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Disposto a apagar a péssima 
imagem que passa para sua 
torcida neste Campeonato 

Brasileiro, onde ainda 
não conseguiu vencer, o  

Sampaio Corrêa anunciou 
ontem a contratação de 
mais seis reforços. Entre 

eles, o homem-gol, 
o atacante Elias (foto). 

ESPORTES

Sampaio 
apresenta 
mais seis 
reforços 
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Assembleia vai divulgar 
lista dos servidores  

VIDA

Corpo da 
Maranhense  

Yasmin Karen  é
  cremado na Bolívia  

VIDA 4

HOMEM-GOL

DIVULGAÇÃO

HONORIO MOREIRA\OIMP\D.A PRESS

O ex-deputado Jota Pinto 
mantém firme a pré-candidatura 
a prefeito de São José de Ribamar  
pelo PTN. Hoje ele fará reunião, 
às 19 horas, no Araçagi. Ele pre-
tende realizar, até 10 de julho, 25 
encontros dessa natureza.

POLÍTICA 5

Jota Pinto  
reafirma 

candidatura 
em Ribamar

ELEIÇÕES 2016

 O Maranhão ganhou, ontem, o primeiro Centro de Tratamento de Resíduos  (CTR).  O diretor 
da empresa Maxtec, Rogério Albino (foto com terno azul)  explicou que  objetivo principal é a 

garantia de melhor qualidade de vida à população e maior proteção ao meio ambiente. 
O  atendimento é voltado às indústrias com seus resíduos perigosos e não perigosos.

 NEGÓCIOS

LAYOUT 1

Tratamento para resíduos industriais Inconformado com os pri-
vilégios atuais, o presidente 
interino da Câmara dos De-
putados Waldir Maranhão  en-
caminhou, de modo informal, 
pedido de residência oficial, 
com direito a um cozinheiro 
e um copeiro, além do aparta-
mento funcional de parlamen-
tar que já ocupa em Brasília.

Waldir Maranhão 
quer mais regalias  

Bairro
 ganha 
nova 
iluminação  

Raptora levou 
bebê em bolsa 

Foi elucidado, em menos de uma 
hora, o rapto de um bebê dentro de 
enfermaria da Maternidade Marly  

Sarney. A raptora foi detida com 
a criança dentro da bolsa por um 

mototaxista que a entregou para uma 
guarnição da Polícia Militar. 

VIDA

Transparência...  

O bebê Noah Ramsés foi entregue
 à sua mãe Necila e passa bem

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Humberto Coutinho (PDT), afirmou que vai atender à ordem da Justiça que determina o 

recadastramento dos servidores. Pela determinação, os nomes e os salários devem ser expostos no Portal da Transparência on-line do órgão
POLÍTICA 5

Filho Thiago tem 
carro apreendido  

POLÍTICA 4

OSTENTAÇÃO??

 
A Prefeitura de São Luís implantou 44 luminárias LED  em 720 metros de percurso no  Anjo da Guarda. Com 
a troca das lâmpadas, o consumo de energia na área tem uma redução entre 40% e 60%. VIDA 2

 Clássico do 
universo dos
 jogos estreia 
nos cinemas

IMPAR

Culpadas ou inocentes?
Formigas são processadas e vão a júri

O Imparcial conta o processo pitoresco que  foi formado por frades capuchinhos no século 
XVIII acusando as formigas que habitavam o terreno do convento por dano e furto. PÁGINA TRÊS



MC Smith, autor da música Mais de 20 engra-
vidou, respondendo à acusação de que sua 
música incita violência contra a mulher. A 
canção foi citada no vídeo que mostra o estu-
pro coletivo da jovem de 16 anos no Rio.

Torquato Jardim, jurista, na cerimônia de posse como novo ministro da 
Transparência, Fiscalização e Controle no governo Temer.

Messi presta depoimento 

sobre fraude fiscal

Diplomata dos EUA visita 

o Brasil para discutir zika

Nível do Rio Siena sobe 

e ameaça museus

Prince morreu de 

overdose acidental

POLÍTICA
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Lionel Messi compareceu ontem à Au-
diência de Barcelona para prestar depoi-
mento sobre a acusação de uma milionária 
fraude fiscal. Um dia depois de testemu-
nhas dizerem que ele não tinha conheci-
mento de contratos, o craque do Barça e 
seu pai, Jorge Horacio, foram ao tribunal 
para o terceiro e último dia do julgamen-
to. De acordo com o jornal Mundo Depor-
tivo, o jogador e seu pai usaram o direito 
de não responder a algumas perguntas e, 
em outras, declararam não ter conheci-
mento de matéria fiscal em relação aos 
delitos de que são acusados. Messi disse 
que confiava completamente em seu pai.

O museu do Louvre, em Paris, fecha-
rá hoje para poder retirar “de forma pre-
ventiva” as obras conservadas nos depó-
sitos, ameaçadas diante do aumento do 
nível do Rio Sena, anunciou sua direção 
ontem. O aumento do nível do Sena é 
consequência das fortes chuvas na par-
te norte da França nos últimos dias, que 
também provocaram a inundação do cais 
em ambas as margens do rio em Paris, a 
interrupção do transporte fluvial e o blo-
queio de uma linha de trem regional que 
atravessa a capital francesa. O rio está 5 
metros acima de seu nível habitual. O 
ponto máximo da cheia será hoje.

A causa da morte de Prince foi uma 
overdose acidental de opioides, infor-
maram autoridades policiais por meio 
de um relatório com detalhes da ne-
cropsia do corpo do cantor. Ainda de 
acordo com o relatório divulgado on-
tem, ele morreu intoxicado por fenta-
nil, um analgésico potente. Os opio-
ides são analgésicos indicados para 
uso supervisionado contra a dor. Eles 
são remédios à base de ópio. A agên-
cia Associated Press, citando fontes 
da polícia, antecipou o resultado da 
necropsia horas antes de o documen-
to oficial ser divulgado. 

Dependência química é 
progressiva, incurável e fatal. 
Não sou exemplo para nada, 
mas minha experiência pode 
ajudar outras pessoas

Eu sou um jornalista, sou um 
repórter musical. Eu falo o que 
acontece na comunidade

Se o primeiro passo de maior demanda é a 
retomada do crescimento, gerar emprego 
e buscar investimentos, é preciso que haja 
um novo marco legal que, sem perdoar 
completamente [as empresas], sem anistia, 
estabilize a convivência legal das empresas 
sob investigação com o poder público

A secretária de Estado adjunta dos Es-
tados Unidos para Assuntos do Hemisfé-
rio Ocidental, Mari Carmen Aponte, ini-
ciou ontem visita de dois dias ao Brasil 
para discutir com autoridades brasilei-
ras e com o setor privado a ampliação 
de negócios entre os dois países e a co-
operação conjunta visando a organizar 
os Jogos Olímpicos do Rio, em agosto, e 
combater o vírus zika. É a primeira vi-
sita de um alto funcionário do governo 
norte-americano ao Brasil desde a pos-
se do presidente interino Michel Temer. 
Mari Carmen Aponte cumprirá agenda 
em São Paulo e Brasília.

Números da microcefalia - Em novembro de 2015, até 28 de maio deste ano, 
126 casos de microcefalia foram confirmados no Maranhão. Dos 261 casos notificados, 55 
foram descartados e 80 permanecem em investigação. Quatro novos casos foram notifica-
dos na última semana: Bacuri (2), São Luís (2) e São Domingos do Maranhão (1).

Walter Casagrande, ex-jogador e atual comentarista 
da Rede Globo, falando sobre drogas, pois até hoje 
ainda se interna em clínica especializada em trata-
mento de drogas, fazendo terapia de grupo e se con-
sultando com psicólogos e psiquiatras.

Herdeiros - Depois de matar um gorila a tiros no zoológico de Cincinnati, nos EUA, para 
salvar um menino de três anos, autoridades do parque disseram ter coletado uma amostra 
de seu esperma, o que despertou nos admiradores desolados de Harambe a esperança de 
que o primata morto possa deixar herdeiros.
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Processo pitoresco foi formado por frades 
capuchinhos no século XVIII acusando 

as formigas que habitavam o terreno do 
convento por dano e furto

Passo a passo 
do processo

O julgamento

PATRICIA 

CUNHA

U
m caso 
n o 
m í -
nimo 

curioso ocorrido 
no século XVIII em 

São Luís movimen-
tou a comunidade 

eclesiástica do Convento 
de Santo Antônio. O episó-

dio ocorreu entre os religiosos 
menores da Província da Pieda-
de e a sociedade das formigas, e 

tornou-se conhecido por meio do 
padre Manuel Bernardes, que publi-

cou o livro Nova Floresta (1949, vol I, 
págs. 326 e seguintes) contando o caso 
que  até hoje gera dúvidas se de fato 
ocorreu como descrito. 

Você imagina que formigas tenham 
sido condenadas e intimadas a deixar o 
local em que habitavam? Pois em 1706 foi 
isso que aconteceu, pelo menos é o que 
conta o Pe. Manuel Bernardes. O caso foi 
noticiado pelo jornalista maranhense João 
Francisco Lisboa, afi rmando, entretan-
to, que o fato era fruto da imaginação do 
padre Bernardes. Já o professor e jurista  
José Eulálio Figueiredo de Almeida ana-
lisou o processo no livro O processo das 
formigas (2013). A proposta do autor 

é que a no-
tícia histórica 
sobre o fato pito-
resco, sem muita 
importância práti-
ca, se torne estudo 
sério, científi co, me-
todológico, acessível 
aos leitores de diversas 
tendências culturais, es-
tudiosos ou não do direito. 

Ocorre que, segundo a obra 
de Pe. Manoel, na Província de Pie-
dade, havia um próspero e obser-
vante convento de Frades Menores. 
Certo dia, a costumeira tranquilida-
de dos religiosos foi interrompida 
quando “uma ‘legião’ de formigas 
começou a estender o seu reino sub-
terrâneo por todo o solo do convento, 
movendo terras e ampliando galerias”. 
O meio encontrado para dar fi m àquela 
praga seria exterminando-as, mas então 
surgiram posicionamentos contra e a fa-
vor. Diante da celeuma, um dos frades 
saiu com esta inusitada solução:  “Como 
entre nós não há consenso, convém que 
tal assunto seja levado a Juízo. Que seja 
indicado um advogado de acusação, 
bem como um de defesa das formigas. 
E, em nome da Suprema Equidade, 
sejam ouvidas as partes e dado o ve-
redito”.  Foi dada a largada para um 
processo que começou em 1706. 

Culpadas ou 
inocentes?

Foi instalado então um Tribunal 
Eclesiástico. O superior da Casa seria 

o juiz e  outros  religiosos nomeados 
defensores e acusadores das partes. 

O primeiro a se manifestar foi o advo-
gado de acusação. 

– Digníssimo juiz, nós, frades, confor-
mados com a vida mendicante, vivemos 
de esmolas e também do fruto de nos-
so trabalho. Estas formigas, animais de 
espírito totalmente oposto ao do Evan-
gelho, não fazem mais do que roubar.  

O que temos a pedir, continuou ele, é 
que seja decretada a pena capital. Que 
sejam todas mortas por algum ar pes-
tilento ou afogadas por uma inunda-
ção. E que desta forma, para sempre 
sejam exterminadas de nosso recinto.

Era a hora da defesa: – Dignís-
simo juiz e ilustres irmãos, em pri-
meiro lugar afi rmo que as formigas 
receberam o benefício da vida de seu 
Criador, tendo o direito natural de 

conservá-la por aqueles meios que 
o mesmo Senhor Deus lhes ensinou. 

E o defensor listou uma série de ar-
gumentos tomando como base a criação 
e o fato de que os seres já estavam no lo-
cal antes dos padres chegarem. “Foi Deus 

que fez os pequenos e os grandes 
e para cada espécie designou um 
anjo para as conservar, não caben-
do a nós o direito de exterminá-las.”

Por último, concluímos que o acu-
sador defenda a sua casa e farinha pelos 
meios humanos que souberem, posto 
que isto lhe é permitido. Porém que elas, 
sem embargo, têm direito de continuar 
as suas incursões por onde quiserem.

Após as réplicas e tréplicas, o juiz, 
enfi m, deu o veredicto. As formigas es-
tavam condenadas. 

De acordo ainda com  o Pe. Manuel, 
a mandado do juiz, um outro frade foi 
intimá-las em nome do Supremo Cria-
dor para que se retirassem. “Foi aí que 
um milagre aconteceu. Imediatamen-
te… saíram a toda a pressa, milha-
res de milhares daqueles minúscu-
los animais que, formando longas e 
grossas fi leiras, partiram em direção 
ao campo assinalado, abandonando 
suas antigas moradas e deixando livres 
de sua molestíssima presença aqueles 
Santos Religiosos, que renderam a Deus 
graças por tão admirável manifestação 
de seu poder e providência”, diz o tex-
to. E fi m.

A acusacão
"O que temos a pedir é que seja decretada 
a pena capital. Que sejam todas mortas 
por algum ar pestilento ou afogadas por 

uma inundação.”

A defesa
“As formigas já estavam na posse deste 
sítio antes dos autores do processo aqui 

chegarem. Portanto, não poderão dele ser 
expulsas.”

Objeto do processo 
Uma ‘legião’ de formigas começou a 
fazer caminho sob o solo do convento 

de tal maneira que minaram os 
alicerces da dispensa. Além disso, 

furtavam ainda a farinha de trigo para 
fazer o pão da comunidade.

A debandada
Imediatamente… saíram a toda a 

pressa, milhares de milhares daqueles 
minúsculos animais que, formando 
longas e grossas fi leiras, partiram 
em direção ao campo assinalado, 

abandonando suas antigas moradas. 
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O processo foi instaurado com a fi nalidade de que as formigas fossem expul-
sas do território e obrigadas a sair através de uma sentença condenatória, uma 
sentença judicial. O certo é que há notícias de que a sentença condenatória saiu e 
de que as formigas teriam sido intimadas pelo ofi cial de Justiça na boca do formi-
gueiro a saírem. Mas isso tudo é folclore, porque é inimaginável que um ser irra-
cional, principalmente do tipo formiga, pudesse saber o que estava acontecendo, 
do tipo: ‘Olha, eu estou aqui com um mandado de desocupação. Retire-se da terra!’ 
Isso aí é para aguçar o imaginário popular. Isso aí decorre do poder da criatividade 
do escritor. Então, há quem diga que o padre Manoel Bernardes criou essa histó-
ria. Mas há quem diga que isso existiu porque existem fragmentos, documentos 
no Instituto Histórico e Geográfi co do Brasil. 

Mas isso era possível de ocorrer hoje em dia? Como seria? O jurista Eulálio diz 
que somente o indivíduo nascido de uma mulher pode cometer crime. “Eu con-
cluo o livro dizendo que, se fosse hoje, alguma organização de direito ambiental 
iria sair em defesa e ainda era capaz dos frades serem condenados a deixar o lo-
cal. A coragem dos religiosos em abrir esse processo já é um ato de insanidade, 
pra você ver o momento de escuridão em que o ser humano viva naquela época, 
mas é porque a igreja no passado sempre se achou autoridade, infl uenciava nas 
decisões dos governantes, então, eles entenderam que como Deus criou o mundo 
e os animais, que eles eram representantes Dele na terra e podiam julgar quem 
eles bem entendessem”. 

A sentença
“Ordeno que os frades sejam obrigados 
a assinalar dentro de sua propriedade 

um lugar competente para vivenda das 
formigas. E que elas deverão mudar logo 
de habitação, deixando as dependências 

do convento.”

A intimação
Lançada a sentença, foi outro religioso, 

a mandado do juiz, intimá-las em 
nome do Supremo Criador para que se 
retirassem. Ele ia proclamando na boca 

daqueles incontáveis formigueiros o 
resultado do Julgamento. Foi aí que um 

milagre aconteceu.

E se fosse hoje?



Waldir busca mais 
regalias no cargo
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Durante encontro promovido pela Federação Ma-
ranhense de Consórcios Intermunicipais (Femaci), na 
Assembleia Legislativa, na última terça (31 de maio), 
o deputado estadual Júnior Verde (PRB) destacou a 
importância dos investimentos em saneamento bá-
sico. Na oportunidade, foi discutida a conjuntura do 
saneamento no país e, principalmente, no Maranhão. 
A capital maranhense oferece serviços de água tra-
tada a 80,62% dos habitantes, mas apenas 45,5% de-
les têm acesso à coleta de esgoto. Somente 8,07% do 
esgoto gerado é tratado. O estudo considera os nú-
meros oficiais do Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento Básico (SNIS) - do Ministério das 
Cidades - ano base 2014.

Waldir Maranhão encaminhou, de modo informal, pedido de residência oficial, com direito a um 
cozinheiro e um copeiro, além do apartamento funcional de parlamentar que já ocupa em Brasília

I
nconformado com os privi-
légios atuais, o presidente 
interino da Câmara dos De-
putados Waldir Maranhão 

recorreu de modo informal à 4ª 
Secretária da Casa para conse-
guir informações sobre a possi-
bilidade de obter mais regalias. 

Como a residência oficial 
está ocupada pelo presidente 
afastado Eduardo Cunha,Waldir 
quer outra residência à sua altu-
ra, com direito a um cozinheiro 
e um copeiro, além do aparta-
mento funcional de 225m² que 
já ocupa. Com a existência dos 
dois presidentes na Câmara, a 

JOÃO CARVALHO JR.

ESPECIAL PARA O IMPARCIAL

A Justiça maranhense apre-
endeu uma caminhonete de luxo 
pertencente a Thiago Augus-
to Azevedo Maranhão Cardo-
so, filho do deputado federal e 
presidente interino da Câma-
ra dos Deputados, Waldir Ma-
ranhão. A retenção do veícu-
lo aconteceu em uma casa no 
Olho d’Água, atendendo uma 
ação popular.

O ilho do deputado, que é 
médico residente em São Paulo, 
esteve em São Luís durante esta 
semana, quando foi ao Tribunal 
de Contas do Estado do Mara-
nhão prestar esclarecimentos 
sobre os salários que teria re-
cebido sem a devida prestação 
de serviços ao órgão. “Irei de-
volver tudo que foi depositado 
em meu nome”, disse Thiago 
Maranhão ao sair da sede do 
TCE. Ele deve reembolsar o Es-
tado em até R$ 235.000.

Força Aérea Brasileira (FAB) tem 
sido requisitada com bastan-
te frequência. Só nos últimos 
dias, os aviões oficiais foram 
solicitados oito vezes. Waldir 
foi e voltou de Brasília para São 
Luís e Cunha para o Rio.

O deputado federal Wal-
dir Maranhão (PP) assumiu a 
presidência interina da Câma-
ra Federal após o afastamento 
de Eduardo Cunha (PMDB�RJ) 
pelo Supremo Tribunal Federal 
(STF), no dia 05 de maio. Aliado 

de primeira hora de Cunha, o 
presidente interino da Câmara 
assinou esta semana ofício que 
dá à Comissão a oportunida-
de de definir novas regras para 
votação dos processos de cas-
sação do presidente afastado.

Justiça apreende veículo de filho de Waldir 

Busca por bens

No dia 17 do mês passado, o juiz 
Douglas de Melo Martins, titu-
lar da Vara de Interesses Difu-
sos e Coletivos da capital, aten-
dendo Ação Popular proposta 
pelos advogados Pedro Leonel 
Pinto de Carvalho e Aristóteles 
Duarte Ribeiro, determinou li-
minarmente a indisponibilida-
de de bens em nome de Thiago 
Maranhão.

Pr imeiramente, 
foi levantado quan-
to ele teria em con-
tas pessoais. Foram 
encontrados R$ 7 
mil, quantidade in-
suficiente e muito ir-
risória se comparada 
ao limite máximo do 
que deve ser devolvi-
do. Por essa situação, 
Douglas Martins de-
terminou a apreensão 
de dois veículos de luxo 
do jovem médico.

O carro retido na casa do 
Olho d’Água é uma Toyota Hi-
lux. Outro veículo encontrado 
em nome de Thiago Maranhão 
foi uma SW4, que estaria em 
São Paulo. É lá que ele reside 
e trabalha como médico anes-
tesiologista desde 2014. Antes 
disso, ele teria morado e fei-
to residência em um hospital 
do Rio de Janeiro, durante três 
anos. Dados levantados pelos 
advogados que entraram com 
a ação mostram que, entre 19 
de novembro de 2013 e 10 de 
maio deste ano (data em que foi 
exonerado do TCE-MA), Thiago 
ocupou o cargo de assessor de 

conselheiro do Tribunal.
As apreensões de bens de 

Thiago Maranhão podem vol-
tar a acontecer até que o valor 
devido seja atingido. Ele pode-
rá recuperar todo e qualquer 
bem na medida em que devol-
ver o dinheiro recebido sem a 
devida prestação de serviço. 
Caso não devolva o dinheiro 
que foi exigido pela Justiça, os 
bens podem ir a leilão.

225 

R$ 

é o tamanho do 
apartamento que o 

deputado ocupa em Brasília 
por conta da Câmara

é o valor que Thiago 
Maranhão terá que 
devolver ao Estado

M² 

235.000 

Waldir assinou esta semana ofício que dá à Comissão a oportunidade de definir novas regras para a votação 

O deputado Roberto Costa foi recebido, na última quar-
ta-feira (1º), pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Pa-
dilha, em Brasília. Na pauta, assuntos pertinentes ao Ma-
ranhão, com destaque para o município de Bacabal, e os 
desafios da governabilidade do presidente Michel Temer. 
Eliseu Padilha agradeceu a visita, reiterando o compromisso 
do governo com o estado do Maranhão, principalmente ao 
declarar que  não haverá nenhum tipo de retaliação  nesse 
momento delicado do país. A prioridade, de acordo com o 
ministro, é a do fortalecimento das parcerias institucionais 
para assegurar mais investimentos para o Estado. O parla-
mentar apresentou ao ministro algumas prioridades para o 
Maranhão, como a precariedade da BR-135 e a necessidade 
urgente de concluir sua duplicação, tendo em vista os aci-
dentes que ocorrem regularmente em virtude das péssimas 
condições da rodovia.

Extinção CGU

O vereador professor Lis-
boa (PCdoB-MA) se pronun-
ciou na quarta-feira, 1º de 
junho, acerca dos recentes 
fatos que rondam a extinção 
da Controladoria Geral da 
União (CGU) e criação do 
Ministério da Transparên-
cia, Fiscalização e Contro-
le, pelo governo interino do 
pemdebista Michel Temer, 
e fez coro à voz dos servido-
res públicos, que pede a re-
criação do órgão, que atuou 
de forma transparente no 
combate à corrução nos úl-
timos governos.

Mais asfalto

A deputada Estadual Valeria 
Macedo (PDT) solicitou ao go-
verno do Estado a inclusão das 
ruas do Povoado Lagoa Verde 
e Centro Novo, em Imperatriz, 
ao Programa Mais Asfalto, do 
governo do Estado. A indica-
ção de nº 333/16 atende ao pe-
dido da comunidade através 
da representante social Leila 
Diniz, do Líder de Jovens da 
AD, Thiago Rodrigues e Ro-
mário Santos. A parlamentar 
pediu que a medida tenha a 
máxima urgência visto que a 
Avenida Bayma Junior, vem 
se agravando cada vez mais.

Lei da mama - A Assembleia Legislativa aprovou na 
quarta-feira (1º), por unanimidade, Projeto de Lei de auto-
ria da deputada Nina Melo (PMDB) que incentiva o aleita-
mento materno. O projeto determina a aplicação de multa 
no valor de R$ 500 ao estabelecimento que proibir ou cons-
tranger o ato da amamentação. Em caso de reincidência, a 
multa será no valor de R$ 1.000.

Comunicação - O plenário da Assembleia Legislativa 
aprovou, por unanimidade, a Indicação do deputado Fábio 
Braga (SD), na qual solicita à Diretoria Institucional da Ope-
radora de Telefonia Oi a instalação, em regime de urgência, 
de uma torre de telefonia móvel no povoado São José dos 
Costas, no município de São Benedito do Rio Preto, com a 
finalidade de atender cerca de 3.000 habitantes.
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Raimundo Borges

Se me permitem a informalidade, 
eu peço aplauso ao nosso 
Congresso Nacional
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Do presidente em exercício, Michel Temer, pouco menos 
de oito horas depois de a Câmara dos Deputados aprovar a 
“pauta-bomba” que prevê o reajuste de servidores públicos 
ao custo de R$ 58 bilhões até 2019.

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

A população está 
sendo chamada 

para discutir 
suas demandas, 

apontar caminhos 
e sugestões a uma 
gestão baseada na 
sustentabilidade

Jota Pinto, 
pré-candidato a prefeito 
de São José de Ribamar

,,

Assembleia 
vai cumprir 

ordem judicial
O recadastramento de todos os servidores da Assembleia Legislativa e a melhoria da 

transparência no portal on-line do órgão serão realizados, segundo Humberto Coutinho

A líder da Rede, Mari-
na Silva, vai apresentar 
hoje o “Elo Estadual da 
Rede Sustentabilidade”, 
seguida de coletiva de 
imprensa às 15h na 
Sala das Comissões da 
Assembleia Legislativa 
do Maranhão. À noite, 
ao lado do ex-juiz Mar-
lon Reis e Eliziane Gama, 
Marina discute o mo-
mento político do país, 
no Hotel Grand São Luís.

O deputado Raimundo 
Cutrim (PCdoB) anunciou 
a inclusão de mais oito 
municípios maranhen-
ses no Plano de Ação da 
Codevasf. São eles: Caja-
pió, Santa Luzia, Capin-
zal do Norte, Santa Inês, 
Governador Nunes Frei-
re, Bom Jardim, Parnara-
ma e Lago dos Rodrigues. 
Somam 42, beneficiados 
com recursos em infra-
estrutura e saneamento. 

Um modelo de gestão sustentável 

Ordem judicial a 
gente cumpre, não 

posso contestar. 
Vamos atender 

tudo que ele 
pediu, à medida 

que formos 
conseguindo o que 
for necessário para 

cumprir

Humberto Coutinho, 
presidente da Assembleia 

Legislativa

,,

JOÃO CARVALHO JR.
ESPECIAL PARA O IMPARCIAL

O 
presidente da As-
sembleia Legislativa 
do Maranhão, depu-
tado Humberto Cou-

tinho (PDT), afirmou que vai 
atender à ordem da Justiça que 
determina o recadastramento 
de todos os servidores da Casa 
e a melhoria da transparência 
on-line do órgão.

Coutinho encaminhou to-
dos os trabalhos da última ses-
são da semana, que terminou 
29 minutos após ser aberta. Na 
saída, ele falou sobre a decisão 
judicial na ação civil pública 
movida pelo Ministério Público 
do Estado do Maranhão. Segun-
do o deputado, não se pode co-
locar em dúvida o que um juiz 
manda que seja feito. “Ordem 
judicial a gente cumpre, não 
posso contestar. Vamos atender 
tudo que ele pediu, à medida 
que formos conseguindo o que 
for necessário para cumprir.”

Recadastramento

Sobre o recadastramento, 
Humberto falou que já deter-
minou o início, pois, segundo 
ele, não é tão fácil fazer isso. “São 
muitos funcionários, não dá pra 
ter isso em um dia. Mas já pedi 
para o pessoal responsável que 
faça o levantamento e repasse a 
relação o quanto antes”.

A lista final também será 
disponibilizada no site da As-
sembleia Legislativa, para que a 
sociedade tenha acesso direto. 
Não se sabe se no mesmo link 
estará visível outra exigência 
da Justiça, a remuneração de 
cada um deles.

Transparência

A última ordem judicial diz 
respeito à transparência do ór-

DA REDAÇÃO

Dando prosseguimento à sé-
rie de encontros nos bairros e 
povoados de São José de Riba-
mar, o ex-deputado Jota Pinto, 
pré-candidato a prefeito daquele 
município pelo PTN, fará reu-
nião, hoje, às 19 horas, no Ara-
çagi. Ele pretende realizar, até 
10 de julho, 25 encontros dessa 
natureza, para debater com a 
população o modelo de gestão 
municipal, o qual será levado 
à convenção partidária.

“A população está sendo 
chamada para discutir suas 
demandas, apontar caminhos 
e sugestões a uma gestão base-
ada na sustentabilidade”, ga-
rante Jota Pinto. Assegura, ain-
da, que o foco será aproveitar 
todo o potencial do município 
para desenvolvê-lo de forma 
a beneficiar a população, com 
oportunidade em diferentes 
áreas, adotando uma atitude 

compartilhada. 
“Vamos trabalhar um plano 

que, sem dúvida, terá as digi-
tais dos moradores de cada lo-
calidade de Ribamar”, afirma 

Jota Pinto. Ele disse que o ar-
cabouço do modelo de gestão 
participativa posto em discus-
são foi aprovado pela direção 
nacional do PTB. Nos encon-

tros, os candidatos a verea-
dor também participam das 
discussões para tomarem co-
nhecimento do que a popu-
lação quer para o município. 

gão como um todo. Segundo a 
denúncia do MPE, o Portal da 
Transparência do site da Alema 
não está de acordo com o que 
prevê a Lei de Acesso à Infor-
mação e a Lei de Responsabili-
dade Fiscal. Para os autores da 
solicitação, todos os gastos, re-
ceitas, demais movimentações 
financeiras e relações pessoais 
devem ser vistas por quem quer 
que seja.

Mais uma vez, Humberto 
Coutinho disse que vai agili-
zar o que foi citado, tendo já 
encaminhado a determinação 
ao setor responsável.

A ordem

A adaptação do Portal da 

Transparência à Lei de Acesso 
à Informação e à Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal, a rela-
ção completa de deputados 
e servidores, discriminando 
cargos, remunerações com 
pessoal e verbas de gabine-
te e lotação de cada um foi 
pedida pelo juiz Douglas de 
Melo Martins, titular da Vara 
de Interesses Difusos e Cole-
tivos de São Luís. Ele aceitou 
pedido de urgência em ação 
civil pública movida pelo Mi-
nistério Público e deu prazo de 
cinco dias para que algumas 
das ordens sejam cumpridas. 
A ação partiu de denúncias 
da existência de ‘funcioná-
rios fantasmas’ na Assembleia 
Legislativa.

Sem cortina de fumaça (1)

A briga que Sarney Filho deverá comprar é a de integrar 
o MMA às pautas de outros ministérios, com isso garantir 
o crescimento econômico e o respeito às leis ambientais. 
O ministro já se mostrou ciente do desafio. Eles estão por 
toda parte, além das gestões federal, estadual e municipal. 

Sem cortina de fumaça (2)

Sarney Filho tenta encontrar apoio nos demais cole-
gas, como o do Planejamento. E com o “rei da soja”, Blai-
ro Maggi, ministro da Agricultura, para discutir a PEC que 
derruba a obrigação de licenciamento ambiental em obras 
estruturantes. O programa “Ponte para o futuro” se baseia 
na flexibilização das leis ambientais. E aí?

Comida no prato

O secretário do Desenvolvimento Social do governo Flá-
vio Dino, Neto Evangelista, perdeu a chance de concorrer, 
pelo PSDB, à Prefeitura de São Luís, mas não se descuidou da 
sua obrigação. Leva com entusiasmo os programas sociais, 
com foco em restaurantes populares nos bairros e interior. 

Mais IDH

O Governo Dino já toca, em ritmo acelerado, a construção 
de 30 cozinhas comunitárias nos 30 municípios de menor 
IDH, meta central do plano de mudança. Além de alimen-
tação, haverá serviços complementares, como capacitação 
e atendimento nutricional e psicológico dos moradores.

Desafio insustentável 
O deputado Sarney Filho, à frente do Ministério do Meio 

Ambiente, pasta que já comandou no governo Fernando 
Henrique Cardoso, terá o maior dos desafios de sua vida 
política. Hoje, o tema meio ambiente ganhou o predicati-
vo que caiu na boca do mundo. É a palavra “sustentabilida-
de”, que amplia a discussão até para o espaço sideral. Vê o 
efeito estufa. No Brasil, só para exemplificar, um relatório 
do Fórum Nacional de Mudanças Climáticas aponta que é 
possível crescer mais preservando o ambiente.

Tudo bem que “crescer” é a palavra-chave que pode 
destravar a política, elevar a autoestima, tirar o Brasil do 
sufoco econômico e nos conduzir a outro patamar de ci-
dadania. Porém, o relatório do Fórum indica o volume dos 
gastos necessários para o país crescer com sustentabili-
dade. Precisa de verbas adicionais de R$ 372 bilhões, com 
as quais aumentará o PIB do Brasil em R$ 609 bilhões até 
2030 e ainda reduzir emissões de gases do efeito estufa. 

Esse é o conjunto da obra posta no colo de Sarney Filho. 
No MMA, ele até que anima os ambientalistas, mas meio 
ambiente e sustentabilidade não aparecem bem focados 
no governo Michel Temer. Ao contrário de boa parte dos 
ministros, Sarney Filho tem um currículo que o torna espe-
cializado no assunto que dirige. Sua atividade parlamentar 
foi de ponta a ponta voltada para as questões ambientais. 

Porém, a preocupação dos ambientalistas é: Sarney 
Filho conseguirá enfrentar desafios, com firmeza, e ne-
gociar pautas que excluem questões de meio ambiente 
e sustentabilidade? O tempo será o senhor da razão e a 
resposta não será tão fácil nem tão cedo.

Medo da virada (1)

O homem forte do governo interino, Michel Temer, o chefe 
da Casa Civil, Eliseu Padilha, admitiu que existe no governo 
uma preocupação com possibilidade de não ter os 54 votos 
necessários para confirmar o afastamento da presidente 
Dilma Rousseff no processo de impeachment no Senado. 

Medo da virada (2)

“Quando se pensa em tempo numa votação deste porte, 
uma hora antes da votação é quase uma eternidade”, fraseou 
Padilha, segundo o Broadcast Político. A Folha apurou que 
Temer tem 43 dos 54 votos necessários a sua permanência, 
cinco senadores indecisos e 14 que não declararam a posição.
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Cautela para se aposentar

Jovens merecem uma boa educação

Pescar desperta emoções fortes e intensas 
em crianças, adultos e idosos. Independente-
mente de cor, raça, credo e cultura, o ser huma-
no quando se permite pescar esportivamente, 
por diversão, experimenta prazeres que se es-
tampam em sua face, ruborizam as bochechas e 
enchem o rosto de sorriso. Conservar atividades 
tradicionais da cultura humana, mesmo aque-
las que utilizam recursos naturais diretamente, 
como é o caso da pesca, pode ser valioso para 
o melhor conhecimento das relações dos seres 
humanos com a natureza e oferecer novos cami-
nhos para efetivarmos a conservação dos ecos-
sistemas naturais. (Registro fotográfico de pes-
cadores na Lagoa da Jansen)

Jornalismo: 3212-2010/3212-2049

Anuncie: 3212-2086/ 3212-2030

Classificados: 3212-2087

Seja um vendedor: 3212-2071 

Geral: aqui-ma@oimparcial.com.br

End.: Rua Assis Chateaubriand S/N- Renascença II - São Luís-MA - CEP: 65075-670

WhatsApp: (98) 991888267

facebook.com.br/oimparcialma

Twitter: @imparcialonline

Instagram: @oimparcial

Snapchat: impar.online

www.oimparcial.com.br
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Retrato da
história

Curtiu...
Comentários dos internautas  de O IMPARCIAL. Faça  o seu! 
www.oimparcial.com.br ou em nossas redes sociais:
 www.facebook/oimparcialma -  WhatsApp 99188 8267

 NUNA NETO
O Imparcial trou-

xe como manchete, na 
mesma data do ano 
passado, Apartamen-
to pega fogo na Ponta 
d'Areia. A reportagem 
mostrava que um par-
tamento no nono an-
dar do edifício Farol da 
Ilha, localizado na Pon-
ta d’Areia, pegou fogo, 
após um curto-circuito 
com secador de cabelo. 
Três pessoas ficaram 
presas no edifício no 
elevador. Bombeiros 
apontaram falhas no 
condomínio. NOSSOS TELEFONES:  GERAL: 3212-2000    COMERCIAL: 3212-2030    CLASSIFICADOS: 3212-2020    CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE: 3212-2012   REDAÇÃO: 3212-2010 
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  R$ 1,00     

Multidão celebra o dia de 
São Marçal e se despede 

da temporada junina 
Marés

EM RITMO DE OLÉ...

...BRASIL É CAMPEÃO!

Um, dois, três... Tetra! Com um futebol incontestável, o Brasil goleou a Espanha no jogo mais aguardado dos últimos tempos e é tetracampeão da Copa 
das Confederações. Todos os adjetivos usados para elogiar o time da Fúria foram ignorados pela Seleção Brasileira, comandada por Neymar e Fred

SUPERESPORTES

POLÍTICA 3

URBANO 2

Mais de 2 mil 
vagas estão 

abertas
PAÍS 5

CONCURSOS 
PÚBLICOS

CAPITAL E  INTERIOR  R$ 2,00     
 

 

Baixa            03h26            0,8m

Alta 09h24    5,5m

Baixa 15h58    0,8m 

Alta 21h56    5,5m

  Marés Brasília DF   Giro
 Fabio Nahuz (Sinduscon) e Oswal-
dino Pinho (Ademi) estiveram no 
jornal O Imparcial  e deram detalhes 
da mobilização em prol da estabi-
lidade do mercado de construção. 

  Bastidores
Em projeto de lei, o governador Flá-
vio Dino (PCdoB) pede autorização 
para o estado adquirir três imó-
veis em São Luís, mediante dação 
em pagamento de dívida do  INSS. 

  #pdv
 A exposição Proximidades, do 
artista plástico Raurício Barbo-
sa, tem início nesta sexta-feira, 5 
de junho, às 19h, na Pousada Por-
tas da Amazônia e La Pizzeria, na 
Praia Grande.

Negócios
O Publicitário Luiz Alberto Mari-
nho apresentou  a pelestra “Ten-
dências do Mercado de Shopping 
Centers pós RECon Las Vegas/2015" 
a lojistas do Golden Shopping.

ÚLTIMA HORA 
Sampaio perde

para o América em 
Belo Horizonte 

 Com gol do atacante Marcelo Toscano, aos 
33min do segundo tempo, o América-MG 
venceu a Bolívia, ontem à noite, por 1 a 0. 

Com a derrota, Sampaio conhece o primeiro 

revés na competição e se afasta do G-4. 

Veja mais em: www. oimparcial.com.br  
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Moto Club volta 
ao Castelão para 
repetir bom jogo 
que fez contra o 

Náutico e esquecer 
a derrota sofrida 
para o Salgueiro, 

na Copa do 
Nordeste. 

O Papão vai 
encarar o 

Expressinho, 
que tem vários 

problemas
PÁGINAS 4 E 5

PARA 
REABILITAR 
O PAPÃO

PARA 
REABILITAR 
O PAPÃO

Ano LXXXIX  Nº 34.283

 Por pouco, muito pouco, o 
lançamento do Plano Safra on-
tem não se transformou num 
protesto de agricultores dentro 
do Palácio do Planalto. 

Prefeito 
Edivaldo lança 

o “Família 
Acolhedora”

 POLÍTICA 2

DIA DOS NAMORADOS

Comércio aposta 
no amor e espera 
alta  nas vendas

Mal fechou as vendas do Dia das 
Mães, o comércio já se prepara para o 
Dia dos Namorados. Lojistas apostam 
na data para exorcizar o fantasma da 
inadimplência e elevar as vendas, que 
têm apresentado, de modo geral, resulta-
dos modestos. A Fecomércio-MA indica 
que 59% dos consumidores vão presen-
tear os parceiros no Dia dos Namorados e 
espera aumento  nas vendas, em relação 
ao mesmo período de 2014. NEGÓCIOS 7

Apartamento 
pega fogo na 
Ponta d'Areia

 

Apartamento no nono andar do edifício Farol da Ilha, localizado na 

Ponta d’Areia, pegou fogo ontem, após um curto-circuito com secador de 

cabelo. O fogo tomou o apartamento. O condomínio ficou encoberto de 

fumaça e os moradores entraram em pânico. Três pessoas ficaram presas 

no edifício: uma criança de aproximadamente um ano, a babá e um 

adolescente. O incêndio ocorreu por volta das 12h40.

Curto-circuito em secador causou acidente 

Moradores icam presos em elevador

Bombeiros apontam falhas no condomínio

Escada dos bombeiros não alcança 9º andar
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CORPUS CHRISTI
Saiba o que 

vai funcionar 
durante 
o feriado

URBANO

Joseph Blatter renuncia à presidência da 
Fifa e convoca novas  eleições  SUPERESPORTES 4

3 de junho de 2015

Em meio às incertezas próprias do momen-
to adverso pelo qual passa o país, o governo in-
terino ressuscita a necessidade de reforma da 
Previdência Social. O tema ganha força e co-
loca a providência como inexorável diante do 
rombo fiscal de R$ 170,5 bilhões neste ano e 
da trajetória de crescimento da dívida pública. 
Como equilibrar as contas públicas, se o de-
ficit previdenciário somará R$ 146,3 bilhões? 
Não há saída. Ou se corrige o sistema agora, ou 
não haverá caixa para manter a garantia cons-
titucional para a atual e as futuras gerações.

Certo é que, do jeito que está, a conta não 
fecha. O desafio do governo — interino ou não, 
o atual ou o futuro — é reformular o sistema 
a fim de estabelecer mecanismos que conte-
nham a despesa, melhorem a arrecadação e 
propiciem equilíbrio entre receita e gastos. 
Uma das propostas do Executivo é romper 
com a idade diferenciada para homens e mu-
lheres. A idade mínima de aposentação pas-
saria a ser de 65 anos para ambos os sexos, 

Apesar de ter opinião formada, não usa-
rei esse espaço para opinar se o governo atu-
al é golpista ou não, se o processo de impe-
achment é legítimo ou não, se a proposta do 
ministro Henrique Meirelles é um retrocesso, 
ou não, ao propor o término da vinculação 
dos recursos à educação. O fato é que o país 
está diante de uma situação econômica dra-
mática, com um rombo de R$ 170 bilhões, e 
se não colocar a casa em ordem e resgatar a 
confiança dos investidores, o país afunda de 
vez. Fazer o país voltar a crescer de forma sus-
tentável deve ser a maior das prioridades, que 
exigirá um pacto de nação, e todos deveriam 
dar sua contribuição nessa hora.

É preciso, apesar de muito difícil — e não 
sou ingênuo —, deixar a crise política separa-
da da crise econômica. Maus brasileiros usur-
param e lesaram o país com níveis elevados 
de corrupção e de roubo como jamais vistos 
na história deste país. E nesse mar de lama, 
que precisa ser rigorosamente apurado pelo 
Judiciário, para salvaguardar o futuro do Bra-
sil, estão as nossas crianças e os nossos jovens, 
com quem realmente me preocupo. A me-
lhor maneira de ajudá-los é não deixando de 
lhes oferecer boa educação. Esse é o caminho 
mais seguro para proteger o futuro do Brasil.

Por isso vou me dedicar, neste artigo, a propor 

O tema é sensível, polêmico e mexe com 
os nervos dos brasileiros. Mas cautela é con-
duta que se impõe no momento. Correr para 
antecipar a aposentadoria poderá significar 
prejuízo sem reparo mais adiante. O gover-
no garante que direitos adquiridos serão 
respeitados. É o caso do assegurado que, 
hoje, poderia se aposentar pela regra 85/95. 
Quem apenas tem expectativa de direito 
será submetido às mudanças que vierem.

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

doras para alcançar algumas de suas metas. 
O PNE não é só financiamento, mas pode 
ser uma oportunidade para gastar melhor 
o dinheiro público, com maior eficiência, 
eficácia e efetividade.

A Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), prevista no próprio PNE, é uma 
dessas oportunidades, na qual o país defi-
nirá o que precisa ser aprendido por nos-
sas crianças e nossos jovens em cada etapa 
da educação básica, da educação infantil 
ao ensino médio, impactando diretamen-
te os processos de formação de professor 
e de avaliação da aprendizagem. A BNCC 
ainda está em processo de aperfeiçoamen-
to e vem mobilizando o Brasil.

Um fato que o MEC não pode ignorar, tal-
vez por ser um cargueiro, é que muito do que 
hoje está acontecendo no campo da inovação 
e da criação na educação ocorre no ambien-
te da sociedade civil organizada, em parce-
ria com as redes de ensino e as secretarias 
de Educação, sem que o MEC esteja efetiva-
mente contribuindo para alavancar tais ini-
ciativas e compartilhá-las com um número 
maior de secretarias e redes. O MEC poderia 
criar pontes estratégicas com a sociedade ci-
vil para melhorar os indicadores da educação 
no país, de forma organizada e transparente.

Esse mar de lama pode ser uma oportuni-
dade para o país se reerguer por um caminho 
mais sólido, no qual a educação pode ser a 
melhor das apostas. Por uma educação em 
que crianças e jovens de fato aprendam não 
só aquilo que é importante para a vida atual, 
mas para a futura, tornando-se pessoas críti-
cas e éticas, que saibam fazer as escolhas cer-
tas e justas para o desenvolvimento do Brasil.

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

Algumas distorções no sistema estão 
identificadas. Entre elas, as pensões vitalí-
cias para quem tem benefícios; e a regra em 
que os patrões só pagam pelos primeiros 15 
dias de afastamento do  trabalhador afasta-
do da atividade por motivo de doença. Para 
o governo, o ideal seria que o empregador 
arcasse com o salário integral pelo perío-
do de 30 dias, e o benefício previdenciá-
rio passaria a ser concedido no mês, caso 
o afastamento ultrapassasse esse limite. A 
Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), 
que assegura um salário mínimo para ido-
sos acima de 65 anos e aos deficientes físico, 
mental e intelectual de longo prazo, custe-
ada pela Previdência Social, também é ou-
tro problema a ser equacionado.

ideias ao ministro da Educação, Mendon-
ça Filho, que acredito possam ser efetiva-
das, ainda que num cenário muito adverso. 
Tive o privilégio de atuar como secretário 
de Educação e Cultura no governo Jarbas 
Vasconcelos e Mendonça Filho (2003-2006), 
na considerada cota técnica. Conheci as-
sim a grande capacidade de trabalho de 
Mendonça Filho, que, se tiver condições de 
formar boa equipe, poderá fazer algo pelo 
país no campo da educação. Os primeiros 
nomes apontam nessa direção, como Ma-
ria Helena Castro, na Secretaria Executiva; 
Maurício Romão, na Secretaria de Norma-
tização; Maria Inês Fini, no Inep; e Rossieli 
Soares, na Secretaria de Educação Básica.

Costumo dizer que o MEC virou um 
cargueiro com programas e atribuições 
de grande robustez, como Enem, Prouni, 
Fies e Pronatec, entre outros, tomando 
praticamente a agenda do ministério. No 
curto prazo, precisamos colocar em prá-
tica novas estratégias para dar mais foco à 
questão da qualidade e da gestão da edu-
cação, aproveitando o que de positivo foi 
criado nos últimos 15 anos. Não vamos 
aqui nos enganar pensando que tudo o 
que foi realizado anteriormente foi errado 
e malfeito, até porque foram criados bons 
programas, como os citados acima, que 
precisam de aperfeiçoamento, e cujo real 
impacto precisa ser mais bem avaliado. 
Não podemos também perder de vista o 
cumprimento das metas do Plano Nacio-
nal de Educação (PNE). Não se trata de 
um plano de governo, mas de sociedade. 
Assim, precisamos efetivá-lo, e podemos 
fazer isso incorporando estratégias inova-
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Família de jovem que morreu na 
Bolívia estuda possibilidade de cremação

Roney SaoLuis  - Onde estão aquelas feminista agora, que 
fazem maior mídia, quando o assunto é violência contra 
mulher? Seria bom elas lutarem pra conseguir trazer o 
corpo dela de volta sem cremeção.

Fernando Miller Kurts -  É muito triste o que a família 
dela tá passando. Além de sofrerem com a perda da ente 
querida, ainda têm que conviver com a dificuldade de 
trasladar o corpo.

Gilson Silva -  Se fosse algum familiar de políticos, já  es-
tava resolvido.

Karla Mello - Cada vez que vejo essa notícia, meu cora-
ção dói mais. Minha eterna "zasmin", nosso anjo no céu! 
Nunca vou te esquecer amiga Yasmin Lima.

Geusa Rodrigues Carvalho - Nem o Itamarati faz nada, 
ou seja, eles não pagam o traslado do corpo.

PCC utiliza ave para entrar com drogas em Pedrinhas

Keilinha Alves - Eu só queria saber como é que eram es-
ses contatos da ave com os bandidos. será que essa ave 
teve treinamento antes pra fazer isso todo dia? 

Francisco Viveiros de Abreu - O crime organizado está 
sempre inovando em seus ataques.

Laercio Castro  - E eu tentando adestrar o meu cachorro.

Juliana Léda -  Eu morro e não vejo tudo nessa vida... 

Ciely Borges  - Seria cômico se não fosse trágico.

Clesio Santos -  São muito organizados.

Antonio Marcos  - Cadeia nesse vagabundo.

Lucia Pereira  - Que absurdo!

Bebê é raptado de maternidade em São Luís

Geyce França -  Minha filha, não se deixa criança recém-
nascida nem pra fazer xixi.  Principalmente se for em ma-
ternidade pública!!!  Isso acontece porque existem mães 
que dão mole... Graças a Deus, encontraram!!!

Camila Silva -  Graças a Deus, conseguiram impedir essa 
bandida... Agora acredito que a maternidade precisa ter 
um controle maior de quem entra e quem sai.

Lourdes Araújo  - Os meus netos nasceram lá e eu não saí 
de perto deles com medo de acontecer algo assim com eles.
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 Centro vai tratar  
resíduos sólidos

Objetivo principal é a garantia de melhor qualidade de vida à população e 
maior proteção ao meio ambiente. Lixo hospitalar e resíduos perigosos e 

contaminantes produzidos no estado serão banidos
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O incinerador

É uma máquina que funciona para neutralizar 
o resíduo que possa contaminar o meio ambien-
te, sendo hospitalar ou químico, e através do fogo 
irá tornar-se cinzas, onde todos os compostos se-
rão neutralizados. Pela combustão, sairão os gazes, 
que são tratados também pela máquina. Os gases 
tóxicos que iriam para o meio ambiente não vão 
mais, pois, antes, são transformados em cinzas e 
depois retirados e chamados de escória, para serem 
reciclados e utilizados na fabricação de materiais.

Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos  onde serão tratados resíduos perigosos   

Independente da Ilha de 
São Luís, todo o Maranhão 
ganha com esse primeiro 
Centro de Tratamento de 
resíduos do estado, com 

isso, nós entraremos para 
ajudar o poder público 
e as empresas que são 

grandes geradoras, e que 
hoje não têm onde destinar 
corretamente seus resíduos

Rogério Albino, 
diretor da empresa Maxtec

RENATA HARRISON

O 
Maranhão ganhou, ontem, 
o primeiro Centro de Trata-
mento de Resíduos  (CTR). 
O objetivo principal é a ga-

rantia de melhor qualidade de vida 
à população e maior proteção ao 
meio ambiente. A Maxtec Serviços 
Gerais e Manutenção Industrial 
foi quem promoveu o projeto de-
terminando para onde lixo hos-
pitalar e resíduos perigosos e 
contaminantes produzidos no 
estado serão banidos. “Inde-
pendente da Ilha de São Luís, 
todo o Maranhão ganha com 
esse primeiro Centro de Trata-
mentos de Resíduos, com isso, 
nós entraremos para ajudar o 
poder público e as empresas que 
são grandes geradoras, e que hoje 
não têm onde destinar corretamen-
te seus resíduos”, explicou o diretor 
da empresa Maxtec, Rogério Albino.

O  atendimento é voltado às in-
dústrias com seus resíduos perigosos 
e não perigosos na primeira fase do 
projeto. O tratamento é térmico feito 
por um incinerador, que trata o resí-
duo de indústrias, latas de tinta, latas 
de óleo e qualquer resíduo altamen-
te contaminante, tanto para o meio 
ambiente, quanto para o cidadão.

Daqui a 60 dias, espera-se inau-
gurar a segunda fase do projeto, que 
é o transbordo de resíduos, onde se 
tira da prefeitura um custo bastan-
te extenso, segundo afirma Rogério 
Albino. “A prefeitura é quem coleta 
o lixo das grandes geradoras, isso 
nós absorveremos, tirando esse ônus 
que hoje a prefeitura paga. Nós ire-
mos transbordar de caminhões com-
pactadores para carretas de grande 
porte, e teremos um custo logístico 
muito interessante e muito barato, 
uma vez que a gente vai levar a car-
ga de seis caminhões de uma vez só 
para o aterro sanitário”. 

O terceiro processo da primeira 
fase está previsto para ser consoli-
dado até o final de 2016. O pátio de 
reciclagem terá como objetivo reu-
tilizar o máximo de lixo comum e 
atender à população, onde o cidadão 
poderá levar seu próprio resíduo para 
a central da empresa e ser remune-
rado. “Esse pátio é de significativa 
importância, até as pessoas podem 
trazer seus resíduos e ser remunera-
das, e ao pagar esse resíduo, faremos 
com que o cidadão se interesse em 
fazer a reciclagem, além disso, fo-
mentaremos a cadeia produtiva de 
catadores de lixo e as cooperativas 
que hoje não têm um local adequa-
do para destinar seu lixo”,  continua 
Rogério Albino.

 

Depois do tratamento térmico, a 
meta é diminuir cerca de  99% com 
sobra de 1% a 5%. Dependendo do 
que for incinerado, sobram as cinzas 
que irão para o laboratório onde serão 
feitas análises com a ideia de reinse-
rir no processo produtivo da indús-
tria cimenteira, asfalto e indústria de 
fertilizantes, dependendo da compo-
sição daquilo que for queimado e do 
que sobrou das cinzas. Já os resíduos 
como latas de óleo e vidro serão este-
rilizados  - por conta da temperatura 
utilizada no processamento -, e rein-
serido na indústria de aço e vidro. “Os 
benefícios serão muito grandes, por-
que nós entendemos que a geração 
de lixo cada vez aumenta por conta 
do aumento da população, por conta 
da atividade produtiva  industrial. Se 
nós não tivermos como reutilizar esse 
material, nós teremos uma degrada-
ção muito grande do meio ambien-
te, então, o nosso pensamento com o 
lançamento do  Centro de Tratamen-
to é justamente tentar minimizar esse 
impacto, tentar dar uma destinação 
principalmente para os grandes gera-
dores”, acrescenta Albino.

As máquinas que irão fazer esse 
trabalho terão capacidade de incine-
rar 800 quilos de resíduos por hora, e 
funcionarão 24 horas por dia. “A meta 
daqui pra frente é ampliar o projeto, 
apresentando uma parceria público/
privada para o governo do estado, para 
descentralizar nas regionais do estão 
Maranhão”, finalizou Rogério Albino.

O destino das cinzas
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Agricultura Familiar

O presidente da Assembleia Legis-
lativa, deputado Humberto Coutinho 
(PDT), e outros parlamentares parti-
ciparam do lançamento de diversas 
ações de Incentivo à agricultura fami-
liar. Em solenidade realizada no Palá-
cio Henrique de La Rocque, o Governo 
do Estado entregou títulos de terras, 
kits agrícolas, motocicletas, além de 
anunciar chamada pública para in-
vestimento em projetos produtivos.

 

Fim do prazo

A Prefeitura de São Luís está recebendo até hoje o cadastro de artesãos locais interessados 
em expor trabalhos artísticos nos principais eventos culturais da capital maranhense. As 

inscrições estão sendo feitas na sede da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), localizada 
na Rua do Mocambo, nº 253, Centro. No ato da inscrição, os interessados devem apresentar 

documentos pessoais com cópia e fotos dos produtos artesanais que serão expostos.

Cervejaria 

A cervejaria pernambucana Capun-
ga Craft Beer lança dois rótulos artesa-
nais neste mês de junho, em que com-
pleta aniversário de 1 ano. A Cumade 
Florzinha, uma IPA com 60 de IBU e 6% 
de ABV, é a novidade comemorativa da 
marca e chega ao mercado em garra-
fas de 330 ml produzidas pela Owens 
Illinois, a maior fabricante de embala-
gens de vidro do mundo.

 

 
As secretarias de Estado de Fazenda (Sefaz) e de Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima) vêm 

dialogando com produtores para resolução de gargalos do setor e acaba de autorizar duas medi-
das importantes para a agropecuária. A primeira delas é a prorrogação até 17 de julho do prazo 
para produtores rurais, pessoa física ou jurídica, apresentarem arquivos da área total do imóvel e 
da área cultivada. Já a segunda é a revogação da exigência de que as notas fiscais avulsas, para a 
comercialização interestadual de gado bovino, sejam emitidas exclusivamente nos postos fiscais 
ou nas agências de atendimento da Secretaria de Estado de Fazenda. Na foto, Márcio Honaiser e 
Marcellus Ribeiro com produtores.

 Mais  prazo

Pronatec Aprendiz 
Sebrae e IFMA apresentaram o pro-

grama Pronatec Aprendiz aos empre-
sários de micro e pequenas empresas 
de São Luís. Trata-se de um programa 
federal de capacitação profissional para 
inserção de jovens maranhenses entre 
15 e 18 anos no mercado de trabalho.  
A ação de apresentação contou com 
a presença de dezenas de empresá-
rios de micro e pequenos negócios e 
representantes de diversos sindicatos 
e entidades empresariais da capital.  

Eliseu Padilha
O deputado Roberto Costa foi re-

cebido pelo ministro-chefe da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, em Brasília. Na 
pauta, assuntos pertinentes ao Mara-
nhão, com destaque para o município 
de Bacabal, e os desafios da governa-
bilidade do presidente Michel Temer.  
Na ocasião, acompanhou o deputado 
o superintendente da Empresa Brasi-
leira de Comunicação no Norte/Nor-
deste, Assis Filho, que foi empossado 
no Governo Temer.

Meio Ambiente
A rotatória do Calhau, em frente ao 

Comando Geral da Polícia Militar, na 
Avenida dos Holandeses, vai ficar mais 
bonita no próximo domingo (5). Durante 
uma ação denominada “Semeie o Vere-
de”, idealizada pelo deputado estadual 
Adriano Sarney (PV), serão plantadas 
mais de 100 mudas ornamentais e ar-
bustivas no local, em comemoração ao 
Dia Mundial do Meio Ambiente.

  

Conferência

Deputados estaduais e diretores da 
Assembleia Legislativa do Maranhão 
estão em Aracajú, capital de Sergipe, 
participando da 20ª Conferência Na-
cional dos Legisladores e Legislativo 
Estaduais. 

 

Ribamar
Recursos disponibilizados pelo BN-

DES para o Maranhão, saneamento bá-
sico e inauguração da unidade do Viva 
em São José de Ribamar foram os três 
assuntos destacados pelo deputado es-
tadual Bira do Pindaré (PSB) durante 
sessão plenária. Presente na reunião, 
no Rio de Janeiro, o socialista afirmou 
que foi uma reunião tranquila, trans-
parente e bem conduzida pelo presi-
dente da instituição financeira, Paim.

Essa luta ideológica do governador, ele tem 
todo o direto de fazer, mas até o limite que 
não rompa com o governo federal
José Reinaldo Tavares, deputado Federal

Reformas

A reforma da Previdência 
deve ser aprovada até o fim 
deste ano e passa a ter efeitos 
já em 2017, afirmou ontem o 
ministro da Casa Civil, Eliseu 
Padilha, acrescentando que o 
governo do presidente interi-
no Michel Temer planeja ainda 
mudanças na (CLT).
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A suspensão

Por suspeita de irregularidades no número de pescado-
res cadastrados no seguro-defeso, o benefício foi suspenso 
por ordem judicial desde o dia 15 de novembro de 2015.

De acordo com José Junior, chefe de Benefícios do 
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) no Maranhão, 
a determinação é que os pescadores realizem o recadas-
tramento, atualizem os dados e aguardem o pagamento. 

Questionado sobre as suspeitas de irregularidades na 
categoria, o presidente da Federação, Francisco Oliveira, 
comenta que, no recadastramento, aproximadamente 32 
mil pescadores tiveram seus registros suspensos. O chefe 
de Benefícios do INSS, José Junior, informou ainda que o 
restabelecimento do pagamento do seguro, determinado 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), só beneficiou os es-
tados que estavam no mínimo a 30 dias do fim do período 
de defeso. Como a decisão foi em 11 de março e o término 
do defeso no Maranhão foi no dia 30, o estado ficou fora 
da ordem de pagamento.

PATRULHAMENTO
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Mariluze dos Santos pegou o bebê enquanto a mãe foi ao banheiro. Após ser 
presa, acusada revelou que fingiu gravidez para reconquistar companheiro

6º
DP

investigará o caso do rapto 
do bebê da Maternidade 

Marly Sarney

DOUGLAS CUNHA

C
om ajuda de um motota-
xista, foi elucidado, em 
menos de uma hora, o 
rapto de um bebê, da en-

fermaria da Maternidade Marly  
Sarney, no conjunto Cohab/
Anil, ocorrido ontem de ma-
nhã. A raptora foi detida com 
a criança dentro da bolsa 
por um mototaxista que a 
entregou para uma guar-
nição da Polícia Militar, 
comandada pelo sargen-
to Antonio, que a apre-
sentou na 6ª Delegacia 
Distrital (Cohab), onde 
foi autuada em flagran-
te pela delegada Maria 
de Jesus Melo.

O crime aconte-
ceu por volta das 8h30  
quando a acusada, iden-
tificada como Mariluze 
dos Santos Pinheiro, de 
46 anos, depois de andar  
entre pacientes da Materni-
dade Marly Sarney, usando 
um crachá de acompanhan-
te, se deteve conversando com  
Necila Regina Boas Costa, de 30 
anos, residente no Novo Tempo 
II-Angelim. Em dado momento, 
aquela mãe foi ao banheiro da 
enfermaria pegar um pedaço 
de papel higiênico e, quando 

Mulher rouba bebê 
dentro de bolsa

No 6º DP, durante as investi-
gações preliminares efetivadas 
pela delegada Maria de Jesus 
Sousa Melo, ficou esclarecido 
que, enquanto rondava pelo 
interior da Maternidade Marly 
Sarney, escolhendo sua vítima, 
Mariluze deu o nome  Elizânge-
la da Silva Sousa, que constava 
no crachá de acompanhante 
que ela portava e, ao ser deti-
da, disse aos militares que se 
chamava Francineide Sousa 
Costa e acabou fornecendo, 
na delegacia,  sua verdadei-
ra identidade: Mariluze Costa 
Pinheiro, de 46 anos, residen-
te do bairro Matões do Turu.

Uma 
acusada 
e várias 
identidades 

A delegada Maria de Jesus 
disse que as declarações 
da acusada foram muito 
fantasiosas e que, com 
a localização do seu 
companheiro, Joenilson 
Costa Aroucha, ajudante de 
pedreiro, tudo se esclareceu.  
A delegada disse que ele 
afirmou que estava em fase de 
reconciliação com Mariluze, 
de quem estava afastado, 
e que esta havia dito que 
estava grávida, passando a se 
comportar como tal, vestindo-
se e até fazendo baby chá. 
Ficando agora esclarecido que 
a gravidez era uma grande 
mentira. Ela deve ter se 
aventurado a raptar uma 
criança para apresentar 
como sua, produto 
da fantasiosa 
gravidez.

UMA 
GRANDE 
MENTIRA

Conforme a delegada Maria 
de Jesus, a princípio, a acusada 
se recusava a falar e só depois 
que uma cunhada sua esteve 
na delegacia foi que resolveu 
dizer que havia sido ameaçada 
por um desconhecido, atra-
vés de telefonema, para rap-
tar um bebê na maternidade, 
afirmando-lhe que o crachá 
para que entrasse estava es-

condido na parte externa do 
hospital. O ameaçador, con-
forme a acusada, disse que 
sabia que na sua casa havia 
uma boca de fumo e que, se 
não fizesse o que estava lhe 
determinando, seus dois filhos 
e sua família iriam sofrer re-
presálias. Ela negou qualquer 
envolvimento com o tráfico 
de drogas.

 Mariluze inventou várias versões para justificar o rapto 

TODOS OS CARGOS

Seguro-defeso segue sem 
prazo para pagamento 

retornou, não encontrou mais a 
mulher e nem o seu bebê.

Foi dado o alarme e os seguran-
ças realizaram buscas no interior 
do hospital e no seu entorno, não 
encontrando a raptora. A infor-
mação do fato foi passada para a 
imprensa e as emissoras de rádio 
noticiaram o rapto, o que levou 
um mototaxista que se encontrava 

em frente ao Pop Center, na Ave-
nida Jerônimo de Albuquerque 
(Cohab), a desconfiar de uma 
mulher que estava na parada 
de ônibus, em atitudes sus-
peitas, e a abordou, saben-
do logo que era a raptora. 
Uma guarnição da Polícia 
Militar passava pelo local e 
foi chamada, tendo levado 
a acusada para o 6º Distrito 
Policial. O bebê Noah Ram-
sés Costa Barros, foi entre-
gue à sua mãe Necila.

ÍTALO LIMA

Situação semelhante à 
maioria dos estados do Bra-
sil, 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 estado. 
Os segurados mantêm a es-
perança de que o benefício 
seja pago ain-
da que retroa-
tivo. Em mar-
ço, o Supremo 
Tribunal Fede-
ral (STF) havia 
derrubado a 
decisão que 
suspendia o 
pagamento do 
benefício e re-
validou o di-
reito aos tra-
balhadores. 

De acordo 
com Instituto 
Nacional do 
Seguro Social 
(INSS), a decisão do STF só 
amparava os estados que es-
tavam no mínimo a 30 dias 
do fim do período de defe-
so. Segundo a Federação dos 
Pescadores do Maranhão, o 
estado possui 140 colônias 
com 180 mil pescadores re-
gistrados nas instituições. 
Todos aguardando o paga-
mento do seguro-defeso, 
que segue sem prazo para 
execução.

O Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) recomendou que os 
pescadores façam a atualiza-
ção dos dados cadastrais nas 

superintendências federais 
da pasta e, em seguida, pro-
curem o INSS para dar en-
trada no seguro. No entanto, 
o presidente da Federação, 
Francisco Oliveira, argumen-
ta que todos os pescadores 
registrados na federação pro-
curaram a superintendência 
e que, mesmo com situação 
regularizada, eles não rece-
beram o pagamento e ainda 

seguem sem 
prazo para 
receber o au-
xílio que tra-
mita em ação 
judicial mo-
vida pela fe-
deração. “A 
solicitação 
do seguro já 
foi protoco-
lada junto à 
agência da 
P r e v i d ê n -
cia Social e 
também no 
Supremo Tri-
bunal Fede-

ral (STF) com o ministro Luís 
Roberto Barroso. Estamos 
aguardando a liberação”, 
alega Francisco Oliveira.

O presidente da Federa-
ção dos Pescadores do Mara-
nhão defende que o seguro 
é a única fonte de renda dos 
pescadores no período de 
proibição da pesca. Francisco 
Oliveira também comenta 
que a única cidade do esta-
do a receber o benefício foi 
Imperatriz, por fazer parte 
da mesma portaria do esta-
do de Tocantins, região da 
então ministra da Agricultu-
ra, Kátia Abreu (PMDB/TO).  

Decisão do STF não amparou todos os beneficiados

O bebê Noah Ramsés foi entregue à sua mãe Necila

www.oimparcial.com.br

 Veja o vídeo 

Confira mais sobre 
a situação dos 
pescadores



A nova iluminação de LED já foi implantada na Avenida 
Litorânea, rotatória da Areinha, Avenida Libanseses (Tirirical), 
Rua Coronel Ribeiro, Vila Militar Coronel Riod, Avenida 
Guajajaras, Avenida dos Holandeses, Jerônimo de Albuquerque 
(Cohab e Angelim), Avenida Castelo Branco (São Francisco), 
Avenida Euclides Figueiredo (Calhau), Avenida Colares Moreira 
(Renascença), rua do Arame (São Cristóvão), Rua dos Bicudos 
(Renascença), Avenida Tupinambá (Ponta da D’Areia), Avenida 
Daniel de La Touche e Avenidas Alto Parnaiba e Palmeirandia 
(Calhau). Ganharam também iluminação de LED várias praças, 
a exemplo da Praça Pantheon e Pedro II, no Centro de São Luís; 
Praça São Roque, no Lira; Duque de Caxias, no João Paulo; 
Praça Deus é Fiel, no São Raimundo; a Ponte José Sarney e 
elevados da Cohab e da Cohama e a quadra poliesportiva, na 
Lagoa da Jansen; entre outros espaços públicos. 

Melhorias na iluminação pública

10 MIL

novos pontos de iluminação 
que abrangem, inclusive, 
comunidades às margens 

da BR - 135
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Mais de três mil 
novos pontos de 
iluminação LED
Prefeitura implantou 44 luminárias LED  em 720 metros de 
percurso no  Anjo da Guarda. Com a troca das lâmpadas, o 
consumo de energia tem uma redução entre 40% e 60%  

A 
Prefeitura de São Luís já 
contabiliza mais de três 
mil pontos de ilumina-
ção de LED nos princi-

pais corredores de São Luís com 
implantação de nova iluminação 
na avenida prin-
cipal do Anjo da 
Guarda. O pro-
cesso de mo-
dernização da 
iluminação da 
capital, que está 
sendo executa-
do pela Secre-
taria de Obras 
e Serviços Pú-
blicos (Semosp), 
representa eco-
nomia no con-
sumo de energia 
e proporciona 
ambientes mais 
seguros e agra-
dáveis à popu-
lação.

O prefeito Edivaldo destaca 
que a modernização da ilumi-
nação pública é um importan-
te investimento da Prefeitura. 
“Com a implantação das lâm-
padas de LED, o município 
economiza energia elétrica e 
as vias da capital ganham mais 
beleza e segurança”, enfatizou 

o prefeito. No Anjo da Guarda, 
a avenida que recebeu a ilumi-
nação foi a Odylo Costa, filho, 
também conhecida como Ave-
nida Moçambique. Na via foram 
implantadas 44 luminárias LED 

de 269W em 720 
metros de per-
curso.

Com a tro-
ca das lâmpa-
das, o consu-
mo de energia 
tem uma redu-
ção entre 40% 
a 60%. O custo 
com manuten-
ção também é 
menor, pois o 
sistema é inte-
grado à Central 
de Atendimento 
que em caso de 
defeito, acusa 
imediatamen-
te qual compo-

nente apresenta problemas. “É 
um investimento direcionado 
para os grandes corredores da 
capital e para as 14 interbairros, 
cujas obras estão sendo reali-
zadas pela Prefeitura em par-
ceria com o Governo do Esta-
do”, ressaltou o secretário da 
Semosp, Antônio Araújo.

São Luís, sexta-feira, 3 de junho de 2016

Com a implantação 
das lâmpadas de 
LED, o município 

economiza energia 
elétrica e as vias da 

capital ganham mais 
beleza e segurança

Edivaldo Holanda Júnior, 
prefeito de São Luís

Em pouco mais de dois 
anos, cerca de 50km de cor-
redores urbanos da cidade já 
foram benefi ciados com a im-
plantação da iluminação em 
LED executada pela Prefeitura 
de São Luís. Também estão re-
cebendo nova iluminação pra-
ças, campos e quadras. No to-
tal, a Prefeitura já contabiliza 
4.318 pontos de LED instala-
dos em todos esses espaços. 
Ainda como parte do traba-
lho de melhoria da iluminação 
pública, já foram feitas subs-
tituições de 43 mil pontos de 
luz que antes eram de vapor 
mercúrio ou vapor sódio por 
outras de vapor metálico. Além 
disso, a Prefeitura expandiu o 
parque de iluminação da ci-
dade em cerca de 10 mil novos 
pontos, que abrangem, inclu-
sive, comunidades localizadas 
às margens da BR-135.

Para a dona de casa Ana 
Adélia Matos, que mora no 
Anjo da Guarda, a nova ilu-
minação deu mais vida à aveni-
da. “Aqui é um local de grande 
fluxo de veículos e por onde 

PONTOS ILUMINADOS

circulam muitas pessoas du-
rante todo o dia. A nova ilu-
minação foi uma coisa muito 
boa, porque possibilita segu-
rança e bem-estar para todos 
que circulam pela via”, disse. 
“Em um local bem ilumina-
do, fica mais difícil acontecer 
acidentes e também assaltos. 
Com certeza essa nova ilumi-
nação garante mais segurança 
para todos”, completou Carlos 
Tavares, que mora na Avenida 
Odylo Costa, filho.
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Lançado fundo de 
interesses coletivos

CONCURSOS

Com isso, nós vamos reunir recursos de fontes 
extras orçamentárias, fontes não oriundas 
propriamente da arrecadação de impostos, 

mas sim fontes complementares para o 
fi nanciamento de serviços públicos, de políticas 
sociais, voltadas à proteção de interesses difusos

Flávio Dino, governador 

A partir de agora, recursos do Fundo Estadual poderão ser garantidos por meio de valores 
de multas previstas nas ações ajuizadas pelos membros do Ministério Público

TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS

Federal do Amazonas 
abre mais de 140 vagas

Boa notícia para quem 
pretende ingressar na car-
reira administrativa federal. 
A Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM) publicou 
dois editais de concurso para 
preenchimento de mais de 
140 vagas no seu quadro per-

manente de técnicos admi-
nistrativos em educação. Es-
tão previstas contratações 
que atenderão as demandas 
dos Programas Reuni, Expan-
são e UAB, com vencimen-
tos básicos iniciais que vão 
de R$ 1.739,04 a R$ 3.666,54.

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS E RIOS

As inscrições podem ser efetuadas até 16 de junho de 
2016, no portal eletrônico da Compec (www.comvest.ufam.
edu.br). O valor da taxa de participação é de R$ 43,00, R$ 
54,00 ou R$ 91,00.

O edital nº 22/2016 informa que serão selecionados 
profi ssionais de nível fundamental, médio e técnico, 
os quais irão ocupar 112 vagas existentes nos campi 
localizados em Manaus, Benjamim Constant, Coari, 
Humaitá, Itacoatiara e Parintins. As chances se distribuem 
entre os cargos de: Assistente em Administração, 
Desenhista Projetista, Técnico de Laboratório (Análises 
Clínicas, Biotecnologia, Patologia, Produção de Áudio e 
Vídeo, Química, Psicultura e Aquicultura), Técnico em 
Arquivo, Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrotécnica, 
Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Tecnologia 
da Informação, Tradutor e Intérprete de Libras, Técnico 
em Tecnologia da Informação, Assistente de Laboratório e 
Operador de Estação de Tratamento de Água e Esgoto. 

Já o regulamento nº 23/2016 prevê a ocupação de 
36 vagas somente para servidores de nível superior, que 
sejam lotados nos câmpus situados em Manaus, Benjamin 
Constant e Coari. Os cargos disponíveis são: Administrador, 
Arqueólogo, Arquiteto e Urbanista, Arquivista, Assistente 
Social, Bibliotecário Documentalista, Biólogo, Contador, 
Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro 
Florestal, Engenheiro Mecânico, Médico do Trabalho, 
Museólogo, Psicólogo, Químico, Relações Públicas, Técnico 
em Assuntos Educacionais e Assistente Social.

As provas objetivas para ambos os certames estão 
programadas para acontecerem no dia provável 28 de 
agosto de 2016, nas cidades com oferta de vagas. Os editais 
e as retifi cações ou atualizações já publicadas devem 
ser acompanhadas pelos candidatos no site da Comvest/
Compec.

INSCRIÇÕES

VAGAS EXISTENTES

CARGOS DISPONÍVEIS

PROVAS

Governador Flávio Dino, prefeito Edivaldo Holanda Júnior e outras autoridades na abertura do seminário

 Gestão participativa do Fundo
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O 
governador Flávio Dino 
participou da abertura do 
I Seminário de Justiça e 
Meio Ambiente, na tar-

de ontem, no Tribunal de Justiça. 
Atendendo ao convite do desem-
bargador Cleones Carvalho Cunha, 
presidente do Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJ-MA), o governador 
apresentou o Fundo Estadual de 
Interesses Difusos e Coletivos aos 
magistrados, procuradores e pro-
motores participantes do evento.

 O Fundo Estadual de Interesses 
Difusos e Coletivos tem o objetivo 
de garantir investimentos neces-
sários à modernização tecnológi-
ca, capacitação e aparelhamento 
fi nalístico dos órgãos que atuam 
na defesa dos direitos difusos e 
coletivos. Os recursos do Fundo 
Estadual poderão ser garantidos 
por meio de valores de multas pre-
vistas nas ações ajuizadas pelos 
membros do Ministério Público.

 O governador Flávio Dino ex-
plicou que o Fundo é um instru-
mento existente em outros estados, 
mas que carecia de regulação no 
âmbito estadual. De acordo com 
ele, essa é uma ação articulada en-
tres os poderes Executivo, Legis-
lativo e Judiciário para que mem-
bros do Ministério Público possam 
determinar a destinação de mul-
tas, acordos e condenações. “Com 
isso, nós vamos reunir recursos de 
fontes extras orçamentárias, fon-
tes não oriundas propriamente da 
arrecadação de impostos, mas sim 
fontes complementares para o fi -
nanciamento de serviços públi-
cos, de políticas sociais, voltadas 
à proteção de interesses difusos”, 
explicou.

Flávio Dino sublinhou que 
o objetivo do governo é fazer 
uma gestão participativa do 
Fundo, com o Ministério Pú-
blico e com a sociedade civil. 
“Não será apenas o Executivo 
que terá a gestão sobre o Fun-
do. Ele será destinado a pro-
jetos de interesse autentica-
mente vinculados, aos direitos, 
expectativas, desejos da maio-
ria dos maranhenses. Estamos 

hoje aproveitando o ensejo do 
início da Semana Nacional do 
Meio Ambiente para afirmar a 
importância desse instrumen-
to”, acentuou. 

Durante o Seminário, o 
governador ressaltou os be-
nefícios que esse Fundo tra-
rá para a temática ambiental, 
uma vez que ele poderá e de-
verá financiar projetos de re-
cuperação ambiental, de pre-

servação dos rios, das matas, 
florestas e da fauna. “Espero 
agora que a partir desse mu-
tirão entre os três poderes e 
dessa oportunidade de con-
versar com os juízes haja a 
efetivação desse fundo para 
que ele tenha a máxima eficá-
cia possível e seja um instru-
mento de transformação da 
realidade do nosso Estado”, 
enfatizou Flávio Dino.

Durante o seu discurso, o governador enalteceu as várias ações que estão sendo implementadas 
para a recuperação da balneabilidade das praias e rios maranhenses, sobretudo dos rios Pimenta e Ca-
lhau; a despoluição dos pontos de esgoto da Lagoa da Jansen e a fi nalização da Estação de Tratamento 
de Esgoto do Vinhais, que ajudará na despoluição do Rio Anil.

 O secretário de Meio Ambiente, Marcelo Coelho, participou da abertura do seminário e destacou 
que o Fundo Estadual de Interesses Difusos e Coletivos é importante para a formulação de políticas pú-
blicas que atendam as necessidades ambientais. “Hoje nós já temos o Fundo de Recursos Hídricos e o 
Fundo Estadual de Unidades de Conservação, que são muito específi cos. Com mais esse, iremos poder 
potencializar a aplicação de recursos na área ambiental”, reiterou.
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Dentista baleado
 durante assalto

Polícia investiga para prender autores de assalto que resultou em agressão a 
bala ao presidente da Federação de Automobilismo do Estado do Maranhão

PROVIDÊNCIAS

ALMA-DE-GATO

Governo traz restos 
mortais de Yasmin

Ave utilizada para levar 
drogas a presidiários

JOÃO CARVALHO JR.
ESPECIAL PARA O IMPARCIAL

O Governo do Estado 
do Maranhão tem estu-
dado formas de viabilizar 
a vinda dos restos mortais 
da jovem Yasmin Karen, de 
19 anos, que há um ano es-
tudava Medicina na cidade 
de Cochabamba, na Bolí-
via. A estudante, no últi-
mo domingo, foi encontra-
da morta no apartamento 
onde morava.

De acordo com a asses-
soria da Secretaria de Es-
tado de Desenvolvimento 
Social, pasta responsável 
para resolver os assuntos 
burocráticos que inviabi-
lizam o retorno imediato 
de familiares com os res-
tos mortais, contatos diá-
rios estão sendo feitos com 
a irmã e amigas da jovem 
que estão na Bolívia. A se-

Nasci de novo. 
Graças a Deus, a 

Jesus Cristo e Nossa 
Senhora, estou 

podendo dar este 
testemunho

 Giovanni, 
odontólogo

O CRIME

A ação criminosa, confor-

me a Polícia Civil, através do 

delegado Vital Rodrigues de 

Carvalho, titular da Delegacia 

de Roubos e Furtos (DRF), foi 

praticada por dois elementos 

e aconteceu na manhã dessa 

quarta-feira, 1º de junho.

O odontólogo e presidente da 

Federação de Automobilismo do 

Estado do Maranhão (Faem), Gio-

vanni Ramos Guerra, foi atacado 

quando saía de sua residência, na 

Rua Urbano Santos, bairro Três 

Poderes, em  Imperatriz.

Os dois bandidos, conforme 

imagens de câmeras de se-

gurança, chegaram em uma 

motocicleta Honda Fan 150, 

cor vermelha. Ao abrir o por-

tão, um dos bandidos entrou 

na casa. O outro fi cou na moto, 

posicionado do outro lado da 

rua. Quando percebeu que es-

tava sendo assaltado, Giovanni 

Guerra, que conduzia o CRV-

4WD, da Honda, jogou o veícu-

lo contra a motocicleta. O que 

entrou na casa saiu e disparou 

contra Giovanni, que, mesmo 

baleado, saiu do carro e correu 

para o interior da residência.

Os dois bandidos pegaram 

como refém um homem que 

passava em um carro e o obri-

garam a conduzir o veículo de 

Giovanni, que foi encontrado 

abandonado na Avenida JK, 

próximo ao antigo Casablan-

ca. A motocicleta usada pelos 

bandidos, uma Honda Fan, cor 

vermelha, placa PSF-2611 Im-

peratriz, foi apreendida e se en-

contra na Regional.

O odontólogo foi levado para 

o Hospital São Rafael, onde pas-

sou por tratamento e não corre 

risco de morte. Giovanni Ramos 

Guerra considerou o fato de ele 

não ter morrido como uma bên-

ção de Deus. “Graças a Deus, a 

Jesus Cristo e Nossa Senhora, 

estou podendo dar este teste-

munho. Não precisou nem me 

operar. Vocês não podem saber 

o tamanho da misericórdia e 

do milagre que aconteceu na 

minha vida. Nasci de novo. Um 

beijo enorme a todos e fi quem 

com Deus e que ele continue a 

nos proteger”, disse Giovanni no 

leito do hospital.

Esse foi o segundo caso de 

vítima de assaltos baleada em 

menos de 24 horas. Na última 

terça-feira, o jovem empresá-

rio Lucas Ezir Leite foi baleado 

ao reagir a um assalto na Pra-

ça Brasil.
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BANDIDOS

tentaram o assalto e 
balearam a vítima

Giovani Ramos já se encontra fora de perigo, no leito do hospital

Ave foi treinada para levar drogas para dentro do presídio 

cretaria aguarda o envio de 
documentações necessárias 
para solicitar a verba neces-
sária para que o caso seja 
resolvido. Existem ainda 
alguns entraves jurídicos 
e burocráticos que preci-
sam ser contornados.

O corpo de Yasmin Karen 
foi cremado ontem na pró-
pria cidade de Cochabamba, 
logo após a devida autori-
zação da família. A empresa 
funerária que vai tratar de 
outros trâmites ainda não 
passou os gastos totais, o 
que atrasa ainda mais a vol-
ta das cinzas da jovem, algo 
que só deve acontecer de-
pois do domingo.

A embaixada brasileira na 
Bolívia informou que o laudo 
preliminar acusa a causa da 
morte por sufocamento por 
refluxo. A polícia trabalha 
com esta hipótese e tam-
bém a de envenenamento.

Todos sabem da existên-
cia de pombos-correios e que 
pagagaios podem aprender 
a falar, mas que uma alma-
de-gato aprenderia a trafi car, 
isso já não era esperado.

Mas como todos sabem 
que os bandidos inventam 
cada uma para burlar a lei, 
pode acreditar que acon-
teceu. Integrantes de uma 
facção criminosa treinaram 
uma alma-de-gato para trans-
portar drogas para dentro do 
Complexo Penitenciário de 
Pedrinhas. A ave foi capturada 
após pousar, na noite da últi-
ma quarta-feira (1º), nas de-
pendências do pátio interno 
da Unidade Prisional de Res-
socialização (UPR) São Luís 
6 (antigo CDP) de Pedrinhas. 
O pássaro tinha uma identi-
fi cação no peito - Primeiro 
Comando da Capital (PCC), 
uma das mais violentas do 

país - e a frase: ‘Até a morte’.
Agentes do Grupo de Es-

colta e Operações Especiais 
(Geop) capturaram o passari-
nho trafi cante, que tinha em 
uma das patas um papelote 
com maconha.

Em nota, a Secretaria de 
Estado de Administração Pe-
nitenciária (Seap) confi rmou 
a captura do pássaro. A Su-
pervisão de Segurança Interna 
(SSI) encaminhou o material 
apreendido para o Instituto 
de Criminalística (Icrim) para 
que sejam feitos os exames 
toxicológicos de praxe e co-
municou a ocorrência à Polí-
cia Judiciária para que apure 
a procedência da ave e, con-
sequentemente, a autoria do 
ato criminoso. O pássaro Piaya 
cayana - nome científi co - é 
uma ave cuculiforme da fa-
mília Cuculidae, originário 
da Guiana Francesa.

P
oliciais do Serviço de 
Inteligência da Polícia 
Militar continuam in-
vestigando para tentar 

prender os autores do assalto 
que resultou em agressão a bala 
ao odontólogo e presidente da 
Federação de Automobilismo do 
Estado do Maranhão, Giovani 
Ramos Guerra, em Imperatriz.

Ontem, a polícia prendeu 
Daniel Rodrigues Gomes Filho, 
24 anos,  em uma residência 
no Centro, onde mora um dos 
principais suspeitos do crime, 
que está foragido. Apesar de 
não ter participado da ação cri-
minosa,  Daniel  ficou detido, 
pois foram apreendidos com 
o suspeito uma motocicleta e 
um celular sem a comprovação 
de posse. Daniel tem vida pre-
gressa de crimes, pois ficou dois 
anos na antiga CCPJ, e respon-
de a processo por ameaça a um 
monitor, assaltos e homicídio. 
Os dois últimos crimes foram 
praticados no vizinho estado do 
Tocantins, onde ele se encon-
trava em liberdade provisória. 
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 O evento tem início às 
8h da manhã, com os 
treinos livres em tempos 
separados para cada 
categoria. Em seguida, 
começa a tomada de 
tempos,  seguida pelo 
intervalo para almoço. 
A partir das 14h, até as 
16h, serão realizadas as 
baterias de cada categoria. 
A premiação ocorrerá até às 17h.

Programação

FUTSAL 

Educando 
vence todos 
os jogos na  
Copa Aberta

Disputa 
fi ca mais
acirrada 
Terceira etapa do Maranhense de Kart ocorre amanhã. A partir das 14h, os pilotos vão para 
a pista do Kartódromo João Sallem, no Complexo Esportivo Canhoteiro, no Outeiro da Cruz

8h

Início dos 
treinos livres 

Milton Neves, apresentador

GOL DE PLACA
Augusto Pellegrini

PLACA

Esperando que as
coisas melhorem

O clima político e econômico em que o país está en-
volvido se reveste de tamanha importância que os temas 
esportivos – e os comentários deles advindos – estão per-
dendo a força.

A preocupação das pessoas está voltada para outro 
campo que não o esportivo, diminuindo a costumeira ir-
reverência circense entre torcedores rivais.

O esporte deixou de ter relevância diante de um mar 
de problemas de amplitude nacional, pois o torcedor está 
mais preocupado em garantir o emprego, o salário e as 
condições de vida do que em discutir rivalidades por puro 
lazer. Afinal, relembrando Milton Neves, “apesar de o fu-
tebol ser importante, ele é a coisa menos importante en-
tre as coisas mais importantes da vida”.

Além do mais, estamos atravessando uma entressafra 
de notícias esportivas, e às vezes fica até difícil ao comen-
tarista discorrer sobre um assunto que possa levantar po-
lêmica ou provocar um motivo de discussão.  

As manchetes poderiam conter as tradicionais críticas 
à seleção brasileira do momento, que muitos preferem 
chamar de seleção do Dunga ou seleção da CBF, depois 
de uma vitória sem sal e sem tempero contra a sofrível 
seleção do Panamá, mas isto vem sendo comentado há 
meses. Repetindo o jargão que está na moda, “esta sele-
ção não me representa”.

Para completar, se a seleção não engrenar teremos um 
múltiplo prejuízo, pois os clubes estarão desfalcados dos 
seus melhores jogadores durante algumas rodadas do cer-
tame nacional, criando uma situação curiosa onde nin-
guém ganha e todos – seleção, clubes, torcida e o espe-
táculo – perdem.

Talvez seja esperar demais que a seleção brasileira mude 
a sua cara mesmo com a adoção de jogadores novos que 
podem fazer a equipe jogar um futebol mais leve. O ide-
al seria trocar de técnico e de conceito, o que fatalmen-
te acontecerá no caso de um mau desempenho na Copa 
América e na competição olímpica.

O futebol brasileiro está precisando de uma recicla-
gem geral, começando pelos dirigentes, passando pelos 
técnicos e desembocando nos jogadores. Quanto mais 
profissional se torna o futebol no exterior, mais amado-
rístico ele vai ficando no Brasil.

Os dirigentes administram mal e não concedem aos 
técnicos um tempo razoável para que seja implantada 
uma filosofia de jogo, os técnicos não conseguem impor 
um sistema que se adapte os jogadores que eles têm em 
mãos e os jogadores não treinam fundamentos, se limi-
tando à preparação física e às peladas regulares. Isto será 
assunto para um próximo artigo.

Tenho muita desconfiança do que poderá acontecer na 
Copa América - e a Copa Libertadores já deu uma mostra 
de como está o futebol dos outros países sul-americanos 
comparado com o nosso.

Por outro lado, o Campeonato Brasileiro ainda não 
esquentou.

Depois da primeira rodada muito se falava do Palmei-
ras, que vinha com cara de imbatível com seu elenco for-
te e um técnico com boas ideias que tem o time na mão, 
mas no momento é a dupla gaúcha que vem sustentando 
as primeiras posições ao lado do Corinthians, que voltou 
a ser vencedor praticando um futebol pouco atraente.

Com um equilíbrio pra baixo (nenhum clube alcançou 
os 100% de rendimento, e ainda estamos nas rodadas ini-
ciais), é muito cedo para que se faça qualquer prognós-
tico. Acredita-se, no entanto, que pouco a pouco os ve-
lhos papões começarão a se destacar no pelotão da frente, 
embora até agora alguns deles não passem de uma pálida 
decepção, caso do Cruzeiro, Santos e Botafogo.

Na Série B o Vasco vai liderando e mantendo uma in-
vencibilidade de sete meses. O time vai seguindo a tran-
cos e barrancos e todos sabem das dificuldades que terá 
pela frente, mas apesar de o campeonato ainda estar no 
início, o time de São Januário esbanja vibração e segue na 
primeira colocação mostrando condições de fazer uma 
campanha que poderá trazê-lo de volta à Série A.

Exatamente no outro lado da tabela, apenas um ponto 
ganho e um gol marcado nas cinco partidas disputadas, 
segue melancolicamente o Sampaio Correia. Ao contrário 
do Vasco, o tricolor é um poço de desânimo e os desacer-
tos vão se acentuando a cada rodada, sem que o técnico, 
seja lá quem for, consiga melhorar o futebol praticado.

ACA

Apesar de o 
futebol ser 
importante, ele 
é a coisa menos 
importante 
entre as 
coisas mais 
importantes
da vida

Pilotos vão disputar terceira  fase do Estadual

R
eunindo as categorias 
Novatos e Graduados 
F4, Sênior e Graduados 
2T,  começa amanhã, na 

pista do Kartódromo João Sallem, 
no Complexo Esportivo Canho-
teiro, a terceira etapa do Cam-
peonato  Maranhense de Kart. 
Entre os novatos da categoria 
F4, os pilotos André Luis (atual 
líder) e Celso Nazareno (vice-
líder) são os grandes favoritos, 
seguidos de Daimler, que vem 
apresentando  um avanço nas 
classificações, mas ainda não 
teve muita sorte em corridas. 

Entre os Graduados da F4, 
José Gonçalves segue na lideran-
ça, seguido de Ene Pires, segun-
do colocado na última prova e 
vice-líder da categoria. Os pilo-
tos observam a grande pressão 
de William Camizão, que venceu 
a última corrida e foi desclas-
sifi cado ao fi nal devido a uma 

peça obrigatória ausente em 
seu kart. Ele prometeu vida 
dura ao seus adversários, en-
quanto Rodrigo Luís também 
planeja descontar a diferença 
para os demais. O piloto foi o 
vencedor da última etapa, com 
a desclassifi cação de Camizão.

Na Sênior 2T, a briga segue 

acirrada, e Serra Neto Lidera a 
classificação após grande briga 
com os pilotos Marcelo Mota e 
Paulo Sergio na última corri-
da. Na vice-liderança, segue o 
piloto Marcos Gonçalves, ven-
cedor da última etapa da cate-
goria. Entre os pilotos da Gra-
duados 2T, o líder da categoria 
é o veterano e multicampeão 
Marcelo Medeiros, ganhador 
das duas primeiras corridas do 
ano. Próximo do veterano pi-
loto estão Marcos Regadas e 
Carlos Eduardo.

 Regadas não deve parti-
cipar da prova, por motivo de 
compromissos profissionais. 
A categoria deve ter o retorno 
dos pilotos Geoberg Abdalla 
e Bruno Max. Entre os pilotos 
da Sprinter, o líder absoluto é 
Henri Forest,  piloto que conta 
com apoio da Lei de Incenti-
vo do Estado do Maranhão. Ele 

usará a prova para preparação 
em mais uma participação no 
Troféu Academia, em Portugal. 
Marcos Gonçalves Filho é seu 
concorrente mais próximo, vi-
ce-àsíder do campeonato.

Se tem um time que vive 
um grande momento na Copa 
Aberta de Futsal Feminino, 
competição promovida pela 
Federação de Futsal do Ma-
ranhão (Fefusma), este é o 
Educando.

 Em três jogos realizados 
no torneio, a equipe do Edu-
cando  conquistou três vitó-
rias e lidera a Copa Aberta  de 
Futsal do Maranhao, com 9 
pontos ganhos. A última ví-
tima  foi o time do PSG, na 
noite da última quarta-feira, 
no Ginásio Guioberto Alves.

 Nesta partida, válida pela 
quinta rodada, as meninas do 
Educando suaram, mas con-
seguiram vencer o PSG por 4 
a 3. Com o resultado, a equipe 
assumiu a liderança da com-
petição de forma isolada. En-
quanto isso, o PSG segue sem 
pontuar após três jogos dis-
putados.

Além do duelo dentre Edu-
cando e PSG, a noitada tam-
bém marcou o confronto entre 
Moto Club e Brutos. A parti-
da foi bastante equilibrada, 
mas, no fim, o time do Bru-
tos levou a melhor e venceu 
o jogo por 4 a 3. O resultado 
colocou as meninas do Brutos 
na terceira posição na tabela. 
A equipe rubro-negra é ape-
nas a quinta colocada.

Nesta edição, a Copa Aber-
ta de Futsal Adulto Feminino, 
promovida  pela Federação de 
Futsal do Maranhão (Fefus-
ma), conta com a participação 
de sete equipes: Moto Club, 
Athenas, Educando, Roma, 
Brutos, PSG e SLZ/Modelo. 
Na primeira fase, todas se 
enfrentam entre si.



Mais seis reforços
São Luís, sexta-feira, 3 de junho de 2016

Rodrigo Ramos, Elias, Wagner, Rafael Martins, Renan 
Ribeiro e Paulo Marcelo são os novos contratados 

pelo clube tricolor, visando a campanha do Brasileiro 
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A situação é difícil, mas 
completamente reversível. 

Para isso acontecer,  
precisamos muito do apoio 

do nosso torcedor, que 
sempre mostrou força nos 

anos anteriores, e agora não 
pode ser diferente

Rodrigo Ramos, 
goleiro do Sampaio Corrêa

Rodrigo Ramos, ladeado pelo gerente de futebol Arlindo Maracanã e pelo presidente Sérgio Frota

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

A história do confronto en-
tre Sampaio Corrêa e Ceará, no 
Campeonato Brasileiro,  mos-
tra uma ligeira vantagem do 
time alencarino. Foram 15 jo-
gos disputados,  quatro vitórias 
do Sampaio, seis derrotas,  cin-
co empates, 19 gols a favor dos 
bolivianos e 29 contra. Nas cin-
co últimas oportunidades que 
os dois times se enfrentaram, 
no entanto, houve duas vitórias 
do Sampaio e dois empates e 
apenas uma vitória do Ceará, 
nesta competição.

O primeiro jogo entre alvi-
negros e tricolores pelo Cam-
peonato Brasileiro ocorreu em 

1977 e o Ceará ganhou de 4 a 0, 
no dia 6 de novembro. No mês 
seguinte (dia 12) houve empa-
te de 1 a 1. Este mesmo placar 
se repetiu mais duas vezes (78 
e 85), mas neste mesmo ano, 
em abril os cearenses iniciaram 
uma sequência de três vitórias 
que só foi interrompida no ano 
2000, quando o Tricolor venceu 
de 2 a 0.

A maior goleada aplicada pelo 
Ceará Sporting no Sampaio foi 
4 a 0, no dia 6 de novembro de 
77. O placar com maior expres-
são, feito pelo Sampaio sobre 
o adversário,  foi 3 a 1, em 6 de 
junho de 2015.

06/11/77. – SAMPAIO 0 X 4 CEARÁ
07/12/77. – SAMPAIO 1 X 1 CEARÁ
14/05/78. – SAMPAIO 1 X 1 CEARÁ
10/03/85. -  SAMPAIO 1 X 1 CEARÁ
21/04/85. – SAMPAIO 1 X 4 CEARÁ
03/09/86. – SAMPAIO 0 X 3 CEARÁ
05/09/.99. – SAMPAIO 1 X 2 CEARÁ
24/09/00. – SAMPAIO 2 X 0 CEARÁ
02/09/01. – SAMPAIO 2 X 3 CEARÁ
15/10/01. – SAMPAIO 3 X 2 CEARÁ
11/10/02. – SAMPAIO 0 X 4 CEARÁ
31/05/14. – SAMPAIO 2 X 2 CEARÁ
07/10/14. – SAMPAIO 1 X 1 CEARÁ
06/06/15. – SAMPAIO 3 X 1 CEARÁ
11/09/15. - SAMPAIO 1 X 0 CEARÁ

Eis os jogos

Ceará tem ligeira vantagem sobre o Tricolor

D
isposto a apagar a péssima imagem 
que passa para sua torcida neste Cam-
peonato Brasileiro, onde não con-
seguiu vencer, o  Sampaio Corrêa 

anunciou ontem a contratação de mais três 
reforços. A apresentação ocorreu à tarde, no 
CT José Carlos Macieira.

O presidente Sérgio Frota, como havia pro-
metido,  apresentou o goleiro Rodrigo Ramos. 
Sorridente, Rodrigo  manifestou sua satisfa-
ção por estar retornando ao clube. “É como 
se fosse a primeira vez. O Sampaio me abriu 
as portas porque acredita em meu trabalho, 
e eu volto para conquistar. Espero, também, 
ter o apoio do torcedor e reverter toda e qual-
quer desconfi ança em relação à minha vol-
ta”, frisou o paredão.

O goleiro aproveitou para convocar a torci-
da nesta nova etapa: “A situação é difícil, mas 
completamente reversível. Para isso acon-
tecer,  precisamos muito do apoio do nosso 
torcedor, que sempre mostrou força nos anos 
anteriores, e agora não pode ser diferente”.

Elias

Contratado para o setor ofensivo, o ata-
cante Elias também foi apresentado, e quer 
mostrar serviço com a camisa Tricolor: “É um 
grande desafi o, e estou muito feliz com essa 
oportunidade. Espero corresponder bem às 
expectativas e ajudar o Sampaio nessa cami-
nhada”, afi rmou ao site ofi cial.

Além de Rodrigo Ramos e Elias, ainda fo-
ram apresentados o goleiro Rafael Martins, o 
zagueiro Wagner Fogolari, o volante Renan 
Ribeiro e o atacante Paulo Marcelo.A direção 
do clube agora trabalha para colocar todos os 
jogadores à disposição da comissão técnica. 
A expectativa é de que alguns já comecem 
a ganhar condições de jogo a partir de hoje.

Liberados 

Durante a apresentação dos jogadores, o 
presidente também anunciou a liberação do 
goleiro Rafael e do lateral direito Gedeilson. 
Frota destacou que as medidas fazem par-
te das adequações programadas pelo clube, 
em trabalho conjunto com a comissão téc-
nica. Outros atletas deverão ser chamados 
nas próximas horas para acertar sua saída 
ou até mesmo um empréstimo.

Elias,
atacante

Renan
 Ribeiro,
volante

Paulo
Marcelo,
atacante

Rafael,
goleiro

Wagner,
zagueiro

FONTE: MANOEL MARTINS



Psirico é uma das atrações 
confirmadas na 17ª edição do 
Bacabal Folia. Considerada a 
maior micareta do Maranhão, 
a festa ocorre nos dias 15, 16 e 
17 de julho, e vai reunir uma 
diversidade de estilos musicais 
com toque baiano.

A cidade de Bacabal vai re-
ceber, nas três noites de folia, 
nomes que são sucesso na mú-
sica brasileira, como Ivete San-
galo, Wesley Safadão, Bell Mar-
ques, Babado Novo, Matheus 
& Kauan e Patchanka. O even-
to movimenta a economia de 
Bacabal no Maranhão, geran-
do centenas de empregos dire-
tos e indiretos. Toda cidade se 
mobiliza para receber um gran-
de número de turistas vindos 
de várias partes do Brasil, ge-
rando renda para o município. 
Os trios que estarão presentes 
são os mesmos do carnaval de 

Salvador. Conforme a orzani-
zação, eles farão o arrastão da 
folia em um percurso de 500 
m, entrando na Cidade Folia 
e levando o folião ao delírio.

IMPAR
São Luís, sexta-feira, 3 de junho de 2016
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Editor: Samartony Martins 
Email: samartonymartins@gmail.com

BACABAL FOLIA 2016

Psirico faz primeiro ensaio no Mandamentos Hall
Bacabal Folia chega à sua 17ª edição 

Cortes
Para chegar à versão fi nal, 
o diretor Duncan Jones teve 
que cortar 40 minutos de 
fi lme para se adequar ao 
padrão estabelecido pela 
produtora. O longa fi cou 
com 2h de duração.

David Bowie
Pai do diretor, o cantor 
David Bowie viu uma versão 
prévia do longa antes de sua 
morte. O músico teve acesso 
a um corte não fi nalizado 
de Warcraft, com apenas 
alguns efeitos.

VOCÊ SABIA?

O quê? Show de Psirico em São Luis 

– 1º ensaio para o Bacabal Folia 2016

Quando? Sábado, dia 4 de junho 

de 2016, a partir das 22h

Onde? Mandamentos Hall (Lagoa 

da Jansen)

Venda de ingressos: Central Gajo 

(Shopping da Ilha), Prados Village 

(Av. Holandeses) e Sampaio Mania 

(Rio Anil Shopping)

Valores: Front (Inteira: R$ 100,00/

Casadinha: R$180,00/Meia: R$50,00)

 Camarote (Inteira: R$ 80,00/Ca-

sadinha: R$150,00/Meia: R$40,00)

Arena (Inteira: R$ 50,00/Casadinha: 

R$90,00/Meia: R$25,00)

SERVIÇO 

Lançado com antecedência em 
cerca de 20 países na semana 
anterior ao lançamento nos 
Estados Unidos, o fi lme começou 

com boa arrecadação. Foram US$ 16 milhões na 
primeira sexta-feira. Segundo a revista Variety, o número 

total do primeiro fi m de semana de estreia nesse mercado 
deve chegar a cerca de US$ 30 milhões, em países como 

Alemanha, França, Rússia e Áustria. Apesar disso, as primeiras 
críticas não foram nada favoráveis para o longa de Jones. Na própria 
Variety, o crítico Geoff  Berkshire afi rmou: “Hollywood continua 
imbatível em transformar jogos de sucesso em fi lmes impossíveis de 
se assistir”. Para Berkshire, o excesso de efeitos especiais no longa 
acabam deixando tudo parecido a propaganda de joguinhos de 
guerra para celular. O crítico Steve Rose, do The Guardian, também 
foi impiedoso: “Warcraft é o começo e o fi m para a franquia baseada 
no famoso game…” Menos ácido, Sheri Linden, do Hollywood 
Reporter, até elogiou o esforço de Jones para construir personagens 
fortes, mas também ressaltou: “O fi lme não é envolvente e, se você 
nunca jogou, não vai se importar com ‘Warcraft’”.

Cantor Márcio Victor vai mostrar ao público  muito axé no ensaio

Será um show 
para micareteiro, 
onde ninguém 
vai fi car parado

 
Márcio Victor, 

vocalista

Dos games 
para a 
telona
Dirigido por Duncan Jones, 
o esperado fi lme Warcraft, 

baseado em clássico do universo 
dos jogos, estreia nos cinemas

NEM 
TÃO BEM

ALEXANDRE DE PAULA

O 
diretor Duncan Jones 
assumiu uma missão 
difícil: adaptar para as 
telonas World of War-

craft, clássico do universo dos 
games. Não bastasse o retrospec-
to negativo de filmes baseados 
em jogos, Jones enfrenta o crivo 
de uma legião de fãs fervorosos. 
Até o fim de 2015, eram 5,6 mi-
lhões de usuários ativos (o nú-
mero já chegou a 12 milhões). O 
resultado da batalha do diretor 
chega às telas hoje com Warcraft 
— O primeiro encontro de dois 
mundos.

Para representar a guerra en-
tre humanos e orcs no ficcional 
mundo de Azeroth, o diretor re-
cebeu um orçamento robusto. 
Foram US$ 100 milhões, que pro-
porcionaram uma profusão de 
efeitos especiais e de recursos 
de computação gráfica.

O próprio Jones assumiu, ape-
sar do bom orçamento, a dureza 
da tarefa e disse que um erro seu 
provocaria muito estrago, já que 
a intensidade com que os fãs se 
envolvem com o game é imensa. 
“O que você tem que se lembrar 

com Warcraft sempre, provavel-
mente mais do que com qual-
quer outro jogo de computa-
dor, é que as pessoas passam 
mais tempo neste lugar que nos 
lugares em que vivem”, disse o 
diretor em entrevista ao jornal 
britânico The Guardian.

Outro ponto levantado por 
ele como um dos desafios da 
adaptação foi a necessidade de 
criar um longa interessante tanto 
para quem nunca ouviu falar do 
jogo quanto para quem pratica-
mente vive dentro dele. “Como 
posso fazer um filme de fanta-
sia com personagens cativantes, 
com uma história que realmente 
anda junto, mas, ao mesmo tem-
po, fazer algo totalmente diferen-
te, se você está assistindo como 
um fã?”, questionou.

Para isso, Jones procurou 
aliar à utilização dos efeitos es-
peciais certa profundidade nos 
personagens, como uma tenta-
tiva de humanizar uma história 
que em quase nada tem qualquer 
base real. “Eu quis colocar tanto 
a humanidade quanto a verda-
de, trazer experiências porque 
todos nós passamos, o quanto 
foi possível”, explicou.

O arrastão do Psirico vai pas-
sar amanhã por São Luís. A ban-
da, comandada pelo vocalista 
Márcio Victor, estará de volta 
à ilha, com a responsabilidade 
de fazer o primeiro ensaio para 
o Bacabal Folia 2016, em uma 
noite de muita suingueira e axé 
baiano para sacudir o público 
micareteiro maranhense.

A festa acontece no Manda-
mentos Hall (Lagoa), a partir 
das 22h, e terá a participação de 
artistas locais Bruno Shinoda, 
Herton Rá e Erickson Andrade. 
Os ingressos estão sendo ven-
didos na Central Gajo (Shop-
ping da Ilha), Prados Village (Av. 
Holandeses) e Sampaio Mania 
(Rio Anil Shopping).

Márcio Victor promete levar 
ao palco o show desses 15 anos 
do grupo, com sons que estoura-
ram nos carnavais de Salvador, 
como Pega-Pega, Xenhenhem e 
Lepo Lepo, em um repertório ec-
lético com muita animação ao 
público, conforme já adiantou 

o próprio vocalista: “será um 
show para micareteiro, onde 
ninguém vai ficar parado”.

Ainda em sua passagem pela 
capital maranhense, Márcio Vic-
tor já tem um encontro marca-
do com a imprensa local e sua 

legião de fãs e seguidores. O 
bate-papo acontece, também, 
no sábado (4), na Central Gajo 
(Shopping da Ilha), a partir das 
14h. Por lá, vai rolar distribui-
ção de brindes e sorteios de 
convites para o show.

3
com várias atrações 

na 17ª edição 
da micareta
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 São Luís-MA, 3 e 4 de junho de 2016

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.



 São Luís-MA, 3 e 4 de junho de 2016

Oportunidades
& Veículos

.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EMPRESA DE COMUNICAÇÃO 

RECRUTA NOVOS TALENTOS 

PARA A ÁREA COMERCIAL

Pré-requisito:

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

• Condução própria.

Interessados enviar currículos para 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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-MA, 3 e 4 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.

Aluga-se para temporada 
lat no Grand Solare 

Lençóis Resort de 2 quartos 
totalmente equipado com 

ar, tv, geladeira.

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

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

COHAB

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

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

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

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

COHAJAP

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

COHAMA

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

ESTRADA DE RIBAMAR

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

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

FORTALEZA

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

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

FORQUILHA

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

IPASE

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

JARDIM ELDORADO

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

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

OLHO D’AGUA

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

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

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

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

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

PARQUE ATHENAS

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

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

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

PONTA D’AREIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

PONTA DO FAROL

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

Vende apto na melhor lo-
calização da Ilha c/ vista 
previlegiada da Lagoa e 
do mar c/03 suites. Você 
não vai acreditar, em 80 
parcelas mensais 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
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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.


