
www.oimparcial.com.br
Ano XC   Nº 34.816         TERÇA-FEIRA, 22 DE NOVEMBRO DE 2016          CAPITAL E INTERIOR R$ 2.00

NOSSOS TELEFONES:  GERAL: 3212-2000    COMERCIAL: 3212-2030    CLASSIFICADOS: 3212-2020    CAA - CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE: 3212-2012   REDAÇÃO: 3212-2010 

 1.892 funcionários ameaçados 
com fechamento de agências do 

Banco do Brasil no Maranhão

Uma parte da reserva passa por sérios problemas devido à quantidade 
de lixo descartado indevidamente e, principalmente, por queimadas 
realizadas sem qualquer precaução e que podem causar incêndios .

VIDA

Com a nova mudança, o estado contará apenas com 105 agências em 2017, diferente de 2016, em que possui um total de 118 agências em 

todo o Maranhão. Apenas com a reorganização de suas unidades, o BB estima redução anual de R$ 750 milhões em despesas.

NEGÓCIOS

Lixo invade Reserva do Itapiracó 

Ilson Mateus 
é o novo 

presidente 
da Amasp

BARBÁRIE  Jovem é queimada viva 
e esquartejada no Anjo da Guarda

Desemprego à vista!

Duas chapas 
concorrem à 
presidência 

do Moto Club

Polícia faz busca 
e apreensão 
em casas de 

ex-secretários
 A operação policial realizou apreensão de 

documentos nas casas dos ex-secretários de 
Estado Cláudio Trinchão e Aiko Valente, e no 

escritório de advocacia de Jorge Arturo.
POLÍTICA

BASTIDORES
De cara com a crise

POLÍTICA

Governadores 
vão a Brasília 

para reunião com 
Michel Temer

PAPER TOYS: Casal maranhense investe 
na confecção de brinquedos de papel

VIDA

HONORIO MORERA\\OIMP\D. APRESSS

HONORIO MORERA\\OIMP\D. APRESSS

Luzes e vozes 
na programação de 
Natal do governo 

e prefeitura 

Procura  por 
enfeites  natalinos 

movimenta  o 
comércio da capital 

VIDA 

VIDA

GIIRO ESPORTES



Disputa será de direita com 
a extrema direita

Afirma Fernando Haddad, prefei-
to de São Paulo

Trump irá para Casa Branca 

sem a mulher e filho

Empresários comemoram 

'golpes' na Black Friday 

Após boatos, família diz 

que Chiador passa bem

Hacker implanta chips e 

ímãs no próprio corpo
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O presidente eleito americano, Donald 
Trump, assumirá o cargo no dia 20 janeiro, mas 
sua esposa Melania Trump e seu filho Barron, 
de 10 anos, se mudarão para a Casa Branca 
apenas no fim do primeiro semestre, quando 
se encerra o ano escolar nos Estados Unidos. 
A informação foi confirmada pela equipe de 
transição de Trump no domingo (20), no clu-
be de golfe do presidente eleito, durante um 
dia de reuniões com potenciais membros do 
novo governo. Atualmente, Trump vive com 
Melania e filho num luxuoso apartamento na 
Trump Tower, em Nova York.

O Reclame Aqui lançou ontem uma cam-
panha com vídeos para ajudar os consumi-
dores a não cair em "armadilhas" ou "golpes" 
durante a Black Friday deste ano. Trata-se da 
primeira campanha com mídia paga em 15 
anos do site conhecido por centralizar re-
clamações de consumidores. A Black Friday 
é um evento em que o varejo promete uma 
série de promoções. Na campanha, criada 
pela agência Grey Brasil, foram produzidos 
quatro vídeos que mostram hipotéticos em-
presários comemorando os resultados de-
pois de enganar seus clientes. 

O cantador de bumba Meu Boi João Chia-
dor está se recuperando bem, após sofrer um 
acidente cardio-vascular no último dia 5, se-
gundo informações de sua família. A esposa 
de João, dona Rosa, chegou a passar mal no 
domingo, 20, após boatos de que Chiador te-
ria falecido. A informação errada foi divulgada 
em grupos de mensagem on-line e nas redes 
sociais. A família pede que não divulguem falsa 
informação, já que isso causa um sofrimento 
desnecessário a todos os seus parentes. Nas-
cido em 20 de agosto de 1938, João Costa Reis 
tem o hábito do boi desde menino. 

Uma hacker escocesa identificada como 
Lepht Anonym está implantando microchips 
e imãs no próprio corpo numa tentativa de am-
pliar seus sentidos e conhecimentos. Em entre-
vista, ela contou não se importar com os riscos 
e efeitos ruins e dolorosos dos procedimentos 
amadores a que se submete - mas não acon-
selha ninguém a seguir seu exemplo. "Prefiro 
sofrer com muita dor e adquirir conhecimentos 
do que evitar a dor e ficar sem esses conheci-
mentos." Lepht se define como uma "transu-
manista", que é a filosofia de que podemos me-
lhorar a qualidade da vida usando a tecnologia.

 Falta de água na Bolívia - O governo 
da Bolívia decretou ontem "situação de emergência" 
devido à seca que atinge o país, a pior nos últimos 25 
anos, que provocou interrupções no abastecimento de 
água em sete das dez principais cidades do país.

Papa perdoa aborto tempora-
riamente- O papa Francisco estendeu on-
tem uma concessão dada durante o período do 
Jubileu da Misericórdia anunciando que todos os 
padres poderão absolver de forma indefinida o 
"pecado do aborto", tornando permanente uma 
medida temporária.

Nova sede para o Facebook - O grupo ame-
ricano Facebook anunciou ontem que abrirá uma nova sede 
em Londres em 2017 e criará 500 postos de trabalho, o que 
significa um aumento de 50% do número de funcionários 
no Reino Unido, apesar das incertezas ligadas ao Brexit.

Estou muito doente, preciso 

de ajuda

Shelley Duvall, de O Iluminado, que luta 
contra uma doença mental

Ações diminuíram casos de vio-
lência contra a mulher - http://
bit.ly/2fiKRW0

Michel Temer reabre 'Conse-
lhão' e critica governo anterior 
-  https://goo.gl/VN7uPk

Abertas inscrições para vesti-
bular especial - Letras-Libras 
- https://goo.gl/WWQXxe

Ary Fontoura interpretará Lula 
em filme sobre Operação Lava-
Jato - https://goo.gl/OnMP5T

Governo realiza emissão de do-
cumentos no mutirão do Mais 
IDH - http://bit.ly/2fhWRHn

Escritório da Sra. Cabral chegou a 
R$ 73,1 milhões na gestão do ma-
rido - https://goo.gl/HCfhXK

Caravana do Empreender aten-
de moradores de Pedrinhas - 
https://goo.gl/tmwKWV 

Garotinho apresenta quadro 
'estável', informa hospital 
- https://goo.gl/mPCiEK

Tenho muita sorte 
de estar vivo

Confessa João Gordo em entrevista 
no Jovem Pan Morning Show

Pois é...aconteceu. Um 

infarto e dois stents. E viva 

a vida, com saúde e sorte, 

seguindo com a mesma 

alegria
Maurício Kubrusly, repórter do "Fantástico", 
aos fãs para dizer que está bem após infarto
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DICAS DO ESPECIALISTA

Dicas de segurança na 
decoração natalina

Recomendação
Outra recomendação para 
economizar energia e ainda 
evitar acidentes é desligar 
os pisca-piscas quando 
estiver dormindo ou sair 
de casa. “Isso economiza 
e, até por uma questão 
de segurança, não é bom 
deixar as lâmpadas acesas, 
porque sempre existe um 
risco, assim como qualquer 
equipamento elétrico, de 
superaquecimento”, alerta o 
especialista

– É fundamental orientar as crianças sobre os perigos da rede elétrica 
e evitar a que elas se aproximem dos enfeites luminosos. Os animais 
domésticos também devem ficar longe da decoração.
– Para a instalação de lâmpadas decorativas, deve-se respeitar a dis-
tância mínima de 1,5 metro em relação à rede elétrica.
– Não instale lâmpadas decorativas utilizando os postes da Cemar.
– Todos os enfeites devem ser bem afixados, para que o vento não os 
direcione contra a rede elétrica.
– O conjunto da tomada de energia deve ser desligado ao substituir 
lâmpadas.
– Evite deixar a instalação em área sujeita à chuva ou a alagamentos.
– Proteja os pontos das conexões elétricas e as tomadas adequadamente.
– Siga corretamente as instruções do catálogo do fabricante.
– Dê preferência a lâmpadas de LED. Além de econômicas, não geram 
aquecimento
– Dê preferência aos enfeites impermeáveis, pois são mais seguros, têm 
maior durabilidade e podem ser reaproveitados nos próximos anos.
– Evite as árvores com ramificações de metal se pretende utilizar ilu-
minação ou piscas.
– Desligue os aparelhos e enfeites de Natal ao sair de casa ou na hora de 
dormir. Esta prática evita consumo desnecessário de energia e acidentes.
– Nunca desligue aparelhos elétricos puxando pelo cabo ou fiação. Para 
desligá-los da tomada, utilize o plugue.
– Siga corretamente as instruções do fabricante do produto.
– Faça uma revisão dos fios decorativos e piscas antes de instalá-los.
– Não utilize enfeites de papel em árvores com iluminação elétrica.

F
altando pouco mais de um mês para o Natal, a cidade 
já está no clima das festas e começa a ganhar uma nova 
decoração cheia de lâmpadas coloridas, pisca-piscas 
e árvores cheias de luz. À medida que a cidade 

vai sendo iluminada, é necessário que os cuidados 
sejam redobrados.

O especialista em eficiência energética 
Marcony Melo recomenda que, antes ir às 
compras, seja realizado um planejamento 
para saber que materiais o consumidor 
irá usar na decoração. Deve-se buscar 
produtos que sejam certificados pelo 
Inmetro e que tenham selo de efi-
ciência energética.

Entre os modelos mais indica-
dos, estão as lâmpadas de LED, 
pois são as que aquecem menos 
e possuem maior eficiência que 
as lâmpadas incandescentes. 
Além de serem mais seguras 
em relação a incêndios. É im-
portante que seja estabelecido 
horário para ligar e desligar as 
lâmpadas e os pisca-piscas e é 
recomendado que elas sejam 
colocadas a uma distância mí-
nima de 1m30 da rede elétrica.

Marcony alerta que as ins-
talações mais complexas, como 
as que são feitas em estruturas 
ao ar livre e em fachadas sejam 
realizadas por um profissional que 
possua equipamento de proteção 
e que faça o isolamento adequado. 
Para a decoração interna, é necessário 
que a iluminação tenha uma tomada 
exclusiva e que não seja feito gambiarras 
ou usos de extensões elétricas.

Os enfeites natalinos usam uma carga elé-
trica extra e o compartilhamento de tomadas 
pode gerar curtos circuitos e até choques. Em caso 
de acidentes, a primeira ação deve ser desligar a fon-
te de energia, ou o disjuntor e só então socorrer a vítima 
e fazer os primeiros socorros.

Especialista em eficiência energética recomenda que, antes ir às compras, seja realizado 
um planejamento para saber que materiais o consumidor irá usar na decoração

- Compre pisca-piscas com selo do Inmetro.

- Evite ligar mais de um pisca-pisca em uma tomada. 
O uso de benjamins não é recomendado, pois conectar 
muitos fios na mesma tomada cria uma sobrecarga na 
rede elétrica, o que pode provocar incêndios.

- Para economizar energia, prefira os pisca-piscas com 
lâmpadas de LED, pois, apesar de serem mais caros, 
duram mais e gastam menos luz.

- Quando for colocar o pisca-pisca na árvore, não dei-
xe-o ligado. O procedimento não é seguro porque você 
pode encostar numa parte desencapada do fio ou que-
brar uma lâmpada sem querer e tomar choque.

- Não feche portas e janelas sobre a fiação.

- Para reduzir o gasto de energia, sempre desligue os 
pisca-piscas quando não estiver em casa ou estiverem 
todos dormindo. Essa medida também evita acidentes.

Cada mini lâmpada incandescente tem po-
tência de 5 watts. Um cordão com 100 luzes con-
some 500 watts e, quando ligado por dez horas 
por dia durante um mês, resulta em cerca de R$ 
50 extras na conta.

Os cálculos são do especialista em eficiência 
energética da Elektro, Sergio Gatti. Ele recomen-
da o uso de lâmpadas de LED, que, apesarem de 
serem mais caras, consomem menos energia e 
duram mais tempo. Elas têm potência de até 100 
watts em conjunto e, utilizadas pelo mesmo pe-
ríodo período que as incandescentes, provocam 
aumento de aproximadamente R$ 10 na fatura.

“Para uma família que gosta de iluminação, 
a dica é até dispensar as mais antigas, incandes-
centes, e utilizar as mais modernas”, afirma Gat-
ti. “O enfeite é o mesmo, eu acho que o LED fica 
até mais legal nas árvores”.

VEJA COMO ECONOMIZAR 
NO PISCA-PISCA DE NATAL

DICAS DE SEGURANÇA
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Projeto de Lei
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Será discutido ajuste fiscal e reforma da Previdência que ainda será debatida com 
empresários e sindicalistas, logo após a tramitação, no Congresso Nacional

Governadores vão a 
Brasília para reunião 
com Michel Temer

14

de dezembro é a data 
em que o colegiado vai 
deliberar sobre o caso

Comissão decide investigar Geddel Vieira
DECISÃO

O estado fazer ajuste fiscal significa mudar 
a regra de previdência e, necessariamente, 
ter algum controle da folha, o que significa 

observar o teto para o Poder Judiciário, 
Legislativo e Executivo, e dar instrumentos 
para o governo fazer ajuste de curto prazo

Mansueto de Almeida Junior, secretário de 
Acompanhamento Econômico do Governo

E
m uma tentativa de dis-
cutir políticas de auste-
ridade com os estados, 
o Ministério da Fazenda 

vai reunir hoje governadores de 
todos os estados, em Brasília. 
De acordo com o secretário de 
Acompanhamento Econômi-
co da pasta, Mansueto de Al-
meida Junior, a ideia do gover-
no federal é apresentar ainda 
este ano a Proposta de Emen-
da à Constituição da reforma 
da Previdência, que ainda será 
discutida com empresários e 
sindicalistas, logo após a tra-
mitação, no Congresso Nacio-
nal, da PEC do Teto de Gastos.

Com a reforma da Previ-
dência, o governo pretende 
estabelecer a idade mínima 
de 65 anos para se aposentar 
e acabar com aposentadorias 
especiais, pagas pelos estados 
a policiais militares e bom-
beiros, por exemplo.

Na avaliação de Mansueto, 
esse é um gasto que onera os 
estados. “Hoje, 70% dos apo-
sentados do Rio de Janeiro es-
tão em regimes especiais, en-
tão, se não tiver uma reforma 
da previdência rapidamente, 
é impossível fazer ajuste fiscal 

A Comissão de Ética Pública 
da Presidência da República de-
cidiu abrir procedimento para 
apurar a conduta ética do mi-
nistro da Secretaria de Governo, 
Geddel Vieira Lima, ao procurar 
o ex-ministro da Cultura, Mar-
celo Calero, para tratar de in-
teresses pessoais. Pela manhã, 
o relator do caso, conselheiro 
José Saraiva, havia pedido vis-
ta por não ter tido tempo para 
analisar o assunto, mas duran-
te a tarde ele voltou atrás e vo-
tou pela abertura do processo.

De acordo com Mauro Me-
nezes, presidente da comissão, 
o órgão declarou por unanimi-
dade o início das investigações 
sobre Geddel. “Ele trouxe refle-
xão no sentido de que não gos-
taria de atrasar o andamento 
do processo”, disse Menezes, 
referindo-se ao relator. A par-
tir de hoje, o ministro terá dez 
dias para se manifestar sobre 
o assunto. A depender de ou-
tras informações que serão so-
licitadas, o colegiado já poderá 
deliberar sobre o caso na pró-
xima reunião, marcada para 14 
de dezembro.

A Comissão de Ética Pública 
da Presidência da República de-
cidiu abrir procedimento para 
apurar a conduta ética do mi-
nistro da Secretaria de Governo, 
Geddel Vieira Lima, ao procurar 
o ex-ministro da Cultura, Mar-
celo Calero, para tratar de in-
teresses pessoais. Pela manhã, 
o relator do caso, conselheiro 
José Saraiva, havia pedido vis-
ta por não ter tido tempo para 
analisar o assunto, mas duran-
te a tarde ele voltou atrás e vo-
tou pela abertura do processo.

O presidente do órgão infor-
mou que, enquanto os conselhei-
ros discutiam o assunto, o minis-
tro Geddel telefonou à comissão. 
“Ele se mostrou disposto a prestar 
esclarecimentos que julga perti-
nentes, mostrou boa vontade em 

no Brasil”, destacou, durante 
seminário da Fundação Getu-
lio Vargas, no Rio de Janeiro.

Segundo o secretário, é fun-
damental ainda que os estados 
possam discutir um ajuste das 
despesas, “passando pelas fo-
lhas de pagamento, no curto 
prazo”. Ao contrário do gover-
no federal, que empenha cer-
ca de 22% das despesas com 
folhas de pagamento, esses 
custos, nos estados, variam 
entre 60% e 70%, disse.

“O estado fazer ajuste fiscal 

significa mudar a regra de pre-
vidência e, necessariamente, ter 
algum controle da folha, o que 
significa observar o teto para 
o Poder Judiciário, Legislativo 
e Executivo, e dar instrumen-
tos para o governo fazer ajuste 
de curto prazo”, disse, esclare-
cendo que uma ação na Justiça 
ainda não permite demissões.

Para conseguir que emprés-
timos sejam pagos ao gover-
no federal, Mansueto revelou 
que, nos últimos seis meses, as 
conversas melhoraram, pois 

os problemas são semelhan-
tes, assim como a recepção a 
mudanças. “Hoje em dia, no 
Brasil, se você coloca os gover-
nadores na sala, não faz muita 
diferença se um governador é 
do PT, do PCdoB ou do PSDB”, 
comentou.

BNDES

O secretário também apro-
veitou para explicar que, por 
falta de autorização do Tribu-
nal de Contas da União, não é 
possível usar os R$ 100 bilhões 
do Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e So-
cial (BNDES) para estancar a 
crise nos estados. O dinheiro 
faz parte de um empréstimo, 
sem juros, dado pelo Tesou-
ro, mas que agora vai voltar 
aos cofres do governo.

Mansueto explicou que, 
para reaver o dinheiro, no âm-
bito do esforço fiscal, foi ne-
cessária uma autorização do 
TCU, por meio da antecipação 
de votos dos conselheiros. A 
decisão final deve sair nes-
ta semana ou na próxima. “A 
maioria já deu sinal verde”, 
antecipou o secretário.

Ele se mostrou 
disposto a prestar 

esclarecimentos que 
julga pertinentes, 

mostrou boa vontade 
em responder com 
máxima rapidez a 

comissão. Expressei ao 
ministro que ele terá 
todas as condições 

de oferecer sua 
manifestação...

Mauro Menezes, 
presidente da comissão

rola, veio a público dizer que o 
presidente Michel Temer deci-
diu manter o ministro no cargo.

Segundo Mauro Menezes, a 
comissão não cogita levantar dú-
vidas sobre a atitude do conse-
lheiro José Saraiva devido à sua 
mudança de opinião. “O tempo 
foi muito exíguo para cada um 
formar sua convicção. Temos o 
maior respeito pelo conselheiro 
Saraiva, os posicionamentos dele 
foram fundamentados”, disse, 
explicando que as denúncias 
surgiram nas últimas 48 horas. 
Hoje, um dos sete membros da 
comissão de ética será sortea-
do relator do caso.

responder com máxima rapidez 
a comissão. Expressei ao ministro 
que ele terá todas as condições de 
oferecer sua manifestação. A co-
missão levará em conta seu pro-
nunciamento, produzirá provas 

que ele eventualmente desejar. 
Foi uma conversa amistosa, cor-
dial”, disse Menezes.

Pedido de demissão

O ex-ministro da Cultura, 
Marcelo Calero, pediu demissão 
do cargo na última sexta-feira 
(18), alegando razões pessoais. 
No fim de semana, em entrevis-
ta ao jornal Folha de S.Paulo, 
afirmou que o ministro Geddel 
Vieira Lima o pressionou a in-
tervir junto ao Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan) para liberar 
a construção de um edifício de 
alto padrão em Salvador, onde 
ele adquiriu um imóvel.

O empreendimento não foi 
autorizado pelo instituto e por 
outros órgãos por ferir o gaba-
rito da região, que fica em área 
tombada. Também em entrevista 
à Folha, Geddel admitiu ter con-
versado com Calero sobre a obra, 
mas negou tê-lo pressionado. Du-
rante a tarde de ontem, o porta-
voz da Presidência, Alexandre Pa-

Cintra

O deputado Raimundo 
Cutrim (PCdoB), durante a 
sessão desta segunda-feira 
(21), criticou a depredação 
que está acontecendo no 
Centro Integrado Rio Anil 
(CINTRA), pelos alunos 
contrários à tramitação da 
Proposta de Emenda Cons-
titucional nº 55, que dispõe 
sobre o congelamento dos 
gastos no Brasil. Cutrim dis-
se que a ocupação, que já 
ultrapassa os 30 dias, está 
causando sérios transtor-
nos ao patrimônio público.

Este ano, milhares de alunos da rede pública municipal 
e estadual de Imperatriz e região serão beneficiados com 
vales-livros, no valor de R$20 reais cada, para aquisição 
de títulos de suas preferências e materiais educacionais, 
durante a realização do 14º Salão do Livro de Imperatriz. 
A iniciativa é do deputado estadual Professor Marco Au-
rélio (PCdoB), que participou do processo de elaboração 
e criação do “Vale-Livro” ainda na 13ª edição do evento. 
O sucesso foi tamanho, que o parlamentar optou por do-
brar o recurso destinado este ano. “Ano passado tivemos 
a enorme satisfação poder proporcionar esta alegria para 
milhares de crianças, dando a elas a oportunidade de ad-
quirir livros e materiais, como forma de incentivo à leitura. 
Nada mais justo que ampliar e levar essa oportunidade para 
ainda mais jovens. Este ano destinei emenda parlamen-
tar de 200 mil reais que beneficiarão 10 mil alunos da rede 
pública de Imperatriz e região, onde alcançaremos alunos 
do ensino fundamental e médio”, afirmou Marco Aurélio.

A deputada Francisca Primo (PCdoB) apresentou o 
Projeto de Lei nº 209/16, que dispõe sobre a inclusão 
da disciplina Introdução ao Estado do Direito (IED) 
na estrutura curricular do ensino médio da rede pú-
blica de ensino, no Estado do Maranhão. Ao justifi-
car a proposta - que está na pauta para recebimento 
de emendas – Francisca Primo destacou que a disci-
plina IED fornece conhecimentos basilares, gerais e 
comuns a qualquer área do Direito. “Seriam noções 
fundamentais para a compreensão dos direitos de 
cada cidadão, referindo-se a diversos conceitos cien-
tíficos utilizados no Direito com objetivos pedagógi-
cos”, acentuou a deputada, frisando ainda que, a ini-
ciativa propiciará ao estudante uma visão global de 
todo o conteúdo existente na área do Direito.

Homenagens - No próximo dia 24 de novembro, às 11h, 
a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realizará 
sessão solene em comemoração ao Dia Nacional do Con-
selheiro Tutelar. A data é celebrada em 18 de novembro. A 
realização da sessão é fruto de uma solicitação da União de 
Conselheiros (as) e Ex-Conselheiros (as) Tutelares do Ma-
ranhão (Unicectma) à deputada estadual Valeria Macedo. 
 
Campanha contra o racismo - O deputado Zé 
Inácio participou, na manhã da última sexta-feira (21), da 
mesa de abertura do Seminário da Campanha de Com-
bate ao Racismo e falou da importância do negro para 
a história do Maranhão e na sua formação cultural. “Os 
negros sempre resistiram e lutaram contra a opressão, as 
injustiças e o preconceito e devem seguir lutando para 
que seus direitos e sua raça sejam respeitados.”, afirmou 
Zé Inácio. O deputado aproveitou a oportunidade pra 
lembrar a recente aprovação da assembleia legislativa 
do Projeto de Resolução Legislativa, de autoria do mes-
mo, que cria a medalha ‘Negro Cosme’.

Esclarecimentos 

O deputado Max Barros 
(PRP) informou, na sessão 
plenária desta segunda-feira 
(21), que o superintendente 
do Banco do Brasil no Ma-
ranhão, Ingo Kobarg Júnior, 
confirmou nova data para 
comparecer à Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, para 
prestar esclarecimentos so-
bre o fechamento de agên-
cias bancárias no estado. 
Ele deverá comparecer na 
Casna próxima terça-feira 
(29). O parlamentar é autor 
do Requerimento.
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Raimundo Borges

De agora em diante os 
sacerdotes podem perdoar 
aquelas que tenham procurado 
o pecado do aborto

Do papa Francisco, ao conceder aos sacerdotes, através 
de uma carta apostólica divulgada ontem, a faculdade de 
absolver quem praticou aborto.

21
O Instituto de Arquite-
tos do Brasil (IAB) divul-
gou nota na qual apoia 
a presidente do Iphan, 
Kátia Bogéa, no caso Ge-
ddel Vieira, um rolo que 
derrubou o ministro da 
Cultura, Marcelo Cale-
ro, tendo como centro a 
construção do espigão 
Costa España, de alto 
padrão, em Salvador, 
na área tombada pelo 
Patrimônio Histórico. 

Dois dias antes de o mi-
nistro da Cultura pedir 
o boné, a presidente do 
Iphan, Kátia Bogéa, deter-
minou o embargo das obras 
do condomínio La Vue, em 
Salvador. Ela levou em 
conta parecer técnico 
da Câmara de Análise 
de Recursos do Iphan, 
que é “contundente so-
bre o impacto da cons-
trução sobre bens tom-
bados em seu entorno”.

Encontro 
nacional

A reunião teve a 
intermediação do deputado 
Carlos Alberto (PRB-AM), 
coordenador da instituição 
na Região Norte. 
“Desejamos ser porta-
voz das crianças desse 
país e buscar formas de 
investimentos em políticas 
públicas não como gastos 
e, sim, investimentos”, 
pontuou o deputado. 
A próxima reunião da 
Fenacria acontece no dia 12 
de dezembro, em Brasília-
DF, onde será definida a 
pauta de trabalho para 
2017 e os detalhes para a 
eleição da nova diretoria 
da instituição.

Os ex-secretários Cláudio Trinchão e Akio Valente são suspeitos de compor esquema 
de compensações fiscais ilegais que beneficiou 190 empresas no Maranhão

Busca e apreensão em 
casas de ex-secretários

Moção é aprovada por parlamentares
DIREITOS DOS ADOLESCENTES

VIVIANE PASSOS

A 
Polícia Civil realizou on-
tem busca e apreensão 
de documentos nos en-
dereços residenciais dos 

ex-secretários de Estado Cláu-
dio Trinchão e Aiko Valente, na 
residência e no escritório de 
advocacia de Jorge Arturo e na 
empresa Centro de Tecnologia 
Avançada (CTA).

Os ex-secretários da Secre-
taria de Estado da Fazenda (Se-
faz) do governo Roseana Sarney, 
Cláudio Trinchão e Akio Valen-
te, são suspeitos de compor es-
quema de compensações fis-
cais ilegais que beneficiou 190 
empresas no Maranhão entre 
os anos de 2009 e 2014. 

A determinação para as bus-
cas partiu da juíza da 8ª Vara 
Criminal, Cristiana Ferraz, que 
atendeu a um pedido do Minis-
tério Público. Os oficiais foram 
acompanhados de promotores 
de Justiça. De acordo com a 2ª 
Promotoria de Justiça de Defe-
sa da Ordem Tributária e Eco-
nômica de São Luís, não houve 
nenhuma incursão à casa da ex-
governadora Roseana Sarney.

Caso Sefaz

A Operação Simulacro que 
investiga esquema fraudulento 
de concessão de isenções fis-
cais pela Secretaria de Estado 
da Fazenda (Sefaz) a empresas, 
causou um prejuízo de mais de 
R$ 410 milhões aos cofres pú-
blicos. Mas o Ministério Público 
estima que o prejuízo ultrapas-
se R$ 1 bilhão. A denúncia foi 

O deputado estadual Júnior 
Verde (PRB) aprovou, na última 
sexta-feira (18), Moção que será 
encaminhada a todos os pre-
sidentes de Tribunais de Con-
tas do Brasil, solicitando uma 
maior efetividade na análise 
do controle das contas públi-
cas com base no artigo 227 da 
Constituição Federal (CF), vi-
sando à efetivação do “princí-
pio constitucional da priorida-
de absoluta e proteção integral 
da criança e do adolescente”.

A aprovação se deu no últi-
mo dia de participação do par-
lamentar na reunião da Fren-
te Parlamentar Interestadual 
de Mobilização Nacional Pró-
Criança e Adolescente (Fena-
cria), realizada em Manaus (AM).

O encontro reuniu deputa-
dos de 10 capitais brasileiras 
por três dias, com a proposta 
de compartilhar problemas e 
soluções do universo infanto-
juvenil brasileiro. Em pelo menos 
três matérias, os parlamentares 
que integram a Frente concor-
daram e firmaram um acordo 
que busca blindar, com a ajuda 
do Governo Federal, a preserva-
ção dos direitos infantojuvenis 
brasileiros.

Ponderações 

Dentre as medidas aprovadas 
e que vão compor um documen-
to a ser entregue, em princípio 
ao Ministério das Cidades, a 
proposta de incluir como crité-
rio de avaliação para a conces-
são de moradias do programa 
“Minha Casa, Minha Vida” pon-
derações registradas nos Con-
selhos Tutelares com dados de 
violação dos direitos da criança 
ou de vulnerabilidade. 

Outro pedido reivindicado pe-

Residência de Cláudio José Trinchão Santos no Condomínio Golden 
Green no Cohajap; Residência de Akio Valente Wakiyana no Condomí-
nio Andorra no Olho d’Água;

Residência de Jorge Arturo Mendoza Reque Junior no Edifício Tercei-
ro Milênio no Olho d’Água e em seu escritório de advocacia no Edifício 
Century Multiempresarial, São Marcos; Centro de Tecnologia Avançada 
(CTA) de propriedade dos representados no Planalto Anil III.

ENDEREÇOS VISTORIADOS

R$ 410
MILHÕES 

de prejuízo aos cofres 
públicos

oferecida no dia 21 de outubro, 
contra onze ex-gestores, servi-
dores públicos e demais envol-
vidos nas práticas criminosas.

Foram denunciados o ex-se-
cretário de Estado da Fazenda, 
Cláudio José Trinchão Santos; o 
ex-secretário de Estado da Fa-
zenda e ex-secretário-adjun-
to da Administração Tributá-
ria, Akio Valente Wakiyama; o 
ex-diretor da Célula de Gestão 
da Ação Fiscal da Secretaria de 
Estado da Fazenda, Raimundo 

José Rodrigues do Nascimen-
to; o analista de sistemas Edi-
milson Santos Ahid Neto; o ad-
vogado Jorge Arturo Mendoza 
Reque Júnior; Euda Maria La-
cerda; a ex-governadora do Ma-
ranhão, Roseana Sarney Mu-
rad; os ex-procuradores-gerais 
do Estado, Marcos Alessandro 
Coutinho Passos Lobo e Hele-
na Maria Cavalcanti Haickel; 
e o ex-procurador adjunto do 
Estado do Maranhão, Ricardo 
Gama Pestana.

Os ex-secretários da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz)  do governo, Akio Valente e Cláudio Trinchão

Foi um encontro extremamente proveitoso. Já 
desenvolvemos um trabalho permanente no 
Maranhão e levamos nossa experiência para 

assegurar que famílias cujos filhos tenham sofrido 
qualquer espécie de violência sejam priorizadas 
nos programas de cunho social em todo o Brasil

Júnior Verde, deputado estadual

Reunião dos 
parlamentares da 

Fenacria foi  
realizada em  
Manaus (AM)

los deputados sugere uma alte-
ração no Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) com am-
paro legal para que a entrada de 
recursos federais nos Conselhos 
Tutelares seja desvinculada de 
prefeituras brasileiras (que na 
maioria das vezes retêm os re-
passes), deixando a União res-
ponsável por nomear um minis-
tério ou secretaria que faça chegar 
essas verbas aos conselheiros. 

E, como último ponto, a pre-
sidência da Fenacria instruiu 

seus membros a buscarem o 
diálogo, de forma simultânea 
nos estados, com os movimen-
tos estudantis, na intenção de 
se antecipar a possíveis con-
frontos entre essas agremiações 
e o poder público como já re-
gistrado em algumas cidades. 

“Foi um encontro extrema-
mente proveitoso. Já desenvol-
vemos um trabalho permanente 
no Maranhão e levamos nossa 
experiência para assegurar que 
famílias cujos filhos tenham so-

frido qualquer espécie de vio-
lência sejam priorizadas nos 
programas de cunho social em 
todo o Brasil”, justificou o de-
putado Júnior Verde.

190
empresas foram beneficiadas 

no Maranhão

Rolo dos rolos (1)
O Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-

nal, presidido pela ex-superintendente no Maranhão, Kátia 
Bogéa, hoje no centro da polêmica envolvendo o ministro 
Geddel Vieira Lima, sofre processo de esvaziamento desde 
a criação da Secretaria Nacional de Patrimônio Histórico.

Rolo dos rolos (2)
Ontem, o Conselho de Ética da Presidência aprovou a 

abertura de investigação contra Gedel Vieira, mas um alia-
do dele no órgão pediu vista e a decisão ficou para dezem-
bro. E Michel Temer decidiu mantê-lo no cargo. Já Kátia 
Bogéa está no olho do furacão, que traz na enxurrada um 
AP de R$ 2,6 milhões no condomínio La Vue.

De cara com a crise
A crise que afeta o Brasil, sem data para terminar, atinge, 

em cheio, os municípios que, a partir de janeiro, contarão 
com novos prefeitos, ou os atuais reeleitos. Além do Fundo 
de Participação dos Municípios (FPM), que tem por objetivo 
equalizar a renda das cidades brasileiras, com 23,5% da re-
ceita líquida do IPI e IR, as demais transferências estão em 
queda livre. Dos 217 municípios do Maranhão, menos de 
10% possuem alguma receita própria, como São Luís, por 
exemplo, que arrecada mais de 30% de seus impostos e taxas.  

Os prefeitos eleitos conhecem a realidade financeira 
das prefeituras, o que não acontece, porém, com os no-
vatos. Em algumas cidades, há resistência até em fazer o 
processo de transição, passando aos eleitos todas as infor-
mações administrativas e financeiras. Passada a euforia 
da vitória nas urnas, os eleitos, por diferentes vias, come-
çam a tomar pé da difícil situação financeira que terão nas 
mãos a partir de 1º de janeiro. E nenhum deles encontra-
se com suas contas saneadas e saldo financeiro em caixa. 

Com os cofres vazios e sem perspectiva de aumento na 
arrecadação própria, na maioria dos municípios, os pre-
feitos vão ter que esquecer o prometido na campanha e 
começar a encarar a dura realidade, fazendo cortes e mais 
cortes, para não correr o risco de fechar a prefeitura logo 
no primeiro ano de gestão. Vários deles vão encontrar a 
folha de salários atrasada e enorme endividamento em 
aberto, além dos serviços básicos capengando. A situa-
ção é crítica e sem perspectivas a curto prazo. 

De acordo com estudo do site “Meu Município”, as trans-
ferências intergovernamentais têm diminuído bruscamen-
te. Os valores arrecadados pela Receita Federal recuaram 
2% em 2014 e 4,7% em 2015; em 2016 o índice deve ser 
bem maior. No contraponto, as despesas municipais com 
pessoal cresceram 31,2% de 2010 a 2015. No período, o va-
lor correspondente às folhas de pagamento saltou de R$ 
145,8 bilhões para R$ 191,4 bilhões. O desafio dos gesto-
res é ser criativo, buscar retomada da arrecadação, con-
tratar corpo técnico gabaritado e trabalhar em parcerias.

Cenário desalentador
A ausência de fontes de arrecadação dentro dos municí-

pios maranhenses também agrava o quadro de desalento que 
aguarda os prefeitos a partir de janeiro. A situação acaba tor-
nando as prefeituras reféns de convênios e meios externos de 
financiamento, sem falar na pressão política de toda ordem.

 

Espera de um milagre
Nem a rebarba da repatriação dos R$ 169 bilhões que 

estavam escondidos no exterior vai aliviar a crise dos mu-
nicípios. Dá apenas uma refrescada, para quem perdeu 
o corresponde a R$ 8,6 bilhões em todo o país. São Luís 
aumentou o orçamento de 2017 em R$ 300 milhões, mas 
será que o tornará real?

BB encolhe
O Banco do Brasil, sob o comando de Paulo Caffarelli, anun-

ciou ontem o fechamento 402 agências, com nove mil demis-
sões. A meta do BB é economizar R$ 750 milhões. Após o enxu-
gamento, terá menos agências do que o Bradesco. No Maranhão, 
serão fechadas as de Açailândia, Imperatriz e três em São Luís 
(Anjo da Gurda, já fechada), Deodoro e Hospital Infantil.

Enorme surpresa
Para funcionários e clientes, a surpresa foi a ordem de 

fechar a agência do BB da Deodoro, uma das mais tradi-
cionais de São Luís, região central da cidade. É a única que 
faz as principais operações bancárias não disponíveis nas 
demais agências, como a venda de moedas estrangeiras.
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  Marés   Bastidores
A vitória eleitoral do advogado 

Thiago Diaz como presidente da 
OAB-MA foi, acima de tudo, um 
recado direto não apenas à cate-
goria que faz andar a Justiça, mas 
também à própria sociedade.

Projeto BR 135: Arnaldo 
Antunes para a abertura 
do evento. Outras vinte 
atrações locais e nacionais 
estão na programação. 

  Opinião

O Vigilante do Socorrinho
 Aureliano Neto

É possível passar o
Maranhão a limpo? 

Ponderações sobre  a França
Edson Vidigal

Carlos Gaspar
Os bruzundangas 

  DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO DE 2015

“Bisturi de ouro”
Sebastião Jorge

Vários concursos federais serão abertos entre o fim de 2015 e início de 2016. Os 
salários e estabilidade financeira são excelentes. Confira quais são os seletivos. 

PÁGINA 8\EMPREGO

 Impar
A Vidas Home Care, do empresário 
Fabiano Ribeiro, completa 10 anos e 
celebra a data em nova sede, na Ave-
nida dos Holandeses, em solenida-
de na quinta-feira, para convidados.

  Giro

Ano LXXXIX  Nº 34.455

Cláudia 
Matarazzo, 

sem frescura
A preparação de um 
casamento requer 
acompanhamento 
em todas as etapas. 
Ela apresentou um 
workshop sobre o 

assunto. SUPLEMENTO

Para coroar a campanha : Sampaio 
enfrenta o Paraná na última rodada

NAUFRÁGIO
Passageiros 

reclamam da falta 
de fiscalização

ENTREVISTA 

CÂMARA
Manobras de 
Cunha podem
 parar no STF

PÁGINA 2\POLÍTICAURBANO\PÁGINA 3

Lagoa da JansenLago de resíduos Ilha de São Luís

Lago de 
resíduos 

 em São Luís

MEIO AMBIENTE

www.oimparww

2.538 vagas em 
cargos federais 

O governador Flávio Dino, 
ao lado do ministro do Trabalho 
e Previdência, Miguel Rossetto, 

cumpriu agenda em Matões 
ontem onde, além de participar da 
inauguração da agência do INSS, o 
governador também inaugurou um 

trecho de 71km de asfalto da MA-034 
à MA-262, ligando o município de 
Matões à localidade Baú, no limite 

com a cidade de Caxias.  

PÁGINA 6\GERAL

Governador 
inaugura 

rodovia que 
liga Matões 

a Caxias

Na vista aérea (abaixo), é possível comparar a extensão do lago de resíduos com a Lagoa da Jansen 

Em operação desde que a Alumar, empresa 
multinacional, se instalou em São Luís nos 

anos 1980, a “lagoa vermelha” é fruto do 
processo de redução de bauxitas.

URBANO

Thiago Diaz
Novo presidente da OAB-MA fala em 
desafios para dar novos rumos à Ordem

PÁGINA 3\POLÍTICA

A tradicional corda ganha destaque 
nos revestimentos e oferece 

resistência e conforto nos 
móveis revestidos. A tendência 

tem ganhado espaço 
principalmente na mobília 

das varandas gourmet.

  Feitos de corda

TVdabr.com.br

Conheça o elenco da nova 
Escolinha do Professor Raimundo

BARRAGENS
População tem 
Dificuldade em 

receber as doações
PÁGINA 9\PAÍS
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ROBSON PAZ
RADIALISTA, JORNALISTA. 
SUBSECRETÁRIO DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL E 
ASSUNTOS POLÍTICOS

Até pouco tempo atrás, fazer ensino mé-
dio e aprender uma profissão era um so-
nho distante para a maioria dos estudantes 
maranhenses. Isto porque a rede de ensino 
estadual não possuía nenhuma escola de 
ensino médio técnico profissionalizante.

A partir deste ano, foram criados os pri-
meiros Iemas (Instituto de Educação, Ci-
ência e Tecnologia do Maranhão) plenos 
em São Luís, Bacabeira e Pindaré-Mirim. 
Os institutos são espaços de educação pro-
fissional em tempo integral. No próximo 
ano, serão inauguradas mais quatro uni-
dades nos municípios de Axixá, Coroatá, 
São José de Ribamar e Timon.

Os Institutos dos municípios de Coroa-
tá, Carutapera, Matões, Santa Helena e São 
Domingos já foram licitados e começaram 
a ser construídos. Nos municípios de Ma-
tões e Balsas, o governo já recebeu os ter-
renos, onde serão construídos os centros 

educacionais.
A meta estabelecida pelo governador 

Flávio Dino é implantar os Iemas em 23 
municípios até 2018, com infraestrutura, 
equipamentos e pessoal para o desenvol-
vimento de cursos técnicos integrados ao 
ensino médio.

Outra inovação dos Iemas é a partici-
pação da sociedade civil no processo de 
definição dos cursos oferecidos. O traba-
lho tem também o apoio dos institutos de 
Corresponsabilidade pela Educação (ICE) 
e Sonho Grande, parceiros do governo no 
projeto de instalação do instituto.

Além das unidades plena, estão sendo 
implantadas Unidades Vocacionais, que 
ofertam cursos técnicos de curta duração.  

Na última sexta-feira, 18, tive a oportu-
nidade de participar ao lado do secretário 
Jhonatan Almada (Ciência e Tecnologia) da 
entrega da unidade vocacional do Iema, na 
cidade de Bequimão. Pude constatar a gran-
diosidade do trabalho em favor da educa-
ção profissional de jovens e adolescentes, 
nos últimos 22 meses.

Também vi a felicidade dos alunos com a 
iniciativa e os primeiros resultados das tur-
mas de inglês básico agricultura orgânica. 
“A juventude agora tem mais oportunidade. 

Podemos agora aprender outra língua, sabe-
mos que aprendendo inglês teremos mais 
oportunidade de emprego. É uma iniciativa 
muito boa do Governo do Estado para nós 
estudantes, pois em nosso município não 
existiam cursos gratuitos”, afirmou Clau-
diney Ribeiro, estudante de Inglês Básico. 

Na unidade do município da Baixada 
são ministrados os cursos de agricultura 
orgânica, armador de ferragens e inglês bá-
sico. A rede dos Iemas plenos e vocacionais 
oferece mais de 20 cursos técnicos.

Também estão em pleno funcionamento 
as unidades vocacionais de Imperatriz, Codó 
e Caxias, além de duas na Praia Grande em 
São Luís, com capacitação em turismo e ci-
nema; e outra no Estaleiro Escola, no bair-
ro Anjo da Guarda, oferecendo formação 
em logística portuária. Em Ribeirãozinho, 
o foco é na produção de artefatos de couro. 
Assim, além de garantir mais oportunidade 
para a juventude, o governo explora as po-
tencialidades econômicas de cada região.

É este um programa educacional e social 
de grande alcance para promover desenvol-
vimento e inclusão no Estado. Ao investir 
em conhecimento o governo pavimenta o 
caminho para reduzir desigualdades e pro-
mover justiça social.

O Memorial Bandeira Tribuzi, construído entre 
1985 e 1987, guarda a memória de um maranhen-
se apaixonado pela sua terra, o compositor do Hino 
de São Luís, Bandeira Tribuzi, pseudônimo de José 
Tribuzi Pinheiro Gomes (02.02.1927 – 08.09.1977). O 
memorial foi revitalizado durante o projeto de urba-
nização do Espigão Costeiro, na Península da Pon-
ta d’Areia, em São Luís. O local, que ficou por muito 
tempo abandonado, agora recebe diariamente cen-
tenas de visitantes que podem conhecer um pouco 
da história do escritor e presenciar exposições cul-
turais. (Foto: Memorial Bandeira Tribuzi_1987).

A espetacularização da prisão dos ex-
governadores do Estado do Rio, políticos 
tradicionais, detentores de mais de um man-
dato como chefes do Executivo de unidade 
de referência da Federação brasileira, pois 
por anos abrigou a capital da República, e é 
centro da cultura nacional, leva a observa-
ções sobre a presente situação do país, mer-
gulhado em persistente e generalizada crise 
política. A inteligência nacional pergunta-
se: onde estarão as saídas? Os aprisionados, 
Sérgio Cabral e Anthony Garotinho, eram 
pretendentes ao exercício da Presidência 
da República. O que os levou a condição de 
denunciados pela prática de delitos graves? 
O primeiro acusado de participar de rede 
de desvio de recursos públicos, incrimina-
do na Operação Lava Jato, o segundo, por 
captação ilícita de sufrágio votos na eleição 
municipal de Campos.

As imagens da resistência de Garotinho 
e familiares reagindo à prisão, e de Sérgio 
Cabral, em trajes de presidiário, foram im-
pactantes, constrangedoras, levando o ci-
dadão comum a indagar-se sobre o estágio 
a que chegou a política tradicional brasi-
leira, atividade criminalizada, povoada de 
foras da lei. Ao tempo em que contemplava 
aquelas imagens, recordava o que me dizia 
o cônego Antônio Bonfim, meu tio pelo lado 
materno. Tendo morado na França, e cur-
sado sociologia na Universidade Sorbon-
ne, mencionava o acato dos franceses aos 
seus homens públicos. O general Charles 

De Gaulle era venerado pelos compatrio-
tas, mesmo pelos adversários políticos que 
lhe tinham enorme respeito.

Os primeiros homens públicos conhecidos 
no Brasil, antes da independência política, 
eram os funcionários da coroa portuguesa, 
havidos como corruptos, enganavam o rei 
de Portugal e os colonos, apropriando-se 
dos impostos arrecadados. Após a emanci-
pação política, prosseguiram em torno de 
Pedro I. Adveio a República, apoderaram-se 
dela por sucessivas gerações. A formulação 
indica: o problema tem raízes históricas, 
mas nunca chegou ao atual nível, certamen-
te determinado por causas mais recentes.

Duas são evidentes. A ditadura de 21 
anos de duração, negando   a possibilida-
de da educação e da experiência democrá-
tica ás novas gerações, paradoxalmente, a 
pretexto de combater a corrupção. E o re-
torno ao Estado Democrático de Direito, 
com a “democracia de Procon”, transfor-
mando a política em balcão de compra e 
venda de votos.

A representação popular desfigurou-se. 
O Legislativo não exerce as suas atribuições, 
o Executivo não governa, sobrando ao Ju-
diciário o espaço de poder restante. Na ci-
ência política, como se sabe, o poder tem 
horror ao vazio, os seus espaços energéti-
cos são sempre ocupados.

Fala-se, por exemplo, que vivemos tem-
pos de ditadura, em especial do Judiciário. 
Não compreendo dessa forma. Entendo que 
o Judiciário ocupa espaços não exercidos 
pelo Legislativo e pelo Executivo. Sem emi-
tir juízo de valor, é urgente que se façam as 
reformas do Estado, e as alterações devidas 
na Constituição Federal de 1988.

Após 28 anos de vigência, ela vem cum-
prindo seu papel. A mais longeva da história 

republicana, venceu e superou várias cri-
ses institucionais, incluindo a atual, inau-
gurada com as manifestações de rua des-
de 2013, com a população protestando nos 
principais centros urbanos do país. Passou 
pelo impeachment dos presidentes Collor 
e Dilma.

Contempla figuras inovadoras como a 
participação direta da população, pelo ple-
biscito, referendo, e iniciativa popular de 
leis, possui mecanismos de reforma, é fle-
xível às alterações necessárias para a pro-
moção das reformas do Estado brasileiro.

A reformulação do pacto federativo, do 
sistema tributário, da forma de governo, das 
normas eleitorais e partidárias é urgentís-
sima. Da forma como está não se fala em 
administração. Os olhos dos gestores vol-
tam-se para a próxima eleição. A duração 
dos mandatos, a coincidência das eleições, 
integram a pauta de ampla reforma cons-
titucional.

Nos anos vinte do século passado, Ruy 
Barbosa, redator da Constituição de 1891, 
sentindo que a sua obra não resistiria aos 
reclamos sociais.  E a verdade da represen-
tação política e dos direitos sociais, preco-
nizou reforma constitucional, antes que o 
povo a fizesse com as próprias mãos. Não 
foi ouvido. Os tenentes lançaram-se em ar-
mas, em sucessivas revoltas, até chegar a 
Revolução de Trinta.

À época, Ruy, do alto de sua autoridade 
moral, desejava que tudo se fizesse dentro 
da Lei. Fez as advertências, mas não encon-
trou eco entre os políticos tradicionais preo-
cupados com os seus mandatos e negócios. 
Por ignorância, a história corre o risco de 
repetir-se. Só que agora o cidadão brasileiro 
não abre mão do seu protagonismo. Quer 
o ponto final na criminalização da política.

Após boatos, família de João Chiador diz que 
o cantador está se recuperando

Marcos Ancelles Ostentação - Vai dar tudo certo. DEUS 
ESTÁNO CONTROLE.

Fahel Silva - Olha, Eliane Marques, era boato!! Menos 
mal... Ele é uma lenda viva da nossa cultura... Muita 
saúde!!

Heliton Moreira Frazão V - Ele não morreu não.

BB fechará cinco agências no Maranhão

Layzze Lay - Isso é só o começo de uma grande guerra 
que está por vir. Aguarde mais desempregos e ladrões. 
Quem tiver o que é seu procure guardar e não saia se 
aparecendo por aí, porque a coisa vai ficar cada vez 
mais preta. Sem empregos e pais de famílias sofrendo.

Hélio Borges Guimarães - Sou do tempo em que os 
políticos, principalmente senadores, faltavam secar as 
pernas nas idas ao Planalto, pleitear uma agência do BB 
em seus estados. Hoje aplaudem de pé, pois contribuí-
ram pra isso, quando medidas desse tipo são tomadas 
por um governo que, do Nordeste, quis apenas os votos 
para derrubar uma presidente legitimamente eleita...

Nara Phaedra - E quais serão as agências do interior que 
serão fechadas? Não há essa informação na matéria.

Albeniza Oliveira Vieira - Pois já começou. A de Coelho 
Neto está fechada desde agosto!

Antônia Maria - Os desejos de quem vestiu a camisa 
da Seleção Brasileira estão aos poucos sendo atendi-
dos! Avante, Temer!

Há um ano, 
O Imparcial 

trazia a 
manchete 

"2.538 vagas em
cargos 

federais". 
Vários 

concursos 
federais seriam 

abertos entre 
o fim de 2015 e 
início de 2016. 

Os salários e 
estabilidade 

financeira eram 
excelentes. 

Corpo em decomposição é 
achado dentro de poste

Tatiana Fernandes - Oi? E como foi parar aí dentro?
 
Dennys Silva - Como foi isso?? Dentro de um poste??

Jéssica Oliveira - Que horror, meu Deus!

Joelma P. Pompeu - Isso aconteceu em Goiânia!! Mi-
sericórdia.
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AS AGÊNCIAS

Como que eu vou 
fazer transferência 

por celular? 
Isso não tem 

cabimento, nós 
somos pobres e 

não temos acesso 
à internet

Enilma Rodrigues,
moradora

BB vai fechar 
13 agências no MA

A reforma de reorganização ocasionará um aumento de oito pontos de atendimento, 
também com 1.892 funcionários atingidos pela mudança anunciada no último domingo

CANDIDATOS

Grupo tem propostas para eleição na ACM

A 
rede de atendimento do 
Banco do Brasil passará 
por mudanças no ano de 
2017 e deve se adequar 

ao novo perfil e comportamen-
to dos clientes, com ampliação 
de serviços digitais. A reforma 
de reorganização se dará com 
o fim de 13 agências bancárias 
em todo o estado, e um aumento 
de oito pontos de atendimento, 
também com 1.892 funcionários 
no estado atingidos pela mudan-
ça, segundo informa a assesso-
ria do BB. 

Com a nova mudança, o es-
tado contará apenas com 105 
agências em 2017, diferente de 
2016, em que possui um total 
de 118 agências em todo o Ma-
ranhão. Apenas com a reorga-
nização de suas unidades, o BB 
estima redução anual de R$ 750 
milhões em despesas, valor que, 
segundo a assessoria, poderá au-
mentar significativamente a par-
tir da adesão de funcionários ao 
Plano Extraordinário de Incen-
tivo a Aposentadoria.

Os primeiros a serem atingi-
dos pela nova reorganização são 
os funcionários. Para o controle 
dessa redução, o Banco do Brasil 
estabeleceu algumas táticas como 
o Plano de Incentivo à Aposen-
tadoria e jornada de seis horas. 

No último dia 16, a agência do 
Banco do Brasil do bairro Anjo 
da Guarda foi desativada. Várias 
pessoas estão indignadas e se 
sentem agora desamparadas, 
tanto pela comodidade, como 
pela insegurança, para usarem 
as plataformas digitais como so-
lução bancária: “Como que eu 
vou fazer transferência por ce-
lular? Isso não tem cabimento, 
nós somos pobres e não temos 
acesso à internet. Eu venho se-
manalmente realizar as minhas 

DIVULGAÇÃO

estar presente?”, relatou a mo-
radora Enilma Rodrigues. 

Seu Elves Feitosa é aposen-
tado e morador há mais de 25 
anos no bairro Anjo da Guarda. O 
aposentado relembra a luta pela 
instalação da agência. “Nos luta-
mos tanto pela instalação dessa 

agência, agora vou ter que me des-
locar pra Universidade Federal 
do Maranhão, apenas pra fazer 
um depósito ou alguma solução 
na minha conta. Eu, como ido-
so, me sinto desprotegido. Isso 
é uma falta de respeito, foram 
esforços em vão”, relembrou.

Agências do 
Banco do 

Brasil serão 
fechadas

Na manhã de ontem, a chapa 
“Tradição com Inovação”, que 
concorre à eleição da Associação 
Comercial do Maranhão (ACM), 
visitou a sede de O Imparcial e, 
na ocasião, apresentou as pro-
postas de gestão para o biênio 
2017/2018. Os candidatos Felipe 
Mussalém, presidente, e Fabri-
zio Duailibe, vice, que estavam 
acompanhados dos empresá-
rios Marcelo Rezende, Jenilce 
Pavão, Pedro Robson, Márcio 
Arouche e Núbia Sousa, foram 
recebidos pelo diretor-presiden-
te, Pedro Freire, pelo diretor de 
Gestão e Novos Negócios, Pedro 
Henrique Freire, e pelo diretor 
de Redação, Raimundo Borges.

A chapa formada pelos jo-
vens empresários tem o apoio 
da atual presidente da ACM, Ma-
ria Luzia Rezende, e da maioria 
da diretoria.“Pretendemos va-
lorizar os frutos da atual gestão, 
que priorizou a organização da 
entidade, e então vamos apro-
veitar essa base e modernizar. 
Eu acredito muito no trabalho 
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de Felipe Mussalém, que pre-
sidiu a Associação dos Jovens 
Empresários (AJE). Eu comecei 
na estrutura, e o Felipe deu esse 
ápice de proeminência e de pro-
jeção, e a entidade começou a 
atingir mais classes e mais locais 
na cidade. E é o que a gente vai 
fazer agora, aproveitar a estru-
tura feita e finalizar inclusive a 
implantação do sistema de ges-
tão e melhorar o posicionamen-
to da Casa”, ressaltou Fabrizio 
Duailibe. A chapa, que possui 
48 membros, prega o fortale-
cimento da classe empresarial 
com cooperação, união e tra-

balho. As propostas do grupo 
são baseadas nos pilares Ges-
tão, Inovação e Posicionamento.

No que diz respeito à gestão, 
a chapa pretende consolidar e 
ampliar o Sistema Integrado de 
Gestão para Associação Empre-
sarial (Sigaem), realizar o pla-
nejamento estratégico da ACM 
para os próximos dois anos, além 
de premiar a participação dos 
associados nas ações e plená-
rias da Casa.

No quesito inovação, o gru-
po visa promover o desenvolvi-
mento tecnológico com a ado-
ção do CrossMarketing ACM 

para otimizar o banco de da-
dos de empresas associadas e 
seus clientes, com o objetivo 
de favorecer oportunidades e 
parcerias; implementar o pro-
grama ACM Integra para estrei-
tar os laços entre a ACM e as 
instituições de ensino, pesqui-
sa e investidores; criar a vice-
presidência de inovação com a 
função de estimular à criação 
de boas ideias nas atividades 
da Casa. Outro incentivo seria 
a criação da Feira Anual de Ne-
gócios ACM para oportunizar 
negócios e fortalecer o network 
entre os associados.

Integrantes da chapa "Tradição com Inovação"  em visita  ontem  à diretoria do Grupo O Imparcial

Plano de Incentivo à Aposentadoria 
 
A revisão da estrutura do BB 

terá a redução de 9.072 vagas no 
quadro de pessoal. Para a ade-
quação, o BB lançará Plano Ex-
traordinário de Aposentadoria 
Incentivada para público poten-
cial de até 18 mil pessoas que já 
reúnem condições para se apo-
sentar, com adesão totalmente 
voluntária. Será concedido in-

centivo de desligamento corres-
pondente ao valor de doze salá-
rios, além de indenização pelo 
tempo de serviço, que varia de 
um a três salários, a depender 
do tempo de Banco (entre 15 e 
30 anos completos).

Outra medida refere-se à 
ampliação do público poten-
cial para adesão à jornada op-

cional de trabalho de seis horas 
diárias. A partir de hoje, cerca 
de seis mil assessores da Dire-
ção Geral e superintendências 
também poderão aderir volun-
tariamente à nova jornada. 

 A adesão resultará na redução 
de 16,25% do valor de referência 
da função, enquanto a jornada 
será reduzida em 25%. Se con-

siderado o valor da hora traba-
lhada, haverá aumento de 12% 
para os funcionários que aderi-
rem à nova jornada. A jornada 
de seis horas já foi anteriormen-
te oferecida a funcionários que 
ocupam cargos comissionados 
não gerenciais na rede de agên-
cias e em órgãos regionais, com 
71% de adesão.

Agencia 5908- Açailândia/Parque Das Nações (MA)

Agencia  4466 - Imperatriz/Praça Da Cultura (MA)

Agencia  1613 - Deodoro/São Luís  (MA)

Agencia   4443 - Hospital Materno Infantil/São Luís (MA)

Agencia  8120 - Bairro Anjo D'guarda  (MA)

Agencia 5729- Amarante Do Maranhão (MA)

Agência 5676 - Itinga Do Maranhão (MA)

Agência 2250 -Lima Campos (MA)

Agência 3912 - Matões (MA)

Agência 1316 -Olho D'água Das Cunhas (MA)

Agência 2409 -Parnarama (MA)

Agência 5716 -Alemanha (São Luís-MA)

Agência 5784 -Anil (São Luís-MA)

transferências e pagamentos e 
ainda assim fui vítima de golpe. 
Ano passado, fizeram um em-
préstimo na minha conta, ima-
gina como eu vou conseguir e 
me sentir ao fazer isso sem nem 



G I RO
Mas ele [presidente Michel Temer] entende que esse é o momento para que 
haja convergência de interesse entre estados e a União, para que se possa 
ir resolvendo progressivamente a crise dos estados

ELISEU PADILHA, ministro-chefe da Casa Civil

São Luís, terça-feira, 22 de novembro de 2016

Ilson Mateus é o novo presidente da Amasp
Uma noite de muitas comemorações para o Grupo Mateus, que, mais uma vez, foi destaque no 

troféu “Carrinho de Ouro”, concedido pela Associação Maranhense de Supermercados (Amasp). 
O evento, realizado no Espaço Recepções no último sábado (19), no Olho d’Água, em sua 22ª edi-
ção, homenageou a empresa de Ilson Mateus como destaque em “Fornecimento de Produtos”. 
Na oportunidade do recebimento do troféu, a Amasp anunciou oficialmente aos convidados que 
Ilson Mateus assume o comando da entidade em janeiro de 2017. O novo presidente falou com 
entusiasmo sobre mais esta missão: “É um momento muito gratificante na trajetória do Grupo 
Mateus, que em 2016 comemorou 30 anos de atuação. O setor supermercadista está em franca 
expansão em nosso estado e a Amasp cresce na mesma proporção. Sinto-me muito honrado com 

esta responsabilidade”, declarou o empresário. 

Consumidor II
Outra medida para garantir a acessi-

bilidade do consumidor com deficiência 
em todos os espaços públicos foi a Opera-
ção Hollywood, realizada em abril deste 
ano para averiguar a prestação do serviço, 
condições de higiene e acessibilidade dos 
cinemas de São Luís, São José de Ribamar 
e Imperatriz. Os cinemas com situações 
irregulares foram intimados para prestar 
esclarecimentos e se adequar.

Fiscalização
O Instituto de Metrologia e Qualida-

de Industrial do Maranhão (Inmeq/MA) 
realiza hoje a verificação de novos táxis 
que circularão no município de São José 
de Ribamar. O município ganhou 150 no-
vas permissões para táxis, concedidas pela 
Prefeitura de São José de Ribamar. Porém, 
para circularem, precisam submeter os ta-
xímetros à verificação metrológica do In-
meq-MA. Dos 150 novos táxis, 60 realiza-
rão os testes de pista hoje, no horário das 
8h às 12h, na Via Expressa, em São Luís.

ACM leva troféu 
Carrinho de Ouro

Consumidor I
O Procon-MA vem desenvolvendo 

diversas ações pela inclusão, como o 
Selo Procon de Qualidade para bares e 
restaurantes que, entre outros quesitos, 
exige a garantia de acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou mobilida-
de reduzida; atendimento para surdos 
com a cooperação de Central de Inter-
pretação de Libras (CIL) com apoio de 
intérprete por meio do Skype, uma fer-
ramenta on-line de vídeo e chat, e tam-
bém presencialmente nas conciliações 
pré-agendadas. 

Defensoria pública
O governador Flávio Dino participa, 

hoje, às 11h, da solenidade de entrega 
da nova unidade da Defensoria Pública 
do Estado em Santa Quitéria, na região 
do Baixo Parnaíba. A solenidade conta-
rá, também, com a participação do de-
fensor-geral do Estado, Werther Lima Jú-
nior, do subdefensor Emanuel Accioly, 
autoridades da região e representantes 
da sociedade civil.

Business Award
O Nordeste brasileiro tem um papel 

fundamental no crescimento da Piracan-
juba. Em alguns estados, como é o caso do 
Maranhão, a marca é líder no segmento 
lácteo. E é justamente por ser referência 
que a empresa foi escolhida para contar 
seu case de sucesso no Business Award, 
o maior projeto acadêmico de negócios 
da região. Organizado pelo Núcleo de Ne-
gócios da DeVry | Facimp, em Imperatriz 
(MA), o evento será realizado no dia 24 
de novembro, às 19 horas, no auditório 
da faculdade.

Sistema de transporte
O Sindicato das Empresas de Transpor-

tes de Passageiros de São Luís (SET) apre-
senta hoje a tarde às 15h para a imprensa, o 
moderno Centro de Controle de Operação 
do Sistema de Transporte Coletivo de São 
Luis, recém-implantado na unidade da Rua 
de Santaninha, no Centro. Na oportunida-
de, a Diretoria do SET vai anunciar os novos 
investimentos em tecnologia de ponta (GPS 
Embarcado), que vão proporcionar mais se-
gurança, qualidade e controle ao sistema de 
transportes coletivos da capital. 

A tradicional premiação da 
Associação Maranhense de Su-

permercados (Amasp) deste ano 
contemplou, pela primeira vez, 

uma entidade de classe. Em sole-
nidade ocorrida no último sába-
do (19), a Associação Comercial 

do Maranhão (ACM) foi contem-
plada com o troféu Carrinho de 

Ouro. Na foto, a presidente da ACM, Luzia Rezende, Jenilce Pa-
vão Almeida e demais diretores da Associação Comercial do 
Maranhão, recebendo o troféu Carrinho de Ouro da Amasp.
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Correios lançam campanha 
para adoção de “cartinhas”

SOLIDARIEDADECOMÉRCIO

Lojas investem em produtos natalinos

Vamos fazer uma grande festa com qualidade e 
segurança, fomentar a cultura e o turismo, fortalecendo 
a procura por São Luís nesse período, e incrementar a 
economia do estado com geração de emprego e renda 
para toda a cadeia produtiva envolvida nos eventos

CASAS DE PAPAI NOEL
Nas cartinhas serão disponibilizadas na Casa do Papai 
Noel (Praça João Lisboa) e agência dos Correios do 
Jaracati Shopping, em São Luís. No interior, as agências 
de Imperatriz (Av. Dorgival Pinheiro de Sousa) e Caxias 
(Rua Desembargador Morato) também possuem 
cartas à disposição dos padrinhos-noéis. As pessoas 
interessadas em adotar uma cartinha e realizar o 
sonho de Natal de uma criança carente poderão 
fazer isso até o dia 9/12. Todos os presentes e cartas-
resposta serão entregues pelos Correios até o Natal.

PATRICIA CUNHA

A 
cidade já está no clima 
de Natal. E, no mês de 
dezembro, a celebra-
ção natalina, a magia da 

decoração, as cantatas, shows 
e espetáculos deixarão a cida-
de ainda mais bela. Uma de-
coração especial com instala-
ção de lâmpadas e adornos já 
enfeita as fachadas de alguns 
prédios e pontos turísticos da 
capital, a exemplo dos palá-
cios de La Ravardière (sede da 
Prefeitura), dos Leões (sede do 
Governo do Estado) e Clóvis 
Bevilácqua (sede do Tribunal 
de Justiça), além de rotatórias, 
praças, ruas e pontes. As festi-
vidades natalinas são resulta-
dos da parceria entre Prefei-
tura de São Luís e Governo do 
Maranhão.  “Vamos fazer uma 
grande festa com qualidade e 
segurança, fomentar a cultu-
ra e o turismo, fortalecendo 
a procura por São Luís nesse 
período, e incrementar a eco-
nomia do estado com geração 
de emprego e renda para toda 
a cadeia produtiva envolvida 
nos eventos”, destaca Diego 
Galdino, secretário de Estado 
da Cultura e Turismo.

O Natal de Todos, como o 
evento é intitulado, terá oito 
dias de programação aberta 
ao público de todas as idades, 
no Palácio dos Leões, Praça 
da Lagoa da Jansen e na Igre-
ja da Sé, com uma média de 

LUIS FURTADO

O Natal vem chegando e, 
com ele, a tradição de enfeitar 
as casas com luzes, árvores e to-
dos os adereços que lembrem o 
espírito de uma das datas mais 
esperadas do ano. Para o co-
mércio, o período é uma gran-
de oportunidade de aquecer as 
vendas, e um dos segmentos 
mais explorados é o de decora-
ção. Porém, neste ano, as lojas 
terão que se renovar e buscar 
novos atrativos para alcançar 
boas vendas em algo que já é tão 
tradicional, mas está em baixa 
devido à situação econômica 
da maioria das pessoas.

Na Rua Grande, um dos locais 
de comércio mais procurados 
durante esse período, é possível 
ver que, faltando pouco mais de 
um mês para o Natal, muitas lo-
jas ainda não intensificaram as 
estratégias voltadas para pro-
dutos natalinos, e os camelôs 
que em outros anos enchiam 
as ruas com pisca-piscas, en-
feites, guirlandas, entre outras 
coisas para decoração, este ano 
parecem não ter muito interesse 
nesse comércio especificamente.

Claudenice Correia, de 46 
anos, auxiliar de serviços gerais, 
antecipou- se e foi em busca dos 
itens para a decoração de casa. 
Ela conta que este ano resolveu 
renovar a decoração que já esta-
va utilizando há dois anos. “Esse 
ano quis comprar pelo menos 
alguns novos produtos, porque 

ABERTURA DIA 1º, ÀS 19H
Cerimônia de abertura com fogos de artifício, acendimento das luzes na-
talinas, chegada do Papai Noel e apresentação de ballet (CIA Olinda Saul)
19h30 Show natalino de Flávia Bittencourt com Orquestra Jovem João do Vale

DIA 2
17h às 20h - Presença do Papai Noel
19h Show “Fé na Vida”, com Emanuel de Jesus

DIA 9
17h às 20h Presença do Papai Noel
19h Apresentação de Ballet (CIA Olinda Saul)
20h Show Fernando de Carvalho

DIA 16
17h às 20h Presença do Papai Noel
19h Show da banda Bossa Nossa
20h Show de Roberto Rafa

PRAÇA DA LAGOA

DIA 3
19h Chegada do Papai Noel e apresentação de ballet (CIA Olinda Saul)
19h15 Espetáculo infantil teatro de Bonecos: Os Saltimbancos
20h Show infantil com a Banda Unidunitê

DIA 4
17h às 19h Presença do Papai Noel
10/dez
17h às 20h Presença do Papai Noel
19h Orquestra de Berimbau “Mandingueiros do Amanhã”
20h Espetáculo infantil: O baile das Lavandeiras

DIA 11
17h às 19h Presença do Papai Noel

DIA 17
17h às 20h Presença do Papai Noel
19h Espetáculo infantil: ZZZ Sganareli
20h Show infantil com a Banda Vagalume

DIA 18
17h às 19h Presença do Papai Noel

IGREJA DA SÉ

DIA 22
19h Cantata Natalina na escadaria da Catedral da Sé

Diego Galdino, secretário de Estado da Cultura e Turismo

duas atrações principais por 
noite, como concertos, espe-
táculo de teatro infantil, can-
tata natalina, dança contem-
porânea, shows e espetáculo 
opereta. 

Entre as atrações das fes-
tividades, estão Emanuel de 
Jesus, Fernando de Carvalho, 
banda Bossa Nossa, Roberto 
Rafa, espetáculo Os Saltim-
bancos, Banda Unidunitê, Or-
questra de Berimbau Mandin-
gueiros do Amanhã, espetáculo 
infantil O Baile das Lavandei-
ras, espetáculo infantil ZZZ 
Sganareli, Banda Vagalume, 
entre outros. 

Festividades

A abertura oficial do Natal 
será no dia 1º de dezembro com 
a  ligação das luzes da decora-
ção e início da programação 
cultural que ocorrerá ao longo 
do mês na Praça Pedro II, Espi-
gão e praça da Lagoa da Jansen.  
A partir das 19h, no Palácio 
dos Leões, haverá a chegada 

do Papai Noel, apresentação 
de ballet (CIA Olinda Saul) e 
show de Flávia Bittencourt com 
Orquestra Jovem João do Vale, 
que vão dar a largada para as 
festividades. A temporada na-
talina encerra-se no dia 22, na 
Igreja da Sé, com a tradicional 
Cantata Natalina. 

A cantora Flávia Bittencourt 
fez uma seleção primorosa de 
músicas para o espetáculo. “Eu 
farei um repertório especial 
com a orquestra. Vamos fazer 
um medley com algumas toadas 
- o arranjo ficou lindo.  E outros 
temas de natal mesmo tipo Jin-
gle Bells,  Hallelluia, Canto de 
Luz. No Movimento de minha 
autoria também entrará pela 
mensagem positiva da letra, 
entre outras canções”. 

No Palácio dos Leões, have-
rá programação todas as sex-
tas-feiras. Na Praça da Lagoa, 
as atrações serão especiais para 
a criançada em todos os sá-
bados do mês de dezembro, 
pois além das apresentações 
artísticas que serão realizadas 

no palco, a praça inteira esta-
rá imersa na atmosfera nata-
lina. Nesses dias, o Papai Noel 
abrirá as portas de sua casa 
para receber as crianças e dis-
tribuir doces e fotos, além de 
uma oficina de leitura. 

Decoração especial

Durante o mês de dezem-
bro, símbolos sacros que anun-
ciam o nascimento de Jesus, a 
exemplo de anjos com trom-
betas, velas, estrelas, sinos e 
árvores vão embelezar ainda 
mais espaços e prédios públi-
cos da capital.

O Palácio de La Ravardière 
recebeu cordas luminosas em 
seu entorno e as colunas ga-
nharam microlâmpadas que 
dão mais beleza ao local. No 
Palácio dos Leões, uma ilumi-
nação especial em Led em seu 
contorno e  peças decorativas  
completam a ornamentação. O 
prédio do Tribunal de Justiça 
receberá decoração semelhan-
te à dos dois palácios.

PROGRAMAÇÃO PALÁCIO DOS LEÕES

Você também pode ser Noel. 
Este é o tema da tradicional 
ação social de Natal dos Cor-
reios realizada há 27 anos. 
A campanha Papai Noel dos 
Correios será lançada no Ma-
ranhão amanhã (23), às 10h, 
com a presença do Bom Ve-
lhinho, na sede regional da 
empresa, na Praça João Lis-
boa, em São Luís.

O principal objetivo da 
campanha é responder às car-
tas das crianças que escrevem 
ao Papai Noel e, sempre que 
possível, atender aos pedidos 
de presentes daquelas que se 
encontram em situação de vul-
nerabilidade social.

A novidade para este ano 
é que todas as cartinhas dis-
ponibilizadas para adoção fo-
ram escritas por crianças es-
tudantes da rede pública de 
ensino, escolas comunitárias 
e associações sem fins lucra-
tivos. A intenção é atrelar a 

campanha à educação. “Acre-
ditamos que a escrita da carta 
ao Papai Noel resgata valores 
positivos de fraternidade, de 
caridade, amor ao próximo e 
o caráter educativo fica por 
conta da prática da escrita da 
carta, do endereçamento cor-
reto, utilização do CEP, entre 
outras práticas pedagógicas 
adotadas em sala de aula”, ex-
plica o diretor regional dos 
Correios, Roosevelt Pereira 
de Carvalho. A parceria com 
instituições de ensino é uma 
experiência de sucesso que 
começou em 2010. 

Últimos resultados 

 Em 2015, somente no Ma-
ranhão, foram selecionadas 
4.884 cartinhas e 4.175 foram 
presenteadas. Em todo o Bra-
sil, mais de 440 mil crianças 
receberam um presente do 
Bom Velhinho.

Para aumentar vendas, logistas investem na tradicional decoração natalina

ano passado eu utilizei a mesma 
decoração que já havia utiliza-
do no ano anterior”. Claudenice 
disse ainda à reportagem de O 
Imparcial que não se progra-
mou para o que realmente iria 
comprar, mas que sempre pes-
quisa com cuidado e procura o 
preço mais em conta. “Eu vou 
olhando e, se achar algo boni-
to, eu compro, mas também 
não pretendo gastar muito, en-
tão, estou procurando e pes-
quisando bastante para achar 
algo mais em conta. Como sou 
eu que faço a decoração lá de 
casa, já sei o que dá para usar 
e fica mais fácil escolher”. Ela 
faz uma análise dos preços e 
revela que só lamenta que a 
variedade não tem sido muito 
grande em relação aos preços, 
“A gente não encontra muita 
coisa diferente, e apesar de te-

rem muitas coisas baratas, se 
eu quiser fazer uma decoração 
bem bonita, vou ter que gastar 
mais”, lamentou Claudenice. 

Há seis anos trabalhando 
como vendedor, Carlos Rangel 
disse que a expectativa é de boas 
vendas pera o período apesar 
da crise econômica. “As pesso-
as sempre vêm procurando no-
vidades e é aí que mostramos 
tudo que tem de novo e interes-
sante para os clientes”. Ele diz 
ainda que precisa ser atencio-
so e buscar atender a todos os 
gostos para garantir uma boa 
venda. “Tem muita gente que 
já chega procurando o menor 
preço, e também os produtos 
que são mais necessários, como 
bolas, que quase todos os anos 
são trocadas porque quebram, 
além dos pisca-piscas. O impor-
tante é você mostrar produtos 

Reaproveitando a 
decoração passada

Algumas pessoas não 
investirão em decoração 
para o Natal e devem 
apenas reaproveitar os 
itens dos anos anteriores, 
uma delas é Joana Brito. 
A dona de casa explica 
que este ano não vai poder 
gastar com a decoração, 
já que outras despesas 
como presentes e material 
escolar para o ano que 
vem são prioridades. “Eu 
ainda tenho algumas coisas 
guardadas do ano passado, 
a árvore será a mesma e vou 
aproveitar tudo que ainda 
está em bom estado. Não 
tenho condições de gastar 
muito, até os presentes 
também serão menores este 
ano e ainda tenho que me 
programar para comprar o 
material escolar dos meus 
dois filhos no próximo ano. 
Infelizmente, este ano o 
Nata será um pouco menor”, 
explicou Joana Brito.

diferentes, porque cliente gos-
ta de novidade. Assim, eu vou 
sempre tentando mostrar tudo 
que possa ser comprado mes-
mo que não esteja na lista de 
compras”, explicou o vendedor.
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Celebração começa no dia 1º de dezembro com shows, espetáculos e apresentações por toda a cidade e termina dia 22 com a tradicional Cantata Natalina
fotos: Honório Moreira
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POLÍTICA PÚBLICA

Fórum debaterá segurança alimentar  

O que eu acho engraçado é que 
tentaram construir um ecoponto nesse 
espaço ao invés de utilizarem o terreno 

do outro lado da rua, que pertence à 
prefeitura. Se fizessem qualquer coisa, 
aqui, seja uma praça, eu mesmo me 

encarregava de cuidar e limpar 

Antonio Amaral, aposentado

Área de preservação ambiental federal tem sido ponto de descarte irregular de lixo 
e entulho. Moradores cobram uma ação mais efetiva do poder público sobre situação

Reserva do Itapiracó 
está virando lixão

LUIS FURTADO

A 
Reserva do Itapiracó é 
conhecida, além de local 
escolhido por muitos es-
portistas para caminha-

das e exercícios físicos, por ser 
um dos poucos espaços dentro 
da capital que ainda preservam 
a mata virgem, tendo uma va-
riedade de plantas e animais 
protegidos por lei em uma re-
serva ambiental. Porém, uma 
parte desse espaço no bairro 
Cohatrac passa por sérios pro-
blemas devido à quantidade de 
lixo descartado indevidamen-
te e, principalmente, por quei-
madas realizadas sem qualquer 
precaução e que podem causar 
incêndios de grandes proporções 
na área de proteção ambiental.

Em um ponto onde o lixo e 
entulho já tomam conta do es-
paço, chegando a  ficar à beira 
da rua e entrando na mata, um 
funcionário da limpeza públi-
ca conta que está todos os dias 
no local para auxiliar as pessoas 
que despejam detritos. Segun-
do ele, a função dele no local é 
autorizada e o depósito de lixo é 
permitido, pois a cada três dias o 
lixo está sendo levado pelos ca-
minhos de lixo. Ele ainda conta 
que o principal problema acon-
tece em sua ausência, pois é aí 
que as pessoas despejam lixo 
de qualquer maneira, poluindo 
a reserva. Ele conta que o tra-
balho que realiza é semelhante 
aos ecopontos, pois seleciona 
e divide o lixo, entulhos e ou-
tros objetos rejeitados, porém, 
o local de coleta seletiva de lixo 
não existe no local.

Um morador das proximi-
dades da Reserva do Itapiro-
có, Antônio Lima, de 67 anos, 
contou que sempre despeja lixo 
no local. Ele disse que não vê 
problema nenhum em jogar 
entulhos e objetos ou móveis 
que não precisa mais no local, 
pois a coleta de lixo sempre re-
colhe. “Eu jogo aqui, mas vejo 
que com pouco tempo já foi 
recolhido. Isso que tá sujo aqui 
é por causa dessas pessoas que 
vêm de noite jogando tudo que 
não presta aqui”, explicou An-
tônio. Ele contou também que 
sempre leva o lixo nos horários 
em que existe um funcionário 
da limpeza para orientá-lo, e 
que já viu caçambas com entu-
lhos serem impedidas de jogar 

HONÓRIO MOREIRA/DA PRESS/O IMP

lixo no local. “Eu já moro aqui 
há mais de 30 anos, e sempre 
foi assim, o pessoal joga lixo 
aqui de qualquer forma. Eu 
vejo que quando o funcioná-
rio está aqui orientando não 
deixa essas caçambas enche-
rem de lixo aqui. Tem que ter 
consciência. Eu jogo lixo, mas 
sempre com cuidado de não 
ser de qualquer forma”.

Outra ação que gera risco à 
reserva é o uso do espaço para 
queimar de forma indiscrimi-
nada objetos e, principalmente, 
fios para a retirada de cobre. En-
quanto estava no local a repor-
tagem flagrou um homem que 
queimava, mesmo na presença 
do funcionário da limpeza, fios 
para a retirada de cobre, sem 
qualquer proteção ou cuida-
do para que o fogo não se es-
palhasse para dentro da mata.

Segundo o aposentado An-
tônio Amaral, de 67 anos, que 
mora em frente à reserva, a cena 

é frequente e os incêndios só 
não acontecem por interven-
ção dele. “Eu vejo isso aqui di-
reto, esse pessoal vem queimar 
coisas aqui e ainda deixam os 
focos de fogo lá mesmo. Não 
estão nem preocupados em 
apagar. Eu que vou sempre lá 
e jogo água para não aconte-
cer uma tragédia aqui”. 

Ele conta também que dia-
riamente várias caçambas des-
pejam lixo e entulhos sem qual-
quer preocupação no local. “Isso 
aqui é horrível a noite, quando 
esse funcionário que fica ai não 
está chega uma atrás da ou-
tra, tem umas três ou quatro 
que vejo todos os dias jogan-
do coisas ai, por isso que está 
essa nojeira”. Ele revelou que 
por ser aposentado passa o dia 
cuidando das árvores que estão 
em frente a sua residência, e 
que por várias vezes já discutiu 
com pessoas que estavam jo-
gando lixo no local. O aposen-

tado acrescentou que já houve 
uma tentativa de construção de 
um ecoponto no local, porém 
a obra foi embargada por es-
tar no terreno da reserva, que 
é federal. “Isso aqui é uma re-
serva, não deveriam sujar desse 
jeito. O que eu acho engraçado 
é que tentaram construir um 
ecoponto nesse espaço ao in-
vés de utilizarem o terreno do 
outro lado da rua, que pertence 
à prefeitura. Se fizessem qual-
quer coisa, aqui, seja uma pra-
ça, eu mesmo me encarregava 
de cuidar e limpar. Estou em 
casa sem fazer nada mesmo. 
O que não pode é ficar isso aí 
desse jeito que está, todo dia 
enchendo mais de lixo”, desa-
bafou Antônio Amaral.

Responsabilidade

A assessoria de comunica-
ção da Prefeitura de São Luís 
informou que a responsabili-
dade pelo Parque do Itapiracó 
é do Governo do Estado, por 
meio da Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente (Sema).

Em nota, a Secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente e Recur-
sos Naturais (Sema) informou 
que a limpeza pública é feita 
pela Prefeitura de São Luís. A 
Sema esclarece, ainda, que o 
Batalhão da Polícia Ambiental 
monitora e fiscaliza a Área de 
Proteção Ambiental do Itapi-
racó 24 horas, no sentido de 
inibir ações de vandalismo e 
o descarte inapropriado de re-
síduos sólidos no local.

A alimentação adequada e 
regular contribui para a saúde 
e garante dignidade ao ser hu-
mano. Cabe às gestões a execu-
ção de políticas públicas que 
promovam o acesso ao alimen-
to seguro a quem mais precisa. 
Este é o foco dos debates do IV 
Fórum Municipal de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional de 
São Luís, que vai discutir o tema 
“Gestão municipal: a importân-
cia da Segurança Alimentar e 

Nutricional”. O evento tem como 
objetivo debater a política, os 
programas desenvolvidos e os 
resultados destas ações na ca-
pital. O fórum é uma iniciativa 
da Prefeitura de São Luís e será 
realizado dia 28 deste mês, na 
sede da Fiema (Cohama).

Coordenado pela Secreta-
ria Municipal de Segurança Ali-
mentar (Semsa), com apoio do 
Sesi, o evento conta na progra-
mação com palestras, oficinas, 

mini cursos e a participação de 
representantes dos movimentos 
sociais e da produção rural. Na 
ocasião, será feita homenagem 
às mulheres agricultoras inte-
grantes do Programa de Aquisi-
ção de Alimentos (PAA). Equi-
pes do Sesi apresentam painel 
sobre o tema. “A proposta é dis-
cutir os rumos da Segurança 
Alimentar na gestão pública, 
propor medidas para potencia-
lizar os programas e identificar 

meios para o maior acesso da 
população ao alimento segu-
ro”, explica a titular da Semsa e 
nutricionista, Fatima Ribeiro.

O fórum vai reunir poder 
público, sociedade civil e be-
neficiários dos projetos para 
colocar em debate as ações 
municipais no setor. O mo-
mento é de grande importân-
cia para a troca de experiência 
e o debate de ideias possibi-
litados pelo evento
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Empreendedores 
culturais do papel

Casal investe na confecção de brinquedos de papel inspirados nas manifestações culturais 
como o bumba meu boi, a carruagem de Ana Jansen e o Touro do Rei Dom Sebastião

Os interessados devem realizar suas inscrições até o dia 21 
de novembro de 2016, pela internet, no endereço eletrônico: 
www.institutomachadodeassis.com.br. O valor da taxa de 
inscrição é de R$ 100,00. A realização da prova objetiva está 
prevista para o dia 11 de dezembro de 2016, em local e horário 
a serem oportunamente divulgados. O prazo de validade do 
concurso é de um ano, a contar da data de homologação do 
resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

INSCRIÇÕES

VESTIBULAR

Abertas inscrições para 
Licenciatura em Letras-Libras

CONCURSOS

ECONOMIA 
CRIATIVA

O Éguas Paper Toys foi um 
dos projetos do Programa 
Agir Criativo, iniciativa 
da Fundação Vale, que 
promoveu a incubação de 
sete empreendimentos 
da Economia Criativa por 
dois anos em São Luís/MA 
e Parauapebas/PA. Desse 
total, quatro são de São 
Luís. O evento de graduação 
acontece hoje, a partir das 
14h, com o seminário de 
Economia Criativa na sala 
Cecílio Sá, no Laborarte, 
Centro. O Programa Agir 
Criativo é uma ação do 
Programa de Apoio à 
Geração e Incremento de 
Renda desenvolvido pela 
Fundação Vale e Incubadoras 
Sociais . O programa, que 
está presente em vários 
municípios brasileiros, com 
mais de 700 empreendedores 
participantes, apoia e fortalece 
empreendimentos inovadores 
gerados e desenvolvidos por 
moradores dos territórios de 
atuação da Vale.

ANANDA BARROS 

ESPECIAL PARA O IMPARCIAL

S
er dono do seu próprio ne-
gócio está no imaginário 
de três em cada dez bra-
sileiros.  O empreendedo-

rismo se firma como alternativa 
para fortalecer o crescimento eco-
nômico e a geração de emprego. 

Ser empreendedor é enca-
rar e superar desafios. E ser um 
empreendedor cultural requer 
muitos desafios. É isso que o 
estúdio criativo Éguas Paper 
Toys faz com seus bonecos de 
papel. Com o desejo de montar 
um negócio próprio, foi iden-
tificada uma oportunidade na 
área de paper toys, com a pos-
siblidade de atender qualquer 
pessoa no Brasil, já que é um 
nicho pouco explorado.

O Éguas Paper Toys foi cria-
do em 2013, por dois apaixona-
dos pela arte, design e pela cul-
tura maranhense, João Manoel e 
Roose Santos, que observaram a 
oportunidade no mercado para 
atuar como especialista em design 
e personalização de paper toys. O 
negócio iniciou-se no Facebook, 
como fanpage, e depois virou em-
presa. “Eu observei a oportunida-
de no mercado para atuar como 
especialista em design e perso-
nalização de paper toys. Por meio 
de projetos lúdicos e educativos, 
criamos personagens e cenários 
únicos que permitem ao público 
conhecer, aprender, contar e re-
contar histórias incríveis inspira-
das na cultura maranhense’’, disse 
João Manuel Santos.

Éguas Paper Toys tem esse 
nome curioso e diferente para 
representar a sua autenticidade 
maranhense, remetendo-se ao 
regionalismo. “Éguas!” é uma ex-
pressão popular típica do Mara-
nhão, usada quando algo impres-
siona, é admirável ou surpreende. 
Já o nome “paper toy” significa 
brinquedo de papel, traduzido 
do inglês para o português.

Todo mundo sabe que a maio-
ria dos bonecos é feita de madei-
ra, porcelana e outros produtos. 
Só que João Manuel, com seu 
talento e criatividade, resolveu 
inovar um pouco nesse mercado 
de brinquedos, procurando fa-
zer seus bonecos com algo inu-
sitado. A escolha de trabalhar 

Inspiração na cultura maranhense
As suas inspirações vêm das 

lendas e manifestações cultu-
rais maranhenses, tais como: 
o bumba meu boi, a carrua-
gem de Ana Jansen, Manguda 
e o Touro do Rei Dom Sebas-
tião, histórias que fazem par-
te do imaginário popular que 
antes eram apenas contadas, e 
que agora as pessoas podem se 
divertir recortando e montan-
do os brinquedos de papel. “É 
uma satisfação poder dar algo 

criativo e com um significado 
único para um cliente ou um 
amigo. Quando ouvimos as pes-
soas dizendo que ficou lindo, 
além da expectativa, sentimos 
que realizamos um ótimo tra-
balho”, disse o designer.  

Os empreendedores cultu-
rais conseguem adquirir uma 
boa renda com a venda dos seus 
paper toys, pois além dos seus 
bonecos, recebem encomendas 
de personalização, mascote e 

ações publicitárias de vendas. 
“Fazer esses bonecos não está 
sendo uma maneira de driblar 
a crise.  É uma maneira de tra-
balhar naquilo que gostamos 
e temos prazer”, revelou a ad-
ministradora Roouse Santos.   
Com tantos personagens Infan-
tis existentes no Brasil, os em-
preendedores escolheram criar 
peças a partir de personagens 
tipicamente maranhenses, e o 
diferencial deles é esse. Além de 

criar, acabam levando um pe-
dacinho da nossa cultura e do 
Maranhão para diversas regiões 
do Brasil. “Essa escolha foi ba-
seada no nosso desejo de resga-
tar, preservar e recontar lendas 
maranhenses, unindo design e 
cultura, de uma forma criativa, 
lúdica e atual, aí criamos a co-
leção Diz a Lenda...”, disse João 
Manuel. A  coleção foi exposta 
recentemente na 10ª Feira do 
Livro de São Luís.

Eu observei a oportunidade no mercado 
para atuar como especialista em design 
e personalização de paper toys. Por meio 
de projetos lúdicos e educativos, criamos 

personagens e cenários únicos que 
permitem ao público conhecer, aprender, 

contar e recontar histórias incríveis 
inspiradas na cultura maranhense

João Manuel Santos, designer

com papel foi pelo fato deste 
ser um material bem barato e 
acessível a todos, sendo fácil 
de manipular (cortar, dobrar 
e colar). O boneco vai planifi-
cando e se torna tridimensio-
nal depois da montagem, além 
das vantagens em transporte e 
armazenamento. “O processo 

de confecção, no caso da cole-
ção Diz a lenda..., iniciou-se na 
pesquisa das histórias em im-
pressos e relatos orais. A partir 
daí, criamos os primeiros dese-
nhos e modelagens do boneco a 
ser confeccionado. Em seguida, 
fazemos diversos testes, recor-
tando, montando e remontando. 

Sendo que finalizamos o produto 
final com o aprimoramento das 
cores, dobras e layout. Por fim, 
fazemos a impressão e embala-
gem para distribuição e venda”, 
revelou João Manuel, proprie-
tário da Éguas! Paper Toys, que 
também já está apostando as fi-
chas na confecção de camisas 
com os personagens da coleção. 

A Universidade Federal do 
Maranhão, por meio da Pró-
reitoria de Ensino (Proen), 
deu início ao processo sele-
tivo especial para ingresso, 
no primeiro semestre letivo 
de 2017, ao curso de Licen-
ciatura em Letras – Língua 
Brasileira de Sinais (Libras), 
na modalidade presencial, 
para o Campus Dom Delga-
do, em São Luís.

O processo seletivo ofe-
recerá 40 vagas e compreen-
derá uma única fase consti-
tuída de provas objetivas, e 
as inscrições irão até o dia 15 
de dezembro de 2016.

Poderão candidatar se às 
vagas ofertadas todos os in-
teressados, desde que porta-
dores de certificado de con-
clusão de Ensino Médio ou 
equivalente, segundo o edital 
nº 239/2016. As inscrições 
serão efetuadas somente via 
Internet, mediante pagamen-

to de taxa no valor de R$ 50 
reais. As provas para ingres-
so no curso de Licenciatura 
em Letras Libras serão rea-
lizadas no dia 29 de janeiro 
de 2017 no município de São 
Luís, em local a ser divulgado 
posteriormente no endereço 
eletrônico www.concursos.
ufma.br, a partir do dia 20 
de janeiro de 2017.

40

 Número de oportunidades 
oferecidas para processo seletivo 

na UFMA, na modalidade 
presencial, em São Luís

VAGAS

NÍVEL SUPERIOR

Oportunidade na 
Prefeitura de Tufilândia

A Prefeitura de Tufilândia, 
no Maranhão, abre concurso 
público, regulado pelo edi-
tal nº 001/2016. O objetivo 
é selecionar pessoal de en-
sino superior, para o provi-
mento de quatro vagas ime-
diatas. As oportunidades são 

para os cargos de Procurador 
do Município, Agente Admi-
nistrativo e Controlador. Os 
vencimentos ofertados vão 
de R$ 1.300,00 a R$ 4.800,00, 
para desempenhar ativida-
des em carga horária de 20 a 
40 horas por semana.

OPORTUNIDADE

São Pedro do Piauí  
oferece 75 vagas

As vagas são para Auxiliar Operacional de Serviços Gerais, 
Agente Comunitário de Saúde, Vigia, Bombeiro Hidráulico, Oficial 
de Farmácia, Recepcionista, Motorista, Auxiliar Administrativo, 
Auxiliar de Biblioteca, Auxiliar de Consultório Odontológico, 
Fiscal de Vigilância Sanitária, Instrutor de Informática, 
Gesseiro, Técnico de Enfermagem, Técnico em Laboratório, 
Técnico em Radiologia, Técnico Agrícola, Técnico em Próteses, 
Assistente Social, Farmacêutico, Educador Físico, Enfermeiro, 
Fisioterapeuta, Médico ESF, Psiquiatra, Médico Veterinário, 
Nutricionista, Psicólogo, Cirurgião-Dentista ESF, Cirurgião-
Dentista (Endodontia, Periodontia, Protésista e Maxilo Facial). 
As inscrições foram reabertas e serão aceitas até o dia 25 
de novembro de 2016, via internet no endereço eletrônico: 
www.institutomachadodeassis.com.br. O valor da taxa é de R$ 
60,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível médio e técnico) 
e R$ 100,00 (nível superior). A prova objetiva foi alterada e 
será aplicada na data provável de 11 de dezembro de 2016, 
em local e horário a serem divulgados com antecedência.

VAGAS

Estão reabertas as inscri-
ções para o concurso públi-
co da Prefeitura Municipal 
de São Pedro do Piauí, cujo 
edital nº001 foi retificado. A 
inciativa pretende compor 75 

vagas imediatas em cargos 
de níveis fundamental, mé-
dio e superior. O salário vai 
de R$ 880,00 a R$ 1.600,00, 
por jornadas de trabalho de 
30 ou 40 horas por semana.
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CASO MARIANA COSTA

17

Idade da vítima

Serão emitidos, nesta terça, os laudos  do crime

Autores foram perseguidos, mas só um menor foi apreendido

Adolescente queimada
viva e esquartejada

Bárbaro crime ocorreu no bairro Anjo da Guarda e foi praticado por membros de uma
organização criminosa. Jovem de 17 anos teve pedaços do corpo atirados em um esgoto

COROADINHO

COROADINHO

Dupla é detida com revólver e munição

Suspeitos de arrombar veículos são capturados

Duas pessoas foram detidas, 
na localidade Aldo São Sebas-
tião, no Coroadinho, por porte 
ilegal de arma de fogo. Eles es-
tavam próximo ao Atual Bar. A 
guarnição avistou os dois em 
atitude suspeita e decidiu rea-
lizar uma abordagem, onde foi 
encontrado um revólver cali-
bre 38, com três munições não 

deflagradas.
Gaudêncio Conceição Viana 

Filho e Josivaldo de Jesus Al-
meida estavam em uma moto-
cicleta Honda CG TITAN EX, de 
cor preta, e placa NWY 0236. 
Eles foram encaminhados e 
apresentados no 16º Distrito 
Policial para as providências 
cabíveis ao caso.

A confirmação da causa da 
morte da publicitária Mariana 
Costa, de 33 anos, assassinada 
no dia 13 de novembro, pode sair 
hoje. As perícias estão sendo re-
alizadas pelo Instituto de Gené-

tica Forence.
Mariana era sobrinha-neta 

do ex-presidente da República 
José Sarney, mãe de duas me-
ninas, uma de 11 e outra de 9 
anos, e casada com o empresá-

rio Marcos Renato. Mariana foi 
morta por seu cunhado, o tam-
bém empresário Lucas Porto, em 
seu apartamento, no bairro do 
Turu. Porto confessou à polícia 
ter tentado esganar a vítima e 

terminou por asfixiá-la. Como 
motivação para o crime, Porto 
declarou em depoimento a re-
cusa de Mariana aos seus senti-
mentos. Ele é casado com a irmã 
mais velha da vítima.

DOUGLAS CUNHA

 

U
ma barbárie praticada 
por seis homens, dos 
quais dois menores,  
provocou muita como-

ção e revolta na população do 
Alto da Esperança, distrito do 
Anjo da Guarda. Ali, uma ado-
lescente de apenas 17 anos foi 
atraída por membros de uma 
organização criminosa para 
uma “boca de fumo”, onde foi 
drogada para depois ser quei-
mada viva e depois esquarte-
jada e os pedaços  jogados  em 
um esgoto que os levaria para 
a maré.

A vítima foi a adolescente 
Rayssa Melo Diniz, de 17 anos, 
moradora do Alto da Esperan-
ça, no Anjo da Guarda, onde 
foi criada, tendo como vizi-
nhos os homens que a mata-
ram com requintes de cruel-
dade. Ela havia desaparecido 
da casa de sua família,  no dia 
16, e desde então estava sendo 
procurada por familiares, mas 

seu corpo, em pedaços e em 
estado de decomposição, foi 
encontrado no ultimo sábado 
por populares, em uma área de 
mangue, no Alto da Esperança.

O achado  foi comunicado 
ao Ciops, que por seu turno 
não comunicou para a Quin-
ta Delegacia Distrital (Anjo da 
Guarda), em cuja circunscrição 
se deu o crime absurdo. Logo 
que soube do ocorrido, o de-
legado Walter Wanderley deu 
início às investigações e con-
seguiu identificar todos os en-
volvidos.

A Polícia Militar passou a re-
alizar buscas e conseguiu pren-
der um adolescente de 15 anos 
que participou do assassinato, 

tendo este esclarecido o crime, 
sua autoria e circunstâncias.  
Disse Walter Wanderley que o 
adolescente infrator havia saí-
do recentemente do Centro de 
Ressocialização, mas não tinha 
retornado para junto de sua fa-
mília, ficando na companhia 
de “amigos”, os mesmos que 
queimaram viva a adolescen-
te Rayssa e a esquartejaram.

Furto de drogas?

O adolescente de 15 anos in-
formou ao delegado que havia 
desaparecido com certa quanti-
dade de drogas da casa do trafi-
cante Miquéias Augusto Olivei-
ra Silva, conhecido como “Mil 

Graus”, de 19 anos, tendo este 
reunido com o seu grupo, for-
mado por Ivanilson Costa Ra-
mos - “Rugal”; Elias Fernando 
Bandeira Alves, conhecido como 
“Coyote”; e dois menores de 15 
anos. Nesta reunião, os bandidos 
concluíram que a droga teria 
sido furtada pela adolescente 
Rayssa Melo Diniz e que, por 
isto, teria que morrer.

O grupo traçou um plano 
para eliminar a adolescente e 
coube a Elias a missão de atraí-
la para a “boca de fumo”. Rayssa 
era viciada e, por isso, tornou-
se presa fácil. Ela foi convida-
da por Elias para “cheirar” loló 
na casa de Mil Graus. Rayssa 
atendeu ao convite e, chegando 
à “boca de fumo”, foi dopada, 
tendo se deitado em uma cama 
quase inconsciente. Mil Graus 
aproveitou e deu-lhe uma “gra-
vata” apertando-lhe o pescoço 
até desmaiar.

Os bandidos enrolaram a 
vítima em um lençol e a co-
locaram em um balde gran-
de, levando-a para a beira do 
mangue, onde foi jogada em um 
tanque vazio, coberta com ga-
lhos de mato seco e queimada, 
mesmo estando viva. Depois 
a esquartejaram e botaram os 
pedaços do corpo em um boei-
ro, para que as águas da chuva 
os levassem para a maré. Mas 
não choveu e os restos mortais 
de Rayssa foram encontrados 
por populares e reconhecidos 
por familiares.

Os autores do crime se es-
conderam no manguezal onde 
foram perseguidos por popula-
res revoltados e que os queriam 
linchar, mas conseguiram esca-
par. A população revoltada to-
cou fogo na casa de “Mil Graus”. 
Os foragidos continuam sendo 
procurados pela Polícia Militar 

e investigadores da Quinta De-
legacia Distrital (Anjo da Guar-
da), onde foi instaurado inquérito 
para apurar responsabilidades. 
O adolescente de 15 anos que 
já foi apreendido, se encontra 
em uma unidade de internação 
de adolescentes infratores, por 
determinação da Justiça. Todos 

os envolvidos neste crime, são 
bandidos de alta periculosidade 
com extensa ficha criminal. Mil 
Graus se encontrava no Presídio 
Estadual pela prática de crime 
de roubo com uso de arma  e 
ameaça de morte praticado em 
oito de dezembro de 2014, ten-
do sido liberado no dia  sete de 

junho passado pelo benefício de 
liberdade condicional; Ivanilson 
Costa Ramos –“Rugal” possui uma 
extensa ficha criminal e  há cerca 
de um mês foi preso por assalto 
e já s encontrava em liberdade. 
Os demais membros do grupo, 
são todos egressos da prisão por 
crimes de roubos e furtos.  

Gaudêncio e 
Josivaldo estavam 
nas proximidades 

de um bar no 
Alto São Sebastião

Policiais militares da Com-
panhia de Policiamento Turís-
tico (CPTur) tiraram de circu-
lação duas pessoas suspeitas 
de arrombamento na Avenida 
Litorânea. Os PMs receberam 
informações de que os dois es-
tavam em um VW Voyage pra-
ta, placa FSL 2893, praticando 
arrombamento a veículos, no 

fim da Litorânea. Ao chegarem 
no local indicado na denúncia, 
encontraram  Alteredo Macha-
do Barros e Joube Lopes Filho. 
Durante revista pessoal e vei-
cular, foram encontrados vá-
rios objetos reconhecidos pelas 
vítimas. Os dois foram condu-
zidos e apresentados no plan-
tão do Parque do Bom Menino. 

Alteredo 
e  Joube foram 

detid os com objetos 
reconhecidos pelas 

vítimas

Rayssa foi 
queimada viva e 

esquartejada

ANOS
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VELOCIDADE SUB-19

Fortes emoções no kart maranhense Copa Cefama tem 
boa média de gols

São Luís, terça-feira, 22  de novembro de 2016

 Representando o estado do Maranhão, Liceu e Rui Barbosa conquistam três medalhas na final 
dos Jogos Escolares da Juventude 2016, que estão sendo disputados em João Pessoa-PB 

Maranhão conquista 
medalhas  

R
epresentando o estado 
do Maranhão, as escolas 
Liceu Maranhense, de 
São Luís, e Rui Barbosa, 

de Imperatriz, mostraram ta-
lento e muita habilidade para 
milhares de alunos-atletas de 
instituições de ensino públi-
cas e privadas de todo o país. 
O Maranhão conquistou três 
medalhas na final do hande-
bol e voleibol da etapa infanto 
(15 a 17 anos) dos Jogos Esco-
lares da Juventude – JEJ 2016, 
maior evento estudantil espor-
tivo do Brasil.

A primeira medalha do Ma-
ranhão saiu no handebol femi-
nino. Depois de derrotar todas 
as equipes favoritas ao título 

da terceira divisão do han-
debol, o time do Liceu 
Maranhense alcan-
çou o tão sonhado 
ouro no confron-
to com Sergipe. 
Com o placar 
muito acirrado 
de 12 a 9 gols, 
as alunas-atle-
tas fecharam as 
disputas da mo-
dalidade dos Jo-
gos Escolares com 
chave de ouro, tiran-
do o Maranhão da ter-
ceira divisão.

De acordo com a técnica do 
Maranhão no handebol, Rosana 
Motta, as atletas realizaram um 

fei-
to na história dos JEJ. “Após 
cinco anos na luta, o Maranhão 

saiu da terceira divisão e 
ainda garantiu a me-

dalha de ouro, fato 
que ficou regis-

trado nos Jogos 
deste ano. Dei-
xamos, então, 
uma grande 
responsabili-
dade para as 
meninas que 

vão represen-
tar o estado em 

2017”, comentou 
a técnica.

Masculino
No handebol masculino, 

a equipe do Maranhão, tam-
bém representada por alunos 

do Liceu Maranhense, passou 
por todas etapas dos JEJ com 
bom desempenho. Mesmo com 
muita estratégia em quadra, os 
meninos não superaram o time 
do Rio de Janeiro, que encerrou 
o jogo com o placar de 22 a 16 
gols, mas alcançaram o pódio 
e medalha de prata.

“Tivemos uma excelente atu-
ação nos JEJ 2016, pois cum-
primos o nosso objetivo, que 
era levar o Maranhão para pri-
meira divisão dos Jogos Esco-
lares e ganhar uma medalha. 
Estamos felizes com o resultado 
obtido na competição”, desta-
cou José Maranhão, técnico da 
equipe masculina de handebol 
maranhense.

Maranhão é prata no volei-
bol. A medalha foi conquista-
da pelos atletas da escola Rui 
Barbosa, de Imperatriz. No jogo 
contra Rondônia, o Maranhão 
iniciou bem a partida, mas foi 
surpreendido pela equipe que 
estava em busca do ouro há qua-
tro anos. “Garantimos uma boa 
medalha para o nosso estado. 
Agora é só comemorar”, cele-
brou Getúlio Melo, técnico do 
Maranhão no voleibol dos JEJ  
2016.

Para participar dos Jogos Es-
colares da Juventude 2016, a De-
legação do Maranhão recebeu 
apoio do Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Esta-
do do Esporte e Lazer (Sedel).

Mais um fim de sema-
na repleto de bons jogos na 
Copa Cefama de Futebol ca-
tegoria Sub-19. A bola rolou 
para quatro jogos,  no bairro  
Maiobinha. No sábado (19), 
o Moto Club derrotou o XV 
de Novembro pelo placar de 
1  a 0, e o Maranhão Atlético 
Clube derrotou o Grêmio da 
Cidade Operaria por 2 a 0. Já 
no domingo (20), o Ascrep 
do Lumiar empatou por 1 a 
1 com o Cruzeiro e o Comer-
cial goleou o Liderf por 6 a 2.

A competição terá sequên-
cia no próximo fim de semana 
com a realização de quatro 
jogos. No sábado (26), às 8h, 
o Moto Club enfrenta o Co-
mercial e, às 10h, será a vez 
do confronto entre Ascrep e 
CFC. No domingo (27), o Ba-
baçu enfrenta o Liderf às 8h, 
e o Cefama encara o Mara-
nhão Atlético Clube às 10h.

A competição este ano 

conta com a participação 
do Ascrep do Lumiar, Clu-
be Atlético Babaçu, Cefama 
Futebol Clube, CFC – Centro 
de Formação de Atleta, Co-
mercial Esporte Clube, Cru-
zeiro Esporte Clube, Grêmio 
Maranhense Futebol Clube, 
Liderf Futebol Clube, Mara-
nhão Atlético Clube, Meni-
nos da Vila Futebol Clube, 
Moto Clube de São Luís e XV 
de Novembro Esporte Clube.

A 7ª etapa do Campeonato 
Maranhense de Kart foi marca-
da por fortes emoções no últi-
mo fim de semana. Na disputa 
acirrada entre Antônio Neto e 
Marcos Gonçalves, na catego-
ria Sprinter,  Antônio Neto le-
vou a melhor encostando em 
Marcos na classificação geral.

Na categoria 2T Sênior, pi-
loto Lauro Moura surpreendeu. 
Manteve a liderança nas 30 vol-
tas, ou seja, nas duas baterias 
disputadas. Deixando pra trás 
os favoritos da categoria: Serra 
Neto e Pedro Henrique.

Na 2T Graduados, Rezende 
fez o melhor tempo na primei-
ra bateria e aproveitou proble-
mas no motor do kart de Mar-
celo Medeiros para conquistar 
o pódio.

Na F4 Graduados, William 
Camizão largou em primeiro, 
mas perdeu a posição na pri-
meira volta pra Lula, que ga-
rantiu as 15 voltas na liderança.

Já na segunda bateria, Ca-
mizão conseguiu reconquistar 
o primeiro lugar na segunda 
bateria, mas não foi suficiente. 
No resultado da etapa, o cam-
peão foi Lula.

Na F4 Novatos, o favorito 
da categoria, Celso Nazareno, 
conquistou o pódio seguido de 
Claudio Santos e Orsini.

A 8ª e mais decisiva etapa 
da disputa, valendo ponto do-
brado, também foi marcada por 
fortes emoções e novos nomes 
no pódio. A prova foi disputada 
no último domingo. Nada de 
folga para os pilotos, que pre-

Ruy 
Barbosa ficou 
com a prata
 no voleibol 

Meninas 
do  Liceu 

brilharam
 no handebol 

Após cinco anos na luta, o 
Maranhão saiu da terceira divisão 

e ainda garantiu a medalha de 
ouro, fato que ficou registrado nos 

Jogos deste ano

José Maranhão, 
técnico de handebol

 Maranhão Atlético derrotou o Grêmio da Cidade Operária

cisavam de muita concentra-
ção.Na Sprinter, Antonio Neto 
levou a melhor e, mais uma vez, 
conquistou o pódio.

Na 2T Sênior, Serra Neto, um 
dos favoritos da categoria, foi 
desclassificado. Marcos Gon-
çalves acelerou e chegou ao 
pódio, seguido por Yhury Si-
paúba e Marcelo Mota. Já na 
2T Graduados, Felipe Marinho 
surpreendeu a todos durante a 
prova e levou troféu de primeiro 
lugar na etapa, deixando Carli-
to, favorito, em segundo lugar.

Na F4 Novatos,mais surpre-
sas. Daimler também deixou o 
favorito, Celso, pra trás e con-
quistou o pódio. E na F4 Gra-
duados, Lula pontuou bem e 
garantiu o pódio, seguido do 
favorito William Camizão e José 
Gonçalves.

Na somatória de pontos, a 
oitava etapa, que vale ponto 
dobrado, supreendentemente, 
não fez muita diferença.Os fa-
voritos fizeram melhor cam-
panha e, alguns, mesmo sem 
conquistar o primeiro lugar do 

Campeões

Antônio Neto - Sprinter

Carlos Eduardo -  2T Graduados

Pedro Henrique-2T Sênior

Celso nazareno- F4 Novatos

William Camizao - F4 Graduados

pódio na 8ª etapa, garantiram 
o título do Campeonato.

Kart  voltou a movimentar o Campeonato Maranhense e levou muita adrenalina ao local de disputa 
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Sampaio dá adeus 
à Segundona 2016

ELEIÇÕES

ACESSO

Duas chapas concorrem no Moto

Vasco decide acesso no Maracanã

R
ebaixado com três jo-
gos de antecedência, o 
Sampaio Corrêa volta a 
campo hoje (22), para se 

despedir da Série B do Campe-
onato Brasileiro. O time viaja 
até Goiânia (GO) para enfren-
tar o Goiás no Estádio Olímpico 
Pedro Ludovico, às 19h15, pela 
38ª e última rodada. Do outro 
lado, o time da casa não briga 
por mais nada na competição, 
com 47 pontos.

Isso porque não corre mais 
riscos de rebaixamento – o Join-
ville tem apenas 37 e abre o des-
censo – e também está distante, 
demais, do Vasco, primeiro no 
G4, que soma 62. O único ob-
jetivo do clube nesta reta final 

Foi encerrado ontem o prazo 
para registro de chapas com vistas 
à eleição de presidente e vice do 
Moto Club. Duas chapas foram 
registradas, a “Unidos por esta 
Paixão”, liderada pelo designer 
e jornalista Celio Sergio, tendo 
como vice o ex-presidente Neco 
Figueiredo, e a “Democracia Mo-
tense” que tem à frente o conse-
lheiro Luciano Pereira, empre-
sário contábil, e o vice Eduardo 
Maciel. A eleição será realizada no 
próximo dia 25, a partir das 19h.  

Célio foi o primeiro a lançar 
sua candidatura, apoiado pe-
los ex-presidentes Hans Nina e 
Roberto Fernandes. Identifica-
do pela torcida, da qual estava 
sempre junto nos estádios e reu-
niões importantes, ele teve um 
encontro na última sexta-feira 
com os rubro-negros e sentiu o 
apoio da grande maioria presen-
te. Sua proposta foi inteiramente 
aprovada pelos presentes, mes-

Tricolor vai apenas cumprir tabela no Estádio Pedro Ludovico, nesta noite, contra o Goiás. O time 
da casa não briga por mais nada na competição, com 47 pontos, mas se mantém na Série 

Renan; Sueliton, Felipe Macedo, 
David Duarte e Felipe Saturnino;  
Adriano, Léo Sena e David; Walter, 
Rossi e Léo Gamalho.
Técnico: Gilson Kleina

Rodrigo Ramos; Guilherme Lucena, 
Breno, Mimica e Luiz Otávio; 
Marcelinho, Rhuan, Éder Sciola, e 
Hiltinho; Fernandinho e Daniel Barros.
Técnico: Vinícius Saldanha

Horário: 19h15

Local:Estádio Olímpico Pedro Ludovico - 

Goiânia (GO)

Árbitro: Wanderson Alves de Sousa - MG

Assistentes: Ricardo Junio de Souza e Wesley 

Moreira de Carvalho - MG

Goiás

Sampaio

19h15

Horário de Brasília 
(Início do jogo)

A CBF anunciou ontem a al-
teração do local do confronto 
entre Vasco e Ceará, sábado que 
vem, às 17h30, pela última ro-
dada da Série B do Campeona-
to Brasileiro. A entidade aten-
deu ao pedido do time carioca 
e autorizou a transferência da 
partida de São Januário para o 
Maracanã.

A própria CBF confirmou que 
a alteração partiu de um pedi-
do do time mandante. O Vasco 
decidiu levar a partida para o 
Maracanã diante da expectati-
va de grande público para um 
confronto tão decisivo, mas tam-
bém temeroso em relação a uma 
possível desordem em um está-
dio mais acanhado como São 
Januário.

Isso porque a péssima fase 
recente do Vasco tornou a par-
tida de sábado decisiva para o 
futuro do clube. Na quarta co-

era ficar à frente do rival Vila 
Nova, mas ele também foi frus-
trado, já que adversário soma 
53 e ainda joga. Do outro lado, 
o Sampaio tem apenas 27.

A última rodada prevê dois 
jogos sexta-feira e sete sába-
do. Atlético-GO já é campeão, 
e o Avaí já garantiu o acesso. As 
últimas duas vagas estão sen-

do disputadas por três clubes: 
Bahia, vasco e Náutico. Três ti-
mes estão rebaixados à Série C: 
Bragantino, Tupi e Sampaio. A 
última vaga vai ser preenchida 

por Oeste ou Joinville.
Após a derrota no jogo con-

tra o Atlético-GO, por 1 a 0, 
no último sábado, a delega-
ção do Tricolor se apresentou 
na manhã de ontem para se-
guir viagem e tentar fechar o 
campeonato com um resultado 
positivo – já que não vence há 
oito jogos, com dois empates 
e seis derrotas. A equipe não 
contará com o volante Diego 
Lorenzi e com Thiago Santos, 
que levaram o terceiro cartão 
amarelo e são desfalques em 
Goiânia. O técnico Vinícius 
Saldanha ainda não definiu 
os substitutos, mas relacio-
nou novamente jovens valo-
res da base do Sampaio para 
o confronto.

Mudanças

Léo Sena, Sueliton e Da-
vid Duarte cumpriram a sus-
pensão automática e voltam a 
ficar à disposição do técnico 
Gilson Kleina. Eles treinaram 
normalmente ontem, no últi-
mo trabalho antes de entrar em 
concentração. Por outro lado, o 
zagueiro Alex Alves foi expulso 
em Lucas do Rio Verde e não 
atua mais nesta temporada.

Outro desfalque certo é o 

mo não tendo o sócio-torcedor 
direito a voto. O sufrágio fica a 
cargo dos conselheiros. 

Já Luciano participou ati-
vamente do Conselho Fiscal 
na gestão do ex-presidente 
Roberto Fernandes e, segun-
do sua assessoria, sempre es-
teve presente nas decisões im-
portantes do Papão do Norte.  
Na semana passada, os compo-

nentes da Democracia Motense 
lançaram um manifesto revelan-
do as propostas da chapa, sendo 
que o presidente não poderá ser 
candidato a nenhum cargo pú-
blico como: vereador, prefeito, 
deputado ou governador, além 
de reduzir os valores dos ingres-
sos e transparência fiscal dos re-
cursos utilizados pelo Papão do 
Norte, dentre outras.

locação da Série B, com 62 pon-
tos, o time carioca precisa ven-
cer para garantir o acesso à elite. 
Caso contrário, o Náutico, que 
tem 60 pontos, terá a chance de 
subir. Para isso, precisará bater 
o Oeste em casa.

Para levar a melhor, o Vas-

co também conta com o bom 
retrospecto recente no princi-
pal estádio do Rio. A última vez 
que o time cruzmaltino atuou no 
Maracanã foi no dia 8 de maio, 
quando conquistou o Campeo-
nato Carioca ao passar pelo Bo-
tafogo na decisão.

sampaio correa/fc

Estádio Maracanã será palco do jogo entre Vasco da Gama e Ceará
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meia Léo Lima, que foi expulso 
pelo segundo cartão amarelo 
no clássico contra o Atlético-
GO e pegou dois jogos de ganho 
no Supremo Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD). Diante des-
te cenário, a Comissão Técni-
ca deve sinalizar a volta de Léo 
Sena no meio-campo e David 
Duarte no sistema defensivo, 
ao lado de Felipe Macedo.

Celio (Unidos por esta Paixão) Luciano (Democraia Motense)

Sampaio
 faz hoje sua 

despedida da 
Segundona
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>> DIRETAS>> ANOTA AÍ!

>> HORÓSCOPO

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
Dia dos mais favoráveis aos nativos do 
seu signo, indicando melhorias no setor 
profi ssional e social. Favoráveis amizades, 
ótimos negócios e espetacular estado de 
saúde. Bom ao amor.

Bom dia para uma viagem de negócios 
onde poderá descobrir uma transação 
que contenha uma chance de melhorar 
sua vida, posição profi ssional e fi nanceira. 
Principalmente através de amigos. As 

ações corretivas, discussões demoradas, 
demandas e toda e qualquer questão 
que se ligue aos seus direitos, devem ser 
tratadas com cautela e coragem. 

Ótimo dia para obter a colaboração de 
outras pessoas para mudar a sua vida para 
melhor. Contudo, seja mais determinado 
e evite a precipitação. Ótimo ao trabalho, 
aos contatos sociais, as novas amizades e 
ao amor.

CÂNCER 21/06 a 21/07

Dia em que deverá prestar mais atenção 
em tudo que fi zer, pois está predisposto a 
ter aborrecimentos e prejuízos de montão. 
Sua personalidade se exaltará, bem como 
as chances de sucesso profi ssional. 

Fluxo astral dos mais propícios a todos os 
seus interesses materiais e profi ssionais. 
Esforce-se o mais que puder quando 
conseguirá realizar todos os seus anseios e 
desejos. Ótimo para viagens e ao amor.

Dia dos mais afortunados. Receberá 
boas propostas de negócios ou trabalho, 
realizará boa parte de seus sonhos.

Excelente aspecto astral às experiências 
psíquicas e ao aumento e evolução de sua 
inteligência e conhecimentos. A saúde 
será bastante boa o que lhe dará maiores 
condições de sucesso geral.

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

Não é dia propício aos negócios arriscados 
ou novos. Mas por outro lado, o fl uxo 
deverá elevar sua inteligência e seu estado 
de saúde e propiciar-lhe ótimas chances, 
no terreno profi ssional e amoroso.

Negativo fl uxo astral às mudanças de 
emprego, atividades ou de residência. 
Tendência a depressão psíquica o que viria 
a lhe prejudicar mais ainda. Controle-se 
em todos os sentidos e cuide de sua saúde.

Benéfi ca infl uência astral para tratar de 
questões sociais pendentes, para lucrar 
em negócios iniciados anteriormente e a 
sua prosperidade profi ssional. Disputas no 
lar deverão ser evitadas.

Hoje, você poderá ter uma ideia brilhante 
e promissora de sucesso. Mas, somente a 
coloque em prática quando tiver certeza 
de uma boa chance. Continue cauteloso 
com seu dinheiro e seu trabalho.
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Veja a programação completa
 dos cinemas da capital

Show de Elisa Lago
A servidora da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA), 
Elisa Lago, apresentará o show 
“Do Rio ao Mar” nesta quinta-
feira (24), às 12h30, no Auditó-
rio Central da Cidade Univer-
sitária Dom Delgado, Campus 
do Bacanga. Aberto ao público, 
o show integra a programação 
do Projeto Mostre Sua Cara de 
Promoção de Novos Talentos 
da Universidade. 

Workshop de Vendas ACM
A Associação Comercial do Ma-
ranhão realizará no dia 26 de 
novembro, das 14h às 18h, do 
Workshop de Vendas da ACM. 
A ação faz parte da Semana 
Global do Empreendedorismo, 
do Instituto Endeavor. As ins-
crições podem ser feitas pelo 
site http://www.misteringresso.
com.br/loja/workshop-de-ven-
das/.Informações: (98) 3133-
5800.
 
Clube do Choro
O Clube do Choro do Maranhão, 
realiza solenidade de posse da 
diretoria triênio 2016-2019 com 
show comemorativo, dia 23 de 
novembro (quarta-feira), às 20h 
– Teatro Arthur Azevedo – Rua 

I Encontro de Antropologia

II Simpósio de
Cuidados Farmacêuticos

Cidade de Imperatriz presta 
homenagem à Piracanjuba 

Inauguração

MALHAÇÃO
Juliana defende Jabá. Ricardo questiona os sentimentos 
de Juliana por Jabá. Caio ajuda Tânia e Joana a pin-
tar o apartamento. Cleo pede que Gabriel e Giovane 
parem de brigar. Irene e Bárbara falam mal de Joana.

SOL NASCENTE
Alice descobre que Mario ouviu parte de sua con-
versa com Lenita. Mieko decide voltar para casa e 
Damasceno se entristece. Hirô fi ca frustrada com o 
desprezo de Ralf. Alice pede para conversar com Wag-
ner e Cesar o ameaça. Damasceno avisa a Elisa que 
irá se afastar dela.

ROCK STORY
Zuleica repreende Jaílson, Du e Paçoca. Jaílson intimida 
Zac. Lázaro não consegue fi car a sós com Diana. Edith 
se preocupa com o estado em que Júlia chega da casa 
de Gui. JF passa a noite estudando e Luana se preo-
cupa. Júlia decide ir ao antigo apartamento de Alex. 

CÚMPLICES DE UM RESGATE
Luiz pede que Clara deixe seu emprego na confecção 
para ajudá-lo na administração do haras. Enquan-
to ajudava Rebeca a arrumar a igreja, Dóris vê algo 
suspeito brilhando em um armário. 

A LEI DO AMOR
Letícia insulta Pedro. Tião ameaça Helô. Magnólia 
impede que Bruno inicie o tratamento de fonoau-
diologia com Fausto. 

 

São Luís, terça-feira, 22 de novembro de 2016

www.oimparcial.com.br
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REPRODUÇÃO DA INTERNET

do Sol, Centro. Ingressos à 
venda no local

Festejo de Nossa 
Senhora da Vitória
Festejo de Nossa Senhora da 
Vitória, será realizado de 18 a 
27 de novembro, com o Tema: 
Misericordiosos como o Pai 
e o Lema O que Deus uniu o 
homem não Separa.  Todos 
os dias haverá recitação do 
Terço Mariano antes das ce-
lebrações às 17h30 durante a 
semana. O largo funcionará 
nos dias, 21, 22 e 24. O encer-
ramento será no domingo, 
27 com Terço às 17h, a Santa 
Missa às 18h seguida da Pro-
cissão e Coroação em hon-
ra à Padroeira. Informações: 
98864-2683/98342-2799.

Feira das Profi ssões
A Universidade Federal do 
Maranhão realizará, por 
meio da Pró-Reitoria de En-
sino – PROEN, nos dias 22 
e 23 de novembro, a Feira 
das Profi ssões, no Centro de 
Convenções da Cidade Uni-
versitária Dom Delgado. O 
evento tem por fi nalidade 
subsidiar informações acer-
ca dos cursos de graduação 

Preferência

Pelo menos sete em cada 10 consu-
midores em São Luís estão dispostos 
a ir às compras para o Natal, revelou 

pesquisa da Fecomércio. Mesmo com 
a retração nas intenções de compras, 
os lojistas estão animados para recu-
perar receitas reprimidas. Dentre os 

entrevistados, 44,5% apontam a prefe-
rência pelas lojas de shoppings, o que 

tem animado empresários do setor. De 
olho nesta fatia, o Rio Anil Shopping 
tem investido em decoração, promo-

ções e sorteio para agradar o consumi-
dor. A edição deste ano da Black Friday 
promovida pelo shopping, por exem-

plo, acontece do dia 25 ao dia 27, como 
forma de garantir três dias de descon-

tos para o consumidor.

Semana do 
Empreendedorismo

Começa hoje a Semana Global 
do Empreendedorismo, organizada 
pela Associação dos Jovens Empre-
sários do Maranhão (AJE-MA). No 

primeiro dia, a programação acon-
tece às 18h30, com os temas Empre-
endedorismo em tempos de crise, na 
Faculdade Mauricio de Nassau. Já no 
dia 24, na Faculdade de Negócios Ex-
cellence (Faene), a palestra estará em 

torno de “Suprimentos e logística”, 
também às 18h30. A Semana do Em-

preendedorismo visa incentivar o am-
biente de negócios na sociedade.

oferecidos pela UFMA à comu-
nidade em geral. 

11ª Semana Nacional 
de Conciliação
Os órgãos da Justiça do Tra-
balho no Maranhão (JT-MA) 
estão agendando pautas para 
audiências durante a 11ª Se-
mana Nacional de Conciliação 
(SNC), que será realizada de 21 
a 25 de novembro, pelo Conse-
lho Nacional de Justiça (CNJ). 
As audiências de concilia-
ção serão realizadas por todos 
os órgãos do Poder Judiciário 
no país. Trata-se, conforme o 
CNJ, da mobilização nacional 
promovida anualmente pelo 
Poder Judiciário para buscar 
soluções alternativas aos con-
fl itos apresentados à Justiça.

Curso na área de saúde 
Voltado para profi ssionais e 
estudantes de nível técnico e 
universitários. Com aulas teó-
ricas e práticas, a capacitação 
‘Aperfeiçoamento em coleta 
de sangue e punção venosa’ e 
será ministrada por profi ssio-
nal laboratorista. Inscrições e 
mais informações pelos con-
tatos: (98) 98888.0754 (Oi) / 
99155.1976 (whatsapp).

Com o intuito de debater e apresentar produções no campo da An-
tropologia Visual e áreas similares, o Departamento de Antropologia da 
Universidade Federal do Maranhão promoverá, entre os dias 14 e 16 de 

dezembro, o I Encontro de Antropologia e Imagem da UFMA: Memória, 
Políticas, Culturas Étnicas e Populares. O evento ocorrerá às 9h, no Cen-
tro de Convenções da Cidade Universitária Dom Delgado. As matrículas 

seguem até o dia do encontro. A taxa de inscrição na categoria “sem apre-
sentação de trabalho” é de R$ 20 para graduandos. Para pós-graduandos e 

profissionais custa R$ 40, e demais participantes pagam R$ 30.

Com o intuito de discutir e abordar temas atuais e relevan-
tes relacionados à saúde, a UFMA sediará o II Simpósio de Cui-
dados Farmacêuticos, que acontecerá dos dias 30 de novembro 
a 3 de dezembro no Centro Pedagógico Paulo Freire, na Cidade 
Universitária Dom Delgado. O primeiro lote de inscrições está 
à venda. Graduandos, pós-graduandos e profissionais no pri-
meiro lote pagam valores entre R$ 70 e R$ 140 para participar 

do simpósio. A programação será dividida em 12 módulos, dis-
tribuídos nos quatro dias de evento. Mais informações constam 

no site do evento ou pelo e-mail iicuidafarma@gmail.com

O Nordeste brasileiro tem um papel fundamen-
tal no crescimento da Piracanjuba. Em alguns esta-
dos, como é o caso do Maranhão, a marca é líder no 
segmento lácteo. E é justamente por ser referência 

que a empresa foi escolhida para contar seu case de 
sucesso no Business Award, o maior projeto acadê-
mico de negócios da região. Organizado pelo Nú-

cleo de Negócios da DeVry | Facimp, em Imperatriz 
(MA), o evento será realizado no dia 24 de novem-

bro, às 19 horas, no auditório da faculdade.

Um time de blogueiras e influenciadoras 
digitais marcaram presença na inauguração 
da loja de marca piauiense La Vertu, que de-

sembarcou em São Luís neste fim de semana. 
Os irmãos Laysa, Lázaro e Laércio comandam 

a empresa fast fashion do Piauí.

Na onda de ofertas

Estamos na época das festas de formatura, e os salões de beleza também entram na onda das ofer-
tas tentadoras, a exemplo do Studium Jaqueline Mendes, que está lançando diversas promoções até o 

mês de dezembro, contemplando clientes com seus mais variados serviços.

Recondução 
de cargo

A ouvidora-geral da Defenso-
ria Pública do Estado (DPE/MA), 

Rosicléia Machado Barbosa Costa, 
foi reconduzida ao cargo, para o 

biênio 2016/2018, em solenidade 
presidida pelo defensor-geral do 
Estado, Werther de Moraes Lima 

Junior. Bastante prestigiado, o 
evento contou com a presença de 
autoridades, defensores públicos, 
servidores, familiares e um núme-

ro elevado de representantes da 
sociedade civil organizada.

Crachá da PF será 
usado por Calloni

Antônio Calloni mostrou nas 
redes sociais no domingo, 20, o 

crachá de seu personagem no fi l-
me Polícia Federal - A Lei é Para 

Todos, que está sendo rodado em 
Curitiba, no Paraná. No longa-me-

tragem, que vai mostrar os bas-
tidores da Operação Lava-Jato, o 
ator interpretará o delegado Ivan 
Romano. Para compor o perso-
nagem, Calloni fez preparação 

com os delegados Igor Romário de 
Paula e Márcio Adriano Anselmo 
e também mostrou um clique do 

encontro nas redes sociais. 
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Imóveis
Ligue e anuncie: 3212.2042

São Luís-MA, 22 de novembro de 2016

ARAÇAGI

ARAÇAGI - OPORTUNIDA-
DE ÚNICA! Vende exc. Casa 
em cond. De alto padrão, 
reformada e ampliada c/ 
200 m², 03 stes, 02 vagas de 
gar., área ampla de lazer c/ 
churr. (privativo). Vende-se 
c/ móveis projetados. Não 
perca tempo! Venha con-
ferir! 3227-3099 / 9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br

ARAÇAGY CA000124 - Ven-
de-se casa duplex no Al-
phaville,  c/1 ste master 
e 2 semi-suítes,coz., dce, 
vagas de garagem VENDA 
420.000,00 TR: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM / 3181-
4600 / 2108-2960

ARAÇAGY - AP000140 Vendo 
casas em cond. fechado no 
Freedom Residence, c/3 qr-
tos, 113m², mais de 10 itens 
de lazer. R$ 279.000,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

ARAÇAGY - Vendo casa c/2 
qrtos s/1 ste, wc social, sala, 
coz.americana, churr., la-
vanderia, qntal e garagem 
p/4 carros R$ 250 mil TR: 
32356687/ 32356477/ 
999712399/ 984487001 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9156

Vende exe. casa dup. c/ 
180 m², toda no porc. , c/ 
4 quartos , sendo 2 suítes  , 
sala p/ 2 amb., lavabo, cozi-
nha ampla, DCE , var. pisc. 
c/ churras. Coz .de apoio 
, garagem  p/ 3 carros , 
portão de alum. Aut. Não 
perca essa oportunidade.  
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: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

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.

AREINHA

AREINHA - COD [580] Ven-
de-se uma casa c/portão de 
alumínio, gar., sala, copa, 
coz, 2 qrtos s/1 suíte, wc 
social, lavanderia e qntal 
grande. Valor: R$ 70.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-9137.

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

ALTO TURU

ALTO DO TURÚ III - COD 
[584] Vende-se casas novas 
c/portão elétrico, gar.p/ 4 
carros, sala, copa, coz., 3 
qrtos s/ 1 ste, wc social, qn-
tal e poço artesiano. Valor: 
R$ 180.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137.

ALTO DO TURÚ - COD [575] 
Vende-se uma casa c/ gara-
gem, sala, copa, coz., 2 qr-
tos, wc social, lavanderia e 
quintal. Valor: R$ 60.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-9137.

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. Va-
lor R$ 170.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

ANIL
Vendo uma casa no Cruzei-
ro do Anil c/garagem, sala, 
cozinha, 03 qtos, sendo 01 
suite e 01 wc social, toda 
forrada no PVC. Valor: 
R$ 95.000,00. Contato: 9 
8199-0258 / 9 8709-0744. 
(E.-17/11).

ANIL - CA000005 Vende-se 
casa c/ áreas livres, terra-
ço coberto, varanda late-
ral, sala ampla (star/jan-
tar), wc social, 2 qrtos (s/1 
ste), copa/coz., área de ser-
viço, lavanderia, dce, pisci-
na. VENDA R$ 230.000,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

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

BAIRRO BELIRA
Vende-se  uma casa, de  
2 pav., com gar. p/ 2 car-
ros, portão em basculan-
te, sala de  estar, cozinha, 
wc, área de serviço  e dep.a 
para empregada ou hóspe-
de, 1 quarto com suíte,  3 
qtos e sacada  externa no 
pav. superior. Tels.: (98) 9 
8869-5169/ 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: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

CENTRO

CENTRO - Vendo casa com 
área de 200 m², 10 suítes, 
sala coz., área de serviço 
e wc social. R$ 180.000,00 
Tr: 32356687/ 999712399/ 
996064732/ 32356477 www.
ayrtonejulioimoveis.com.
br COD: 9273

Vende-se casa Belira – Cen-
tro  com garagem, sala, 03 
qtos, copa, cozinha, banhei-
ro, quintal. Excelente loca-
lização, perto de escolas e 
hospitais. Valor com des-
conto: R$ 110.000,00. Tra-
tar: 9 9616-7549 / 9 8445-
6405. (E– 20.11)

CRECI: 819 -A14 - Vendo 
casa c/02 salas, 02 quar-
tos, 02 banheiros + depen-
dência c/ banheiro, na Rua 
Candido Ribeiro (rua das 
Crioulas). (98) 99971-2945 
/ 98845-6228 / 98119-4495

BAIRROS DIVERSOS

LOTEAMENTO SAFIRA – COD 
[488] Vende-se uma casa  
com garagem p/ 2 carros, 
sala, copa, cozinha ame-
ricana, 2 quartos sendo 1 
suíte, 1 wc social. Obs: Laje 
pronta p/ receber o 2º piso. 
Valor R$ 160.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087 

CIDADE OPERÁRIA

Cidade Operaria - Vendo 
casa quitada c/área de 10 
x 20 c/2 stes, sala de estar 
e jantar, coz., qntal, área 
de serviço R$ 170.000,00 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9150

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 co-
berta, piso lajota e forro 
PVC. Aceita financiamen-
to. Valor R$ 210.000,00 TR: 
3238-3583 / 999739137.

CIDADE OPERÁRIA - Ven-
do ou alugo casa c/3 qrtos 
s/1 ste, sala em L, varanda, 
wc social c/ box, coz.,c/ar-
mários, qntal, área de ser-
viço completa. Venda: R$ 
200.000,00 Locação: R$ 
1.200,00 Tr: 32356687/ 
999712399/ 996064732/ 
32356477 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br COD: 
9288

CIDADE OPERÁRIA - COD 
[552] Vende-se uma casa 
duplex 1º piso – c/gar.cober-
ta, sala, copa, coz., 1 qrto, 
1 wc social, área de servi-
ço coberta, qntal. 2º piso 
- sala, terraço, 2 qrtos, s/2 
stes. Valor: R$ 170.000,00. 
Obs. Aceita-se troca em si-
tio 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 carros, 
sl, 2 qtos, 1 WC social, copa, 
coz., área de serviço. Sen-
do 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 reformada, 
ótima localização 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 social, la-
vanderia coberta, +2 qrtos 
na área do qntal, forro de 
laje. Valor: R$ 200.000,00.
Tr:  3238-3583/999739137.

COHAMA 

CRECI: 819 -A12 - Vendo 
casa em condomínio fe-
chado, sala p/ 2 ambientes, 
01suíte c/ armário, 01 semi 
suíte c/ armário, 1 quarto, 
cozinha c/ armários 2 va-
gas cobertas e área de lazer 
completo. (98) 99971-2945 
/ 98845-6228 / 98119-4495

COHAB

COHAB - CA000120 Vende-
se casa c/sala, copa, coz., 2 
qrtos, 2 wc, s/1 ste, dispensa, 
quintal amplo c/lavande-
ria, vaga de gar., VENDA R$ 
200.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

COHAB ANIL - COD [562] 
Vende-se uma casa c/ ga-
ragem, sala, copa, coz., 3 
qrtos s/ 1 ste, wc social, área 
de serviço e qntal. Valor: 
R$ 180.000,00. TR: 3238-
3583/ 99973-9137.

 Cohab - Vendo casa c/ área 
de 250m² de 3 qrtos s/ 1 ste 
e duas semi stes, sala de es-
tar e jantar, coz., deposito, 
wc social, qntal, dce, gar.
R$ 200 mil TR: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br
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COHAMA

COHAMA - CA000047 Vende-
se casa em cond. fechado, 
c/móveis plan., 3 qrtos, 2 
wc s/1 ste, sala, copa, coz., 
qntal amplo,2 vagas de gar.
VENDA R$ 480.000,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

Vende ótima casa ,em cond. 
fechado, na Rua Aririzal, 
nasc. total, c/ 100 m² pri-
vativos, c/ 03 qtos sdo 01 
ste e 01 semisuíte, sala, coz., 
varandão, churrasqueira e 
coz. de apoio no fundo, gar. 
p/ 02 carros, área de lazer 
com churrasq., piscina, sa-
lão de festas e vários quíos-
ques. Aproveite! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br 

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

COHAJAP

COHATRAC IV CA000167 - 
Vendo casa c/ 02 qts, wc so-
cial, sala, cozinha, 2 vagas 
de garagem R$ 150.000,00 
TR: 99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960

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

COHAJAP - CA000107 Ven-
de-se exc.casa c/2 qrtos, 
1 ste, wc social, sala, coz., 
dce, vagas de gar.,VENDA 
R$ 400.000,00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

COHAJAP – cod [431] Ven-
de-se uma casa com portão 
de alumínio, garagem p/ 4 
carros, sala, copa, cozinha, 
4 qtos, sendo 3 stes, WC so-
cial, dep. de empregada, sa-
lão de estudo, sacada, pis-
cina e churrasqueira. Valor: 
R$ 650.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

[452] Vende-se uma casa 
com terraço, garagem para 
2 carros coberta, sala, copa 
cozinha, 3 quartos sendo 2 
suítes, WC social, toda casa 
com moveis projetados, uma 
varanda gourmet comple-
ta com churrasqueira e wc 
social, quarto de empre-
gada completo, e forro de 
laje. Fone: 3238-3583 / 
999739137.

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

COHASERMA

COHASERMA - COD [568] 
Vende - se uma casa c/por-
tgaragem p/3 carros, são 
elétrico, sala em 2 ambien-
tes, copa, coz., escritório, 
despensa, dep.de emprega-
da,  4 qrtos s/1 ste , 2 WC 
Social, piscina, churr., qntal 
e área de serviço. Valor: R$ 
550.000,00. TR: 3238-3583/ 
99973-9137.

COHATRAC 

COHATRAC - COD [596] Ven-
de-se uma casa c/portão 
elétrico, gar.p/2 carros, 
sala, copa, coz., 3 qrtos s/2 
stes, wc social, dep.de em-
pregada, área de serviço e 
qntal. Valor: R$ 250.000,00. 
TR: 3238-3583/ 999739137.

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

COHATRAC I - COD [588] 
Vende-se uma casa com 
sala, copa, cozinha, 2 quar-
tos, wc social, lavanderia e 
quintal, ótima localização. 
Valor R$ 140.000,00. Tra-
tar: 3238-3583/99973-9137. 

COHATRAC IV - COD [589] 
Vende-se uma casa c/ por-
tão elétrico, 3 vagas cober-
tas na garagem, sala, copa, 
coz., 3 qrtos s/1 ste, wc so-
cial, área de serviço e quin-
tal. Valor: R$ 200.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-9137.

COHATRAC IV - COD [583] 
Vende-se uma casa c/por-
tão elétrico, gar., sala, copa, 
coz., 3 stes, wc social, jd de 
inverno, dep.de empregada, 
lavanderia e quintal. Valor: 
R$ 300.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137.

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.

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

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

 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 servi-
ço coberta, cisterna c/4mil 
litros + caixa d’água, c/1 
mil litros, c/ótimo acaba-
mento. Em frente ao sho-
pping passeio do Cohatrac. 
Valor: R$ 250.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

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

COHATRAC - Vende casa 
c/02 andares, o 1º andar 
c/ 02 qtos, sdo 01 ste, gar.
coberta p/2 carros, sala c/ 
2 ambientes, 1 coz gran-
de, WC social, 2 jdins de 
inverno, qntal e 2 por-
tões de alumínio, sdo 01 
de pedrestre. 2º andar c/ 
02 qtos, sdo 01 ste, 01 va-
randa grande coberta, 01 
despensa. Aproveite! 3227-
3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

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

COHATRAC IV CA000167 - 
Vendo casa c/ 02 qts, wc so-
cial, sala, cozinha, 2 vagas 
de garagem R$ 150.000,00 
TR: 99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960

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.

CRUZEIRO DO ANIL

Vende-se uma casa no cru-
zeiro do Anil, toda forrada 
no PVC, com garagem, sala, 
cozinha, 03 qtos, sendo 01 
suíte e WC social, com área 
livre, prox. a Av. São Sebas-
tião. Contato: 9 8199-0258 
/ 9 8709-0744 – Marcos.  (E. 
– 01/11).

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 coberta, 
despensa e quintal. Valor 
R$ 250.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

Vende-se  casa com portão 
de ferro, com dois acessos, 
toda gradeada, com área 
lateral coberta, toda na 
laje, sala em “L”, cozinha, 
3 quartos sendo 1 uma suíte, 
1 WC social, quintal, área 
de serviço coberta, e área 
p/ cozinha de apoio, toda 
estrutura elétrica atuali-
zada. Tratar: 3238-3583.

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

COHABIANO

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

ESTRADA DE RIBAMAR

ESTRADA DE RIBAMAR- 
Vende casa no residencial 
saramanta, com varanda, 
sala, 02 quartos, 01 suíte, 
wc social, cozinha com ar-
mários, área de serviço e 
garagem. R$ 175.000,00 - 
3268.3390 - 99976.7018

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

ESTRADA DA RAPOSA

ESTRADA DA RAPOSA - COD 
[570] Vende-se uma casa no 
Cond. Araçagy, c/ portão 
elétrico de alumínio, gar.p/ 
3 carros, sala, copa, coz., 2 
qrtos, wc social, jd de inver-
no, área de lazer completa 
e quintal gramado. Valor: 
R$ 180.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137.

IPEM SÃO CRISTÓVÃO

Vendo uma casa na Av. 
Lourenço Vieira da Silva 
no Ipem São Cristóvão, c/ 
sala de estar, sala de jan-
tar, 2 quartos + 1 suíte, WC 
social, garagem p/ duas va-
gas, 02 jardins de inverno, 
coz, quintal, coz de apoio 
com WC. Toda na lajota e 
forrada com madeira de lei, 
portão automático. Tratar: 
(98) 98712-4337(D-11/11/16)

IPASE

IPASE - COD [595] Vende-
se uma casa no Conj.Ipase, 
portão de alum. elétrico, 
gar.coberta p/2 carros, ter-
raço coberto, 2 salas, copa, 
coz., 3 qrtos, s/2 stes, wc 
social, área de serviço co-
berto, jd de inverno, dep.
de empregada e qntal. Obs: 
piso de lajota, forro de laje, 
ótimo acab., portas e jane-
las de Pau D’arco e vidro. 
Valor: R$ 330.000,00. TR: 
3238-3583/ 999739137.

JARDIM AMÉRICA

Jardim America - Vendo 
casa c/ 3 qrtos s/ 2 stes, 
2 salas, garagem, coz. 
americana, qntal, area de 
serviço R$ 160.000,000 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 8677

JARDIM AMÉRICA - COD 
[590] Vende-se uma casa 
c/ portão de alumínio, ga-
ragem coberta p/ 2 carros, 
sala, copa, coz., 2 qrtos s/ 
2 stes, coz. de apoio e qn-
tal. Valor: R$ 150.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-9137.

COD [528] Vende-se uma 
casa c/gar.p/2 carros, sala, 
copa, coz., jd de inverno, 
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 suítes 
, s/ 2 sem i- suítes , sla es-
tar , sla íntima , lavado, coz 
.ampla , c/ pisc. Churrs. E 
qdra de fut. De areia. Venha 
conferir .   3227-3099/9973-
4073 www.bmendesimoveis.
com.br

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

JOÃO DE DEUS

João de Deus- Casa c/ área 
de 150m² c/ 3 qrtos s/1 ste, 
sala, coz., wc social, qntal, 
área de serviço R$ 50 mil 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9080

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

MAIOBÃO - CA000101 Ven-
de-se exc. casa em cond. fe-
chado, nascente, c/móveis 
plan., 3 qrtos, 2 wc (s/1 ste), 
sala, copa, coz., qntal am-
plo, piso no porc. VENDA R$ 
270.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

MAIOBÃO - COD [567] Ven-
de-se uma casa com por-
tão elétrico, terraço, duas 
vagas na garagem, sala, 
copa, cozinha, 3 quartos 
sendo 1 suíte, wc social, 
área de serviço com la-
vanderia e quintal. Valor: 
R$ 220.000,00. TR: 3238-
3583/ 999739137.

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

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

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

cod [376] Vende-se  uma be-
líssima 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 empregada, área de 
serv. coberta. 2 piso, salão 
grande coberto e piso que 
pode fazer vários qtos Va-
lor 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] Ven-
de-se uma casa duplex de 
alto padrão em Cond.fe-
chado c/segurança 24 ho-
ras, 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.

Vende excelente casa qui-
tada, com 2 quartos sendo 
1 suite, 02 salas, WC social, 
cozinha ampla, terraço, ga-
ragem p/ 2 carros. Venha 
conferir. 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

COD [526] Vende-se uma 
casa c/gar., sala, copa, 
coz.,ampla, 2 qrtos s/1 ste e 
qntal. Valor: R$ 95.000,00.
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.

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

MONTE CASTELO

MONTE CASTELO - COD [ 
587] Vende-se uma casa c/ 
sala, coz., 2 qrtos, wc social 
e qntal cimentado. Obs: Piso 
lajota e toda gradeada. Va-
lor: R$ 85.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137.

MONTE CASTELO- Vendo 
casa c/ área de 172m² c/ 
4 qrtos s/1 ste, sala, jd.de 
inverno 2, coz., wc social, 
área de serviço, qntal, de-
posito, garagem p/2 carros 
R$ 300 mil TR: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br COD:9137

OLHO D’ÁGUA

OLHO D´AGUA - Vendo casa 
em cond. fechado c/ área 
de 250m² de 4 qrtos s/ 3 
stes, sala, copa/ coz., área 
de serviço completa, dep.
de empregada c/ banheiro, 
wc social, qntal c/ churr. 
R$ 350 mil aceita financ. 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/996064732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br 
COD: 9316

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

OLHO D´AGUA CA000010 
Vende-se casa em cond. 
fechado, c/ móveis plan., 
piso no porc., sala de tv, 
copa/coz., 3 qrtos, 4 wc (s/3 
stes), qntal amplo, dce,la-
vanderia, dispensa, gar.p/ 2 
carros. VENDA 490.000,00 
TR: 99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM / 3181-4600 / 
2108-2960

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

COD [543] Vende-se uma 
casa em Condomínio Fecha-
do com garagem para dois 
veículos, sala, copa, cozi-
nha, dois quartos, wc social 
e quintal grande. Valor: R$ 
300.000,00. TR: 3238-3583/ 
999739137.
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PAÇO DO LUMIAR

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 so-
cial, varandão, coz. c/ área 
de serv.  área de lazer c/ 
piscina, churras.  e jardins, 
gar, c. elétrica e portão de 
alumínio. Não perca esta 
oportunidade.   3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

COD [515] Vende-se uma 
Chácara bem localizada 
toda murada, cerca elétri-
ca, guarita de segurança c/
garagens p/ vários veícu-
los, tanquinho de peixes, 
campinho socyte e volei-
bol, piscina, churr.e plan-
tas frutíferas. Casa ampla 
toda avarandada, 5 qrtos 
s/ 3 stes, sala em 2 am-
bientes, escritório, 4 ba-
nheiros e coz.projetada c/ 
pedra em granito. Valor: 
R$ 350.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

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

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/ varanda, 
sla p/ 2 ambientes c/ jar-
dim 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.bmende-
simoveis.com.br

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

PARQUE SABIÁ

PARQUE DOS SABIÁS - COD 
[561] Vende-se uma casa c/ 
garagem, sala, copa, coz, 
6 qrtos s/ 1 ste, wc social, 
lavanderia e área de ser-
viço. Valor: R$ 250.000,00. 
TR: 3238-3583/ 99973-9137.

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

PARQUE DOS SABIÁS - COD 
[563] 1ª - Casa c/ portão de 
alum., gar.p/ 2 carros, sala, 
copa/coz., 2 dormitórios, wc 
social, jd de inverno, qntal 
amplo c/despensa, lavan-
deria coberta. / 2ª - Casa c/ 
portão de alumínio terra-
ço, garagem, sala, coz., 2 
dormitórios, wc social, jd 
de inverno e área c/ lavan-
deria. Obs: São duas casas 
no mesmo endereço. Valor: 
R$ 280.000,00. TR: 3238-
3583/ 99973-9137.

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

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.

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

PARQUE VITÓRIA

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 qn-
tal. 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 car-
ros, área de serviço, qn-
tal no piso, varandão de 
apoio no qntal e cisterna. 
Área de 250 m² R$ 270 mil. 
Tel.: 32356477 / 999712399/ 
996064732/3235-6687.

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

QTAS DO CALHAU

Vde mansão c/645 m² 3 
pavtos, c/04 sts c/ arm, 
esc, 3 sls amplas, WC soc, 
2 cozs, depósito, dispensa, 
02 DCE, 5 gars, área de la-
zer c/ piscina c/ iluminação, 
churrasque, hidro massa-
gem 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 privativos, em ter-
renos de 340 m², duplex c/ 
4 stes, 2 salas amplas, jd. de 
inverno, WC social, cozinha 
c/ área de serviço, gar. p/ 3 
carros, LOC. PRIVILEGIADA. 
Venha conferir. 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

Exc. Cond. Fechado em cons-
trução c/ apenas 6 casas na 
melhor, localização da ci-
dade, c/ 230 m² priv.(cada), 
duplex, toda no porcelana-
to, c/ 03 sts sdo 01 master, 
esc., sala p/ 03 ambientes, 
lavabo, sala íntima, coz. Am-
pla, DCE, ampla área livre, 
02 gar. Por apenas R$ 950 
MIL. Aproveite. 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

Vde ótima casa c/ 500 m² 
de área construida c/ 04 
amplas suítes, c/ armá-
rios e closet, sala ampla 
p/ 04 ambientes c/ pé di-
reito duplo, lavabo, home 
theater, cozinha c/ armá-
rios, churrasqueira, co-
zinha de apoio, piscina e 
jardins. Garagem para 03 
carros. Excelente localiza-
ção. Aproveite! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br  

RADIONAL 

Vendo casa com área de 
250m² 3 qrtos sendo 1 ste, 
sala, terraço de lazer, gara-
gem cozinha, área de serviço 
completa com dependência 
de empregada, wc social R$ 
270 mil. Tr:    99971-2399 
/3235-6477/ 99606-4732 / 
3235-6687. www.ayrtone-
julioimoveis.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 FRANCISCO

Vde exc casa c/ terreno 
de 540 m², c/ 3 qts sdo 1 
ste c/ arm, terraço, 2 sa-
las, wc soc, coz, depósi-
to, DCE, galpãop 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 JOSÉ DE RIBAMAR

São José de Ribamar- Ven-
do casa c/3 qrtos s/1 suí-
te, sala de estar e jantar, 
coz. c/armários, área de 
serviço, wc social, deposi-
to, terraço, gar. c/espaço 
p/ 2 carros e reservató-
rio de água. Pode ser fi-
nanciada. R$ 200.000,00 
Tr.: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br COD: 9252.

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.

SÃO BERNARDO

SÃO BERNARDO - COD 
[569] Vende-se uma es-
cola infantil com 6 salas, 
sala dos professores, sala 
da diretoria, 4 banheiros, 
salão e cozinha. Valor: R$ 
250.000,00. TR: 3238-3583/ 
99973-9137. 

TIJUPÁ QUEIMADO

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

TURÚ

Vende casa c/ 90,65m², no-
vas, em condomínio fecha-
do, com 3 quartos s/ 1 suite, 
sala de estar e jantar, WC 
social, cozinha com área 
de serviço, garagem, área 
de lazer c/ piscina, salão 
de festas e churrasqueira, 
pagamento facilitado. 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

TURÚ - CA000116 Vende-se 
casas em cond. Fechado, c/3 
qts, suíte, wc social, sala de 
star/jantar. Próx.VENDA R$ 
310.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

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

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

Cod [368] Vende-se uma lu-
xuosa casa, com garagem 
individual para 2 carros, 
sala, cozinha, 3 quartos, 
sendo uma suíte, WC social, 
cozinha de apoio, depen-
dência de empregada, área 
de serviço coberta, quintal 
grande, próximo ao farol da 
educação.  Aceitamos carta 
de credito caixa. Valor R$ 
350.000,00  TR: 3238-3583 
/ 9 99739137.

ALTO DO TURÚ

ALTO DO TURÚ - CA000064 
Aluga-se casa c/3 qtos,wc 
social,sala,coz,qntal,-
garagem. ALUGUEL                                   
R$ 1.200,00 00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

ANIL 

ANIL- COD [585] Aluga-
se uma casa c/ portão de 
alumínio, sala, copa, coz., 
3 qrtos s/ 1 ste, wc social, 
área de serviço coberta, de-
pósito, dep.de empregada, 
qntal grande e cerca elé-
trica. Valor: R$ 1.500,00.  
TR: 3238-3583/99973-9137.

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

ALEMANHA

ALEMANHA- Alugo casa 
com varanda, sala, 02 
quartos, 01 suíte, wc social, 
copa, cozinha, área de ser-
viço e garagem. R$ 900,00 
- 3268.3390 - 99976.7018

CALHAU

CALHAU - CA00040 Alu-
ga-se mansão duplex c/
áreas livres,área de lazer 
c/piscina,bar,churr.,va-
randa em l,sala em 2 am-
b,pé direito elevado,lavabo,5 
stes(s/ c/closet)copa,/coz,-
dispensa e qntal ALUGUEL                                  
R$ 5.000,00 00. Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM / 
3181-4600/ 2108-2960

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

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

COHAMA - CA000058 
Aluga-se casa c/3 qr-
tos ,sala,coz,qntal,toda 
avarandada. ALUGUEL                                  
R$4.500,00 00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

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

COHAB

COHAB - ALUGA CASA NO III 
CONJ. COM VARANDA, SALA, 
01 QUARTO, 02 SUÍTES, WC 
SOCIAL, COPA, COZINHA, 
DCE, AREA DE SERVIÇO 
E GARAGEM. R$ 1.200,00 
- 3268.3390 - 99976.7018

COHAFUMA

A3 – Alugo casa c/ 03 quar-
tos, sendo uma suíte, gara-
gem p/ 2 carros, sala, co-
zinha, quintal amplo, bem 
localizada, próximo de tudo. 
(98) 99971-2945 / 98845-
6228 / 98119-4495

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

IVAR SALDANHA

Aluga-se Casas c/ 2 
Quartos e Demais de-
pendências apartir  de 
R$ 450,00  na Ivar Salda-
nha.  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: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

JD ELDORADO

JD ELDORADO - CA000045 
Aluga-se casa em cond.fe-
chado c/3qrtos,s/1ste,wc 
social,sala,coz,3 vagas 
de garagem .ALUGUEL 
R$ 1.700,00 00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Buriticupu

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

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Buriticupu

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

AVISO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 
004/2016. Considerando as informações, pareceres, 

documentos e despachos contidos no processo 

Administrativo n° 0798/2016 – SEMAPLAN. 

Ratiico a Inexigibilidade de Licitação reconhecida 
pela Procuradoria Geral do Município para 
contratar com a Empresa NP CAPACITAÇÃO 
E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o número 07.797.967/0001-
95, OBJETO: Contratação de assinatura anual 
para acesso aos serviços do sistema Banco de 

Preços – Ferramenta de pesquisas e comparação de 
preços praticados pela Administração Pública. Essa 
ratiicação se fundamenta no inciso I do Art. 25 da 
Lei Federal nº 8.666/93. O valor Global do Contrato 
é de R$ 7.990,00 (sete mil novecentos e noventa 
reais). Nesta oportunidade, determino a publicação 
deste ato. Comissão Permanente de Licitação. 21 
de novembro de 2016. WENDEL BARBOSA DE 
SOUSA – Presidente.

ESTADO DO MARANHÃO 
CARTÓRIO EXTRA JUDICIAL DA 3ª ZONA JOÃO PAULO

Registradora: Margarida Jesus Pinheiro 
Mercedes de Jesus Pinheiro

Registradora Juramentada Substituta
Idalia Alves do Nascimento Abraão 

Escrevente Autorizada 
Anna Valeria Morais loura Soares 

Escrevente Autorizada 
Av. João Pessoa, 261 – João Paulo – São luís – Ma.         

Edital de Proclamas nº. 1896/ 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: FRANCINALDO DA CONCEIÇÃO 
CARVALHO CLEANE FERREIRA BASTOS. Ele, brasileiro, solteiro, 
operador de dobradora, filho de Francisco de Jesus Carvalho 
e Maria Luiza da Conceição. Ela, brasileira, solteira, atendente, 
filha de Pedro Castro Bastos e Clemilda Ferreira Bastos, nesta 
cidade. Requereram habilitação para casamento, quem tiver 
conhecimento de algum impedimento e/ou causa suspensiva, 
(Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá apresentá-lo por escrito 
perante este Cartório.

São Luís, (MA) 16 de Novembro de 2016.
Margarida Jesus Pinheiro
Registradora Autorizada

ESTADO DO MARANHÃO 
CARTÓRIO EXTRA JUDICIAL DA 3ª ZONA JOÃO PAULO

Registradora: Margarida Jesus Pinheiro 
Mercedes de Jesus Pinheiro

Registradora Juramentada Substituta
Idalia Alves do Nascimento Abraão 

Escrevente Autorizada 
Anna Valeria Morais loura Soares 

Escrevente Autorizada 
Av. João Pessoa, 261 – João Paulo – São luís – Ma.         

Edital de Proclamas nº. 1897/ 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: LEANDRO DOS SANTOS 

OLIVEIRA E GLEICIANE FERREIRA BASTOS. Ele, brasileiro, solteiro, 
vendedor, filho de Raimundo da Silva Oliveira e Meires dos Santos. 
Ela, brasileira, solteira, professora, filha de Pedro Castro Bastos e 
Clemilda Ferreira Bastos, nesta cidade. Requereram habilitação 
para casamento, quem tiver conhecimento de algum impedimento 
e/ou causa suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá 

apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 16 de Novembro de 2016.
Margarida Jesus Pinheiro
Registradora Autorizada
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OLHO D’AGUA

OLHO D´AGUA - AP0000074 
Empreend. Taroa Residence 
– c/ sala de star/jantar, va-
randa, wc social, coz., área 
de serviço, piso em porc. 1 
ou 2 vagas de gar. Prazo de 
entrega : 06/2016. Ótima 
localização, próx.da praia, 
bancos, supermercados. Em 
uma das principais aveni-
das de São Luis. VENDA R$ 
319.386,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

OLHO D´AGUA - AP000131 
Vendo apto c/2, 1 ste, wc so-
cial, varanda, sala de estar/
jantar, coz.,. Área de lazer 
completa. À 10 minutos da 
praia Litorânea VENDA R$ 
500.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 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

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

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, rouparia, coz., área 
de serviço, gar. Lazer c/ 
playground, Quadra Po-
liesportiva, Salão de Fes-
tas, SPA, Fitness Center, 
Quiosques e Churrasq. e 
Salão de Jogos. Não perca 
esta oportunidade...   3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

OLHO D’ÁGUA com 2 e 3 
quartos, sala de estar e 
jantar, cozinha com area de 
serviço, com 1 vaga de ga-
ragem, com elevador pri-
vativo R$ 376.000,00. Acei-
tamos financiamento. Tr:    
99971-2399 /3235-6477 /  
98816-8000 / 3235-6687. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

OUTEIRO DA CRUZ

Vende ou passa apto no 
Cond. Porto seguro no 
Outeiro da Cruz c/ 2 qtos 
, sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha americana, varanda, 
nascente 2º andar. Fone: 
98731-2428 / 98845-4785 
/ 3258-5629

PONTA D’AREIA

PONTA D´AREIA - AP000132 
Vende-se aptos no  Île Saint 
Louis, Inspirado na ilha ur-
bana cercada de sofisticação 
e elegância de Saint Louis, 
apts c/4 qrtos, 3 ou 4 vagas 
de gar. VENDA 1.232.509,00 
Tr: 99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM /3181-4600/ 2108-
2960

 PONTA D´AREIA - AP000141 
Vende-se aptos no Aivia 
Clube c/76,16m² 80,19m², 
81,88m², sala de estar/jan-
tar, varanda gourmet in-
tegrada na coz., área de 
lazer. Ótima localização 
! R$550.000,00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

PONTA D´AREIA - AP000133 
Vende-se apto no Penínsu-
la Way, possui 2 torres c/4 
aptos por andar. Todas as 
unidades oferecem varan-
da gourmet e possuem uma 
belíssima vista para o mar. 
Aptos c/4 qrtos, 2 vagas de 
gar. VENDA 995.361,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

CRECI: 819 -A9 – Vendo 
Apto. na Península, c/ 03 
suíte, sala, varanda, cozi-
nha, frente ao mar, 02 va-
gas. Preço Excelente, com 
139M².  (98) 99971-2945 / 
98845-6228 / 98119-4495

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

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

FORQUILHA

FORQUILHA - COD [593] 
Vende-se um apto no Cond.
Res. Anturius, c/vaga na ga-
ragem, sala, copa, coz., 2 qr-
tos, wc social e área de ser-
viço. Valor: R$ 120.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-9137.

FORTALEZA

Vnd  flat na praia do Meire-
les/For. Prot. p/ morar no 4º 
andar, c/1 qto, c/arm. emb. 
cama, de casal 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. Bacá-
rio. Venha  conferir. 3227-
3099/99973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br 

IPASE

IPASE - Vendo apto px ao 
Shopping da Ilha com área 
de 100m² c/3 qrtos c/armá-
rios, sala de estar/jantar, 
varanda, 2 wcs, área de ser-
viço e 2 vagas de garagem.
R$ 260 mil  TR: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 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: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

JARACATY

JARACATY - AP000139 Ven-
de-se aptos novos no Pleno 
Residencial, c/2 e 3 qrtos, 
57 e 71 m², 1 ou 2 vagas 
de garagem. Vários itens 
de lazer. Ao lado do sho-
pping slz. A partir de R$ 
216.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 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 vagas de gar., 
Salão de Festas, Espaço 
Gourmet, SPA Churr., Fit-
ness, , Pisc.,Varanda gour-
met, sala estar/jantar, ste 
máster c/ closet, banhei-
ra. Aproveite. 3227-3099 / 
9973-4073/ www.bmende-
simoveis.com.br

COHAFUMA 

COHAFUMA - Vende apto no 
cond. Res. Vinhais, c/ varan-
da, sala 2 qrtos, wc social, 
coz., dce, área de serviço 
e garagem. R$ 160.000,00 
- 3268.3390 - 99976.7018

CRECI: 819 -A13 – Vendo 
Apto. NO Novo Tempo, 
c/ 02 quartos, sala, cozi-
nha, 02 banheiros, social 
e serv. Ótima localização. 
(98) 99971-2945 / 98845-
6228 / 98119-4495

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

COHAB

COHAB ANIL - COD [565] 
Vende-se um apto no Re-
sidencial Ipês 3º anadar, c/
vaga na gar., sala, coz., 2 
qrtos, wc social e área de 
serviço.Valor: R$ 70.000,00. 
TR: 3238-3583/ 999739137

COMPRE JÁ! Prox. ao INSS 
e Shopping Rio Anil, RESI-
DENCIAL NOVO ANIL - Ap-
tos c/ 02 qtos sdo 01 suite 
e elevador. Venha conferir. 
3227-3099/9973-4073. www. 
bmendesimoveis.com.br

NÃO PERCA TEMPO! COM-
PRE JÁ!  Prox. ao Fecurão 
e Shopping Rio Anil, RESI-
DENCIAL NOVO ANIL - Ap-
tos c/ 02 qtos sdo 01 suite 
e elevador. Venha conferir. 
3227-3099/9973-4073. www.
bmendesimoveis.com.br

VENHA CORRENDO! COM-
PRE JÁ! Prox. ao Fecurão 
e Shopping Rio Anil, RESI-
DENCIAL NOVO ANIL - Ap-
tos c/ 02 qtos sdo 01 suite 
e elevador. Venha conferir. 
3227-3099/9973-4073. www.
bmendes imoveis.com.br

COHAMA

COHAMA - COD [592] Ven-
de-se um apto no Cond.
Palmeiras IV, 1º andar, c/
sala, coz., 2 qrtos, wc so-
cial, área de serviço e área 
de lazer completa. Valor: 
R$ 170.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137.

COHAMA - AP000043 Ven-
de-se apto c/2 quartos,wc 
social,sala de estar,coz,-
cond c/área de lazer com-
pleta R$ 150.000,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM /3181-4600/ 
2108-2960

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/ pisci-
na, churrasqueira e qua-
dra poliesportiva, gar. Ve-
nha conferir.  3227-3099 / 
9973-4073   www.bmendes 
imoveis.com.br

COHAJAP

COHAJAP - AP000002 Ven-
de-se apto c/ 3 qrtos (s/2s-
tes) sala,coz,lav,2 vagas 
de gar.coberta,cond c/área 
de lazer completa VENDA 
R$ 360.000,00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

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

ESTRADA DE RIBAMAR

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

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

CALHAU - AP000137 Ven-
de-se apto na Av. dos Ho-
landeses, c/126m² de área  
privativa, nascente, super 
ventilado,1 ste, 2 qrtos, DCE, 
sala, copa, coz., 2 vagas de 
gar. Preço à combinar Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

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

CALHAU- Vende exc. apto 
no Calhau c/ 180 m², c/ mó-
veis planejados, 3 stes, sala, 
home teather, coz., DCE 
completa, varanda e 2 va-
gas de gar. lazer c/ salão 
de festas, piscina, quadra 
poliesportiva, playground. 
Segurança 24 hrs .Não per-
ca esta oportunidade 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: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

CALHAU - AP000075 Vende-
se aptos novos c/178,00 m² 
de área privativa, sala em 3 
ambientes, lavabo, 4 stes, 
varanda, copa/coz., área de 
serviço, dce, 3 vagas. Pronta 
entrega. Valor referente ao 
1º andar. Consulte tabela 
atualizada e demais uni-
dades disponíveis. VENDA 
879.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

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

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

OLHO D’AGUA

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

PARQUE ATENAS

PARQUE ATENAS - 
CA000156 Aluga-se casa 
duplex, nascente, 5 qrtos 
s/ 2 stes, wc social, home 
Office, copa, coz., área de 
serviço, lavanderia, qn-
tal amplo. ALUGUEL R$ 
4.000,00 Tr: 99983-2772 OI 
/ 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

PQ.  UNIVERSITÁRIO

Aluga ou vende-se casa 
no parque universitário, 
guajajaras, aceita-se pro-
posta Tratar: 3258-5629 / 
9 9129-6797 / 9 8845-4785 
/ 3083-0799

PLANALTO VINHAIS 

CRECI: 819 -A2 – Alugo casa 
bem localizada, c/ sala, 03 
quartos, sendo uma suíte, 
varanda, garagem. Jardim e 
quintal amplo. (98) 99971-
2945 / 98845-6228 / 98119-
4495

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, churrasqueira, 
hidro massagem excelen-
te localização c/ vista p/ o 
mar,  Aproveite. 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

Quintas do Calhau - Alu-
go casa c/3 qrtos s/do 2 
stes, área de empregados 
e serviços, e demais de-
pendências.R$ 4.500,00.
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 988168000 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9242

TURÚ
Vendo casa no Bairro Vi-
vendas da Cohama - Turu 
com Sala, 2 Quartos, Ba-
nheiro reversivo e cozinha. 
Área construída de 70m2. 
Área total de 150m2. Local: 
Rua fechada com 22 casas. 
Contato: 9140-2512. Valor 
R$ 230.000,00. (A- 06/11)

TURÚ - CA000095 Aluga-
se casa duplex em cond.
fechado c/3qrtos s/1 ste,-
sala,coz,vagas de garagem 
ALUGUEL R$ 1.900,00 00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

Turu - Alugo casa duplex 
c/ 4 quartos s/ 2 stes, sala 
de estar e jantar, wc social, 
coz., área de serviço, qntal, 
gar., varandão e reserva-
tório de água. R$ 1.400,00 
Tr.: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9253.

CRECI: 819 -A1 - Alugo casa 
em condomínio fechado c/03 
quartos, sendo uma suíte 
c/ banheiro reversível, jar-
dim garagem e quintal. (98) 
99971-2945 / 98845-6228 
/ 98119-4495

VINHAIS 

VINHAIS - CA000033 Alu-
ga-se exc. casa edificada 
em 2 lotes,c/varanda,áreas 
livres,sala de star/jantar,-
tv,3 qrtos(s/1ste e 2 semi-s-
te),lavabo,copa/coz.,área de 
serviço,lav,dce e qntal am-
plo ALUGUEL 4.000,00  Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

ALU-
GAR

ALTOS DO CALHAU

ALTO DO CALHAU - 
AP000098 Aptos c/ 2/3 qr-
tos ,2 vagas de gar., varanda 
gourmet, área privativa de 
113m cond,c/piscina adul-
to e infantil, espaço leitura, 
salao de festas, espaços, 
fitnes, área gurmet, spa 
VENDA R$ 641.176,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 

ANGELIM

ANGELIM - AP000129 Ven-
de-se apto c/2 qrtos, wc 
social, sala, coz., área de 
serviço. Ótima localização! 
VENDA R$ 100.000,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

ANIL 

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

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

ARAÇAGY

ARAÇAGY - AP000090 Ven-
de-se ou aluga-se apto c/2 
qrtos, s/ste,wc social,sala,-
coz,área de serviço e área 
de lazer completa venda R$ 
220.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

ALEMANHA
Vendo apto quitado no Cond. 
Novo Tempo I, c/ 02 quartos, 
02 WC, sala, cozinha e área 
de serviço e sacada.  Fone: 
(98) 98898-1624

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087

BARREIRINHAS
BARREIRINHAIS - Oportu-
nidade! Flat no Gran Solare 
todo mobiliado  c\ 1 suíte! 
área de Lazer(Aceito imóvel 
em São Luis) Proprietário 
981147380.

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

CALHAU

CALHAU - AP000135 Ven-
de-se apto no PARQUE DAS 
ÁGUAS RESIDENCIAL, 3 dor-
ms, s/1 ste, c/ 86,89m. Vá-
rios itens de lazer VENDA R$ 
297.684,07 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960
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Vende excelente cobertura 
na Peninsula, c/305m², nasc 
total, vista mar, c/4 sts, 3 
sls, lavabo,cozinha c/dis-
pensa, DCE, área de lazer 
completa, 4 gars, localiza-
ção previlegiada.  3227-3099 
/ 9973-4073. www.bmen-
desimoveis.com.br

-ED. AQUAMARINE- PRON-
TO P/MORAR - Apto c/ 81,00 
m²,  2 suítes, sala p/ 2 amb., 
var.gourmet, lavab., coz.
(americ.), gar. p/ 2 car,La-
zer c/ Terraço Gourm., Pisc., 
Bar/Churr., Esp. Zen, SPA 
(sauna/sala de descan-
so), Fitness, Salão de Fes-
tas, 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

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

ED. MURANO - PRONTO P/
MORAR: Apto c/ 585,30 m²,  
var., home theater, 4 sts, 
lavabo, coz., área de ser-
viço, 2 qtos de serv. e wc 
de serv., gar. p/8 carros, 
lazer c/  pisc, fitness cen-
ter, descanso, sauna, play-
ground , estac. para visit. e 
guarita c/ vidr. blindado... 
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: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

PLANALTO ANIL

PLANALTO ANIL III - COD 
[582] Vende-se uma casa 
c/ garagem coberta p/ 4 
carros, sala, copa, coz., 3 
qartos sendo 1 suíte, wc so-
cial, jd de inverno, coz. de 
apoio, dep. de empregada 
completa, área de serviço e 
qntal. Valor: R$ 280.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-9137.

PONTA DO FAROL

Vende apto na melhor lo-
calização da ilha c/ vista 
previlegiada da Lagoa e do 
mar c/ 03 suítes.Você não vai 
acreditar, em 60 parcelas 
mensais c/ a construtora 
ou SFH. Realize seu seu so-
nho agora e faça uma visita 
ao nosso STAND DE VEN-
DAS. Próx. ao Restauran-
te CABANA DO SOL. Venha 
conferir 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

RESERVE O  APARTAMEN-
TO DO TAMANHO DOS SEUS 
SONHOS! Com vista para o 
mar e Lagoa. Próx. ao res-
taurante Cabana do Sol, 
ED. DELLAMARE - Aptos 
c/ 109,38 m², sdo 3 suítes 
e área de lazer completa FA-
CILITANDO EM ATÉ 60 ME-
SES DIRETO COM A CONS-
TRUTORA. Venha conferir 
3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.
com.br

Apto. - Vde aprtos novos, 
lançamento, ED. DELLA-
MARE. Próximo do Cabana 
do Sol, c/ 110 m², nascen-
te, 3 suítes,sala de jantar/
estar, varanda gourmert, 
lavabo, cozinha com area 
de ser. e wc, 2 garagens, 
área de lazer completa, 
pagto em até 60 parce-
las. 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesi-
moveis.com.br

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

RESERVE O APTO DO TA-
MANHO DOS SEUS SO-
NHO! Com vista p/ o mar 
e Lagoa. Próx. ao rest. Ca-
bana do Sol, Ed. DELLA-
MARE. - Aptos c/ 109,38 
m², sdo 3 stes e área de 
lazer completa. FACILI-
TANDO EM ATÉ 60 MESES 
DIRETO COM A CONSTRU-
TORA. Venha conferir. 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

LANÇAMENTO, na melhor 
localização da Ponta do Fa-
rol, ao lado do Rest. Caba-
na do Sol. ED. DELLAMARE, 
109,38 m², nascente com 3 
stes, s/ a master c/ sacada, 
sala de estar/jantar, var. 
gourmert, WC social, home 
office, cozinha DCE, 2 vgs de 
gar. Área de lazer completa. 
Pagamento Facilitado em 
até 60 meses. 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmende-
simoveis.com.br

Vende excelente apartamen-
to com 154 m² com vista 
para o mar, 04 suítes am-
plas, sendo 02 reversíveis, 
3 vagas de garagem, sala 
bem ampla e andar alto. 
Móveis projetados na suíte 
master, cozinha, rouparia, 
sala e varanda. Área de la-
zer c/piscina, sauna , acade-
mia toda equipada, salão de 
festas climatizado e chur-
rasqueira. Aproveite! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

PONTA DO FAROL - 
AP000136 Vende-se no 
Ecolagune, 217m2, de área 
privativa, 4 stes. nascente 
pronta entrega, Seguran-
ça 24:00hs, varanda gour-
met, piscina, saúna, sala de 
estar em dois ambientes, 
sala intima, e área de lazer 
completa c/ churr.VENDA 
1.400.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

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

PONTA DO FAROL - 
AP000146 Edifício Miran-
te das Dunas. Localiza-se na 
Ponta do Farol, c/ vista p/ o 
mar, em uma das localiza-
ções mais privilegiadas da 
cidade, próx. ao restauran-
te Cabana do Sol. Apto c/ 4 
stes, sala star/jantar, coz., 
lavabo , DCE, área de servi-
ço, 3 vagas de gar.,155m². 
R$ 800.000,00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

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

PONTA DO FAROL - 
AP000147 Apto a Venda 
Edifício Acapulco, Ponta do 
Farol, ao lado da AABB, 200 
m², 4 stes, 3 vagas de gar. 
R$ 1.3000.000,00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

PONTA DO FAROL - 
AP000148 Edifício Porto 
Real, Apto c/285,00m² de 
área privativa, 2 Aptos por 
andar,varanda, 1 ste master 
c/ closet, 3 stes simples c/ 
varanda, sala star/Jantar, 
sala íntima, circulação, DCE, 
3 ou 4 vagas de garagem 
828.158,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

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

Vende apto novo, ED. MAI-
SON RENOIR na  Av. dos Ho-
landeses pronto p/ morar 
andar alto 14º andar, entre-
ga 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, varn-
da, coz c/ armário, DCE, 02 
garagens, lazer c/ fitness, 
piscina, playground, qdra 
e espaço goumert. Venha 
conferir.   3227-3099 / 9973-
4073 /www.bmendesimo-
veis.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.

Apto c/ 151 m², no Pallazo 
Verona, andar alto c/ vista 
mar, nasc total, c/ 3 stes 
amplas, sala p/ 2 ambien-
tes, varandão, lavabo, co-
zampla c/ despensa e DCE,  
2 gars, área de lazer com-
pleta. Venha conferir não 
perca tempo  3227-3099/ 
/9973-4073  www.bmen-
des imoveis.com.br

Apto.  novo, sem uso, nasc, 
piso em porcelanato, 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.

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., salão de fes-
tas, fitness center. Venha 
Conferir. 3227-3099 / 9973-
4073/ www.bmendesimo-
veis.com.br

PQ.  DOS SABIÁS 

PARQUE DOS SABIÁS - COD 
[574] Vende-se uma casa c/ 
garagem p/ 3 carros, sala, 
copa, coz., 2 qrtos s/ 2 stes, 
wc social, dep. de emprega-
da, despensa, área de ser-
viço c/ lavanderia e quin-
tal. Valor: R$ 210.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-9137.

RENASCENÇA 
RENASCENÇA  II - Cond. 
Turmalina, 15º andar, 
172m^2, sala ampla, 03 
suítes, tudo c/armário em 
MDF, área de serviço, 03 va-
gas independentes, área de 
laser completa. Tratar com 
o proprietário pelo fone: 9 
8740-1430. (E.-15/11)

RENASCENÇA - 
AP000076  Vende-se 
aptos  no  Parque  Re-
nascença ,com 65  m² 
(2  qr tos  s/1  s te ) ,  7 7 
m² (3 qrtos s/1 ste),  e 
86 m² (3 qtos s/1 stes 
e  qr to  de  emprega-
da), ambos c/varanda 
gourmet ,  sala  de  es-
tar/jantar,  wc social , 
coz . ,  área  de  ser v iço 
c/ wc. Mais de 20 itens 
de  lazer,  entre  e les 
piscina adulta, infan-
t i l  e  espaço gourmet 
VENDA R$ 394.000,00 
Tr :  99983-27 72  OI  / 
98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

RENASCENÇA - AP000023 
Vende-se apto nascente c/
moveis planejados.3 qr-
tos,wc (s/2stes/1c/closet)
sala,copa,coz,varanda,lav,-
gar p/2 carros,cond.c/área 
de lazer completa VENDA 
R$ 650.000,00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

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

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

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

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

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

RENASCENÇA I - COD [566] 
Vende-se um lindo apto no 
Ed.Calla Volpe, 5º andar. 
Cobertura – c/ varanda, 4 
qrtos s/ste, wc social, sala, 
copa, coz., dep.de emprega-
da completa, depósito, sala 
gourmet, piscina, churr., 2º 
piso - varanda, ste master, 
wc e salão em forma de “L”. 
Duas vagas na gar.Valor: 
R$ 900.000,00. TR: 3238-
3583/ 999739137.

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

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

RESERVA 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/ pisci-
nas adulto/infantil, spa/
sauna, churrasq., salão 
de festas / gourmet, brin-
quedoteca, espaço diver-
são, lan house, academia. 
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

RESERVA RENASCENÇA
-PRONTO PARA MORAR! 
– Vendo Apto c/ 78,67 m² 
priv., 2 qtos sdo 01 ste 
master c/ closet e var. 
privativa, sala de estar/
jantar c/ var. gourmet, 
coz., área de serv., c/ gar. 
LAZER c/ Lobby, Fitness 
center, spa c/ sauna, Brin-
quedoteca, varanda re-
nasc., salão de festas, sa-
lão de jogos, lan house, 
piscinas adulto/infantil 
e churrasq. Venha Con-
ferir.   3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesi-
moveis.com.br

Renascença- Vendo/Passo 
sala no Ed. Office Tower, 
8.andar, Lado da Lagoa. 
Tratar c/ o Proprietário: 
(98) 98111-1462/ 3235-
6818”(L.06.11)

RENASCENÇA - AP000126 
Vende-se APTO c/projeta-
dos em vários ambientes, 
super ventilado, andar alto, 
c/ sala, sacada, 3 qrtos (s/1 
ste), wc social, coz., lavan-
deria, 2 vagas de garagem 
cobertas cond. c/ área de 
lazer completa, espaço fit-
ness, salão de festas VENDA 
480.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 

RENASCENÇA - AP000134 
Vende-se o Edifício Alto do 
Renascença. 3 tipos de apts, 
um moderno sistema de se-
gurança, lazer completo. 3 
opções de plantas: 105,72m² 
– 3 qrtos (2 stes + 1 reversí-
vel) e 2 vagas de garagem; 
95,28m² – 3 qrtos (1 suí-
te) e 2 vagas de garagem; 
63,18m² – 2 qrtos (1 ste) e 
1 ou 2 vagas A PARTIR DE 
R$ 560.000,00 Tr: 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM 
/3181-4600/ 2108-2960

RENASCENÇA - AP000004 
Vende-se apto nascente, c/2 
qrtos (s/1 ste), wc social, 
sala, coz., móveis plan. 
Condomínio c/área de la-
zer completa, gás enca-
nado, 2 vagas de gar. R$ 
397.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

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

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

CRECI: 819 -A10 – Vendo 
Apto. c/ 03 quartos, sendo 
uma suíte, com projeta-
do, varanda, sala ampla, 
cozinha c/ armário, DCE, 
02 vagas, prox. ao viva 
água.  (98) 99971-2945 / 
98845-6228 / 98119-4495

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

CRECI: 819 -A11 – Vendo 
Apto. c/ 03 quartos, sendo 
uma suíte, sala, varanda, 
cozinha, nascente, 02 va-
gas, todo projetado, prox. 
ao shopping, lazer com-
pleto.  (98) 99971-2945 / 
98845-6228 / 98119-4495

Quer 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 I - COD 
[559] Vende-se um apto 
no 1º andar, c/ 2 vagas 
na garagem, sacada, sala, 
copa, coz., 4 qrtos s/ 1 
suíte, wc social, despensa 
e área de serviço. Valor: R$ 
280.000,00. TR: 3238-3583/ 
99973-9137.

ESTADO DO MARANHÃO 
CARTÓRIO EXTRA JUDICIAL DA 3ª ZONA JOÃO PAULO
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Idalia Alves do Nascimento Abraão 

Escrevente Autorizada 
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Edital de Proclamas nº. 1898/ 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: VALDSON VITOR MENDES 

BARBOSA E JOYCINEIA SANTOS NUNES. Ele, brasileiro, solteiro, 
estudante, filho de Valdir Silva Barbosa e Cyntia Rosa Mendes 
Nunes. Ela, brasileira, solteira, estudante, filha de José Ribamar 
Costa Nunes e Alcineia Garras Santos, nesta cidade. Requereram 
habilitação para casamento, quem tiver conhecimento de algum 
impedimento e/ou causa suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código 

Civil), poderá apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 10 de Novembro de 2016.
Margarida Jesus Pinheiro
Registradora Autorizada
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Edital de Proclamas nº. 2001/ 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: FRANCISCO DE ASSIS DE 

OLIVEIRA ABREU E MARIA RAIMUNDA GOMES. Ele, brasileiro, 
solteiro, pedreiro, filho de Pedro de Sousa Abreu e Otilia de Oliveira 
Abreu. Ela, brasileira, solteira, domestica, filha de Maria dos Santos 
Gomes, nesta cidade. Requereram habilitação para casamento, 
quem tiver conhecimento de algum impedimento e/ou causa 
suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá apresentá-
lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de Novembro de 2016.
Margarida Jesus Pinheiro
Registradora Autorizada



São Luís-MA, 22 de novembro de 2016

RENASCENÇA II

RENASCENÇA II - Vende 
apto no cond. Costa azul, 
c/varanda, sala ampla,2 qr-
tos, 1 ste, wc social, coz., dce, 
área de serviço e garagem. 
R$ 430.000,00 3268.3390 / 
99976.7018

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

ED. PERICUMÃ- PRONTO P/
MORAR- Apto c/ 74,18 m²,  
2 suites, sala de estar/jan-
tar, varanda, coz amerina e  
2 vagas de garagem, Play-
ground, Sauna, Terraço 
Gourmet, Salão de Festas, 
Fitness center, Quadra Po-
liesportiva, Kids club, Pisci-
na com raia e Deck Molhado. 
Venha Conferir... 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.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 in-
fantil , playground, quadra 
poliesportiva, fitness, sala 
de desc., espaço gourmet, 
salão de jogos e bar/chur-
rasq. 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: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

RENASCENÇA II - Ótimo apto 
c/ 140 m² privativos, nasc to-
tal, c/ 03 sts sdo 02 reversí-
veis c/ armários, sala ampla 
p/ 02 ambientes c/ sacada e 
varandão, lavabo, coz ampla 
c/ armários, depóstito, DCE 
c/ área de serviço, área de 
lazer c/ pisc., churrasq., e 
espaço p/ eventos, 02 gar. 
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: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

SÃO CRISTOVÃO

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

SÃO FRANCISCO

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

São Francisco - Vendo apto 
c/ área de 120m² c/3 suí-
tes, lavabo, sala de estar/ 
jantar, coz., área de servi-
ço c/banheiro,  adega, va-
randa, gar.p/2 carros R$ 
380.000,00 Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br 
COD: 9338

APARTAMENTO VENDER - 
SÃO FRANCISCO - Vende ex-
celente apartamento com   
230 m² com móveis plane-
jados, 03 quartos sendo 02 
suítes com varanda, sala de 
estar, sala de jantar, home 
theater, varanda com jardi-
neiras suspensas, WC social, 
copa, cozinha, adega, área 
de serviço, DCE completa, 
depósito e 2 vagas de ga-
ragem. Aproveite! Por ape-
nas R$ 600MIL! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

Vende excelente apartamen-
to! Super ventilado com 03 
qtos sendo 01 suíte, sala p/ 
02 ambientes com cortina 
de vidro, WC social, cozi-
nha com área de serviço e 
01 vaga de garagem.  Por 
apenas R$ 230 MIL! Não per-
ca esta oportunidade! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

Cod [435] Vende-se um apto 
com sala, copa, cozinha, sa-
cada com vidro, 3 quartos, 
sendo 1 suíte, WC social, de-
pendência  de empregada 
completo, área de serviço 
os armários embutido e  ar 
condicionados, 1 elevador 
na área de serviço e pre-
ço do condomínio – valor 
400,00 e uma vaga na gara-
gem. Valor: R$ 350.000,00. 
TR: 3238-3583 / 999739137.

TURU
Vendo 2 aptos quitados do 
Turu, ambos c/02 quartos, 
sala banheiro e área de ser-
viço. Fone: (98) 98898-1624

ÚLTIMAS UNIDADES! VE-
NHA E RESERVE LOGO O 
SEU! Av. São Luís Rei de 
França, próx. ao Restau-
rante Cheiro Verde, COND. 
ÍLE DE FRANCE - Aptos c/ 
83 m², 3 qtos sdo 1 suíte e 
área de lazer. FACILITADO 
EM ATÉ 72 MESES DIRETO 
COM A CONSTRUTORA. Ve-
nha conferir. 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

TURU - AP000018 Vende-se 
apto c/2 qtos,wc social,-
sala,coz, cond c/guarita 
24h VENDA 80.000,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM /3181-4600/ 
2108-2960

TURÚ - AP000044 Ven-
de-se apto c/3 qrtos ,s/1 
reversivel,wc social,sala,-
coz,lavanderia venda R$ 
180.000,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

TURU - COD [564] Vende-se 
um apto no Cond.Itapiracó, 
c/portão elétrico, 2 vagas 
na gar., sala, copa, coz., 
3 qtos s/2 stes, wc social, 
dep.de empregada e área 
de serviço c/lavanderia. 
Valor: R$ 180.000,00. 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

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. Costa 
da Esmeralda, com varan-
da, sala, 2 quartos, wc so-
cial, cozinha, área de ser-
viço e garagem. R$ 800,00 
(aluguel e condominio) - 
3268.3390 - 98844-9025 
- 99976.7018.

CALHAU 
Alugo apartamento mobi-
liado no condomínio Bri-
sas, Calhau. Valor: 1.300,00. 
Tratar no cel: 9 8244-4000. 
(J.-06/11).

CALHAU - AP000125 Alu-
ga-se apto nascente, todo 
mobiliado, c/65m² de área 
construída, sala, copa, coz. 
americana, lavanderia, 
sacada, 2 qrtos amplos, 
c/guarda roupa plan., ar 
condic., painel, cama, 2 
wc s/1 ste c/closet, c/ ele-
trodomésticos. ALUGUEL 
R$ 2.300,00  Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

COHAFUMA 

CRECI: 819 -A8 – Alugo Apto. 
no Jardins, mobiliado de 1ª 
qualidade, entra só com as 
malas, c/ 02 quartos, sendo 
uma suíte, andar alto, nas-
cente, 01 vaga.  (98) 99971-
2945 / 98845-6228 / 98119-
4495.

CRECI: 819 -A8 – Alugo 
Apto. no Jardins, mobi-
liado de 1ª qualidade, en-
tra só com as malas, com 
2 quartos, sendo uma suí-
te, andar alto, nascente, 01 
vaga.  (98) 99971-2945 / 
98845-6228 / 98119-4495

COHAJAP

COHAJAP - AP000083 Alugo 
apto c/3 qrtos, s/1 ste, sala 
de estar/jantar, coz., wc so-
cial ALUGUEL R$ 2.000,00 
Tr: 99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM /3181-4600/ 2108-
2960

COHAMA

Aluga-se apartamento no 
condomínio Isabela com 01 
quarto. R$ 800,00. Fone: 
3258-5629 / 98845-4785 / 
99972-6980 / 3083-0799 / 
98142-7703. 

COHAMA - AP000082 Alu-
go apto c/3 qrtos, s/1 ste, 
varanda, sala de estar, wc 
social. ALUGUEL R$ 1.200,00 
Tr: 99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM /3181-4600/ 2108-
2960

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.

ESTRADA DE RIBAMAR

ESTRADA DE RIBAMAR - 
COD [571] Passa-se um apto 
no Cond. Riviera III, 2º andar, 
c/1 vaga na garagem, sala, 
2 qrtos, wc social reversí-
vel, área de serviço e área 
de lazer completa. Valor: 
R$ 40.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137

ESTRADA DE RIBAMAR - 
COD [572] Passa-se um apto 
no Cond. Riviera III, 3º an-
dar, c/1 vaga na gar., sala, 
2 qrtos, wc social reversí-
vel, área de serviço e área 
de lazer completa. Valor: 
R$ 55.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137.

ESTRADA DA MAIOBA 

ESTRADA DA MAIOBA - 
COD [573] Passa-se um 
apto no Cond.Dunas do 
Sol, 3º andar, c/1 vaga 
na gar., sala, 2 qartos , 
wc social, área de serviço 
e área de lazer completa. 
Valor: R$ 50.000,00.  TR: 
3238-3583/99973-9137.
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OLHO D’AGUA

OLHO D´AGUA - AP000144 
Aluga-se apto 2 qts, 1 suíte, 
wc social, sala, copa, coz., 
projetados, vários itens de 
lazer. ALUGUEL 2.900,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

COD [A25] - Aluga-se um 
apto c/gar., portão elétrico, 
sacada, sala, coz. america-
na, 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 servi-
ço. Obs: 5º andar/Poente/ 
elevador social e serviço. 
Fica próx.ao SESC, padaria, 
ponto de ônibus e mais... Va-
lor: R$ 1.900,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

PLANALTO ANIL II
Aluga-se um apto  refor-
mado 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. Incluso fa-
lar c/ Dr. Guimarães 8141-
3501 / 8125-0410.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  

PONTA D’ AREIA
PONTA D´AREIA - Vende -se 
229 metros, 1 por andar, 
nasc., 4 stes, var., área de 
serviço, garagem p/ 4 car-
ros, lazer com pisc., play, 
tudo planejado, cortinas e 
iluminarias Tr: (98) 98413-
1450 / 98191-7000 (L.01.12)

Ponta d’Areia -  Alugo 
apto no Ed. Île Saint Louis 
c/ área de 305m² c/4 stes 
e as demais dependências 
R$ 8.000,00 Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
988168000 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

PONTA D’ AREIA - Alugo 
apto c/área de 163m² no 
Ed. Pontal das Enseadas c/3 
stes c/ closet, coz. c/armá-
rios, dce.R$ 3.200,00 c/cond. 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 988168000 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

ESTRADA DE RIBAMAR

ESTRADA DE RIBAMAR 
- Alugo apto na Estra-
da de Ribamar c/2 qrtos, 
sala, coz., wc social, área 
de serviço, 1 vaga de gar., 
área de lazer completa c/
quadra poli esportiva, pisci-
na adulto e infantil, churr., 
parquinho, salão de festas 
R$ 650,00 c/o cond. incluí-
do. Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9310

FORQUILHA

FORQUILHA - AP000112 
Aluga-se aptos novos c/2 
qrtos, wc social, sacada, 
sala de estar. Cond. c/área 
de lazer completa ALUGUEL 
R$ 1.200,00 Tr: 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960

Aluga – se apto 2 qts, no 
retorno da forquilha, Con-
domínio 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 qrtos 
s/1 ste, sala, varanda, coz.
americana, área de servi-
ço c/varanda, 2 vagas R$ 
2 mil c/cond. incluído. Tr: 
3235.6477 / 9 9971.2399 / 
9 960.64732 / 3235-6687. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

JOÃO DE DEUS

Aluga-se Aparts. c/ 2 Quar-
tos  e Demais dependências, 
no João de Deus, Valor R$ 
550,00 / 3258-5629 / 98845-
4785 / 99972-6980 / 3083-
0799 / 98142-7703.

MAIOBINHA

COD [A15] Aluga-se um apto 
no 3 º andar, c/gar., sala, 2 
qtos, coz.e WC social. Valor 
R$ 750,00. TR: 3238-3583 
/ 999739137.

IMPERDÍVEL!  Aluga-se 
apto no Flat Number One, 
bairro Ponta d’Areia, total-
mente mobiliado. Serviço 
de quarto, academia, TV a 
cabo, Internet. Condomí-
nio incluído. R$ 2.200. TEL: 
9114-1423. (PF).

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

PARQUE SHALON

Parque Shalon - Alugo 
apto no Ed. Praias Belas 
c/ 3 qrtos s/1 ste, wc so-
cial, sala em L, coz., dce c/ 
wc e 1 vaga de garagem R$ 
1.500,00 c/ cond. incluído 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 984487001 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9131

PONTA DO FAROL

PONTA DO FAROL - Alugo 
apto c/ área de 142m² c/ 
moveis projetados Dellano 
c/ 3 stes, sala e living am-
pliados, lavabo, dispensa, 
contendo também eletro-
domésticos. R$ 6.500,00 c/ 
cond. incluído Tr: 32356687/ 
988168000/ 999712399 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9314.

PONTA DO FAROL - Alugo 
apto c/3 stes, 5 wcs, sala, 
coz., dispensa, área de ser-
viço R$ 4.000,00 c/ cond. 
Tr.: 3235-6687/ 3235-6477/ 
99971-2399/ 98816-8000. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

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

Ponta do Farol - Alugo 
apto mobilhado c/3 qrtos 
s/2 stes e as demais dep. R$ 
2.500,00 c/ cond. Incluído 
Tr.: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 988168000.
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

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

NÃO PERCA! Vende exce-
lente apto, no Cond. Ville 
de France, c/ 80 m², nas-
cente, andar alto, c/ 3 qtos 
sdo 1 ste, sala em L c/ saca-
da, WC social, coz. ampla 
c/ despensa ou depósito e 
WC de serviço, 02 vagas na 
garagem, lazer c/ quadra 
de esportes, salão de festas 
e playground, pagamento 
facilitado em até 80 meses. 
Venha Conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

APTO NOVO,PRONTO P/ 
MORAR no ILE DE FRAN-
CE, c/ 83 m², c/ 03 qtos, sdo 
1 suíte, c/ sacada, sala em 
L p/ 02 ambientes c/ va-
randa, WC social, cozinha, 
dispensa c/ WC de serviço. 
Área de lazer completa. ga-
ragem coberta p/ 02 car-
ros. Financiado direto c/ a 
construtora em 72 meses 
e bancário.Não perca essa 
oportunidade! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

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

Vende apto nascente em 
condomínio diferenciado 
c/ 01 suíte, sala de estar/
jantar, cozinha, área de ser-
viço e 01 vaga de garagem. 
Área de lazer c/ bar, chur-
rasqueira e wc para PNE, 
segurança c/ guarita, in-
terfone, portão eletrôni-
co, cerca elétrica, alarme 
e CFTV, excelente localiza-
ção. 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: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

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.

Aluga apto, c/ 152 m², no 
Pallazo Verona, andar alto 
c/ vista mar,nasc total, c/ 
3 stes amplas, sala p/ 2 
ambientes, varandão, la-
vabo, coz ampla c/ armá-
rios, despensa e DCE, 2 
gars, área de lazer com-
pleta . 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 sa-
cada, WC social c/ blindex, 
coz c/ armários, área de ser-
viço c/ DCE, área de lazer 
completa, gar p/ 02 carros, 
ótima localização. Venha 
conferir. 3227-3099/9973-
4073. www. bmendesimo-
veis.com.br

RENASCENÇA

RENASCENÇA II - ALUGA 
APTO NO ED. CAP FER-
RAZ, COM SALA AMPLA, 
02 QUARTOS, 01 SUÍTE 
COM ARMÁRIOS, WC SO-
CIAL, COZINHA COM ARMÁ-
RIOS, DCE, ÁREA DE SERVIÇ 
E GARAGEM. R$ 2.300,00 
(ALUGUEL E CONDOMINIO) 
- 3268.3390 - 99976.7018

Aluga excelente aparta-
mento c/ 53 m², nascente 
total, todo mobiliado, c/ 01 
quarto,sala p/ 02 ambientes, 
sacada, wc social, cozinha, 
garagem e área de lazer. 
APROVEITE!.                         Ve-
nha conferir.   3227-3099 / 
9973-4073    www.bmende-
simoveis.com.br

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

RENASCENÇA - AP000041 
Alugo apto c/3 qrtos (s/1 
ste), wc social, sala de estar/
jantar, coz., sacada,2 vagas 
de garagem. ALUGUEL R$ 
2.600,00 Tr: 99983-2772 OI 
/ 98223-8422 TIM /3181-
4600/ 2108-2960
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TURU - Alugo apto c/2 qr-
tos, wc social, área de ser-
viço, sala, 1 vaga de gara-
gem. R$ 650,00 c/cond. 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9328

TURÚ - AP000032 Alugo 
apto mobiliado, c/2 qrtos, 
wc social, sala, coz., sacada 
ALUGUEL R$ 1.200,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM /3181-4600/ 2108-2960

TURU- alugo apto no cond. 
Lago verde, c/ varanda, sala, 
2 quartos, wc social, coz., 
área de serviço e garagem. 
R$ 650,00 (aluguel e cond.) 
- 3268.3390 - 99976.7018.

VINHAIS 

CRECI: 819 -A4 – Alugo Apto. 
no cond. Park Vinhais, c/ 
03 quartos, sendo uma suí-
te, sala, varanda, nascente, 
andar alto, ventilado, prox. 
ao shopping da Ilha. (98) 
98845-6228 / 98119-4495

VINHAIS aluga-se apto 2 
qrtos, s/ 1 ste, área de la-
zer completa R$1.500,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-8422 
TIM / 3181-4600 / 2108-
2960

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

ESTRADA DE RIBAMAR

ESTRADA DE RIBAMAR - 
COD [559] Passa-se apto no 
Cond.Residencial Indaiatu-
ba, c/vaga na garagem, sala, 
coz., 2 qrtos, wc social, área 
de lazer e área de serviço. 
Valor: R$ 35.000,00. TR: 
99973-9137/3238-3583.

Alugo apto no Ed. Antônio 
Onofre Pinheiro com 4 qr-
tos sendo 2 stes reversíveis 
com armários, sala em L, 
varanda, lavabo, cozinha 
com armários, deposito, la-
vanderia, dce, piscina, chur-
rasqueira, salão de festa, 
sauna, 2 vagas na garagem. 
R$ 3.000,00 com condomí-
nio 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: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

RES. VINHAIS

COHAFUMA - Alugo apto no 
cond. Res. Vinhais, c/varan-
da, sala, 2 qrtos, wc social, 
coz., dce, área de serviço e 
garagem. R$ 1.000,00 (alu-
guel 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: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

RIBAMAR

COD [A06] Aluga-se APTOS 
no Cond.Village do Bosque 
III, na avenida que dá aces-
so ao Socorrão II, c/sacada, 
sala, coz., 2 qtos, 1 WC so-
cial. Valor R$ 650,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

SÃO FRANCISCO

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.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

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

TURU
Aluga-se Aptº no Cond. Ca-
rolinas, Turu , c/ 02 qtos, 
sala, cozinha americana, 
wc social, nascente, tér-
reo, bloco V, aptº 02, 1 vaga 
na garagem, área de laser 
c/ piscina, bem localizado, 
px. ao shopping, faculda-
des, supermercados, UPA e 
farmácia, valor: R$ 650,00 
c/ cond. Incluso. Contato: 
(98) 9 8873-5025/9 9614-
7162. ( J.- 23/12).

ESTRADA DE RIBAMAR - 
COD [549] Passa-se um 
apto no Cond.Residencial 
Praias Bellas, 1º andar, c/
vaga na garagem, sala, 2 
qrtos sendo 1 ste, wc social, 
coz., área de la,zer comple-
ta e área de serviço.Valor: 
R$ 100.000,00. TR: 99973-
9137/3238-3583.

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.ayrtone-
julioimoveis.com.br.

 
 
 

 

ARAÇAGY

COD [497] Vende-se um 
conj.de 08 Kits nets, sen-
do que cada uma possui 
sala, 1 quarto, WC social 
e lavanderia coletiva. Valor 
R$ 250.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

CENTRO 

COD [532] Vende-se um conj. 
de 10 Kit nets cada uma c/ 
sala, 1qrto, coz.,e WC so-
cial. Valor: R$ 300.000,00. 
TR: 3238-3583/ 999739137 

COHAB

COHAB – COD [504] Vende-
se um conj.de 10 Kit nets 
c/sala, coz., WC social e 2 
qrtos, sendo 2 kit nets c/3 
qrtos. Valor: R$ 900.000,00. 
TR: 3238-3583 / 9 99739137.

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  Ma-
teus.    TR: 98 3258-5629 
/3083-0799 / 9 8731-2428 
/ 99129-6797. Email: qua-
tro.i@ig.com.br

Renascença II - Alugo apto 
estilo flat todo mobilado 
no Ed. Mariana c/1 qrto, 
coz. americana, sala, wc 
social, 1 vaga de garagem 
R$ 1.600,00  c/ cond. incluí-
do Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 984487001 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9132

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 
condomínio. TR: 32356477/  
999712399/ 982252627 / 
3235-6687. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

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

Aluga apartamento de alto 
padrão c/ 190 m², andar 
alto, nascente total, c/ 04 
quartos sendo 03 suítes c/ 
armários e ar condicionado, 
todo no porcelanato, sala 
ampla para 03 ambientes, 
varanda, cozinha ampla c/ 
armários, DCE, área de la-
zer completa, 02 vagas na 
garagem. Localização pri-
vilegiada. Não perca essa 
oportunidade! 3227-3099 
/ 9973-4073   

CRECI: 819 -A5 – Alugo Apto. 
mobiliado, c/ 02 quartos, 
sendo uma suíte, sala, va-
randa, cozinha, lazer com-
pleto, prox. a praça nova da 
Lagoa. (98) 98845-6228 / 
98119-4495

CRECI: 819 -A6 – Alugo Apto. 
com 170M², c/ 04 quartos, 
sendo 02 suíte, todo proje-
tado, prédio novo, prox. a 
Escola Crescimento. (98) 
98845-6228 / 98119-4495

RENASCENÇA II - Alugo apto 
no cond. Costa azul, c/ va-
randa, sala, 2 qrtos, 01 suíte, 
wc social, coz., área de ser-
viço e garagem. R$ 1.200,00 
- 3268.3390 - 9976.7018 

ESTADO DO MARANHÃO 
CARTÓRIO EXTRA JUDICIAL DA 3ª ZONA JOÃO PAULO

Registradora: Margarida Jesus Pinheiro 
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Idalia Alves do Nascimento Abraão 

Escrevente Autorizada 
Anna Valeria Morais loura Soares 

Escrevente Autorizada 
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Edital de Proclamas nº. 2003/ 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: VENILTON DOS SANTOS 

SOARES VIEGAS E MARIA DE JESUS DOS SANTOS ROCHA. Ele, 
brasileiro, solteiro, entregador, filho de João Damasceno Viegas 
e Maria da Paz Soares. Ela, brasileira, solteira, autônomo, filha de 
Domingos Rodrigues da Rocha e Maria dos Santos Rocha, nesta 
cidade. Requereram habilitação para casamento, quem tiver 
conhecimento de algum impedimento e/ou causa suspensiva, 
(Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá apresentá-lo por escrito 
perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de Novembro de 2016.
Margarida Jesus Pinheiro
Registradora Autorizada

ESTADO DO MARANHÃO 
CARTÓRIO EXTRA JUDICIAL DA 3ª ZONA JOÃO PAULO

Registradora: Margarida Jesus Pinheiro 
Mercedes de Jesus Pinheiro

Registradora Juramentada Substituta
Idalia Alves do Nascimento Abraão 

Escrevente Autorizada 
Anna Valeria Morais loura Soares 

Escrevente Autorizada 
Av. João Pessoa, 261 – João Paulo – São luís – Ma.         

Edital de Proclamas nº. 2004/ 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: ANDRECIR FERREIRA E MARJANE 

LINDICE SOUSA PEREIRA. Ele, brasileiro, solteiro, vigilante, 
filho de Maria José Ferreira Salgado. Ela, brasileira, divorciada, 
empresaria filha de Juvêncio Bispo Ferraz Pereira e Margarida 
Maria Sousa Pereira, nesta cidade. Requereram habilitação para 
casamento, quem tiver conhecimento de algum impedimento e/
ou causa suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá 
apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 16 de Novembro de 2016.
Margarida Jesus Pinheiro
Registradora Autorizada

ESTADO DO MARANHÃO 
CARTÓRIO EXTRA JUDICIAL DA 3ª ZONA JOÃO PAULO

Registradora: Margarida Jesus Pinheiro 
Mercedes de Jesus Pinheiro

Registradora Juramentada Substituta
Idalia Alves do Nascimento Abraão 

Escrevente Autorizada 
Anna Valeria Morais loura Soares 

Escrevente Autorizada 
Av. João Pessoa, 261 – João Paulo – São luís – Ma.         

Edital de Proclamas nº. 2038/ 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: JOSE APARECIDO DA COSTA E 

MARIA DO SOCORRO CARVALHO BORGES. Ele, brasileiro, solteiro, 
motorista, filho de José Marciano da Costa e Maria José Costa. Ela, 
brasileira, solteira, Aux. Serv. Gerais, filha de Adauto Carvalho 
Borges e Celestina de Jesus Carvalho, nesta cidade. Requereram 
habilitação para casamento, quem tiver conhecimento de algum 
impedimento e/ou causa suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código 
Civil), poderá apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de Novembro de 2016.
Margarida Jesus Pinheiro
Registradora Autorizada

ESTADO DO MARANHÃO 
CARTÓRIO EXTRA JUDICIAL DA 3ª ZONA JOÃO PAULO
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Mercedes de Jesus Pinheiro

Registradora Juramentada Substituta
Idalia Alves do Nascimento Abraão 
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Anna Valeria Morais loura Soares 

Escrevente Autorizada 
Av. João Pessoa, 261 – João Paulo – São luís – Ma.         

Edital de Proclamas nº. 2050/ 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: MICHAEL DOUGLAS TRINTADE 

MORAES E VIVIAN CARLA PEREIRA LIMA. Ele, brasileiro, solteiro, 
barbeiro, filho de José Conceição Silva Moreira e Maria José 
Trindade. Ela, brasileira, solteira, Secretaria, filha de Carlos Alberto 
Lima e Silvia Galeno Pereira, nesta cidade. Requereram habilitação 
para casamento, quem tiver conhecimento de algum impedimento 
e/ou causa suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá 
apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de Novembro de 2016.
Margarida Jesus Pinheiro
Registradora Autorizada

ESTADO DO MARANHÃO 
CARTÓRIO EXTRA JUDICIAL DA 3ª ZONA JOÃO PAULO

Registradora: Margarida Jesus Pinheiro 
Mercedes de Jesus Pinheiro

Registradora Juramentada Substituta
Idalia Alves do Nascimento Abraão 

Escrevente Autorizada 
Anna Valeria Morais loura Soares 

Escrevente Autorizada 
Av. João Pessoa, 261 – João Paulo – São luís – Ma.         

Edital de Proclamas nº. 2052/ 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: CARLOS AUGUSTO SILVA 
SANTOS E ELAINE CONCEIÇÃO SILVA. Ele, brasileiro, solteiro, 
Serralheiro, filho de Bernardo Pereira dos Santos e Alvina Silva 
Santos. Ela, brasileira, solteira, do lar, filha de João Batista Silva e 
Maria Isabel Conceição, nesta cidade. Requereram habilitação para 
casamento, quem tiver conhecimento de algum impedimento e/
ou causa suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá 
apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de Novembro de 2016.
Margarida Jesus Pinheiro
Registradora Autorizada
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Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

ALU-
GAR

 CALHAU

Vende-se terreno no Altre-
rosas 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

COQUEIRO

Vende 02 áreas na cidade 
de São Luís, localiz. no 
lugar chamado Coquei-
ro, de grande valor p/ o 
mercado atual. Seja p/ 
const. civil ou p/ grandes 
investidores que quei-
ram implantar projeto 
de grande porte, devi-
do que a 1º área com 23 
hectares, que margeia o 
Rio Coqueiro tem acesso 
aos pontos  dos portos do 
Itaqui, Alumar, e Vale e a 
2º área  com 65 hectares, 
as duas áreas são próxi-
mas uma da outra. NÃO 
PERCA TEMPO! O PREÇO 
VC NÃO VAI ACREDITAR! 
VENHA CORRENDO E LI-
GUE LOGO! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

INHAÚMA

INHAÚMA - COD [586] 
Vende-se um terreno 
c/ área de 2.730 m². 
Ótima localização e de 
fácil acesso. Valor: R$ 
150.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137. 

QTAS DO CALHAU

Vende 4 lotes com exce-
lente localização no bair-
ro residencial mais valo-
rizado da ilha, Quintas do 
Calhau 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

SÃO BERNARDO

SÃO BERNARDO - COD [576] 
Vende-se um terreno me-
dindo 18x80 m². Próximo a 
Avenida guajajaras, ótimo 
acesso. Valor: R$ 90.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-9137. 

COD [503] Vende-se um ter-
reno c/frente de 107 m², la-
terais 150 m², fundo 40m², 
Total de 11.025 m². Valor: 
R$ 280.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

VILA PASSOS

VILA PASSOS - COD [579] 
Vende-se um terreno me-
dindo 295 m². Ótimo para 
empreendimentos. Valor: 
R$ 150.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  

ALU-
GAR 

RENASCENÇA

Alugo área próximo ao Sho-
pping Tropical com  3.000m² 
Tratar:   9971-2399 / 3235-
6687/ 99606-4732. www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

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

 

VILA ESPERANÇA

VILA ESPERANÇA - COD 
[594] Vende-se o sítio Ran-
chinho, contendo uma casa 
c/sala, copa, coz., 2 qrtos, 
wc social e área de serviço. 
Área livre; 4 pontos; Pousa-
da c/5 stes, incluindo cama 
e frigobar; 2 wcs p/a clien-
tes; Restaurante; Estacion.
Valor: R$ 250.000,00. TR: 
3238-3583/ 999739137.

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

 

.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.

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087  

ESTRADA DA PINDOBA

ESTRADA DA PINDOBA - 
COD [581] Vende-se um sí-
tio murado, portão metáli-
co, medindo 3.159 m² com 
várias árvores frutíferas, 
com água e energia. Valor: 
R$ 250.000,00. TR: 3238-
3583/99973-9137. 

Pindoba(Paço do Lumiar) 
-Vendo dois lotes najuntos 
planos, prox. ao Val Paraiso 
(Pindoba – Paço do Lumiar) 
ambos c/ 15x30mts. Fone: 
(98) 98898-1624

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

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

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: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

Aluga-se  quitinetes  c/ e 
sem mobília nos seguintes 
bairros Anil , Ivar Salda-
nha , João Paulo , Coha-
trac  e Monte Castelo .  TR: 
98 3258-5629 /3083-0799 
/9 8731-2428 / 99129-6797. 
Email: quatro.i@ig.com.br

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

COHAMA

Aluga-se Apto. c/ 2 quar-
tos, no Cond. Believer, 
R$1.000,00 desconto 
para pagto em dia. Fone: 
3258-5629 / 98845-4785  / 
99972-6980 / 3083-0799 / 
98142-7703.
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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

SÃO CRISTOVÃO 

CRECI: 819 -A15 – Vendo ter-
reno cp, 1300M², bom para 
galpões, lojas, centro co-
merciais, bem localizado, 
prox. á avenida Guajajaras. 
(98) 99971-2945 / 98845-
6228 / 98119-4495

 

 CENTRO

Vende prédio na beira mar 
ao lado do Ibceu, com 02 
pavim., recepção, 06 sa-
las c/ wc interno e coz., R$ 
280.000,00 - 9976.7018 - 
3268.3390.

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

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

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087 

PONTA DO FAROL

NÃO PERCA! Vende loja 
com localização privile-
giada. Próximo ao Hotel 
Luzeiros. Loja no térreo 
c/ 93 m².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: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

RENASCENÇA

CRECI: 819 -A7 – Alugo 
sala no Business Center, 
pronta c/ divisórias, porta 
de vidro, balcão/armário, 
com piso porcelanato. (98) 
99971-2945 / 98845-6228 
/ 98119-4495

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

RESERVA DA ILHA

Vende  salas c/ 32 m² no 
Centro Empresarial Sho-
pping da Ilha na Reserva 
da Ilha, 14 pavimentos, 8 
elevadores, auditório, salas 
de reunião, entradada pelo 
Shopping da Ilha.Paredes 
construídas em gesso, iso-
lamento de som e facilida-
de para remover paredes 
e juntar salas. 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: tem-
classificados@oimparcial.
com.br

SÃO FRANCISCO
Vendo excelente sala co-
mercial no São Francisco, 
ótima localização com ga-
ragem numerada, recep-
ção e banheiro privativo, 
ao lado do ponto de ôni-
bus, próximo do Centro, de 
bancos e comercio em ge-
ral. Contato: 9 8108-7213/ 
9 8805-3848.

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

O LUGAR

CERTO PARA

VENDER,

COMPRAR,

ALUGAR,

PASSAR

LIGUE:

3212.2087

ESTADO DO MARANHÃO 
CARTÓRIO EXTRA JUDICIAL DA 3ª ZONA JOÃO PAULO
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Edital de Proclamas nº. 2053/ 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: FRANCISCO EDIOMÁRIO DO 
NASCIMENTO E IZANARA DIMAS GOMES. Ele, brasileiro, solteiro, 
Vendedor, filho de Maria das Dores do Nascimento. Ela, brasileira, 
solteira, estudante, filha de Israel Gomes Sobrinho e Núbia 
Dimas e Silva Gomes, nesta cidade. Requereram habilitação para 
casamento, quem tiver conhecimento de algum impedimento e/
ou causa suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá 
apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de Novembro de 2016.
Margarida Jesus Pinheiro
Registradora Autorizada

ESTADO DO MARANHÃO 
CARTÓRIO EXTRA JUDICIAL DA 3ª ZONA JOÃO PAULO

Registradora: Margarida Jesus Pinheiro 
Mercedes de Jesus Pinheiro

Registradora Juramentada Substituta
Idalia Alves do Nascimento Abraão 

Escrevente Autorizada 
Anna Valeria Morais loura Soares 

Escrevente Autorizada 
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Edital de Proclamas nº. 2054/ 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: WALDEMIR SANTOS RAMOS 
E WILMA BARBOSA LIMA. Ele, brasileiro, solteiro, Carpinteiro, 
filho de Raimundo Zinaldo de Oliveira Ramos e Maria Aparecida 
Santos Ramos. Ela, brasileira, solteira, Analista de RH, filha de 
Walber Almeida Lima e Maria de Jesus Moreira Barbosa Lima, 
nesta cidade. Requereram habilitação para casamento, quem tiver 
conhecimento de algum impedimento e/ou causa suspensiva, 
(Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá apresentá-lo por escrito 
perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de Novembro de 2016.
Margarida Jesus Pinheiro
Registradora Autorizada

ESTADO DO MARANHÃO 
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Edital de Proclamas nº. 2060/ 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: JAILSON RABELO ROCHA E 
JANNETJ MARQUES MONDEGO. Ele, brasileiro, solteiro, Vigilante, 
filho de José Domingos Rocha e Maria Vitoria Rabelo Rocha. Ela, 
brasileira, solteira, Tec. de Enfermagem, filha de João Raymundo 
Furtado Mondego e Conceição de Maria Marques Mondego, nesta 
cidade. Requereram habilitação para casamento, quem tiver 
conhecimento de algum impedimento e/ou causa suspensiva, 
(Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá apresentá-lo por escrito 
perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de Novembro de 2016.
Margarida Jesus Pinheiro
Registradora Autorizada
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Edital de Proclamas nº. 2061 / 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: DENILSON SOARES CHAGAS E 

REGIANE DE ABREU MORAIS. Ele, brasileiro, solteiro, Soldador, 
filho de Domingos Soares Chagas e Rosa Nubia Soares Chagas. Ela, 
brasileira, solteira, Do lar, filha de Raimundo Nonato Silva e Maria de 
Fatima de Abreu Morais. Ambos residem nesta cidade. Requereram 
habilitação para casamento, quem tiver conhecimento de algum 
impedimento e/ou causa suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código 
Civil), poderá apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de novembro de 2016
Margarida Jesus Pinheiro

Registradora
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Edital de Proclamas nº. 2062 / 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: EANNES FARIAS TORRES E 

FRANCILEIDE CUNHA SILVA. Ele, brasileiro, solteiro, Motorista, 
filho de Edmilson Pereira Torres e Maria Regis Farias. Ela, brasileira, 
solteira, lavradora, filha de Antonio Raimundo Silva e Delzuita 
Antonia Cunha Silva. Ambos residem nesta cidade. Requereram 
habilitação para casamento, quem tiver conhecimento de algum 
impedimento e/ou causa suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código 
Civil), poderá apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de novembro de 2016
Margarida Jesus Pinheiro

Registradora
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PONTA D´AREIA

Alugam-se várias salas 
comerciais c/wc no Cen-
tro Comercial Lagoa Cen-
ter, 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

COHAMA

Aluga  - se salas comerciais 
no shopping da Ilha. TR: 98 
3258-5629/ 98845-4785/ 
99972-6980/ 3083-0799/ 
98142-7703

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

COHAMA - Aluga-se 2 
lojas na Av. Daniel de La 
Touche, uma c/ 92mt² e a 
outra 91mt² ambos pos-
suem banheiro, juntas 
total de 183m², possuem 
estacionamento valor R$ 
7.000,00 (CADA), adequa-
da p/ farmácias e bancos 
e etc. TR: 99983-2772 OI 
/ 98223-8422 TIM / 3181-
4600 / 2108-2960ALEMANHA

ALEMANHA- ALUGA CASA 
COM VARANDA, SALA, 02 
QUARTOS, 01 SUÍTE, COPA, 
COZINHA, ÁREA DE SERVI-
ÇO E GARAGEM. R$ 900,00 
- 3268.3390 - 99976.7018

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-condi-
cionado split e todo refor-
mado. Aproveite. Apenas 
R$ 1.500,00. 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

CALHAU
Alugo sala comercial 35m2, 
com garagem, Ed. Marcos 
Barbosa Inteligent Office,  
Av. dos Holandeses, 11º an-
dar. R$ 2.300,00. Contato 
(98) 98854-3448

 Alugo lojas e salas na Ga-
leria Space Room, com óti-
ma localização e amplo es-
tacionamento.  Valores a 
partir de R$ 2.500,00  Tr:  
99971-2399/ 3235-6477/  
3235-6687  / 996064732  
/ 3235-6687. www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br 
COD: 4029.

 COHAB

Aluga sala (prox. ao Pop 
Center) em frente a acade-
mia, 2º andar com área de 
30m² com banheiro inter-
no. 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.bmende-
simoveis.com.br

RENASCENÇA

RENASCENÇA - SA000070 
Aluga-se salas comerciais, 
c/37 a 42 m² de á.privati-
va, cada uma c/wc privati-
vo, frente para a Avenida. 
Localização Privilegiada. 
ALUGUEL R$ 1.000,00 Tr: 
99983-2772 OI / 98223-
8422 TIM /3181-4600/ 
2108-2960

Aluga exc. Sala no Ed. 
Michelângelo, c/ 33 m² 
privativos, c/ WC social, 
instalação de ar condicio-
nado já preparada, toda no 
porcelanato, nasc., andar 
alto, localização privile-
giada, 01 gar. Aprovei-
te.3227-3099/9973-4073. 
www.bmendesimoveis.
com.br

RENASCENÇA II

Aluga sala no ed. Carra-
ra, c/área de 30m2 e ba-
nheiro interno. R$ 800,00 
- 3268.3390 - 99976.7018.

STO ANTONIO
Aluga-se Loja Comercial na 
Av. dos Franceses, Prox. Ao 
retorno c/300 m2  Bairro 
Santo Antonio.   3258-5629 
/ 8845-4785 / 99972-6980 
/ 3083-0799 / 98142-7703

SÃO FRANCISCO

Alugo sala no Ed. Comercial 
Castelo Branco com área de 
20 m², prédio com elevador. 
R$ 500,00. Tratar através 
dos telefones: 32356477 / 
999712399 / 996064732 / 
3235-6687. www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

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

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

ESTADO DO MARANHÃO 
CARTÓRIO EXTRA JUDICIAL DA 3ª ZONA JOÃO PAULO

Av. João Pessoa, 261 – João Paulo – São luís – Ma.         
Registradora: Margarida Jesus Pinheiro

Mercedes de Jesus Pinheiro
Registradora Juramentada Substituta

Idalia Alves do Nascimento Abraão 
Escrevente Autorizada 

Anna Valeria Morais loura Soares 
Escrevente Autorizada 

         

Edital de Proclamas nº. 2064 / 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: GEOVANI PINHEIRO SOARES E 

LUCIANE DINIZ SOARES. Ele, brasileiro, solteiro, Motorista, filho 
de José de Nazaré Lima Soares e Brígida Rosa Pinheiro Soares. 
Ela, brasileira, solteira, Gerente de empresa, filha de Pedro 
Evangelista Soares e Maria Lucia Silva Diniz. Ambos residem nesta 
cidade. Requereram habilitação para casamento, quem tiver 
conhecimento de algum impedimento e/ou causa suspensiva, 
(Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá apresentá-lo por escrito 
perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de novembro de 2016
Margarida Jesus Pinheiro

Registradora
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Edital de Proclamas nº. 2070 / 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, faz 
saber a quem interessar que: GETULIO ALVES PIMENTEL E MARIA 

SANTANA PEREIRA SILVA. Ele, brasileiro, divorciado, Militar, filho 
de Maria Alves Pimentel. Ela, brasileira, divorciada, Do lar, filha de 
Angelina Rosa Pereira. Ambos residem nesta cidade. Requereram 
habilitação para casamento, quem tiver conhecimento de algum 
impedimento e/ou causa suspensiva, (Arts. 1523 e 1526 do Código 
Civil), poderá apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de novembro de 2016
Margarida Jesus Pinheiro

Registradora
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Edital de Proclamas nº. 2071 / 2016

          Oficial de Registro Civil da 3ª Zona, Margarida Jesus Pinheiro, 
faz saber a quem interessar que: REGINALDO FERNANDES 
LUCENA JÚNIOR E SAILLY FARIAS ALVES. Ele, brasileiro, solteiro, 
estudante, filho de Reginaldo Fernandes Lucena e Mirna de Jesus 
Lucena. Ela, brasileira, solteira, estudante, filha de Adeildo de 
Jesus Costa Alves e Eulinda Farias Alves. Ambos residem nesta 
cidade. Requereram habilitação para casamento, quem tiver 
conhecimento de algum impedimento e/ou causa suspensiva, 
(Arts. 1523 e 1526 do Código Civil), poderá apresentá-lo por escrito 
perante este Cartório.

São Luís, (MA) 18 de novembro de 2016
Margarida Jesus Pinheiro

Registradora

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS

QUINTA ZONA – SÃO FRANCISCO

Edital de Proclamas nº. 531

          Oficial de Registro Civil da Quinta Zona, Núbia 
Maria Lemos Silva, faz saber a quem interessar que: 
LUIS ROBERTO MENDONÇA DO AMARAL e ADRIANA 
CRISTINA VALE DE LIMA FERRO, ele brasileiro, 
divorciado, médico, filho de JOSÉ MARIA DO AMARAL e 
LÉA MENDONÇA DO AMARAL, ela, brasileira, divorciada, 
designer, filha de CLABER DE LIMA FERRO e IRIS VALE DE 
LIMA FERRO, requereram habilitação para casamento, 
quem tiver conhecimento de algum impedimento e/ou 
causa suspensiva, (Arts. 1.521 e 1.523 do Código Civil), 
poderá apresentá-lo por escrito perante este Cartório.

São Luís, 18 de novembro de 2016

Nubia Maria Lemos Silva
Oficial Titular – Cartório 5ª Zona

São Luis - MA



São Luís-MA, 22 de novembro de 2016

Oportunidades
& Veículos

.1

EMPREGOS
“Cargo : Coordenador Opera-
cional”. A empresa de seguran-
ça ESCOLTA está selecionando 
candidato para coordenar área 
operacional. Atribuições: -con-
tato com clientes; -controle do 
efetivo; -prospecção de novos 
negócios; -treinamentos. Re-
quisitos: -disponibilidade de 
horários; -curso superior (ou 
cursando); -experiência com-
provada na área; e redação 
própria. Interessados deve-
rão encaminhar curriculum 
para o e_mail: ronaldo@es-
coltaservicos.com.br”

Precisa-se de corretores de 
imóveis, com experiência e 
CRECI ou estagiários da área.  
Interessados enviar currícu-
lo para sebastiao_imoveis@
hotmail.com ou ligar para 
3238-3583.

CLÍNICA ICEM-Técnico de 
Enfermagem. Interessados 
enviar curriculum para 
trabalheconosco.icem@
gmail.com

CLÍNICA ICEM-Técnico em 
Laboratório de Análises Clí-
nicas. Interessados enviar 
curriculum para trabalhe-
conosco.icem@gmail.com

B. MENDES IMÓVEIS - Pre-
cisa-se de corretor(a) com 
CRECI ou estagiários do cur-
so TTI, contratação imediata. 
Interessados entregar cur-
rículos na Av. do Vale, nº 9, 
Ed. Carrara - salas 517 / 518. 
Renascença II. Tr: 3227-2182 
ou 3227-3099.

DIVERSOS

VENDE / LOTERIA. ANGELIM 
– Vendo lotérica completa na 
Av. Jerônimo de Albuquerque, 
Angelim c/ 3 caixas toda blin-
dada, com câmeras internas e 
externas, sensor de presença, 
wc e escritório, tudo em funcio-
namento valor R$ 370.000,00 
Tr: (98) 98896-0615 / 98112-
5555 / 98896-6018 (L.26.11)

Passa-se um restaurante 
em ótima localização na 
principal Av. do S. Cristo-
vão – Av. Lourenço Vieira da 
Silva, c/tudo, freezer, fogão 
industrial, louças, mesas e 
cadeiras. Preço baixo.Con-
tato: 9 8150-9101 / 9 8705-
0601. ( J. – 31/12). 

VENDE / VEÍCULO

ECO SPORT 2.0 XLT

Vende-se um Eco Sport 2.0 
XLT automático completa 
na cor prata com 48.000 
km rodados, novíssima. Va-
lor: R$ 35.000,00, negocia-
se com Frontier 4x4 2010, 
S10 ou Cruze 2013. Contato: 
9 8807-9028/9 96081048. 
(E-8/11).

Vende-se peugeot 208 1.5, 
allure 2013/2014, com 
16.400 km rodados , va-
lor: R$ 34.000,00.Contato: 
9 8111-6674 / 3304-1956. 
(E. – 23.11)

HYUNDAI
Caçamba - Vende-se uma 
caçamba toco, GMC 12.170, 
motor, carterpiler, bascu-
lante de 8m³, branca, ano 
2000. Em bom estado de 
conservação. Tels: (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
Sportage  - Vendo Sporta-
ge, ano 2011/ automática 
nova. Contatos: 98 99193-
4195 / 9837-6727.

MOTO XTZ 125
Vende-se ou negocia-se 
moto XTZ 125 cilindradas
-Yamaha/2015, com 32.700 
km rodados, quitada,  do-
cumentação em dias e com 
todas as revisões feitas na 
autorizada, facilitamos a 
negociação. Contato: (OI) 
9 8822-8260/(TIM) 9 8314-
6038/(CLARO) 9 8290-2984.

NISSAN
Vende-se Nissan Pathfinder 
SE25 / Utilitário Jipe / Die-
sel 2007 / 2008, 4x4, diesel, 
prata, ar, vidro elétrico, air-
bag, direção hidráulica, trav 
elétrica, alarme. Revisado 
e documentação. regular. 
São 7 lugares. Valor: R$ 68 
mil. Tel: (98) 9 8119-9344 
ou 9 8127-0055.

FORD

NEW FIESTA SD titanium 
aut. 1.6 flex; ano: 2013/2014; 
km 28.000; cor: prata. con-
tato: Danilo ou Stefano 
98120-0292 / 99100-7879/ 
R$ 48.000,00

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

FORD FOCUS S hatch 1.6 
mec flex; ano: 2013/2014; 
km: 20.000; cor: cinza. 
contato: Danilo ou Stefa-
no 98120-0292 / 99100-
7879/ R$ 48.000,00

NEW ECOSPORT FRTL MEC 
1.6 flex; ano: 2013/2014; km: 
40.000; cor: preto. Contato: 
Danilo ou Stefano 98120-
0292 / 99100-7879 - R$ 
49.000,00.

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

FORD EDGE SEL V6 AWD 
AUT GASOLINA;ANO: 
2010/2011; KM: 76.000; COR 
PRATA; CONTATO: DANILO 
OU STEFANO 98120-0292 / 
99100-7879/ R$ 70.000,00

FORD EDGE LIMITED AWD 
V6 AUT COM TETO PANO-
RÂMICO; ANO: 2012/2013. 
KM: 51.000; COR: PRATA; 
CONTATO: DANILO OU STE-
FANO 98120-0292 / 99100-
7879; R$ 89.990,00

FIESTA ROCAM SD 1.6 
FLEX; ANO: 2013/2014; 
KM: 38.000; COR: PRETO. 
CONTATO: DANILO OU STE-
FANO 98120-0292 / 99100-
7879/ R$ 28.000,00

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087 

FORD FOCUS GLX SD AUT 
2.0; ANO: 2012/2013; KM: 
40.000; COR: PRETO. CON-
TATO: DANILO OU STEFANO 
98120-0292 / 99100-7879 
- R$ 36.000,00

NEW FIESTA SE HATCH 1.6 
AUT FLEX ; ANO: 2013/2014; 
KM: 40.000; COR: PRETO. 
CONTATO: DANILO OU STE-
FANO 98120-0292 / 99100-
7879 - R$ 41.000,00

FIAT

FIAT STRADA WORKING 
CAB. SIMPLES 1.4 FLEX; 
ANO: 2013/2013; KM: 
49.000. COR: PRATA; CON-
TATO: DANILO OU STEFANO 
98120-0292 / 99100-7879;R$ 
30.000,00

FIAT UNO SPORTING 1.4 
MEC FLEX;  ANO: 2012/2013; 
KM: 50.000;  COR: AMA-
RELO; CONTATO: DANILO 
OU STEFANO 98120-0292 
/ 99100-7879. R$ 28.000,00

WOLKSVAGEM

WOLKSVAGEM FOX I-TREND 
1.6 I-MOTION FLEX; ANO: 
2013/2014; KM: 36.000. COR: 
BRANCO; CONTATO: DANILO 
OU STEFANO 98120-0292 / 
99100-7879. R$ 37.000,00

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

NISSAN

NISSAN MARCH SV 1.6 MEC 
FLEX; ANO: 2011/2012; KM: 
60.000; COR: PRATA. CON-
TATO: DANILO OU STEFANO 
98120-0292 / 99100-7879; 
R$ 24.000,00

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087

CHEVROLET

CHEVROLET CORSA HATCH 
1.4 FLEX COMPLETO; ANO: 
2011/2012; KM: 60.000. COR: 
CINZA; CONTATO: DANILO 
OU STEFANO 98120-0292 / 
99100-7879.   R$ 23.000,00

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2087 

HIUNDAY

HIUNDAY HB20 HATCH 1.0 
MEC FLEX; ANO: 2014/2014; 
KM: 15.000. COR: BRANCO; 
CONTATO: DANILO OU STE-
FANO 98120-0292 / 99100-
7879. R$ 33.000,00

CITROEN

CITROEN C3 TENDENCE 
MEC FLEX; ANO: 2012/2013; 
KM: 38.000; COR: CINZA. 
CONTATO: DANILO OU STE-
FANO 98120-0292 / 99100-
7879 - R$ 32.000,00

VEÍCULOS

Transfiro Financiado  Fiat 
Strada Adventure Locker 1.8 
Flex 2015, Entrada: 3.500,00., 
Parcelas : 734,87.Facilitamos 
Para : Autônomos , Negativa-
dos , Score Baixo Contato: 98-
988985262  /           981382684

Transfiro Financiado Fiat Pa-
lio Weekend 1.6 Trekking Flex 
16 V 5 P 2015-2016, Entrada 
: 3.500,00 Parcelas : 702,79.
Facilitamos Para : Autônomos 
, Negativados , Score Baixo 
Contato: 98-988985262 / 
981382684

Transfiro Financiado HB20 Sed 
Hyundai Premium 1.6 Flex 16 
V Aut 2015 Entrada : 4.000,00 
Parcela : 770,03.Facilitamos 
Para : Autônomos , Negati-
vados , Score Baixo Contato 
: 98-988985262 / 981382684 

Transfiro Financiado  Saveiro 
Cross 1.6  2 P  2015 Entrada 
:3.800,00 Parcelas: 747,56.
Facilitamos Para : Autôno-
mos , Negativados ,Score Bai-
xo Contato: 98-988985262 / 
981382684

Transfiro Financiado  Fiat 
Grand Siena Essence Dual 
1.6 Flex 16 V 2015  Etrada : 
4.000,00 Parcelas : 726,18.
Facilitamos Para : Autôno-
mos , Negativados, Score Bai-
xo Contato : 98-988985262 / 
981382684

Transfiro Financiado Che-
vrolet Prisma Sed LT 1.4  8V 
Flex Power 5 P 2015 Entrada: 
3.800,00 Parcelas :765,73.Fa-
cilitamos Para : Autônomos 
, Negativados , Score Baixo 
ontato : 98-988985262 / 
981382684

Transfiro Financiado Che-
vrolet Celta 1.0 MPFI  LT  
8V  Flex 5 P 2015 Entrada: 
3.000,00 Parcelas : 581,76 .Fa-
cilitamos Para : Autônomos 
, Negativados , Score Baixo. 
Contato : 98-988985262 /                    
981382684

Financiamos Imoveis ! Apar-
tamentos ! Terrenos e Valor 
Pra Reformar !!!Credito a 
Partir 25.000,00  Entrada 
a Partir 3.000,00  Parcela 
a Partir 350,00.Facilitamos 
Para : Autônomos , Negati-
vados , Score Baixo Contato: 
98-988985262 /  981382684

WOLKSVAGEM

1 - SAVEIRO CROSS 1.6, de 
cor Vermelha, completa, 
Manual, ano 2010/2011, 
Valor R$ 38.000,00 Tr: 
3249-2010/ 99619-2894 / 
99968-4137

2 - SAVEIRO 1.6 CE, de cor 
Prata, completa, Manual, 
ano 2012/2013, Valor R$ 
35.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

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

4 - VOYAGE 1.6 COMF, de cor 
vermelha, completo, Ma-
nual, ano 2013/2013, Valor 
R$ 36.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

7 - VW UP TAKE, de cor 
Preta, completo, Manual, 
ano 2014/2015, Valor R$ 
32.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

8 - FOX 1.0 G II, de cor 
Prata, completo, Manual, 
ano 2010/2011, Valor R$ 
22.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

9 - FOX 1.6 PRIME, de 
cor Cinza, completo, 
ano 2011/2012, Valor R$ 
32.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

10- FOX CROSS G II, de cor 
Prata, completo, Manual, 
ano 2011/2011, Valor R$ 
35.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

12 - GOLF 2.0, de cor Bran-
co, completo e auto, ano 
2012/2012, Valor R$ 
50.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

KIA

14 - KIA SOUL 1.6, de cor 
Verde, completo e Manual, 
ano 2010/2011, Valor R$ 
32.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

FIAT

15- IDEA ATRACTIVE 1.4, 
de cor Prata, completo e 
Manual, ano 2012/2013, 
Valor R$ 35.000,00 Tr: 
3249-2010/ 99619-2894 
/ 99968-4137

16 - IDEA ADVENTURE 1.8, 
de cor Prata, completo e 
Manual, ano 2009/2010, 
Valor R$ 32.000,00 Tr: 
3249-2010/ 99619-2894 
/ 99968-4137

17 - KIA CERATO SX3 
1.6 MTNB de cor cinza 
2011/2012 completo me-
cânico, R$35.000,00 Tr: 
3249-2010 / 99619-2894 
/ 99968-4137

18 - PALIO ATTRACTIV 1.0, 
de cor Prata, completo e 
Manual, ano 2014/2014, 
Valor R$ 32.000,00 Tr: 
3249-2010/ 99619-2894 
/ 99968-4137

19 - UNO VIVACE 1.0, de cor 
Prata, completo e Manual, 
ano 2012/2013, Valor R$ 
26.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

20 - LINEA ESSEN DUAL, de 
cor Prata, completo e dua-
logic, ano 2011/2012, Valor 
R$ 36.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

21 - STRADA WORKING 1.4 
CD, de cor Cinza, completo 
e Manual, ano 2012/2013, 
Valor R$ 45.000,00 Tr: 
3249-2010/ 99619-2894 / 
99968-4137

22 - PUNTO ESSENC 1.6 DL, 
de cor Preta, completo e du-
alogic, ano 2012/2013, Valor 
R$ 36.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

23 - PUNTO CREATIVE 
1.6 16V, de cor verme-
lho, completo e Manual, 
ano 2011/2011, Valor R$ 
32.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

CITROEN

24 - C 3 PICASO, de cor 
Preta, completo e Manu-
al, ano 2012/2013, Valor R$ 
35.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

FORD

33- ECOSPORT FSL 1.6, de 
cor vermelho, Completo e 
manual, ano 2012/2012, Va-
lor R$ 38.000,00 Tr: 3249-
2010/ 99619-2894 / 99968-
4137P

34- FIESTA 1.6, de cor ver-
melho, Completo e manual, 
ano 2012/2013, Valor R$ 
28.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

RENAULT

35 - LOGAN EXP 1.0 de 
cor cinza, ano 2012/2012 
R$22.000,00. Tr: 3249-
2010/ 99619-2894 / 99968-
4137

36 - SANDERO EXP1.0 16V, 
de cor Bege, Completo e 
manual, ano 2013/2013, 
Valor R$ 27.000,00 Tr: 
3249-2010/ 99619-2894 
/ 99968-4137

HYUNDAI

37- I 30 2.0, de cor pre-
to, Completo e completo, 
ano 2011/2011, Valor R$ 
38.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

38- HYUNDAI TUCSON 
GL 2.0,L1.0, de cor pra-
ta, Completo e auto, ano 
2009/2010, Valor R$ 
37.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

39- SANTA FÉ GLS V6, de 
cor preta, Completo e auto, 
ano 2009/2010, Valor R$ 
50.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

40- I 30 2.0, de cor pra-
ta, Completo e manual, 
ano 2009/2010, Valor R$ 
34.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

05 - HYUNDAI I30, de cor 
prata, Completo e manual, 
ano 2011/2011, Valor R$ 
34.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

SUZUKI

42 - GRAN VITARA 4X2 2.0, 
de cor prata, Completo e 
auto, ano 2010/2011, Va-
lor R$ 48.000,00 Tr: 3249-
2010/ 99619-2894 / 99968-
4137

25 - C 3 GLX 1.4, de cor 
Preta, completo e Manu-
al, ano 2012/2012, Valor R$ 
26.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

TOYOTA

26 - COROLLA XEI 2.0 FLEX, 
de cor Preto, completo e 
auto, ano 2012/2013, Valor 
R$ 60.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

27 - HILUX SW4 SRV 4X4, de 
cor Prata, completo e auto, 
ano 2013/2013, Valor R$ 
140.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

28 - SW4 preta 2017, com-
pleta , zero km e automáti-
ca, valor R$245.000,00. Tr. 
3249-2010 / 99619-2894 / 
99968-4137.

29 - COROLLA XEI, comple-
to, prata, automatico 2015 
r$74.000,00. Tr. 3249-2010 
/ 99619-2894 / 99968-4137

31 - HILUX SW4 SRV 4X4, de 
cor Prata, completo e auto, 
ano 2010/2010, Valor R$ 
90.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

43 – Honda CIVIC LXS 
FLEX, de cor Prata, ano 
2008/2008 Mêcanico, Valor 
R$ 30.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

CHEVROLET

28 - CAPTIVA SPORT V6 
AWD, de cor Prata, completo 
e auto, ano 2011/2011, Valor 
R$ 50.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137

29 – CAMARO 2.5 SS, de 
cor Preta, completo e 
auto, ano 2011/2011, valor 
R$ 120.000,00 KIA CERATO 
SX3 1.6 MTNB DE COR CIN-
ZA 2011/2012 COMPLETO 
MECANICO, R$35.000,00

30 - CORSA HATCH MAXX, 
de cor Bege, ar, Tv , Alarme, 
manual, ano 2010/2011, Va-
lor R$ 23.000,00 Tr: 3249-
2010/ 99619-2894 / 99968-
4137

11- CELTA SPIRIT 1.0, de cor 
Preta, completo, manual, 
ano 2010/2011, Valor R$ 
21.000,00 Tr: 3249-2010/ 
99619-2894 / 99968-4137


