação final, 
por unanimidade, na sessão plenária da última terça-feira 
(31 de maio). A data da Sessão Especial para entrega da 
Medalha Manuel Beckman à médica Joana Rocha ainda 
será definida pela Mesa Diretora da Assembleia. O abnega-
do trabalho realizado pela médica Joana Rocha, nas Ilha 
de Carrapatal, Pedras, Jurucutoca e Santana, localizadas 
no município de Humberto de Campos, ficou conheci-
do em todo o estado e no país após reportagem especial 
exibida pela TV Assembleia no mês de março deste ano. 
Joana Rocha é a única médica que presta atendimento às 
comunidades de pescadores das quatro ilhas. Há mais de 
43 anos a médica se arrisca em viagens de barco, todos os 
meses, em uma travessia no mar, por mais de seis horas.

O 
relator, deputado Mar-
cos Rogério (DEM-
RO), pediu a cassação 
ontem do presidente 

afastado da Câmara dos Depu-
tados, Eduardo Cunha (PMDB-
RJ), por quebra de decoro par-
lamentar. Ao apresentar seu 
relatório no Conselho de Éti-
ca, Rogério disse que Cunha 
quebrou o decoro parlamentar 
ao não informar a existência 
de contas no exterior durante 
depoimento à Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
da Petrobras. 

“Houve uma intenção de-
liberada de escamotear a exis-
tência de toda uma estrutura 
montada para o recebimento 

de propina e ocultação de pa-
trimônio ilícito”, disse Rogério, 
que acusou Cunha de ter agido 
dolosamente ao mentir na CPI.

“A ida [de Cunha] na CPI 
constituiu muito mais que 
uma clara tentativa de colocar 
o Congresso Nacional contra 
as investigações que o procu-
rador-geral da República [Ro-
drigo Janot] vinha conduzindo 
naquele momento. Aqui resta 
evidente que o falso praticado 
na CPI foi premeditado na ten-
tativa de colocar o Congresso 
Nacional contra as investiga-
ções que vinham sendo efetu-
adas pelo procurador-geral da 
República naquele momento, 
do que um ato de colabora-

ção com os atos processuais 
que vinham sendo praticados 
pela comissão parlamentar”, 
acrescentou.

Um pedido de vista feito 
pelo deputado Carlos Marun 
(PMDB-MS), aliado de Cunha, 
adiou a discussão e votação 
do parecer que deve ocorrer 
na próxima semana. O pare-
cer de Rogério está sendo lido 
desde o início da tarde desta 
terça-feira no colegiado. Rogé-
rio disse que levou em conta 
o conjunto das provas contra 
Cunha, mas que a imputação 
no parecer diz respeito ao Arti-
go 4º Código de Ética que tra-
ta de procedimentos passíveis 
de perda de mandato. 

Marcos Rogério, relator do processo, disse que Cunha quebrou o decoro parlamentar ao 
não informar a existência de contas no exterior durante depoimento à CPI da Petrobras

No parecer, Rogério evocou 
o Inciso V que proíbe expressa-
mente parlamentares de “omitir 
intencionalmente informação 
relevante ou, nas mesmas condi-
ções, prestar informação falsa”. 
“É inegavel que para o direito 
brasileiro Eduardo Cunha é ou 
foi titular de pelo menos três 
contas na Suíça”, disse o relator.

Durante as investigações, 
Marcos Rogério disse que fo-
ram identificadas quatro con-
tas de Cunha na Suíça. Duas 
delas acabram fechadas a pe-
dido de Cunha, após o início 
das investigações da Operação 
Lava-Jato. Outras duas tiveram 
os bens bloqueados pela Justi-
ça suíça, totalizando mais de 
2,5 milhões de francos suíços.

“Durante anos, ele omitiu 
a Câmara e nas sucessivas de-
clarações de renda encaminha-
das à Receita a titularidade de 
milhões de dólares no exterior. 
Mas quando prestou depoimen-
to na CPI da Petrobras e negou 
ser proprietário de contas no 
exterior, ele havia acabado de 
retornar de Paris, viagem na 
qual gastaram, ele e sua famí-
lia o valor de US$ 46 mil em 
hoteis, lojas e restaurantes de 

Assembleia Legislativa participou, ontem, da sole-
nidade de entrega de mais um posto do Viva Cidadão, 
desta vez no Pátio Norte Shopping, em São José de Ri-
bamar. A iniciativa faz parte do projeto de expansão o 
e descentralização do Viva. O objetivo é proporcionar 
mais qualidade, conforto, segurança e economia ao 
público. A nova unidade possui 72 guichês, com ca-
pacidade para mais de 4 mil atendimentos diários. 
Serão oferecidos serviços de expedição de documen-
tos como RG E CPF, consulta ao Seguro Desemprego, 
atendimentos do Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran), Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão (Caema), Instituto de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon), Companhia Energética do Mara-
nhão (Cemar) e do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MA).

Contra o beach soccer - O deputado Paulo Neto 
(PSDB) criticou, na sessão da última quarta-feira (1), a re-
alização de competição de beach soccer em Mata Ramo 
promovida pelo Estado através da Secretaria de Esporte e 
Lazer (Sedel), comandada por Márcio Jardim (PT).  O parla-
mentar garantiu que o município está sediando uma etapa 
do circuito maranhense beachsoccer, mas a Prefeitura não 
foi comunicada pelo governo.De acordo com Paulo Neto, 
o evento está sendo feito em terreno particular. 

Recursos da Codevasf - O deputado Raimundo 
Cutrim (PCdoB) fez um relato, na sessão desta quarta-
feira (1º), de reuniões realizadas em Brasília, na semana 
passada, com o presidente interino da Câmara dos Depu-
tados, Waldir Maranhão (PP), e com dirigentes da Compa-
nhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 
Parnaíba (Codevasf). “Faço questão de frisar que, em Bra-
sília, quem abriu as portas para nós foi o deputado Waldir 
Maranhão, como presidente da Câmara Federal, e com o 
prestígio que hoje ele tem lá”, declarou Cutrim, explican-
do que as verbas para os 39 municípios da Codevasf serão 
aplicadas na construção de estradas vicinais como também 
na perfuração de poços tubulares e aquisição de bombas.

Segurança

O deputado estadual Léo 
Cunha (PSC) usou a tribu-
na da Assembleia Legisla-
tiva para cobrar as autori-
dades por mais segurança 
na cidade de Imperatriz. 
Ele pediu que medidas fos-
sem tomadas para acabar 
com a onda de violência 
que tem assustado a cida-
de. De acordo com o par-
lamentar, em menos de 24 
horas duas tentativas de ho-
micídio foram registradas. 

Não existe uma prova 
material, isso é claro

Marcelo Nobre, 
advogado de Cunha

luxo. Quando esse número é 
somado a outras despesas em 
viagens internacionais verifi-
casse que os valores gastos são 
incompativeis com os rendi-
mentos declarados pelo depu-
tados e sua família, afirmou.

Em depoimento no Conse-
lho de Ética, Cunha disse não 
ser o titular de contas no exte-
rior e, portanto, não ter menti-
do durante a audiência da CPI 
da Petrobras, quando afirmou 
não ter contas no exterior em 
seu nome. Segundo Cunha, a 
participação que tinha em um 
truste (tipo de negócio em que 
terceiros - uma entidade de trus-
ting - passa a administrar os 
bens do contratante) não re-

presenta patrimônio, mas “ex-
pectativa de direito”.

Rogério dividiu o seu voto 
em quatro partes: questões pre-
liminares, duas partes para ma-
térias pertinentes ao mérito e 
conclusões. Na primeira par-
te, ele argumentou que já ha-
via provas suficientes de que 
Cunha usou o cargo de depu-
tado federal para receber van-
tanges indevidas no exterior. 
“Ora praticando atos privativos 
de parlamentares, ora usando 
seu prestígio e poder para indi-
car aliados a postos-chave da 
Administração Pública, o que 
torna censurável sua consuta 
perante a CPI da Petrobras no 
sentido de negar peremptoria-
mente fatos que, logo depois, vi-
riam a lume à sociedade”, disse.

Para o relator, o beneficiá-
rio do truste se torna um pro-
prietário econômico dos bens, 
conferindo a si renda e patri-
mônio. “Pode-se até discutir, 
na doutrina nacional, qual a 
melhor forma de enquadrar 
o truste no direito brasileiro 
– usufruto, fideicomisso, pro-
priedade ficudiária, etc. O que 
é indiscutível é que o benefici-
ário de qualquer truste tem um 

direito de evidente conteúdo 
econômico, o qual lhe confere 
renda e patrimônio. No caso do 
representado, como veremos, 
sua situação é mais grave pelo 
fato de ter constituído trustes 
revogáveis a seu puro arbítrio”, 
explicou em seu parecer.

Defesa de Cunha

Antes da leitura, o advoga-
do de Cunha, Marcelo Nobre, 
repetiu os argumentos de que 
seu cliente não é dono de con-
tas no exterior. Para o advo-
gado, a instrução não conse-
guiu demonstrar a existência 
de recursos em outros países. 
“Não existe uma prova mate-
rial, isso é claro”, disse.

Nobre disse que a Receita 
Federal não autuou Cunha em 
razão dele não ter declarado 
as contas de truste, mantidas 
no exterior. Segundo Nobre, a 
Receita não considera que este 
tipo de investimento deva ser 
obrigatoriamente declarado. 
“Eles não fizeram nada por-
que não existe. Se alguém de-
clarasse um truste aqui no Bra-
sil teria cometido um crime. A 
propriedade não é dele”, disse.

Um pedido de vista feito pelo deputado Carlos Marun, aliado de Cunha, adiou a discussão e votação do parecer que deve ocorrer semana que vem 
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Há provas suficientes de 
que Eduardo Cunha usou 
do cargo para receber 
vantagens indevidas
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Deputado Marcos Rogério (DEM-RO), em seu voto no Conselho 
de Ética, sobre o presidente da Câmara, que, “ora pratica atos 
privativos de parlamentares, ora usa seu prestígio para indicar 
aliados a postos-chave da Administração Pública". O advoga-
do de Cunha, Marcelo Nobre, diz que o parecer é “natimorto”. 

Cassação de 
Jucá nas mãos 
de João Alberto

JUSTIÇA

Empossado novo defensor público-geral 

Eu acho que, nesse 
caso, ele [Romero 
Jucá] dava uma 
opinião. Eu não 
estou dizendo 

que não há nada 
demais

João Alberto,  
senador (PMDB)

Aqui temos papel 
fundamental, 

sabemos que para 
além da promoção 

dos direitos, 
temos papel 

transcendente

Werther Júnior,  defensor 
público-geral do estado 

do Maranhão

O processo que pede a cassação do mandato do ex-ministro Romero Jucá foi 
enviado ao Conselho de Ética do Senado, presidido pelo maranhense

JOÃO CARVALHO JR.
ESPECIAL PARA O IMPARCIAL

E
stá nas mãos do senador 
maranhense João Alber-
to Souza (PMDB) o futuro 
político do colega de par-

lamento e ex-ministro do Pla-
nejamento do governo Temer, 
Romero Jucá (PMDB-RR). O 
processo que pede a cassação 
do mandato de Jucá foi enviado 
ao Conselho de Ética do Sena-
do, presidido pelo maranhense.

Existe muita expectativa sobre 
como João Alberto vai proceder. 
Como presidente do Conselho, 
cabe a ele acolher ou rejeitar o 
pedido de cassação. Antes de to-
mar qualquer decisão, porém, 
o senador encaminhou o docu-
mento para os advogados do Se-
nado. O conselho jurídico deve 
analisar o caso e dar um parecer 
de aceitação ou não. 

O mesmo procedimento foi 
feito com o caso Delcídio Amaral 
(sem partido-MS). Até o início 
da noite de ontem, a advocacia 
do Senado não havia retornado 
o processo. Após decorridos cin-
co dias úteis, João Alberto deve 
dar sua resposta. A expectativa 
é que ele dê sua posição até a 
próxima segunda-feira, dia 6.

Partidarismo

Pode pairar sobre João Alber-
to suspeitas de como proceder 
devido à ligação partidária dele 
com o acusado – ambos são do 
PMDB. Mas ele rechaça essa pos-
sibilidade, pois o caso não é ana-
lisado única e exclusivamente 
por ele. “Existe um colegiado que 
foi eleito, indicado e formado 
por diversos partidos”, explica.

A dúvida criou outra vertente, 
quando João Alberto disse que 
Jucá manifestou apenas uma 
‘opinião’ quando se referia a 

fazer um ‘pacto’ para estancar 
a ‘sangria’ provocada pela ope-
ração Lava-Jato e que não havia 
nenhum tipo de trama que vies-
se a se configurar em crime. “Eu 
acho que, nesse caso, ele [Rome-
ro Jucá] dava uma opinião. Eu 
não estou dizendo que não há 
nada demais.”, disse o senador.

Outro ponto frisado por Al-
berto foi a diferença entre o pro-
cesso movido contra Jucá e o que 
resultou na cassação do mandato 
de Delcídio Amaral. Para ele, o 
caso de Delcídio foi mais grave 
porque foram revelados áudios 
em que ele apresentava um pla-

no para obstruir a Lava-Jato e a 
prisão foi confirmada pelo Su-
premo Tribunal Federal (STF) e 
referendado pelo Senado. “Era 
discutível aquele diálogo, mas o 
Senado aceitou o que a Justiça 
disse. E esse caso [Jucá], não tem 
nem a Justiça para referendar”, 
pontuou João Alberto.

Colegável

Outro questionamento que pai-
ra sobre a futura decisão de João 
Alberto é seu retrospecto em ca-
sos de teor forte no Conselho. O 
senador é conhecido por ‘enga-
vetar’ pedidos que podem ge-
rar muita polemica. Exemplos 
foram as representações contra 
Delcídio, que levou mais de dois 
meses para ser encaminhada, e 
contra o ex-senador José Sarney 
- o caso ocorreu em 2010 e foi 
arquivado.

João Alberto tem cinco 
dias úteis para aceitar ou re-
jeitar o processo. Caso opte 
pelo arquivamento, o autor 
do processo ou qualquer ou-
tro senador pode apresen-
tar recurso ao plenário do 
conselho.

O senador Romero 
Jucá é membro titular 
do Conselho de Ética, que 
deve analisar seu pedido 
de cassação

PRAZO

CURIOSIDADE
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NÚMERO 

de vezes em que João 
Alberto presidiu o 
Conselho de Ética

O pedido

A representação contra Rome-
ro Jucá no Conselho de Ética foi 
feita pelo PDT, com encaminha-
mento do senador Telmário Mota 
(PDT-RR), que é adversário polí-
tico de Jucá no estado de origem 
de ambos. O argumento usado 
por Telmário é a quebra de de-
coro parlamentar presente em 
diálogos gravados entre Jucá e 
o ex-presidente da Transpetro, 
Sérgio Machado.

O Código de Ética do Senado 
diz que representações contra 
os membros da Casa precisam 
ser avaliadas, primeiro, pelo pre-
sidente da Comissão. Ele pode 
aceitar ou rejeitar o pedido. Caso 
aceite, abre-se um processo para 
escolha do relator através de sor-
teio. Se ele recusar o pedido, cabe 
recurso ao plenário do colegiado.

O governador Flávio Dino 
empossou, na tarde de ontem, 
o novo defensor público-geral 
do estado do Maranhão, Wer-
ther de Moraes Lima Júnior, no 
Palácio Henrique de La Rocque. 
Durante a cerimônia, o gover-
nador ressaltou o papel rele-
vante da Defensoria Pública na 
defesa de cidadãos que preci-
sam de suporte jurídico e rei-
terou o apoio do Governo do 
Maranhão, sobretudo no que 
se refere à garantia de direitos 
aos mais pobres.

Werther Júnior foi nomeado 
pelo governador Flávio Dino no 
dia 25 de abril, em substituição 
à defensora Mariana Albano de 
Almeida, que dirigiu a Defenso-
ria Pública do Estado nos dois 
últimos anos. Ele se disse hon-
rado com a missão conferida e 
destacou que o principal desafio 
será gerir os recursos materiais 
e humanos em tempos de crise.

“O cenário econômico não 
nos é favorável, nessas circuns-
tâncias econômicas, sabemos que 
quem mais sofre é a população 

pobre do nosso Estado. Nessa ca-
mada da população não se perde 
parte da renda, se perde o em-
prego. Aqui temos papel funda-
mental, sabemos que para além 
da promoção dos direitos, temos 
papel transcendente: a promo-
ção da igualdade econômica e 
social; e a distribuição de ren-
da através do equilíbrio entre 
fracos e poderosos”, declarou 
Werther Júnior, durante o dis-
curso de posse.

O novo defensor lembrou 
que um dos grandes desafios é 
a interiorização da Defensoria, 
já que só ocupa 32% das Comar-
cas do Estado, e, ainda em 2016, 
serão inaugurados os núcleos de 
Santa Quitéria, Presidente Dutra 
e Santa Helena. Werther Júnior 
também agradeceu o apoio do 
Governo do Estado nos avan-
ços alcançados no último ano.

“Destacamos aqui o apoio 
do Poder Executivo, do gover-

nador Flávio Dino, que em um 
ano e seis meses, através de su-
plementação, porque acima de 
nossas forças orçamentárias, já 
permitiu que fossem nomeados 
28 novos Defensores Públicos”, 
destacou o defensor-geral.

Atuação

Formado em Ciências Contá-
beis e Direito, com pós-gradua-
ção em Gestão Pública e Direito 
Tributário, Werther Júnior ingres-
sou na Defensoria maranhense 
em janeiro de 2011. No início da 
carreira, atuou provisoriamente 
na área de Execução Penal e foi o 
primeiro titular do núcleo regio-
nal de Rosário, antes de assumir, 
entre junho de 2014 a outubro 
de 2015, a Subdefensoria Geral 
da instituição. Antes da posse, 
Werther Júnior estava atuando 
na 1ª Vara de Entorpecentes de 
São Luís.

Tempo valoroso
Daqui a 50 dias começa a temporada das convenções 

municipais, alteradas pela Lei nº 13.165/2015, conhecida 
como Reforma Eleitoral. Foram introduzidas importan-
tes alterações nas regras das eleições deste ano, mexen-
do com a lei dos partidos políticos e o Código Eleitoral. 
Daí a pressão que faz acelerar o movimento político em 
várias direções no Maranhão, com maior ênfase na ca-
pital, por tratar-se do município mais importante, com 
mais de um milhão de habitantes.

A anunciada aliança do PSDB com o PPS da deputa-
da Eliziane Gama já derrubou, de uma tacada, as pré-
candidaturas dos deputados Neto Evangelistas, Sérgio 
Frota (estaduais) e João Castelo (federal), todos do PSDB. 
Se a coligação de Eliziane chegar ao PSB, também vai 
embrulhar a candidatura do deputado Bira do Pinda-
ré, o que reduzirá o leque de disputa à Prefeitura de 
São Luís. E todo o processo corre contra o tempo, pois 
as convenções serão realizadas no período de 20 de ju-
lho a 5 de agosto.

Como o tempo de televisão e rádio ficou superva-
lorizado na eleição de 2016, a primeira sem financia-
mento empresarial desde a reabertura democrática, 
os candidatos estão “comprando” caro coalização com 
os grandes partidos. Significa que qualquer minuto no 
programa eleitoral valerá muito, o que dificulta até de-
terminadas alianças. São negociações complicadas que 
exigem habilidade, jogo de cintura, confiança absoluta 
e compromisso duradouro. Porém, qualquer que sejam 
as candidaturas na capital, o cenário de hoje antecipa 
polarização entre Eliziane Gama e o prefeito Edivaldo 
Júnior (PDT).

Ao denunciar na Alema 
supostas irregularidades 
nas construções do Mi-
nha Casa, Minha Vida no 
Maranhão, o deputado 
César Pires (PEN) citou 
“alguém ameaçado a ti-
rar empréstimo de R$ 12 
milhões para dar ao PT 
e não ter suas terras in-
vadidas”. Ora, sem apre-
sentar provar nomes, não 
é denúncia.

César Pires, um experien-
te deputado, ameaça até 
propor uma CPI para in-
vestigar o que “denun-
ciou”  na Alema. No en-
tanto, como trata-se de 
um assunto grave, envol-
vendo o governo federal, 
o deputado deveria antes 
se municiar de documen-
tos probatórios. O serviço, 
que seria de enorme rele-
vância, ficou pela metade.

Blablablá (1)
Não rendeu o espera-

do, o debate levantado 
na Assembleia Legisla-
tiva pelos deputados de 
oposição, liderado por 
Adriano Sarney (PV), so-
bre o empréstimo jumbo 
do governo Roseana ao 
BNDES, de R$ 3,2 bilhões, 
deixando boa parte para 
Flávio Dino aplicar. 

Blablablá (2)
Na semana passada, o qui-

procó foi bater no BNDES, em 
Brasília, onde a diretoria do 
Banco informou a deputados 
governistas e oposicionistas 
que a dinheirama está sendo 
gasta corretamente. Significa 
que tanto Roseana, que gastou 
mais de R$ 1 bilhão, nem Dino 
furaram a fiscalização do Ban-
co. Sobrou nhenhenhém vazio.

Plano atualizado (1)
Tão seguro de que ga-

nhará a eleição em São José 
de Ribamar, o ex-prefeito 
e ex-secretário do Gover-
no Roseana, Luís Fernando 
Silva, já planeja o que fa-
zer na nova temporada no 
cargo. Ele realiza vários se-
minários para debater sua 
plataforma de gestão, que 
não é muito diferente do 
que deixou para o vice Gil 
Cutrim, em 2010.

Fica onde está
O deputado Neto Evan-

gelista não deixou a Secreta-
ria de Desenvolvimento So-
cial do governo Flávio Dino, 
o que deveria ter ocorrido 
ontem, se fosse candidato à 
Prefeitura de São Luís. Mas 
como a cúpula do PSDB fe-
chou aliança com Eliziane 
Gama, o suplente Rafael Lei-
toa vai permanecer como 
deputado na Alema. 

“Pedras” no
caminho

Nem tudo é jardim flo-
rido no acordo de cúpula 
do PSDB com o PPS de Eli-
ziane. O ex-deputado Pin-
to da Itamaraty pode bater 
chapa com o vereador José 
Joaquim na indicação do 
vice. Joaquim, um histó-
rico do PSDB, representa 
a Igreja católica e Pinto, a 
massa regueira. 

Elas estão 
de volta

Às véspera das con-
venções municipais, Jus-
tiça Eleitoral e o Ministé-
rio Público do Maranhão 
já estão atentos à dissemi-
nação de pesquisas fajutas, 
feitas sob medida para pre-
judicar candidatos e bene-
ficiar outros. A prática é ve-
lha, mas agora, a lei ficou 
mais dura. Isso, porém, se 
houver fiscalização.

Uma ação popular, proposta pelo advogado Pedro Le-
onel Pinto de Carvalho, tramita na Justiça Federal do 
Maranhão, tentando impedir que a presidente afas-
tada Dilma Rousseff (PT) use o Palácio do Alvorada 
“para promover campanha contra o seu impeach-
ment”, que ela insiste em chamar de golpe.
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Atraso nas pesquisas

Era só o que faltava!...

Maria do Socorro Silva, mais conhecida como Patativa, nasceu na 
cidade de Pedreiras (MA), no dia 5 de outubro de 1937. Cantora, sambista, 
compositora, deu entrada no mundo do samba como acompanhante 
das Turmas do Quinto, Cruzeiro e Fuzileiros da Fuzarca, sempre junto aos 
batuqueiros. Na década de 80, ingressou como componente da Turma 
do Quinto, desfi lando na ala das baianas, a convite do seu companheiro 
Vavá, amo do Boi da Madre Deus e diretor de harmonia daquela escola 
de samba. Considerada uma das maiores artistas populares de São Luís, 
é uma das fundadoras da Companhia Barrica e também integrante 
e seguidora do Boi da Madre Deus. O nome Patativa nasceu de uma 
brincadeira quando era adolescente. Ela conta que ao apelidar um colega 
de “amigo da onça”, ouviu do mesmo: “E tu que é uma Patativa, que vive 
cantando?”. “Eu não gostei, fi quei brava, e aí quando a gente não gosta é 
que o apelido pega. Hoje eu já gosto”, afi rma a sambista.
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 NUNA NETO
O Imparcial trou-

xe como destaque na 
mesma data a seguinte 

manchete: Menos mortes: 
maio tem redução de 13% 

no número de homicídios. 
Na época, os números fo-
ram apresentados no Co-

mando Geral da Polícia 
Militar do Maranhão. Se-
gundo a secretaria, o nú-
mero de homicídios do-

losos teve queda de 13%, 
quando comparado ao 

mesmo período de 2014. 
Na ocasião, o secretário 
de Estado da Segurança 

Pública, Jefferson Porte-
la, anunciou investimen-

tos para a construção 
de duas bases do Grupo 
Tático Aéreo (GTA) para 
atender a municípios do 
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  R$ 1,00     

CAPITAL  R$ 2,00     
 INTERIOR  R$ 3,00

 

Baixa            03h26            0,8m

Alta 09h24    5,5m

Baixa 15h58    0,8m 

Alta 21h56    5,5m

  Marés   Tiro Livre   Giro
Uma delegação de 14 gestores 

e técnicos do Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas no Ma-
ranhão (Sebrae) visitou o Porto do 
Itaqui, na última sexta-feira (29). 

 Maio registra chuvas 
abaixo da média 

SHOW                          Silva apresenta Vista pro Mar  em São Luís

  Bastidores
O que fazer com o arremedo de 
reforma política, aprovada se-
mana passada pela Câmara dos 
Deputados, com um placar aca-
chapante? 

  #pdv
 A UCI Cinemas vai exibir, ao 
vivo, a partida entre Barcelona 
e Juventus pela final da Uefa, 
no dia 6 de junho, a partir das 
15h15h, direto de Berlim.

  Opinião

COMPANHIA CONFIANÇA 

MARANHENSE  III

Estatuto e contratos

 Menos mortes

LAVA-JATO
Investigados pelo STF vão 

ser convocados pela CPI da 
Petrobras 

Foi protocolado ontem o pedido de convocação dos 47 
políticos investigados na Operação 

Lava-Jato pelo STF.

POLÍTICA 2  

Os números foram apresentados durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (1°), no Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão. 

Segundo a secretraria, o número de homicídios dolosos teve queda de 13%, quando comparado ao mesmo período de 2014. No ano passado foram 71; este ano, 62. Já os Crimes 

Violentos Letais Intencionais (CVLI) tiveram redução de 8%. Em maio de 2014, foram registrados 77. Este mês, as ocorrências foram 71. Na ocasião, o secretário de Estado da Segurança 

Pública, Jefferson Portela, anunciou investimentos para a construção de duas bases do Grupo Tático Aéreo (GTA) para atender a municípios do interior do estado.

URBANO 3/ POLÍCIA

Sampaio joga 
hoje contra o 

América-MG, em 
Belo Horizonte 

 O Tricolor ocupa a quinta posição na 
Série B do Brasileiro, com oito pontos. 

Mesmo ainda invicto, o Sampaio 
vem de dois empates seguidos, que o 

tiraram do topo da classificação. 

SUPERESPORTES 4  

Enduro da Ilha reúne motos 
e quadriciclos na zona rural

  SUPERESPORTES 5

Maio tem redução de 13% 
no número de homicídios
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Moto

Concurso do IFMA
Justiça manda chamar 
candidatos  "excluídos"   

URBANO

Ano LXXXIX  Nº 34.282

 Sampaio Corrêa volta a cam-
po  e terá um dos maiores desafios: 
bater o América-MG, uma  grande 
força  do futebol mineiro, depois de 
Cruzeiro e Atlético. Missão difícil.

Maranhense 
conquista 

novas vitórias 
no tênis

 SUPERESPORTES 5

Edivaldo vistoria obras em 
casarões no Centro Histórico    

URBANO 2

Golden 
Shopping  

realiza evento 
para lojistas
Abordar assuntos que são desta-

ques nas discussões atuais do vare-
jo mundial e que servem de valiosa 
fonte de inspiração para lojistas será 
o objetivo da palestra "Tendências do 
Mercado de Shopping Centers pós-
RECon Las Vegas/ 2015". A palestra 
acontece hoje (2), às 8h, no Salão de 
Eventos do Pestana São Luís Resort, 
para convidados. NEGÓCIOS

 ELEIÇÕES 2016
53 mil títulos 
cancelados no 

Maranhão. Veja 
como regularizar

De acordo com a meteorologista Andrea Cerqueira, em São 
Luís, o volume esperado para maio era de 316 mm e choveu 

apenas 230 mm.  Para o mês de junho é esperado um volume 
menor de chuva: 173 mm. Já para julho a média é de 131,1mm.

URBANO 2

 Jovem de 14 anos detido 
com 13kg de maconha

URBANO 3/ POLÍCIA

Flávio Dino lança programa para 
reduzir acidentes de trânsito
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A falta de uma parceria mais robusta 
entre as instituições de pesquisa tecnoló-
gica brasileiras e a iniciativa privada vem 
causando sérios entraves para o desenvol-
vimento de projetos científi cos no país. Se 
não encontrar fórmulas para conseguir re-
cursos e não se aproximar verdadeiramen-
te das empresas particulares, a pesquisa no 
Brasil continuará não conseguindo trans-
formar em produtos lucrativos e inovado-
res todas as ideias colocadas sobre as me-
sas dos pesquisadores.

Como em outros setores da economia, 
a burocracia e a falta de agilidade em le-
vantar fi nanciamento para parcerias pú-
blico-privadas são responsáveis pelo fra-
co desempenho do país na área. Ninguém 
duvida serem importantes os fi nanciamen-
tos públicos para a criação de tecnologias 
avançadas e inovadoras, mas as pesquisas 
devem, em certa medida, se autofi nanciar, 
principalmente com a venda de serviços a 

empresas, para atingirem o nivel de sofi s-
ticação desejado.

Nenhum país atingirá o pleno desenvol-
vimento na pesquisa tecnológica aplicada 
— a que gera produtos para a sociedade — 
sem um forte investimento na etapa básica. 
As fundações vinculadas ao poder público 
cumprem esse papel, mas quanto mais se 
aproximarem das empresas, maiores serão 
as probabilidades de geração de produtos 
inovadores que contribuirão para o cresci-
mento econômico.

Essa produção científi ca ainda é pequena 
porque a iniciativa privada mostra-se tímida 
na aproximação com os órgãos públicos de 
fomento. Os especialistas envolvidos com a 
pesquisa científi ca devem dispender todos 
os esforços para encontrar uma forma de 
trabalho que facilite as parcerias. Iniciati-
va nesse sentido já vem sendo tomada por 
instituições como a Empresa Brasileira de 
Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), 

organização social ligada ao governo fede-
ral, e as fundações estaduais.

Outra questão preocupante é que rara-
mente os institutos de pesquisa brasileiros 
procurarm uma empresa com o produto 
pronto para entrar na linha de produção. 
Geralmente, acontece o caminho oposto: a 
empresa procura o órgão de pesquisa com 
uma demanda específi ca e aí as soluções 
são encontradas e podem gerar produtos. 
Mas então surge outro problema. São pou-
cos os empreendedores que querem apos-
tar na sua linha de montagem e posterior 
comercialização.

Pesquisadores insistem na tese de que é 
impossível pensar em inovação teconológi-
ca sem o apoio do Estado, mas também de 
que é possível conseguir formas de fi nancia-
mento para pesquisas sem a participação 
do Estado. E o poder público e a iniciativa 
privada não dispõem de muito tempo para 
se unir e enfrentar de frente esse desafi o.

AURELIANO 

NETO
JUIZ DE DIREITO

A divulgação desses grampos me levou 
a essa expressão, muita usada quando al-
guém fi cava chateado com alguma coisa 
ou com a atitude desconcertante de outra 
pessoa. Então se sapecava a frase, com um 
certo ar de desdém: – Era só o que faltava!... 
Não sei se por ser tão corriqueira até algum 
tempo atrás, se se encontra em desuso. Não 
a tenho ouvido. Os nossos condestáveis da 
atual República do Temer devem estar mur-
murando aos quatro cantos o seu incon-
formismo com a indiscrição do boquirro-
to Sérgio Machado, e, quando convocados 
para explicarem as razões dessa epidemio-
logia do medo, deveriam fazer uso dessa 
famigerada frase, que já tirou muita gente 
do aperto, como também se deu o mesmo 
com a famosa expressão do confronto ime-
diato: – Sabes com quem estás falando?, vi-
tuperava o sujeito para demonstrar a sua 
força persuasiva e incensurável de fazer e 
continuar a fazer malfeitos. Dizem que os 
tempos são outros. Deve ser isso mesmo. 
São os tempos de Moro, Gilmar Mendes, 
Temer e sua velhíssima república, de Aé-
cio, que tem muita coisa clara e escondi-
da ao mesmo tempo, de Renan, de Jucá, o 
ministro que tanto planejou que terminou 
na condição de ex-ministro, e de Cunha, 
o boi de piranha. Paremos por aqui, por-
que a lista para compor o enredo dantes-
co da República do Temer é imensa, todos 
integrando como personagens principais 
as delações premiadas, como prêmio pela 
participação ostensiva no recebimento de 
propinas. Enfi m, é necessário negociar a 

transição com eles, como afi rma o condes-
tável Renan. Mas eles, quem cara-pálida? 
Nas entrelinhas, cá entre nós, dizem os jor-
nais que é o pessoal do STF.

Calo-me, perplexo. Apenas registro os 
fatos, segundo a leitura das conversas pri-
vadas-publicadas dos nossos condestá-
veis da República do Temer. Que Repúbli-
ca! Valho-me dessa antiga  exclamação. E no 
meio dessa conversa toda, bem espinhosa 
e comprometida, mais um se foi. Era que 
só o que faltava. Não. Com certeza não era 
só o que faltava. Deve haver outros faltan-
tes que logo, como estamos entrando no 
mês das festas juninas, estarão tomando o 
caminho da roça. Serão saltados do navio 
antes que afunde.

Renan, um dos integrantes-mor da lista 
das delações premiadas, no denunciador 
e promissor diálogo com o notório Sérgio 
Machado, ao referir-se ao STF (para os me-
nos informados: quando falo de STF, que-
ro me referir, ou eles querem se referir, ao 
Supremo Tribunal Federal), trava essa inu-
sitada conversa: Renan: – E, em segundo 
lugar, negocia a transição com eles. Ma-
chado: – Com eles, eles têm que estar jun-
tos. E eles não negociam com ela (“com ela” 
quer dizer Dilma). Renan: – Não negociam 
porque todos estão putos com ela. Ela me 
disse e é verdade mesmo, nessa crise toda 
– estavam dizendo que ela estava abatida, 
ela não estava abatida, ela não está abati-
da, ela tem uma bravura pessoal que é uma 
coisa inacreditável, ela está gripada, mui-
to gripada – aí ela disse: ‘Renan, eu recebi 
aqui o Lewandowski, querendo conversar 
um pouco sobre uma saída para o Brasil, 
sobre as difi culdades, sobre a necessida-
de de conter o Supremo como guardião da 
Constituição. O Lewandowski só veio falar 
de aumento, isso é uma coisa inacreditável’.” 
Sobre o PSDB: Machado: – Está todo mun-

do sentindo um aperto nos ombros. Renan: 
– E tudo com medo. Machado: Renan, não 
sobra ninguém, Renan! Renan: – Aécio está 
com medo. (Me procurou:) “Renan, queria 
que você visse para mim esse negócio do 
Delcídio, se tem mais alguma coisa.” Ma-
chado: – Renan, eu fui do PSDB dez anos. 
Renan. Não sobra ninguém, Renan.

Era só o que faltava essa história de Re-
nan sobre o medo de Aécio, ou do “não so-
bra ninguém”, referindo-se ao magnânimo 
partido dos tucanos. E eu, na minha san-
ta ignorância, que pensava que toda essa 
confusão de propina era só com o pessoal 
do governo, especifi camente envolvendo 
a galera do PT, não quis acreditar no que 
disse Renan. Mas, pensei: ora bolas, Renan 
não estava numa delação premiada, tipo de 
prova muito usada na Idade Média, ainda 
assim, sem estar sofrendo nenhuma tor-
tura psicológica e exercendo livremente a 
sua conversa telefônica com o seu amigo 
Machado, fez todas essas afi rmações, há al-
gum fundo de verdade, ou quase perto de 
uma verdade. Cabe às nossas autoridades da 
República do Temer investigar, para chegar 
ou não a essa grave conclusão renantista de 
que “não sobra ninguém”. Convenhamos: 
de alto conteúdo explosivo e escatológico.

Não voltarei mais a esse assunto. Embora 
recente, diga-se, recentíssimo, já está fi cando 
chato. Chatíssimo. Tanto que a nossa mídia tem 
sido muito precavida com a sua divulgação, 
que tem tido um caráter seletivo. Evidente. 
Há uma certa compreensão a esse respeito: 
não tem aparecido o pessoal do PT e ou do 
ancien régime. Mas, ao contrário, a turma da 
República do Temer. Ainda bem que os no-
vos tempos, apontados pelo novo ministro 
da justiça, é de que os poderes do Ministé-
rio Público podem, porém não podem tan-
to. Como não tenha nada a dizer sobre isso, 
repito a frase inicial: Era só o que faltava!...

Sampaio marca primeiro ponto, 
mas continua na lanterna

Fabio Lima - Parabéns... Tubarão pelo primeiro ponto na 
competição, começamos a contar pelo número...

Adam Blister - Calma que tem uma luz no fi m do túnel...
kkkk. Ah não... era só uma moto... rsrs

Felipe Ribeiro - Queremos reforço. Tragam o Bernardo 
ex-Vasco que está sem clube. Seria um ótimo reforço pra 
jogar com o Pimentinha.

Pedro Firmeza - Vumbora Sampaio, tá na hora de reagir.

Edvaldo Fonseca - Um ponto? Já perdemos oito dentro 
de casa.

Iziane e seis ‘maranhenses’ 
são convocadas para os jogos

Diego Patrick - “Maranhenses” tá entre aspas porque elas 
jogaram no time daqui, mas não são de fato.

Josuel de Jesus - Meus parabéns para todas as convoca-
das, principalmente para a gata Karina. Bjs.

João Barros - Parabéns, fi zeram por merecer...

Campanha arrecada fundos para 
ajudar família de maranhense

Fernando Miller Kurts - Que tristeza! Nada supera a dor 
de um ente querido.

Léia Fernandes - Isso era para o governo ajudar. Já vi 
casos assim que a família recorre ao estado.

Josivaldo de Jesus Veras - Tristeza.

Trágico passado do Palácio das Lágrimas

Deivid Santos - Hahahhahahhaha... Eu ri, principalmente 
com a do vigia que diz que é bom ser uma velha, pois, se 
fosse um velho, ele teria medo kkkk. Enfi m, mas é baca-
na saber um pouco dos contos e lendas que fazem dessa 
cidade ser o que é.

Klisman Lucas - Sensacional a matéria. Precisamos de 
mais trabalhos assim no jornalismo da nossa cidade.

Daryanne Caldas - Que matéria legal. Parabéns para pro-
dução e ao repórter da matéria. 

Mariana Abreu - Saudades do Palácio das Lágrimas! Tem-
pos muito bons de faculdade.
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Este ano de 2016 o 
Brasil sediará o maior 

evento esportivo 
da humanidade, 
assim teremos 

oportunidade em 
nossa programação 

para discutir também 
temas da Medicina 

do Esporte e envolver 
a todos nessa grande 

temática

Dr. Heetor Campora 
Oliveira Carvalho,
presidente da SBOT

Preço de
combustíveis

Serviço:

O novo presidente da Petrobras 
enfatizou que a decisão sobre pre-
ços de combustíveis será “profis-
sional”. “A decisão de preço é de 
natureza empresarial. O governo 
não vai interferir na gestão profis-
sional que ele quer que a Petro-
bras tenha. Essa foi a orientação 
do senhor presidente da República 
quando ele me convidou [para o 
cargo de presidente da Petrobras]”. 
Parente enfatizou que a influência 
política na Petrobras “já acabou”.

XVII Congresso Norte e 
Nordeste de Ortopedia e 

Traumatologia em São Luís

Local: Hotel Luzeiros

Data: 2 a 4 de junho

Segunda Corrida Trânsito
Sem Fraturas

Data: 5 de junho

Petrobras vai 
vender ativos

Empresa registrou prejuízo de R$ 1,246 bilhão no primeiro trimestre 
de 2016 na comparação com o mesmo período do ano anterior

O 
presidente da Petro-
bras, Pedro Parente, 
empossado ontem 
no cargo, disse que 

a companhia vai vender ativos 
para evitar repasses do Tesou-
ro Nacional. A Petrobras re-
gistrou prejuízo de R$ 1,246 
bilhão no primeiro trimestre 
de 2016 na comparação com 
o mesmo período do ano an-
terior. O endividamento bruto 
em reais da empresa é de R$ 
450 bilhões.

Parente disse que recen-
temente a emissão de títulos 
da Petrobras teve demanda 
muito acima da oferta. “Vo-
cês conhecem a situação do 
Tesouro Nacional. Existe um 
déficit [previsto para as contas 
públicas] da ordem de R$ 170 
bilhões. Como é que a empre-
sa poderia pensar em contar 
com o Tesouro em uma situa-
ção como essa?”, questionou. 
“Portanto, temos que ter rea-
lismo. Resolver essa situação 
passa sim pela venda de ati-
vos”, enfatizou.

Parente disse ainda que a 
Petrobras vai contribuir para 
reverter o atual cenário “difí-
cil” com queda da economia. 
“É um cenário difícil com o 
PIB [Produto Interno Bruto] 
negativo, mas é exatamente 
a força da empresa e o fato de 
que ela foi e vai voltar a ser o 
motor do nosso desenvolvi-
mento, que vamos trabalhar e 
vamos contribuir para rever-
ter esse PIB negativo”, disse.

bilhões

Novo presidente da Petrobras, Pedro Parente, justifica a medida devido ao déficit nas contas públicas

EVENTO

Congresso de Ortopedia e Traumatologia 
A partir de hoje até 4 de ju-

nho, São Luís recebe o XVII Con-
gresso Norte e Nordeste de Or-
topedia e Traumatologia, que 
será realizado no Hotel Luzei-
ros. O XVII CNNOT está entre os 
mais relevantes eventos cien-
tíficos da ortopedia brasileira, 
aglomerando uma macrorregião 
composta de 16 regionais da 
Sociedade Brasileira de Orto-
pedia e Traumatologia (SBOT), 
sendo a  maior em número de 
unidades-membro. Inserido no 
calendário oficial e realizado 
bienalmente, completa, nessa 
data, sua décima sétima edição, 
prestigiando o avanço técnico-
científico.

Com a missão de promover 
a integração multiprofissional 
nas áreas afins da Ortopedia, 
o Congresso envolve todos es-
ses profissionais, como tam-
bém estudantes universitários 
e de pós-graduação, além de 
docentes. Para quem vai parti-
cipar do evento, as conquistas 

são inevitáveis, já que é uma 
oportunidade de expandir os 
conhecimentos em uma área tão 
importante para a sociedade.

Durante o XVII CNNOT, ha-
verá participação especial de 
convidado internacional com 
vasta experiência na ortope-

dia de vanguarda e que pro-
porcionará inigualável troca 
de experiências com confe-
rências, palestras e cirurgia 
ao vivo. "Este ano de 2016, o 
Brasil sediará o maior evento 
esportivo da humanidade, as-
sim teremos oportunidade em 
nossa programação para discu-
tir também temas da Medicina 
do Esporte e envolver a todos 
nessa grande temática", disse 
o presidente da SBOT Dr. Hee-
tor Campora Oliveira Carvalho. 
"Também planejamos de forma 
primorosa uma apresentação 
livre no entorno do evento com 
simulação realística de resgate 
e apoio dos órgãos competen-
tes", completou o presidente.

O término do evento será em 
grande estilo, já que no domin-
go (5) será realizada a Segunda 
Corrida Trânsito Sem Fraturas, 
uma campanha da SBOT-MA 
para promover saúde e alertar 
sobre a grave problemática de 
acidentes no trânsito.

Existe um déficit 
previsto para as 
contas públicas, 

da ordem de 
R$ 170 bilhões

Pedro Parente, 
presidente da Petrobras

POSITIVO

Balança comercial tem 
superávit de US$ 6,437 bi

A balança comercial re-
gistrou em maio superávit de 
US$ 6,437 bilhões, o melhor 
resultado para o mês da série 
histórica, que tem início em 
1989. As exportações alcan-
çaram US$ 17,571 bilhões e 
as importações, US$ 11,134 
bilhões.

O resultado ficou acima 
das projeções do mercado, 
segundo pesquisa AE Proje-
ções com 27 instituições. As 
previsões apontavam para um 
saldo positivo em maio en-
tre US$ 4,290 bilhões e US$ 
5,800 bilhões.

Na quarta semana do mês, 
23 a 29 de maio, o superávit 
foi de US$ 1,888 bilhão, com 

exportações de US$ 3,970 bi-
lhões e importações de US$ 
2,081 bilhões. Na quinta se-
mana do mês (30 a 31), o saldo 
comercial ficou positivo em 
US$ 558 milhões, com ven-
das externas de US$ 1,626 bi-
lhão e importações de US$ 
1,067 bilhão.

No acumulado de janeiro 
a maio de 2016, o superávit 
comercial atingiu US$ 19,681 
bilhões, o melhor resultado 
para o período desde 1989. O 
valor igualou o resultado de 
todo o ano de 2015. As expor-
tações somaram US$ 73,513 
bilhões no período e as im-
portações totalizaram US$ 
53,832 bilhões.

Exportações brasileiras superaram as importações em maio

RANKING

Resultado do PIB coloca 
o Brasil na lanterna 

O resultado do Produto 
Interno Bruto (PIB) do pri-
meiro trimestre, divulgado 
nesta terça-feira pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), coloca o 
Brasil na lanterna global dos 
países com os resultados já 
divulgados. De acordo com 
um levantamento feito pela 
Austin Rating com 31 econo-
mias, a queda de 5,4% de ja-
neiro a março deste ano na 
comparação com o mesmo 
período do ano anterior é a 
maior de todas. Em 30º lu-
gar ficou a Rússia, que teve 
retração de 1,2% apenas, e 
em 29º ficou a Grécia com o 
mesmo percentual de recuo.

“A trajetória recessiva 
do PIB para este ano, com a 
expectativa de encerrar com 
queda pelo segundo ano con-
secutivo, infelizmente, segue 
se materializando”, avaliou o 
economista-chefe da Austin, 
Alex Agostini.Esse ranking é 
liderado pelas Filipinas, que 
cresceu 6,9% na mesma base 
de comparação trimestral. A 
China aparece em segundo 
lugar, com alta de 6,7% do 
PIB. Pelas contas de Agostini, 
neste ano, a economia bra-
sileira deverá recuar 3,81%, 
o que fará com que o país 
continue na nona classifica-
ção do ranking das 10 maio-
res economias do mundo, a 
exemplo do que ocorreu em 
2015, à frente apenas do Ca-
nadá. Ele prevê crescimento 
no país apenas em 2017, de 
apenas 0,55%.

Na avaliação do econo-

A trajetória 
recessiva do PIB 
para este ano, 

com a expectativa 
de encerrar com 

queda pelo segundo 
ano consecutivo, 

infelizmente, segue 
se materializando

Alex Agostini,
economista-chefe

da Austin

mista, a mudança na con-
dução da gestão econômi-
ca, sob comando de Michel 
Temer e Henrique Meirelles, 
que reiteram o controle dos 
gastos públicos via redução 
das despesas, deve resgatar a 
confiança dos agentes econô-
micos. “Porém, ainda enfren-
ta dificuldades na formação 
de seu ministério, bem como 
sua base aliada ainda frágil. 
Logo, não apenas as medidas 
anunciadas são importantes 
para o resgate da credibilidade 
do país, mas, principalmente, 
a execução dessas medidas 
e seus efeitos reais sobre os 
fatores de produção”, com-
pletou.



G I RO
São Luís, quinta-feira, 2  de junho de 2016

Emprego 

A VLI, empresa especializada em ope-
rações logísticas que integram ferrovias, 
portos e terminais, está com oportuni-
dades de trabalho abertas para as ati-
vidades da companhia em São Luís. Os 
candidatos selecionados atuarão nas 
áreas administrativas, operacionais ou 
de manutenção. As inscrições para o 
processo seletivo podem ser feitas até 
o dia 12 de junho, através do site www.
vagas.com.br.

 Emprego II

A companhia oferece oportunidades 
para carreiras voltadas para operações 
portuárias e ferroviárias, como inspe-
tores de embarque e desembarque de 
navios, operadores e técnicos portuá-
rios, além de mecânicos, eletricistas e 
técnicos eletroeletrônicos, de via per-
manente e de planejamento. 

PSB e PMDB

O presidente e o vice-presidente 
do Diretório Municipal do PSB, ve-
reador Roberto Rocha Júnior e vere-
ador Estevão Aragão, receberam on-
tem a visita do presidente Municipal 
do PMDB, e também vereador de São 
Luís, Fábio Câmara, para discutirem 
o cenário eleitoral de 2016 na capital 
maranhense. 

 

Primeira Vez

O Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) elegeu, simbolicamente, a 
ministra Laurita Vaz para ocupar a 
presidência da Corte pelos próxi-
mos dois anos. Laurita será a pri-
meira mulher a ocupar a cadeira 
desde 1989, quando o tribunal foi 
criado. A posse está prevista para 
a primeira semana de setembro.

 Aniversário  hoje

O vice-governador Carlos Brandão faz aniversário hoje. Ele 
cumprirá agenda em Brasília, onde comemorará a sua nova 
idade com a família. Carlos Brandão é também presidente 
do Conselho de Administração (Consad) da Empresa Mara-
nhense de Administração Portuária (Emap). Na foto, Carlos 
Brandão preside reunião comTed Lago, que explana sobre os 
resultados do primeiro quadrimestre de 2016.  

Aniversário ontem

A ex-governadora Roseana Sarney (PMDB) foi homenageada ontem em virtude 
da passaagem de seu aniversário, com uma Moção de Aplausos de iniciativa  do 
vereador Fábio Câmara (PMDB) na  Câmara Municipal de São Luís.  Não se pode 
deixar passar em branco o aniversário de uma das figuras mais importantes da 

história política do Maranhão nos últimos 20 anos – justificou Câmara.
 Roseana comemorou 63 anos de vida.

Camarada

O juiz federal Sérgio Moro reduziu 
para 20 anos e dez meses a pena do ex-
ministro José Dirceu (Casa Civil/Gover-
no Lula) na Operação Lava-Jato. Moro 
reconheceu como circunstância atenu-
ante o fato de o ex-ministro ter mais de 
70 anos de idade - o Código Penal pre-
vê o benefício nesses casos.

Jovens Empresários

Representantes da Associação dos 
Jovens Empresários do Maranhão (AJE-
MA) participaram, na segunda-feira (30 
de maio), de reunião na sede da Secre-
taria de Estado da Ciência, Tecnologia 
e Inovação (SECTI). O encontro teve 
objetivo de apresentar à entidade de 
jovens empresários a Semana Nacio-
nal de Ciência e Tecnologia 2016, que 
acontecerá na cidade Imperatriz.

Protesto

Cerca de cinco mil pessoas, segundo 
os organizadores, protestam na tarde de 
ontem, na Avenida Paulista, região cen-
tral de São Paulo. O ato foi convocado 
após o estupro coletivo de uma adoles-
cente no Rio de Janeiro na semana pas-
sada. A Polícia Militar não quis divulgar 
estimativa de público.
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Família estuda 
possibilidade 
de cremação

Editor: Samartony Martins 
Email: samartonymartins@gmail.com

A maranhense Yasmim Lima 
foi encontrada morta na Bolívia, 
onde estudava Medicina. A causa 
da morte foi declarada pelo lau-
do como sufocamento por refluxo. 
Ela foi encontrada em cima de sua 
cama, em um apartamento em que 
morava em Cochabamba. Segundo 
informações do pai da vítima, Sid-

ney Matias, a irmã da vítima está no 
país providenciando os documen-
tos para que o corpo seja transfe-
rido para o Brasil. Até o momento, 
pouca arrecadação foi conseguida 
pela família. Os internautas estão 
se mobilizando pelas redes sociais 
para conseguir contribuições atra-
vés de compartilhamentos. 

40 MIL

 REAIS 

é a estimativa do valor 
para trazer o corpo de 

Yasmim em um translado

 350
 TONELADAS 

 de alimentos foram 
distribuídas em um 
ano pelo programa, 

beneficiando mais de 45 
mil famílias

RENATA HARRISON

Y
asmin Karen, de 19 anos, uma 
garota cheia de sonhos e querida 
por todos os que a rodeavam. 
Menina estudiosa, com mui-

tos amigos, que infelizmente deixou 
muito cedo àqueles que a amavam. 
Há cinco meses, foi realizar um desses 
sonhos, que era estudar medicina na 
cidade de Cochabamba, na Bolívia, 
pela Universidade Privada Abierta La-
tino-americana (Upal). Menina sorri-
dente que soube correr atrás do que 
queria, mas teve seus sonhos inter-
rompidos por uma fatalidade: morreu 
enquanto dormia. A polícia investiga 
as causas. A notícia de sua morte foi 
dada à família por colegas de Yasmin 
que a encontraram no apartamento.

A família passa por uma situação 
complicada, pois o corpo de Yasmim 
ainda se encontra na Bolívia, onde ela 
faleceu, e no momento, não tem como 
arcar com as despesas para que o cor-
po chegue até o Brasil. Segundo Sid-
ney Costa, pai de Yasmim, o valor será 
de mais de R$ 40 mil para trazer sua 
filha através de um translado. “Minha 
outra filha já foi pra lá, está tentando 
resolver para ver se conseguimos tra-
zer ela pra cá, mas o valor é muito alto, 
é mais de R$ 40 mil. Ela já conseguiu 
liberação do IML, conseguiu levá-la 
para uma funerária e, se não conse-
guirmos, vamos tentar cremar, pois 
é mais barato”. A família ainda busca 
uma solução para o problema. Se op-
tarem pela cremação, também preci-
sarão de muita ajuda, pois o procedi-
mento custa em torno de R$ 17 mil.

O laudo médico de Yasmin afirma 
que ela teve sufocamento por refluxo. 
“As colegas sentiram falta dela duran-
te o dia todo. Quando entraram no 
quarto, ela estava na cama enrolada 
como se estivesse dormindo, mas já 
estava morta”, disse o pai.

Seu Sidney, que trabalha fazendo 
pesquisas políticas e de mercado em 
São Luís, era quem pagava a faculda-

Minha outra filha já foi pra lá, 
está tentando resolver para ver se 

conseguimos trazer ela pra cá, 
mas o valor é muito alto, é mais de 

R$ 40 mil. Ela já conseguiu liberação 
do IML, conseguiu levá-la para uma 

funerária e, se não conseguirmos, vamos 
tentar cremar, pois é mais barato

Seu Sidney Costa, pai de Yasmim

Pai de 
maranhense que 
morreu na Bolívia 
faz campanha 
para o translado 
do corpo da 
universitária 
ou cremá-la

Estudante de Medicina Yasmim Lima 
morreu na Bolívia enquanto dormia

de da filha e conseguia arcar com todas 
as despesas. “No começo, eu era con-
tra que ela fosse, pois eu achava muito 
longe. Depois de conversas e conversas 
com ela e com a mãe foi que eu acei-
tei. Nós quem pagávamos a faculdade 
dela”, disse o pai de Yasmim. 

O pai de Yasmin está muito sensível 
com tudo o que houve, mas falou ao 
jornal O Imparcial um pouco da filha 
e o que ela significa na vida de todos. 
“Ela gostava de brincar, sorrir, tudo que 
uma menina da idade dela gosta. Era 
uma pessoa muito querida pelos seus 

antigos amigos de escola. Até já man-
daram me perguntar quando vai ser o 
velório e estão me dando todo o apoio.” 
Os amigos da jovem deixaram também 
muitas mensagens de saudades e apoio 
à família na sua página no Facebook.

Sidney fala também dos amigos e 
agradece a todos pelo apoio e solidarie-
dade. “Eu agradeço a todos que estão me 
dando força nessa hora, com mensagens 
de apoio, porque isso conta muito em 
um momento como esse. É certo que o 
dinheiro faz falta para quem não tem, 
mas a força que todos estão me dando, 

SEGURANÇA ALIMENTAR

Produtores terão que fazer cadastro 
Produtores rurais interes-

sados em fornecer para o Pro-
grama de Aquisição de Alimen-
tos (PAA) - uma iniciativa da 
Prefeitura de São Luís, desen-
volvido pela Secretaria Muni-
cipal de Segurança Alimentar 
(Semsa) - têm até o dia 10 de 
junho para se cadastrar. Os in-
teressados podem se dirigir à 
sede da Semsa, na Rua Celso 
Magalhães, 78, Centro, das 14h 
às 17h. Para esta fase serão in-
cluídos 178 pequenos produto-
res que fornecerão alimentos 
da agricultura familiar para o 
município.

As ações do programa, ini-
ciado em 2015, deram ao pre-
feito Edivaldo a vitória na fase 

ENTENDA O CASO

inclusive os 
amigos dela, 

está sendo bom”, fala 
emocionado. As amigas da uni-

versidade também se solidarizaram 
e fizeram uma boa arrecadação para 
ajudar a família da jovem.

Quando morava em São Luís, 
Yasmim estudou na Escola Fernan-
do Perdigão e era uma boa aluna, 
assim que terminou foi fazer en-
fermagem na Faculdade Estácio de 
Sá, mas sua vontade mesmo era fa-
zer medicina fora do Brasil e conse-
guiu. Yasmim Lima iria completar 
20 anos no próximo dia 5 de junho.

Na capital, o PAA é executado na modalidade Doação Simultânea, 
na qual a prefeitura adquire os alimentos diretamente dos produtores 
e os distribui aos beneficiários, que são pessoas em vulnerabilidade 
alimentar e nutricional inscritos em um dos Centros de Referência e 
Assistência Social (Cras) da capital. O programa distribui frutas, ver-
duras e legumes, além de frango, farinha e mel.

Nesta etapa, mais produtos serão incluídos, entre estes carnes 
de suínos e caprinos, juçara e batata doce. “O novo plano operacio-
nal para este ano já foi concluído e estamos iniciando as estratégias 
seguindo esse direcionamento. O cadastramento dos beneficiários 
fornecedores é uma das etapas”, disse a coordenadora do PAA, Fer-
nanda Buzar. Em um ano de funcionamento, o programa - feito rea-
lizado em parceria com a Assistência Social (Semcas) e a Agricultura 
e Pesca (Semapa) - já distribuiu cerca de 350 toneladas de alimentos 
beneficiando mais de 45 mil famílias.

DOAÇÃO SIMULTÂNEA

estadual da premiação Prefei-
to Empreendedor, organizada 
pelo Serviço de Apoio às Mi-
cro e Pequenas Empresas (Se-
brae). Para a continuidade do 
programa em 2016, recursos 
do Ministério de Desenvolvi-
mento Social e Combate à Fome 
(MDS) já foram garantidos à 
Prefeitura de São Luís durante 
visita do prefeito Edivaldo e da 
titular da Semsa, Fátima Ribei-
ro, a Brasília, no mês passado. 
“Os recursos foram garantidos 
pelo Ministério e isso mostra 
o reconhecimento à gestão do 
prefeito Edivaldo, que fez desse 
programa um dos mais impor-
tantes da área social”, ressaltou 
Fatima Ribeiro.

A secretária municipal de 
Segurança Alimentar destaca 
ainda que o PAA tem mostrado 
resultados positivos para todos 

os envolvidos. “É um 
programa importante 
tanto para os produto-
res quanto para quem 
é beneficiado. Isso por-
que além de garantir a 
alimentação para quem 
precisa, o programa es-
timulaa produção rural 
local e gera emprego e 
renda às famílias agri-
cultoras”, reitera a se-
cretária.
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 Viva Pátio Norte 
Shopping atenderá 

4 mil pessoas por dia

CONCURSOS

No Viva do Centro 
Histórico, por 

exemplo, miramos 
na instalação 
naquele local 

para recuperar 
um espaço 

abandonado, 
intervindo em todo 

o tecido urbano, 
para estimular a 
atração de novos 

negócios

Flávio Dino, 
governador 

Governador Flávio Dino inaugurou a nova unidade do Viva que vai atender moradores de São 
José de Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa e bairros como Cohatrac, Maiobão e Araçagi

Os novos prédios do Viva 
em funcionamento resultaram 
na economia de recursos e faci-
litaram o acesso da população. 
Referindo-se à antiga estrutura 
no bairro Jacarati, o governa-
dor pontuou que o prédio com 
19 guichês e custo de R$ 79 mil 
mensais aos cofres públicos foi 
substituído por outro – na Beira 
Mar – com 72 guichês de atendi-
mento e custo de apenas R$ 25 
mil por mês. “Estamos melho-
rando os serviços do Viva, dimi-
nuindo os gastos públicos. Isso é 
uma demonstração de respeito 
com o dinheiro da população”, 
disse o governador. A unidade da 
Beira Mar suscitou ainda o apa-
recimento de novos negócios e 
maior movimentação econômica 
e social com a valorização e maior 
visibilidade ao Centro Histórico, 
frisou Flávio Dino. “Assim como a 
inauguração desta unidade nes-
te shopping não é isolada, mas 
parte de um planejamento com 
foco no desenvolvimento urbano 
considerando a densidade popu-
lacional crescente”, relacionou o 
governador do Maranhão. “Todos 
que procurarem esses serviços 
devem ser bem atendidos, com 
respeito, dignidade e eficiência”, 
concluiu Flávio Dino.

O Viva Pátio Norte Shopping possui 72 guichês de 
atendimento e capacidade para atender mais de quatro mil 
pessoas por dia em um prédio todo estruturado e que atende 
as normas de acessibilidade. Na lista de serviços oferecidos 
pelo Viva estão: emissão de documentos pessoais (RG, CPF, 
Carteira de Trabalho); atualização do CadÚnico; consulta ao 
Seguro Desemprego; acesso a serviços do Detran, da Cemar e 
do Tribunal Regional Eleitoral (TRE); emissão de certidões de 
IPTU; ITBI e Antecedentes Criminais e serviços da Prefeitura 
de São José de Ribamar.

A inauguração do Viva Pátio Norte Shopping, assim como a 
unidade da Avenida Beira-Mar, integram projeto de expansão 
e descentralização destes serviços, pelo Governo do Estado. 
Além destes, a população conta com postos no Shopping da 
Ilha (Maranhão Novo), Shopping Passeio (Cohatrac) e ao lado 
da Rádio Comunitária Cidadania FM (Vila Janaína) – cada um 
atendendo, aproximadamente, 300 pessoas por dia. Os serviços 
Viva estão disponíveis, ainda, em mais de 13 municípios 
maranhenses e serão inauguradas novos postos em Barra 
do Corda, Chapadinha e Codó. As unidades em Imperatriz e 
Coroatá serão reestruturadas.

As chances são para os departamentos de física (área 
relatividade e gravitação), engenharia (área higiene e segurança 
do trabalho), biologia celular (área de imunologia); e para 
as faculdades de ciência da informação (para tecnologia 
da informação), medicina (área de parasitologia), UnB 
Ceilândia (área de biologia celular), UnB Planaltina (área de 
língua brasileira de sinais — Libras), agronomia e medicina 
veterinária (área de políticas públicas em saúde animal e 
epidemiologia veterinária); e para o Instituto de Geociências 
(área de topografia e fotogrametria).

Outros  processos seletivos da universidade estão em andamento, 
para os cargos de professor auxiliar, assistente e adjunto, 
mas, para estes, o prazo de inscrições está encerrado. São 32 
vagas para os departamentos de administração; engenharia 
elétrica; economia; enfermagem; teoria literária e literaturas; 
ciência da computação; estatística; linguística, português e 
línguas clássicas; tecnologia da arquitetura e urbanismo; 
projeto, expressão e representação; artes visuais; línguas 
estrangeiras e tradução; administração; e engenharia elétrica. 
As oportunidades ainda se estendem para as faculdades UnB 
Gama, UnB Planaltina, agronomia e medicina veterinária, 
educação física e medicina, para os institutos de química e 
de geociências, e para o Centro de Excelência em Turismo.

MENOS GASTOS

SERVIÇOS ESSENCIAIS

EXPANSÃO DO VIVA

ÁREAS 

CARGOS

O QUE DIZ O EDITAL

ENTENDA AS DIFERENÇAS ENTRE OS CARGOS

“A 
dimensão deste ór-
gão é imensurável 
no que refere ao 
acesso a direitos 

essenciais ao cidadão. Atende 
a quem precisa, sem distinção, 
com toda a estrutura e qua-
lidade nos diversos serviços 
ofertados”, destacou o gover-
nador Flávio Dino, durante a 
inauguração da nova unidade 
do Viva, no Pátio Norte Shop-
ping, na Estrada de Ribamar. 
O evento de inauguração foi 
realizado na manhã de ontem 
pelo governador Flávio Dino 
e pelo diretor do Viva, Duar-
te Júnior.

De acordo com o governa-
dor, o novo espaço tem uma 
dimensão social porque ofere-
ce uma gama de serviços para 
quem mais precisa, com con-
forto, acessibilidade, dignida-
de, e, ao mesmo tempo, com 
economia dos gastos públicos. 
Para além disso, segundo ele, 
a reestruturação dos Vivas tem 
uma dimensão econômica na 
medida em que os novos es-
paços trazem oportunidades 
de novos serviços e negócios 
no local onde são instalados. 
“No Viva do Centro Históri-
co, por exemplo, miramos na 
instalação naquele local para 
recuperar um espaço abando-
nado, intervindo em todo o 
tecido urbano, para estimular 
a atração de novos negócios”. 

A unidade no Pátio Norte 
Shopping vai atender o cida-
dão que mora em São José de 
Ribamar, Paço do Lumiar, Ra-
posa e bairros populosos como 
Cohatrac, Maiobão e Araçagi. 
O horário será diferenciado – 
das 10h às 22 horas – permitin-
do que o cidadão tenha acesso 
a esses serviços sem compro-
meter sua rotina de trabalho. 
Com esta unidade, somam 17 
órgãos deste porte, entre agên-
cias e postos na capital e in-
terior do estado. Outras três 
unidades serão inauguradas 
no interior.

EMSERH

PARA DOCENTES

Confira o resultado final 
do seletivo da saúde 

UnB oferece salários 
de até R$ 8.639,50

A Empresa Maranhen-
se de Serviços Hospitalares 
(Emserh) divulgou, na últi-
ma terça-feira, 31 de maio, 
o resultado final do seletivo 
para a saúde estadual para os 
cargos de ensino Fundamen-
tal, Médio/Técnico e supe-
rior. Também foi divulgada 
a lista de convocação para a 
prova prática de motorista. 
Ambos os resultados estão 

disponíveis no site da Fun-
cab, fundação responsável 
pela realização do seletivo, 
na Área do Candidato. A con-
vocação para prova de títu-
los para os cargos de ensino 
superior deve ser divulgada 
até hoje. A Emserh orienta 
os candidatos a acompanha-
rem as listas e demais infor-
mações no site da Funcab: 
www.funcab.org.br.

A Universidade de Brasília 
(UnB) está com inscrições 
abertas para 10  vagas para 
os cargos de professor ad-
junto, substituto e visitante 
(veja quadro Entenda as di-
ferenças entre os cargos). As 

taxas de inscrição e os pré-
requisitos para a candida-
tura variam conforme cada 
edital, que pode ser seleção 
simplificada ou concurso pú-
blico. Os salários vão de R$ 
2.498,78 a R$ 8.639,50.

Professor auxiliar: precisa ter diploma de graduação e 
conhecimento na área exigida pelo edital. Ingressa na 
instituição como auxiliar 1 e, de dois em dois anos, será 
promovido, chegando ao nível de professor auxiliar 4.
Professor assistente: é necessário que tenha feito mestrado. 
Trata-se de um cargo temporário em universidade federal. 
O contrato, geralmente, tem duração de um ano, podendo 
ser renovado por mais um.
Professor adjunto: cargo efetivo em instituição federal. 
O candidato deve ter título de doutorado e assume o 
nível 1 da carreira do magistrado.
Professor substituto: é contratado temporariamente por 
meio de seleção simplificada para suprir vaga de um 
professor titular que precisou ser afastado por algum 
motivo. O grau de formação exigido depende do caso.

Concursos e processo seletivos da Fundação Universidade 
de Brasília (FUB)para professor
Inscrições:  de amanhã (30) até 13 de junho, dependendo 
do concurso. Acesse todos os editais no site www.dgp.
unb.br/concursos.
Vagas: 10
Salários: de R$ 2.498,78 a 
R$ 8.639,50
Taxa: R$ 208,61
Provas: datas ainda não definidas
Locais de prova: Brasília

Sobre a nova unidade, o 
presidente do Procon-MA 
e diretor do Viva, Duarte 
Júnior, pontuou que o ob-
jetivo do governo do Mara-
nhão é garantir o acesso aos 
direitos constitucionais a 
todo cidadão maranhense. 
“A população desta área e 
as adjacências agora pode-
rão dispor da série de ser-
viços oferecidos pelo Viva, 
mais próximo e com maior 
agilidade”, reforçou Duar-
te Júnior.

O prefeito de São José de 
Ribamar, Gil Cutrim, des-
tacou a importância do ór-
gão como gerador de be-
nefícios para o município 
e também às áreas próxi-
mas. “Vai tornar acessível 
serviços fundamentais para 
a população. Esse foco do 
governador Flávio Dino na 
descentralização dos ser-
viços essenciais mostra o 
compromisso e como a ges-
tão se importa com a me-
lhoria de vida das comu-

Flávio Dino cumprimentou  populares que foram ontem até o novo Viva

Direitos 
constitucionais 
garantidos

nidades”, ressaltou.
Estiveram presentes ao even-

to o vice-governador Carlos 
Brandão; o deputado estadu-
al Bira do Pindaré, representan-
do os parlamentares da Assem-
bleia Legislativa do Maranhão; 
o secretário Estadual de Direi-
tos Humanos, Francisco Gon-
çalves; a diretora do Viva Pátio 
Norte, Irene Moura, lojistas e 
empresários; o vereador Nona-
to Lima, a secretária municipal 
de Assistência Social, Trabalho 
e Renda, Jocélia Silva, demais 
autoridades e lideranças de São 
José de Ribamar, Paço do Lu-
miar e Raposa.

K
A

R
L
O

S
 G

E
R

O
M

Y
/S

E
C

A
P



ACIDENTE

Carro derruba poste de 
iluminação na Via Expressa

12

Data da operação que 
apreendeu parte do 

armamento

Justiça manda 
prender policial 

Karuzo Silva  foi preso como sendo integrante de uma quadrilha especializada a 
roubos praticados em estabelecimentos financeiros no estado do Maranhão

3
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U
m policial militar foi 
detido por suspeitas 
de participações em 
crimes contra institui-

ções financeiras no Maranhão. 
Identificado como Karuzo Sil-
va, o PM, lotado no 3º BPM, 
foi preso pela Seic em cumpri-
mento a mandados de prisão 
expedidos pela Justiça.

Os mandados de prisão pre-
ventiva foram expedidos pelas 
comarcas de Santa Luzia e Bu-
riticupu. As investigações de-
senvolvidas pelo Departamento 
de Roubo a Banco da Seic, sob 
o comando do delegado Thiago 
Bardal, mostraram que o poli-
cial militar fazia parte de uma 
quadrilha especializada em ex-
plosões a caixas eletrônicos no 
estado. O bando, segundo a Seic, 
foi responsável pelos assaltos 
a agências bancárias nos mu-
nicípios de Buriticupu e Santa 

rança Pública (SSP-MA) para 
a cidade de São Luís. O preso 
deverá ser apresentado na sede 
da Secretaria de Segurança nas 
próximas horas.As informações 
sobre a prisão do suspeito fo-
ram repassadas pela assessoria 
de imprensa da SSP-MA.

Luzia. Também, em operação 
realizada pela Seic, foi apreen-
dida, em Imperatriz, no dia 12 
de abril deste ano, uma parte 
do armamento.

Após a prisão, o PM Karuzo 
foi levado para uma cela especial 
do 3º BPM, de onde deverá ser 
transferido em um helicóptero 
a serviço da Secretaria de Segu-

Um grave acidente foi re-
gistrado na tarde desta quarta-
feira (1º), na Via Expressa, em 
São Luís. Um GM Corsa Clas-
sic, de cor prata e placas OJO-
2041, colidiu contra um pos-
te de iluminação. Com o forte 

impacto, o poste caiu sobre o 
veículo.

Testemunhas revelaram que 
o carro era conduzido por uma 
mulher. A motorista foi socor-
rida e levada para uma unida-
de de saúde da capital.

Lotado no 3° Batalhão de Polícia Militar, Karuzo Silva está preso

Veículo desgovernado choca-se contra poste de iluminação

CAÍRAM

Vítima leva a melhor 
contra assaltantes  

Polícia prende 
Charles  Miller 
por homicídio

Policiais militares pren-
deram duas pessoas sus-
peitas de assaltos. Os PMs 
receberam denúncias in-
formando que na Avenida 
Sobradinho, N° 1654, bairro 
Parque Santa Lúcia, em Im-
peratriz, estavam Jadiel do 
Carmo Silva e Walison Alves. 

Os dois estavam pilotan-
do uma moto, de cor cinza, 
placa NHP-7389, sem do-
cumentação, no momento 
em que anunciaram assal-

to, tomando um aparelho 
celular da marca Samsung. 
O que a dupla não conta-
va era que a vítima ia rea-
gir e descer o sarrafo em 
Jadiel, que sofreu vários 
hematomas no rosto e na 
cabeça. A população con-
seguiu segurar os suspeitos 
até a chegada da PM. Após 
a prisão, os suspeitos foram 
conduzidos ao distrito po-
licial para as providências 
cabíveis.

A Polícia Civil, através da 
Seccional Norte, em conjunto 
com a Polícia Militar, cum-
priu mandado de  prisão de 
Charles Miller Nascimento 
Souza, por crime de homicí-
dio ocorrido no ano de 2014, 
no bairro Parque Araçagi. 
Charles foi apresentado no 
Plantão de Polícia Civil do 
Cohatrac.

Walison Alves e Jadiel Silva, presos suspeitos de assalto

PARQUE ARAÇAGI

Charles foi preso por  
prática de homicídio

de abril
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Assim, os 14 judocas 
brasileiros classificados 
para a Rio-2016 são: Sarah 
Menezes (48kg), Érika 
Miranda (52kg), Rafaela 
Silva (57kg), Mariana Silva 
(63kg), Maria Portela 
(70kg), Mayra Aguiar (78kg), 
Maria Suelen Altheman 
(+78kg), Felipe Kitadai 
(60kg), Charles Chibana 
(66kg), Alex Pombo (73kg), 
Victor Penalber (81kg), 
Tiago Camilo (90kg), Rafael 
Buzacarini (100kg) e Rafael 
Silva (+100kg).

Os convocados

Judocas que vão à 
Olimpíada do Rio

14

Número de atletas
 convocados ontem
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Com Sarah Menezes, Rafael Silva e Felipe Kitadai, CBJ define os representantes
do judô brasileiro para as duisputas dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro

TIROLIVRE
nerespinto@oimparcial.com.br

Neres Pinto

Dever de casa
Amigos, no futebol, em cada época surge um jargão. 

O dicionário já é bastante amplo. Nos últimos anos, o 
que mais se ouve é o “dever de casa”,  sinônimo de vitó-
ria, a qualquer custo, quando o time joga em  seus pró-
prios domínios.

“Nunca antes” na história do futebol brasileiro se falou 
tanto em “dever de casa”. Chega a ser cansativo. Mas, faz 
sentido. Estamos disputando uma competição nacional 
onde a grande estratégia dos treinadores é aproveitar os 
mandos de campo para tirar a diferença do que for per-
dido lá fora. Todos não querem deixar escapar a oportu-
nidade de fazer os três pontos. Esta tem sido a receita do 
Santos no Campeonato Paulista. Perde quase todas fora, 
mas como ganha tudo na Vila, há oito anos é finalista. 

Está mais do que clara essa situação. É por isso que 
o empate do Sampaio Corrêa com o Bragantino, na noi-
te da última terça-feira, não agradou aos torcedores. No 
entanto, surpreendentemente, alguns jogadores, ao final 
da partida, se manifestavam aliviados, como se o empate 
não significasse a perda de mais dois preciosos pontos.

É verdade que o Sampaio se defendeu bem. A defesa  
esteve mais segura,  o meio de campo apresentou uma 
pegada mais forte, porém,  o ataque novamente irritou 
os torcedores. Em resumo: defender-se bem faz parte, 
mas, ou o Sampaio busca a recuperação jogando ofensi-
vamente em casa,  para vencer,  ou, então, ainda vai pas-
sar muito tempo na  lanterna desta Segundona.

Muita luta

Além de fazer o dever 
de casa, para sair desta 
posição incômoda da 
lanterna, o Sampaio tem 
hoje  dois adversários, aos 
quais deve ficar secando 
para  que não pontuem 
nos próximos jogos. São 
eles, o Joinville e o Tupy-
MG. Saindo da última co-
locação, começa outra bri-
ga para deixar a zona de 
rebaixamento.  Esta será, 
no entanto, muito mais 
difícil, uma vez  que o nú-
mero de equipes com a 
mesma pontuação é mui-
to grande.  

Mais reforços

Além de Rodrigo 
Ramos,  o Sampaio 
Corrêa anunciou a 
contratação do za-
gueiro Wagner Fogo-
lari, que vem do São 
José, e teve passagens 
pelo São Caetano, Por-
tuguesa e Grêmio.O vo-
lante Renan Ribeiro, 
de 27 anos, também 
reforça o time na Se-
gundona. Ele já atuou 
pelo União Barbarense, 
Mirassol, Penapolen-
se e Ferroviário.  Mais 
um atacante ainda será 
contratado até a pró-
xima semana.

Interrogação

A torcida do Moto  não 
se conforma com a saída 
do goleiro Rodrigo Ramos, 
considerado peça certa  
para a disputa da Série 
D do Brasileiro, que aca-
bou  nem sendo chama-
do para renovar o con-
trato. Rodrigo, segundo 
informou, não iria pedir 
um alto salário para ficar, 
até porque  seu desejo 
era permanecer no clu-
be, conforme havia acer-
tado após o término do 
Estadual.  A direroria ale-
ga falta de dinheiro para 
bancar o mesmo salário. 

Boxe profissional

Pela primeira vez na 
história, uma Olimpíada 
contará com pugilistas 
profissionais. A Associa-
ção Internacional de Boxe 
Amador (Aiba) aprovou 
ontem, em um congres-
so em Lausanne (SUI), 
a participação de boxe-
adores que já atingiram 
o profissionalismo. Até 
então, apenas amadores 
poderiam disputar. Den-
tre eles, alguns dos ca-
sos mais famosos são dos 
americanos Muhammad 
Ali, George Foreman, Joe 
Frazier e Floyd Maywe-
ather Jr.

Desempate

A importância do Sampaio vencer os seus próximos 
jogos, principamente  os que são disputados em casa, 
está no fato de que este é o primeiro critério de desem-
pate para definir posições quando as equipes estiverem 
igualadas em  número de pontos. Depois vem o saldo 
de gols e aí, nesse aspecto, o Tricolor está muito atrás 
de todos os concorrentes. São 13 gols sofridos e apenas 
um marcado, saldo negativo de 12. 

Quero deixar claro que só 
sentei para negociar com o 
Rodrigo após se encerrar as 
suas negociações com o Moto 
Club. Procurei agir eticamente 
para não atrapalhar ninguém, 
e agora poderemos contar com 
o atleta para o restante da 
temporada

Sérgio Frota, presidente do Sampaio Corrêa

A 
Confederação Bra-
sileira de Judô (CBJ) 
divulgou os 14 con-
vocados para os Jo-

gos Olímpicos do Rio de Ja-
neiro, em agosto. A entidade 
usou como principal critério 
a classificação dos judocas no 
ranking mundial, atualizado 
pela última vez na segunda-
feira, dia 30. A única exceção 
ficou na categoria ligeiro mas-
culino, onde Felipe Kitadai foi 
o escolhido, apesar de estar 
atrás de Eric Takabatake.

Outros dois pesos entre os 
homens tinham uma disputa 
muito acirrada. No entanto, 
foram escolhidos os dois me-
lhores da classificação: Rafael 
Buzacarini, entre os meio-pe-
sados (disputava com Luciano 
Corrêa), e Rafael Silva, entre os 
pesados (tinha como princi-
pal concorrente David Moura).

Medalhista de bronze na 
Olimpíada de Londres (ING), 
em 2012, Kitadai levou a me-
lhor na acirrada disputa com 
Takabatake mesmo ocupando 
atualmente uma posição atrás 
no ranking mundial (13º contra 
14º). Mesmo assim, como a di-
ferença de pontos entre eles na 
classificação é muito pequena 
(1.252 diante de 1.231), pesou 
a maior experiência de Kitadai.

Desde o início da dispu-
ta por uma vaga olímpica, a 
CBJ deixou claro que a colo-
cação na classificação mun-

também contaria o histórico 
de cada judoca, o momento 
atual, a possibilidade de meda-
lhar na Rio-2016, entre outros.

Tal análise também poderia 
ser feita nas categorias meio-
pesado e pesado do masculi-
no. No entanto, prevaleceu o 
ranking. Na primeira, mesmo 
sendo mais jovem, Buzacarini 
deixou para trás o experiente 
Luciano Corrêa, de 33 anos, 
que participou das duas últi-
mas edições olímpicas. Atual-
mente, o judoca mais jovem, 
de 24 anos, está no 24º lugar 
do ranking, com 903 pontos, 
contra os 802 de Corrêa, que 
ocupa a 27ª posição.

MAIO AMARELO

Idosas no projeto “A longa Vida” 
Cerca de 80 idosas do “A lon-

ga Vida”, projeto desenvolvido 
pela Secretaria de Estado do Es-
porte e Lazer (Sedel), participa-
ram da caminhada que encerrou 
o movimento “Maio Amarelo”, 
campanha do Departamento 
de Trânsito do Maranhão – De-
tran/MA que chama a atenção 
da sociedade para o alto índice 
de acidentes no trânsito.

 De acordo com o secretário 
de Esporte e Lazer, Márcio Jardim, 
que esteve presente no evento, o 
“A longa Vida” participou da ação 
para somar forças no trabalho de 
conscientização do Detran/MA. 
“As estatísticas comprovam o au-
mento de acidentes no trânsito 
todos os dias. E para que esse tra-
balho de conscientização alcance 
o máximo de pessoas possíveis, 
nós nos unimos a essa força tare-
fa de mobilização para o trânsito 
seguro”, explicou Jardim.

 “Pelo projeto da Sedel rece-
bemos diversas orientações so-

bre os cuidados com a saúde. Na 
caminhada de hoje, nosso pa-
pel é colaborar com os colegas, 
alertando a população sobre a 
responsabilidade que todos nós 
temos no trânsito como moto-
ristas e pedestres”, disse Tânia 
Rodrigues, participante do “A 
longa Vida”.

 Para Nilcirene Alves, que tam-
bém integra o projeto, além da ca-
minhada, as meninas do “A longa 
Vida” cumpriram seu papel como 
cidadãs e deixaram suas mensa-
gens sobre segurança no trânsito. 
“Para que todos possam ir e voltar 
em segurança, o principal é ter 
atenção no trânsito, fazer uma 

manutenção preventiva no ve-
ículo e obedecer à sinalização e 
os limites de velocidade das es-
tradas”, alertou Nilcirene.

 Participaram, também, da 
caminhada, o coordenador do 
projeto “A Longa Vida”, Daniel 
Ferreira, e o assessor especial da 
Sede, Miguel Pinheiro.

A piauiense Sarah Menezes encabeça a lista dos judocas convocados para disputa da Olimpíada

Grupo de idosas participou da caminhada  que encerrou a campanha do Detran-MA em São Luís    

dial seria um dos principais 
critérios, mas não o único. Em 
casos mais equilibrados, como 
o do peso ligeiro masculino, 
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Tiroteio e duas mortes no 
local de treino do Brasil

Cortado, Ederson pode 
ficar fora da OLimpíada 

Um tiroteio no campus 
da Universidade da Califor-
nia em Los Angeles (UCLA), 
no fim da manhã de  ontem, 
matou duas pessoas, segundo 
informações confirmadas pela 
universidade e pela polícia de 
Los Angeles. A Seleção Brasi-
leira comandada por Dunga 
treinaria no local durante a 
tarde, em preparação para a 
estreia na Copa América, nos 
Estados Unidos. 

A UCLA confirma que hou-
ve dois homens atingidos por 
tiros disparados, e que ambos 
morreram após serem alveja-
dos no prédio da faculdade de 
engenharia. Duas horas depois 
do tiroteio, a polícia de Los 
Angeles afirmou que o caso 
se tratou de um assassinato 
seguido de suicídio - um dos 
homens matou outro, e de-
pois cometeu suicídio. A po-
lícia informa que houve três 
disparos e que encontrou uma 

arma no local.
 Procurada, a CBF afir-

mou que agora fará o treino 
no StubHub Center, onde vinha 
treinando nos últimos dias. O 
coordenador de seleções Gilmar 
Rinaldi concederá entrevista 
coletiva. A Seleção Brasileira 
ficou sem saber onde treinaria 
depois do atentado e procurou 
a Conmebol e a organização 
da Copa América. A UCLA se-
ria um centro de treinamento 
oficial da Copa América 2016.

A Seleção Brasileira está 
concentrada em Los Angeles 
desde que chegou aos Estados 
Unidos, no dia 21 de maio, e 
até agora tinha como centro de 
treinamento o StubHub Cen-
ter, instalações do Los Angeles 
Galaxy.  A Seleção Brasileira 
treinaria na UCLA, antes de 
fazer o treino no Rose Bowl, 
estádio que receberá a estreia 
do Brasil na Copa América no 
sábado, contra o Equador.

O Brasil corre sério risco 
de não ter Ederson nos Jogos 
Olímpicos do Rio. Segundo o 
jornal “A Bola”, o Benfica avi-
sou que não vai liberar ne-
nhum jogador para a compe-
tição, em agosto, devido ao 
início do Campeonato Por-
tuguês e a disputa da Super-
taça de Portugal. Se assim for 
mantido, o goleiro ficará fora 
da Seleção Brasileira no se-
gundo torneio seguido, uma 
vez que foi cortado da Copa 
América Centenário por le-
são no púbis.

A postura do Benfica afe-
tará outras seleções, inclusive 
a portuguesa. Caso a medi-
da seja adotada, mais cinco 
jogadores que têm expecta-
tiva e idade para disputar a 
Olimpíada - que será realiza-
da de 3 a 21 de agosto - se-
riam prejudicados. São eles 
os lusitanos Gonçalo Guedes 
e Nélson Semedo, o mexica-
no Raúl Jiménez, o argentino 
Cervi e o sueco Lindelof. As 
federações e o próprio clube 
ainda não se manifestaram 
oficialmente sobre o caso.

São Luís, quinta-feira, 2 de junho de 2016

Quero deixar claro que só sentei para 
negociar com o Rodrigo após se encerrar as 
suas negociações com o Moto. Procurei agir 
eticamente para não atrapalhar ninguém, e 
agora poderemos contar com o atleta para o 

restante da temporada

Sérgio Frota, 
presidente do Sampaio
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volta
SAULO DUAILIBE 

S
eis meses e quatro dias. 
Esse foi o tempo que du-
rou a história vitoriosa 
do goleiro Rodrigo Ra-

mos e o Moto Club. Anunciado 
como o maior reforço do time 
para a temporada 2016, o 
jogador foi contratado no 
dia 5 de novembro de 
2015 para fazer parte 
de uma reestruturação 
do clube após dois re-
baixamentos e cam-
panhas ruins desde 
2009. Aos 36 anos, o 
Paredão, como é ca-
rinhosamente co-
nhecido pelos fãs 
do futebol, conse-
guiu mais um títu-
lo em sua carreira 
vitoriosa: conquis-
tou o Campeonato 
Maranhense de 2016. 

Mas a diretoria 
rubro-negra não re-
novou contrato com 
o jogador para a dispu-
ta da Série D do Campe-
onato Brasileiro. “O fute-
bol me dá mais uma rasteira”, 
revelou o goleiro por meio de 
uma rede social. 

Mas não demorou muito e 
Rodrigo acertou com o Sampaio 
Corrêa. As conversas para a ne-
gociação aconteceram na tarde 
de ontem. A apresentação do 
Paredão será às 15h de hoje, no 
CT José Carlos Macieira, onde já 
treinará com a equipe tricolor.

“Quero deixar claro que só 
sentei para negociar com o Ro-
drigo após se encerrar as suas 
negociações com o Moto. Pro-
curei agir eticamente para não 
atrapalhar ninguém, e agora po-
deremos contar com o atleta 
para o restante da temporada”, 
frisou o presidente Frota, por 
meio do seite oficial. 

Além de Rodrigo Ramos, Fro-
ta anunciou a contratação do 
zagueiro Wagner Fogolari, que 
vem do São José e teve passagens 
pelo São Caetano, Portuguesa e 
Grêmio. O volante Renan Ribei-
ro, de 27 anos, também reforça 
o Sampaio. O jogador já atuou 
pelo União Barbarense, Miras-
sol, Penapolense e Ferroviário.

Rodrigo é o sexto jogador da 
equipe titular do Moto Club a 
não renovar para a Série D do 
Brasileiro. O primeiro a sair foi 
o meia e artilheiro do time na 

Paredão 

Rodrigo Ramos será apresentado hoje, às 15h, no CT do 
Sampaio Corrêa. É o mais novo reforço  do Tricolor para a 

campanha da Série B do Campeonato Brasileiro  

Nome: Rodrigo Ramos 

Massensine

Idade: 36 anos

Altura: 1,83m

Peso: 78kg

Último time: Moto Club

Partidas: 17 jogos

Gols sofrido: 9 gols

Títulos:
- Maranhense: 2005, 2010, 2011, 

2012, 2014 e 2016

- Copa União: 2011 e 2012

- Copa são Luís: 2013

- Tocantinense: 2000, 2001 e 

2002

- Série D do Brasileiro: 2012

- Melhor goleiro: 2006, 2012, 

2013, 2014 e 20 

Ficha

  Participantes   PG JG VI EM DE GP GC SG %A
1º  Vasco     13 5 4 1 0 12 4 8 86.7
2ºA  tlético-GO   12 5 4 0 1 7 4 3 80.0
3º  Brasil-RS    10 5 3 1 1 6 2 4 66.7
4º  Criciúma-SC   10 5 3 1 1 6 3 3 66.7
5º  CRB-AL    9 5 3 0 2 6 7 -1 60.0
6º  Luverdense   8 5 2 2 1 7 6 1 53.3
7º  Bahia-BA    8 5 2 2 1 6 5 1 53.3
8º  Paraná-PR   8 5 2 2 1 5 5 0 53.3
9º  Náutico-PE   7 5 2 1 2 8 4 4 46.7
10º  Avaí-SC    7 5 2 1 2 8 6 2 46.7
11º  Ceará-CE    7 5 2 1 2 9 8 1 46.7
12º  Joinville-SC   6 5 1 3 1 4 4 0 40.0
13º  Londrina-PR   6 5 1 3 1 4 4 0 40.0
14º  Oeste-SP    5 5 1 2 2 5 6 -1 33.3
15º  Goiás-GO    5 5 1 2 2 5 7 -2 33.3
16º  Paysandu    5 5 1 2 2 6 10 -4 33.3
17º  Bragantino   4 5 1 1 3 3 7 -4 26.7
18º  Tupi-MG    3 5 1 0 4 7 7 0 20.0
19º  Vila Nova    3 5 1 0 4 7 10 -3 20.0
20º  Sampaio -MA   1 5 0 1 4 1 13 -12 6.7

Classsificação Do Brasileiro – Série B

Ederson tem lesão pubiana e dificilmente disputará Rio-2016

temporada, Marcos Paullo. O 
jogador acertou sua transferên-
cia para o Bragantino, clube que 
disputa a Série B do Brasileirão. 
Após ele, Jefferson, Tety, Rob-
son Simplício e o zagueiro Re-
nan Dutra também deixaram o 
Parque Pereira dos Santos.

Do time campeão estadual 
de 2016, apenas Curuca, Feli-
pe Dias, Chico Bala, Wander-
son e Diego Renan acertaram 
suas permanências. A diretoria 
do Papão do Norte já negocia 
com outros atletas para suprir 
as saídas dos jogadores.
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Diva ou produto pop?
Um dos maiores ícones femininos da 

cultura pop, Marilyn Monroe completaria 
ontem 90 anos. A atriz morreu aos 36 
anos e inspirou gerações no cinema

Cheguei à 
conclusão de que 

ela ganhou o 
poder através da 

auto-objetificação, 
tornando-se uma 

deusa do sexo 
para os homens 

e, no final, foi essa 
postura que a 

destruiu
 

Lois Banner, 
biógrafa

ADRIANA IZEL

ALEXANDRE DE PAULA

M
arilyn Monroe não 
foi apenas uma atriz. 
Marcada pela sensu-
alidade e pela perso-

nalidade forte e controversa, ela 
se tornou, acima de tudo, um 
dos maiores ícones da cultura 
pop produzidos pelo cinema 
em todos os tempos. Depois 
dela, muitas vieram inspira-
das pela atitude e pelo suces-
so de Monroe, mas nenhuma 
alcançou a dimensão da atriz 
que abalou Hollywood na dé-
cada de 1950 e é cultuada até 
hoje. Caso não tivesse partido 
de forma precoce (aos 36 anos) 
depois de um coquetel de re-
médios para dormir em 1962, 
Norma Jeane Mortenson com-
pletaria ontem 90 anos.

Amparada por estratégias 
de marketing dos estúdios de 
Hollywood, Marilyn conquistou 
status de musa e de objeto do 
desejo para a maioria dos ho-
mens da época como nenhu-
ma outra atriz tinha alcançado 
até então. Ao contrário do que 
se acredita, foi uma posição de 
que Marilyn tinha consciência 
e da qual até se valia para al-
cançar seus objetivos, aponta 
a biógrafa Lois Banner, autora 
de Marilyn: The passion and the 
paradox (Marilyn, a paixão e o 
paradoxo, em tradução livre).

A postura, no entanto, contri-
buiu também para o fim trágico 
de sua vida, segundo a biógrafa. 
“Cheguei à conclusão de que 
ela ganhou o poder através da 

RICARDO DAEHN

O crítico da fase de ouro do 
cinema hollywoodiano Rubens 
Ewald Filho é categórico em não 
perceber uma atitude de des-
bravadora quando o assunto 
é Marilyn Monroe. “Ela é uma 
ponta de lança de uma revolu-
ção que começa pela década 
de 1950, e vai explodir 10 anos 
depois, com o verão do amor 
dos hippies, coisa que nem 
acabou”, diz, aos risos. Ewald 
lembra que Marilyn foi a pri-
meira capa da revista Playboy, 
noutro marco. “Ela assumiu a 

Os homens preferem 
as loiras (1953)
Se o título prenuncia machis-
mo, prepare-se para o opos-
to: em cena, tanto Jane Rus-
sell quanto Marilyn Monroe 
investem pesado a favor de si 
e de forrarem os bolsos, com 
passagens por cruzeiro rumo 
a Paris. Sem prezar fidelidade, 
Lorelei (Monroe) é uma peça 
chave para que a atriz seja re-
vestida por vestidos que es-
quadrinham a voluptuosa si-
lhueta. Na comédia musical 
de Howard Hawks, impera o 
descompromisso e a galhar-
dia: inesquecível o frescor do 
número em que canta Diamon-
ds are a girl’s best friend. (RD)

TRÊS MOMENTOS 
ESSENCIAIS

Quanto mais quente 
melhor (1959)
l De Chicago para Miami, com 
personagens num trem, vem 
a ótima comédia de Billy Wil-
der. Foragidos de gângsters, 
Jack Lemmon e Tony Curtis se 
disfarçam de mulher e se in-
filtram numa banda feminina 
de jazz. Os toques de fitas noir 
assentam o humor da fita ba-
seada em comédia alemã de 
1951. Na pele de Sugar Kane, 
Monroe deixa aparente a fragi-
lidade que a consumira, desde 
a infância dura e o nada auto-
confiante passado de pin-up.

O pecado mora ao lado (1955)
l A famosa crise dos sete anos 
desponta no título original da 
comédia assinada por Billy Wil-
der. Aspirante a atriz, Monroe 
entra em cena para desnorte-
ar o vizinho (Tom Ewell), que 
vê mulher e filho partirem em 
viagem. Baseado em peça de 
George Axelrod, o filme consa-
grou o mito: nele é que o vesti-
do branco esvoaça, e Marilyn se 
eterniza no imaginário de todo e 
qualquer mortal. Tudo antes da 
instabilidade se afirmar na car-
reira da atriz que foi dirigida por 
monstros sagrados como John 
Huston e Joseph L. Mankiewicz.

TRÊS PERGUNTAS / Rubens Ewald Filho

“Ela era 
única”

nudez do calendário e, pronto, 
foi adiante”, observa.

Na contramão do senso co-
mum, o crítico de cinema não 
vê a atriz como uma imagem 
pré-fabricada. “Ninguém con-
segue ser construído e perdu-
rar tanto tempo. Nessa linha, 
vieram as imitadoras, que são 
tantas, de Mamie van Doren 
a Jayne Mansfield, a dezenas 
de outras que logo sumiram. 
A sensualidade única é marca 
de Monroe”, completa.

O que confere a certeza de atriz 
para Marilyn Monroe?

Atriz qualquer uma pode 
ser, e o mundo está coalhado 
de falsos talentos. Marilyn foi 
um fenômeno, porque durante 
toda a sua vida foi rejeitada pe-
los estúdios, por ter sido garota 
de programa com os diretores 

do estúdio, isso foi uma man-
cha da qual nunca conseguiu 
se livrar. Se não tivesse talento, 
não chegaria aonde chegou. A 
imprensa, entretanto, era contra 
e não entendia a luta dela para 
estudar, ser respeitada, casar 
com intelectual. Para compli-
car, trazia uma marca de crian-
ça, órfã, de mãe louca, que a 
rejeitava, morando em casas 
alheias onde foi abusada. Ou 
seja, sempre usada pelos ho-
mens, vide o caso dos irmãos 
Kennedy.

Existe interpretação de fato ou 
ela foi um produto, uma mar-
ca de sensualidade cunhada 
para o cinema?

Ela cantava bem e de manei-
ra pessoal, tinha trejeitos com 
a boca de que aos poucos foi se 
livrando e teve vários momen-

tos de bons trabalhos, quando 
o diretor ajudava. Quanto mais 
quente melhor, Os desajustados, 
O pecado mora ao lado, Nunca 
fui santa são interpretações de 
qualidade e ela nem sequer foi 
indicada ao Oscar. Foi sempre 
rejeitada e há a ironia: hoje ela 
é muito mais famosa do que no 
seu apogeu, passadas décadas.

Qual o lado menos visível do 
mito?

O oculto do mito está num 
livro de poemas dela, muito bo-
nito e delicado: uma coisa bem 
legal. Eu fico espantado com o 
milagre de MM — era assim que 
a imprensa a chamada como, 
aliás, depois a BB! A beleza dela 
não envelheceu, a cara dela é tão 
moderna quanto a de Audrey  
Hepburn, e talvez até mais. Ela 
ganhou a eternidade.

auto-objetificação, tornando-
se uma deusa do sexo para os 
homens e, no final, foi essa pos-
tura que a destruiu”, escreveu 
em texto que comenta a obra. 
“Ela não tinha nenhuma estru-
tura a partir da qual pudesse 
ver sua opressão óbvia como 
uma mulher em Hollywood, 
uma das instituições mais pa-
triarcais na história dos Esta-
dos Unidos”, completa.

Intimidade

Para além da animada e co-
nhecida vida repleta de festas 

movidas a sexo, álcool e drogas, 
Marilyn exibia uma personali-
dade atordoada na intimidade. 
Muito associada à figura este-
reotipada e machista da “loira 
burra” por conta das persona-
gens que representou, Marilyn 
era uma leitora ávida (gostava 
de autores como James Joyce, 
Samuel Beckett e Gustave Flau-
bert) e arriscava alguns escritos. 
São neles (publicados no livro 
Fragmentos: Poemas, anota-
ções íntimas e cartas de Mari-
lyn Monroe, Tordesilhas) que 
se revela a face mais torturada 
da atriz. “Socorro. Sinto que a 
vida está chegando mais per-
to quando tudo o que quero é 
morrer”, escreveu.

Também a infância e a ado-
lescência da atriz, de fato, pou-
co têm a ver com a figura ani-
mada e exuberante dos anos 
de glória. Ela não conheceu o 
pai, a mãe foi internada diver-
sas vezes em sanatórios. Pelas 
ausências deles, passou anos 
em orfanatos. Marilyn se casou 
pela primeira vez aos 16 anos e 
aproveitou a viagem do marido 
rumo à Segunda Guerra para se 
dedicar ao sonho de ser atriz.

A obsessão por se tornar me-
lhor, além dos problemas pesso-
ais, foi outro peso que Marilyn 
carregou durante a vida. Estudou 
teatro, fez análise, tudo em busca 
de se firmar como artista. Mas 
nem mesmo o reconhecimento 
em prêmios (como o Globo de 
Ouro em 1960) foi capaz de frear 
a espiral de drogas e álcool que 
culminaram na morte precoce 
em agosto de 1962.



 

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

São Luís, quinta-feira, 2 de junho de 2016

www.oimparcial.com.br
6 Editora: Lisiane Martins 

Email: lisianemartin@gmail.com



 São Luís-MA, 2 de junho de 2016

Ligue e anuncie: 3212.2087

ARAÇAGI

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

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

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

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

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

ALEMANHA

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

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

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

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

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

ANIL

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

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

BEQUIMÃO 

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

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

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

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

BAIRROS DIVERSOS

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

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

CALHAU

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

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

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

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

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

CIDADE OPERÁRIA

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

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

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

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

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

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

COHAB

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

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

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

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

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

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

COHAMA

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

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

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

COHAFUMA

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

COHAJAP

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

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

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

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

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

COHASERMA

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

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

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



FILIPINHO

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

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

HAB. TURU

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

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

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

IPEM TURU

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

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

JARDIM AMÉRICA

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

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

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

JARDIM ELDORADO

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

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

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

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

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

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)

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.

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

SÃO FRANCISCO

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 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.

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

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  

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

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.

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

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.

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
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

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERITORÓ

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMNISTRATIVO 
Nº 00000751/2016 PREGÃO Nº 00024/2016 - PMP.  A 
Prefeitura Municipal de PERITORÓ/MA comunica aos in-
teressados que realizará no dia 17/06/2016, às 10h00min, 
licitação na modalidade PREGÃO NA FORMA PRESENCIAL, 
do tipo menor preço por item, tendo por objeto o registro 
de preços para Aquisição de Mobiliários para Atender as 
Necessidades do Município de Peritoró/MA. O Edital se en-
contra a disposição dos interessados de forma gratuita para 
consulta ou retirada, mediante o recolhimento da impor-
tância de R$ 100,00 (cem reais), através do Documento de 
Arrecadação Municipal – DAM, na Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, situado a Rua da Prata, s/n, Centro, Peritoró, 
das 08h00min as 12h00min horas. BASE LEGAL: Lei 10.520 
e Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores e 
Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas atinentes 
à espécie. Peritoró/MA, 01 de junho de 2016, JOZIAS LIMA 
OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL.

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Buriticupu

CNPJ: 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, 01 – Centro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
059/2016. A Prefeitura Municipal de Buriticupu/
MA, através de seu pregoeiro torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar, 
sob a égide da Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente 
as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores, Licitação na modalidade Pregão 
na sua forma Presencial, do tipo menor preço 
global, objetivando: Contratação de empresa 
especializada para realização do evento artístico 
do São João 2016. ABERTURA: 15 de junho de 2016, 
às 10hs:00min, na Sala de reunião da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua São 
Raimundo, Nº 01 - Centro de Buriticupu-MA, 
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura 
Municipal. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no prédio onde funciona a Comissão 
Permanente de Licitação, onde poderão ser 
consultados gratuitamente ou adquiridos 
mediante o recolhimento da importância de R$ 
50,00 (cinquenta reais) feito, exclusivamente, 
através de documento de Arrecadação Municipal 
(DAM), Buriticupu/MA, 31 de maio de 2016. 

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 624 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA 
JESUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: JOÃO 
PEREIRA DE OLIVEIRA NETO E ANDREYNA DA COSTA. ELE, 
BRASILEIRO, DIVORCIADO, COMERCIANTE. FILHO DE ANTONIO 
MATOS DE OLIVEIRA E MARLY VIEIRA DE OLIVEIRA. ELA, BRASI-
LEIRA, SOLTEIRA, SERVIÇOS GERAIS. FILHA DE TEREZINHA DE 
JESUS CORREIA DA COSTA. AMBOS RESIDENTES NESTA CIDA-
DE.  AMBOS REQUERERAM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO, 
QUEM TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU 
CAUSA SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), PODE-
RÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 27 DE MAIO  DE 2016
MARGARIDA JESUS PINHEIRO

REGISTRADORA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 623 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA JE-
SUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: DENIS 
CARTER BATISTA RIBEIRO DOS PASSOS E CRISTINA DE 
JESUS DA SILVA MONTELES. ELE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EM-
PRESÁRIO. FILHO DE JOSÉ DOMINGOS DOS PASSOS E ZILDA 
RODRIGUES RIBEIRO. ELA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, DO LAR. 
FILHA DE LAUDELINO VIANA MONTELES E MARIA DO SOCOR-
RO DA SILVA MONTELES. AMBOS RESIDENTES NESTA CIDADE.  
AMBOS REQUERERAM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO, QUEM 
TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA 
SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), PODERÁ 
APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 27 DE MAIO  DE 2016
MARGARIDA JESUS PINHEIRO

REGISTRADORA



 São Luís-MA, 2 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

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 625 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA 
JESUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: JAD-
SON FABIAN PEREIRA MARTINS E EDYSAMIA DOMINGAS 
DA SILVA LOPES. ELE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, FUNCIONÁRIO 
PÚBLICO ESTADUAL. FILHO DE JOSÉ BENEDITO MARTINS E 
VALDINÉA PEREIRA MARTINS. ELA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, FUN-
CIONÁRIA PÚBLICA ESTADUAL. FILHA DE PEDRO OLEGARIO 
LOPES E MARIA DOMINGAS DA CONCEIÇÃO LOPES. AMBOS 
RESIDENTES NESTA CIDADE.  AMBOS REQUERERAM HABILI-
TAÇÃO PARA CASAMENTO, QUEM TIVER CONHECIMENTO DE 
ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 
E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRI-
TO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 27 DE MAIO  DE 2016
MARGARIDA JESUS PINHEIRO

REGISTRADORA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 626 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA 
JESUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: 
RAWLLINSON OLIVEIRA DE SOUZA E LUISA ELANY SILVA 
GALVÃO. ELE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, TELE ATENDENTE. FILHO 
DE JONAS FEITOZA DE SOUSA E MARIA DE FATIMA TORRES DE 
OLIVEIRA SANTOS. ELA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, ESTUDANTE. 
FILHA DE LUIS GONZAGA GALVÃO SILVA E MARIA DE FATIMA 
DA SILVA. AMBOS RESIDENTES NESTA CIDADE.  AMBOS RE-
QUERERAM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO, QUEM TIVER 
CONHECIMENTO DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA 
SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), PODERÁ 
APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 27 DE MAIO  DE 2016
MARGARIDA JESUS PINHEIRO

REGISTRADORA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 622 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARI-
DA JESUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: 
VALMIR BARROS TRINDADE E ALCIONE RODRIGUES DE 
ABREU. ELE, BRASILEIRO, DIVORCIADO, FUNCIONÁRIO MUNI-
CIPAL. FILHO DE ALMIR LOPES TRINDADE E MARIA DE JESUS 
BARROS TRINDADE. ELA, BRASILEIRA, SOLTEIRO, FUNCIONA-
RIA PUBLICA ESTADUAL. FILHA DE DEUSUITA RODRIGUES 
DE ABREU. AMBOS RESIDENTES NESTA CIDADE.  AMBOS RE-
QUERERAM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO, QUEM TIVER 
CONHECIMENTO DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA 
SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), PODERÁ 
APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 27 DE MAIO  DE 2016
MARGARIDA JESUS PINHEIRO

REGISTRADORA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 614 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARI-
DA JESUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: 
FABIO MANOEL CORREIA LINDOSO E ELIANE DE LIMA 
MAIA. ELE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MECÂNICO. FILHO DE 
CRISTOVÃO CUTRIM LINDOSO E JOSELINA CORREIA LINDO-
SO. ELA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, DESIGNER. FILHA DE JOSÉ 
LIBERTINO MAIA DA SOLIDADE ALVES DE LIMA. AMBOS RE-
QUERERAM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO, QUEM TIVER 
CONHECIMENTO DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA 
SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), PODE-
RÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 25 DE MAIO  DE 2016
ANNA VALERIA MORAIS LOURA SOARES

 ESCREVENTE AUTORIZADA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 627 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA JE-
SUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: TIAGO 
CUNHA SILVA E THALLIA EMILYS COSTA BARGUES. ELE, 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, VENDEDOR. FILHO DE JOÃO BATISTA 
PAIVA SILVA E SANDRA MARIA CUNHA SILVA. ELA, BRASILEIRA, 
SOLTEIRA, ESTUDANTE. FILHA DE JOSUE CARDENES BARGUES 
E SILVANE MAPURUNGA DA COSTA. AMBOS RESIDENTES 
NESTA CIDADE.  AMBOS REQUERERAM HABILITAÇÃO PARA 
CASAMENTO, QUEM TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM IM-
PEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO 
CÓDIGO CIVIL), PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERAN-
TE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 27 DE MAIO  DE 2016
MARGARIDA JESUS PINHEIRO

REGISTRADORA

      REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 628 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA 
JESUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: ALES-
SANDRO SILVA COSTA E EDILENE PEREIRA DE CARVALHO. 
ELE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, AUXILIAR DE MECÂNICO. FILHO DE 
JOSÉ CARLOS COSTA E MARIA LUCIA RAMOS. ELA, BRASILEIRA, 
SOLTEIRA, AUTÔNOMA. FILHA DE RAIMUNDO JOSÉ DE CAR-
VALHO E MARINA PEREIRA DE SOUSA. AMBOS RESIDENTES 
NESTA CIDADE.  AMBOS REQUERERAM HABILITAÇÃO PARA 
CASAMENTO, QUEM TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM IM-
PEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO 
CÓDIGO CIVIL), PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERAN-
TE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 27 DE MAIO  DE 2016
MARGARIDA JESUS PINHEIRO

REGISTRADORA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 617 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARI-
DA JESUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: 
JOSÉ ELIAS GOMES SANTOS E IVANEIDE DE SOUZA. ELE, 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, AJUDANTE DE PEDREIRO. FILHO 
DE JOSÉ CARLOS PEREIRA SANTOS E DORACY DIVINA DOS 
SANTOS GOMES. ELA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, AUTÔNOMA. 
FILHA DE MARIA BENEDITA DE SOUZA. AMBOS REQUE-
RERAM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO, QUEM TIVER 
CONHECIMENTO DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA 
SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), PODE-
RÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 25 DE MAIO  DE 2016
ANNA VALERIA MORAIS LOURA SOARES

ESCREVENTE AUTORIZADA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 618 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA 
JESUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: RE-
NATO JOSÉ FIGUEIREDO DA SILVA E RENILDA PEREIRA 
LUNA. ELE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, DENTISTA. FILHO DE 
CARLOS WEBER JOSÉ DA SILVA E ROSANGELA  MARA DE FI-
GUEIREDO DA SILVA. ELA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, DENTISTA. 
FILHA DE ANTONIO PEREIRA LUNA E RAIMUNDA SEVERO 
DE LUNA. AMBOS REQUERERAM HABILITAÇÃO PARA CA-
SAMENTO, QUEM TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM IM-
PEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 
DO CÓDIGO CIVIL), PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO 
PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 25 DE MAIO  DE 2016
ANNA VALERIA MORAIS LOURA SOARES

ESCREVENTE AUTORIZADA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 620 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARI-
DA JESUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: 
DIEGO MAGALHÃES TORRES DE FREITAS E ALANA 
THAYANA DE SOUSA SILVA. ELE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, 
AUTÔNOMO. FILHO DE RAIMUNDO NONATO DE FREITAS 
FILHO FRANCIDENE MAGALHÃES TORRES. ELA, BRASILEI-
RA, SOLTEIRA, AUTÔNOMA. FILHA DE LISMARIO DA SILVA 
E ADRIANA CRISTINA DE SOUSA DA SILVA. AMBOS REQUE-
RERAM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO, QUEM TIVER 
CONHECIMENTO DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA 
SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), PODE-
RÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 25 DE MAIO  DE 2016
ANNA VALERIA MORAIS LOURA SOARES

ESCREVENTE AUTORIZADA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 612 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARI-
DA JESUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: 
JHOEMESSON PAIVA DE OLIVEIRA E NATALIA INES GO-
MES LOPES. ELE, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MECÂNICO. FILHO 
DE CELIA REGINA PAIVA DE OLIVEIRA. ELA, BRASILEIRA, 
SOLTEIRA, VENDEDORA. FILHA DE JOSÉ ANTONIO LOPES E 
ELINEUSA DUARTE GOMES. AMBOS REQUERERAM HABILI-
TAÇÃO PARA CASAMENTO, QUEM TIVER CONHECIMENTO 
DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA, (ARTS. 
1523 E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), PODERÁ APRESENTÁ-LO 
POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 25 DE MAIO  DE 2016
ANNA VALERIA MORAIS LOURA SOARES

ESCREVENTE AUTORIZADA



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

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

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

PONTA DO FAROL

Vende exc. apto, todo no 
porcelanato, c/ 144 m², 
vista total do mar, nasc., 
c/ 03 suítes, sala p/ 03 
ambientes c/ varanda, 
lavabo, coz. c/ área de 
serviço e dispensa, DCE, 
área de lazer c/ piscina, 
salão de festas, churras-
queira, playgroud e aca-
demia, gar. p/ 03 carros, 
localização privilegiada... 
Não perca esta oportuni-
dade.   3227-3099 / 9973-
4073    www.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 dire-
to com a Construtora ou 
SFH. Realize seu sonho 
agora e faça uma visita 
ao nosso STAND DE VEN-
DAS, prox. ao Restauran-
te CABANA DO SOL.  Ve-
nha conferir.   3227-3099 
/ 9973-4073        www.
bmendesimoveis.com.br

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

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.

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

RENASCENÇA

Renascença – 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.

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

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/
sacada, WC soc., coz c/ 
área  de serviço, gar, 
área de lazer comple-
ta, pagto facilitado em 
até 90 meses. Por apenas 
R$260MIL. 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmen-
desimoveis.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/1ste, 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) 
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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 .

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

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

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

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
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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 - 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).

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 [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 estar/
jantar, área de serv., área 
de lazer c/piscina e chur-
rasqueira. Próximo à sho-
pping, faculdade, UPA, 
Mateus, igreja e para-
da de ônibus em fren-
te. 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

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

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 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

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
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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

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).

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

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 611 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARIDA 
JESUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: AN-
TONIO DE SOUSA LIMA E MARILIA MENDES COSTA. ELE, 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, MECÂNICO. FILHO DE FRANCELINA 
DE SOUSA. ELA, BRASILEIRA, DIVORCIADA, CABELEIREIRA. 
FILHA DE EURIPEDES RAIMUNDO DA COSTA E MARIA FRAN-
CISCA MENDES. AMBOS REQUERERAM HABILITAÇÃO PARA 
CASAMENTO, QUEM TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM IM-
PEDIMENTO E/OU CAUSA SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 
DO CÓDIGO CIVIL), PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO 
PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 25 DE MAIO  DE 2016
ANNA VALERIA MORAIS LOURA SOARES

ESCREVENTE AUTORIZADA

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.

      REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS   NATURAIS
EDITAL DE PROCLAMAS

EDITAL DE PROCLAMAS Nº. 621 / 2016

          OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DA 3ª ZONA, MARGARI-
DA JESUS PINHEIRO, FAZ SABER A QUEM INTERESSAR QUE: 
FRANCISCO JOSÉ MATHIAS MOURÃO E MARIA DE FA-
TIMA ROMEIRA BOTEQUILHA. ELE, BRASILEIRO, DIVOR-
CIADO, AUTÔNOMO. FILHO DE VICENTE PIRES MOURÃO E 
SUCENA MATHIAS MOURÃO. ELA, PORTUGUESA, DIVOR-
CIADA, ADMINISTRADORA. FILHA DE JOSÉ DO CARMO BO-
TEQUILHA E FRANCISCA DA GRAÇA ROMEIRA.  AMBOS RE-
QUERERAM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO, QUEM TIVER 
CONHECIMENTO DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU CAUSA 
SUSPENSIVA, (ARTS. 1523 E 1526 DO CÓDIGO CIVIL), PODE-
RÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE CARTÓRIO.

SÃO LUÍS, (MA) 25 DE MAIO  DE 2016
MARGARIDA JESUS PINHEIRO

REGISTRADORA
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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

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.
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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

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

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.

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.
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 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.

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

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) 

CENTRO

Aluga-se ótimo ponto co-
mercial na Rua do Sol, a 
100 m da Praça Deodoro, 
c/ 01 salão bem amplo, 
02 salas menores, coz. E 
WC social, c/ instalação 
p/ ar-condicionado split e 
todo reformado. Aproveite. 
Apenas R$ 1.500,00. 3227-
3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

CALHAU

Alugo lojas e salas na 
Galeria Space Room, 
com ótima localização 
e amplo estacionamen-
to.  Valores a partir de R$ 
2.500,00  Tr:  99971-2399/ 
3235-6477/  3235-6687  / 
996064732  / 3235-6687. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 4029.

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.

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

 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.

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.

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

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 in-
terno, ar condicionado, 
nascente, andar alto. R$ 
1.500,00 c/ condomínio. 
Ótima localização, no 
“miolinho” do bairro, pró-
ximo 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 Comer-
cial na Av. dos France-
ses, Prox. Ao retorno c/300 
M2  Bairro Santo Antonio.   
3258-5629 / 8845-4785 / 
99972-6980 / 3083-0799 
/ 98142-7703

SÃO CRISTÓVÃO

Aluga ponto comercial, 
novo, 3 pisos, av. Louren-
ço Vieira da Silva, prox. 
terminal de integ., bom 
p/ escolas, lojas, clíni-
cas. aluga piso indivi-
dual. Fone: 3235-8115/ 
8181-1942. Creci J-184.

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

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.

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

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.

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.
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Oportunidades
& Veículos
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EMPREGOS
Distribuidora localizada 
na BR, contrata PCD para 
trabalhar nas seguintes 
funções: auxiliar de de-
posito, auxiliar de en-
trega, auxiliar adminis-
trativo. enviar currículo 
com o laudo pra o seguin-
te e-mail : djanemelo@
hotmail.com ou djane.
rh@distnascente.com.br

Precisa-se de corretores 
de imóveis, com experi-
ência e CRECI ou estagi-
ários da área.  Interessa-
dos enviar currículo para 
sebastiao_imoveis@hot-
mail.com ou ligar para 
3238-3583.

B. MENDES IMÓVEIS - 
Precisa-se de corretor(a) 
com CRECI ou estagiários 
do Curso TTI, contrata-
ção imediata. Interessa-
dos entregar currículos 
na Av. do Vale, nº 9, Ed. 
Carrara - salas 517 / 518. 
Renascença II. Tr: 3227-
2182 ou 3227-3099.

Ofereço meus serviços 
como cuidadora de ido-
sos e babá.  Tratar: (98) 
98874-5671 / 98121-2651. 
Falar: Rosa Gomes.

OFEREÇO MEU TRABA-
LHO COMO DIARISTA, TE-
NHO REFERÊNCIA.CON-
TATO: 98720-2119

NEGÓCIOS
AV. DOS AFRICANOS- Pas-
so loja fitness, c/ clientela, 
marca consolidada, 50m2, 
franquia em todo Brasil. 
Contato: 98 99145-4872.

DIAS DOS NAMORADOS, 
SURPREENDA! FAÇA SUA 
CESTA SENSUAL! BOUTI-
QUE SENSUAL. 3 LOJAS. 
3235-7323 / 3236-3375 / 
98715-0379

Promoção! A partir de 
500 salgados (pedidos) 
ganhe 100 ou entrega-
mos no domicílio. In-
formações: 3275-4939 / 
99612-3681.

TENHO 60 ANOS GOSTA-
RIA DE CONHECER MU-
LHERES DE 40 A 50 ANOS 
PARA RELACIONAMENTO 
AP: 99123-2815 (L.30.05)

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

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

VENDE / VEÍCULO
Para vender hoje! 
10.000,00 reais. Hafei 
Towner MiniVan. Ano/
modelo 2012/2012. Ar-
condicionado. Banco de 
couro. Km: 37.819 roda-
dos. Quitada e com ipva 
pago 2016. TR: 98727-
0707/ 98855-0505

Vende-se retroescavadei-
ra JCB 2010 traçada cabi-
nada. R$ 120.000,00 TR: 
98159-9890 VIVO / 98705-
1021 OI / 3233-4801.

VENDE-SE TÁXI
Vende-se Táxi. Contato: 
(98) 98855-1208. Tratar 
com Freitas.

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

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

KIA
Sportege  - Vendo Sporte-
ge , ano 2011/ automática 
nova. Contatos: 98 99193-
4195 / 9837-6727.

NISSAN
Vende-se Nissan Pathfin-
der SE25 / Utilitário Jipe 
/ Diesel 2007 / 2008, 4x4, 
diesel, prata, ar, v.e, air-
bag, dir. hidr, trav elét, 
alarme. Revisado e doc. 
regular. São 7 lugares. Va-
lor: R$ 68 mil. Tel: (98) 9 
8119-9344 ou 9 8127-0055.

EMPRESA DE COMUNICAÇÃO 

RECRUTA NOVOS TALENTOS 

PARA A ÁREA COMERCIAL

Pré-requisito:

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

• Condução própria.

Interessados enviar currículos para 

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

SERVIÇOS
Novas linhas Guanabara 
- de São Luís para Barão 
de Grajaú, Paulino Neves 
(Via Tutóia), Timbiras (via 
Codó) e S. José dos Basí-
lios (via Pedreiras). Con-
sulte! Fone: 3243-3606.

Viaje com conforto e se-
gurança diariamente de 
São Luís a São João dos 
Patos, Mirador e Sucupi-
ra do Norte. Informações: 
3236-2933 / 99971-5153.

Encomendas e Cargas. Ex-
presso Açailandia: 3245-
6126, 3245-3528.

Serviços de Transporte de 
Passageiros de São Luís 
para  Pedreiras. Ônibus 
e micro ônibus. Expres-
so Nosa Senhora do Per-
pétuo Socorro. Fone: 98 
3253-9019.

Trabalhamos com Carradas 
de Areia, Brita, Terra  Pre-
ta para jardinagem, tijos e 
outros. Fone: 3234-7530.

Fretamento, Rodoviário e 
Cargas (Entregas e cole-
tas programadas). Cisne 
Branco, a sua melhor op-
ção em transporte. Fones: 
3245-1233 / 3243-2847.

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

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

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

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

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


