
www.oimparcial.com.br

Ano XCI   Nº 34.998         QUARTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2017          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 

Novidade 
e dúvida

no Sampaio
Alcântara 

recebe o Divino   
Atacante que esteve fora 

por suspensão tem estreia 
confirmada, e meia que teve uma 

entorse no tornozelo é dúvida 
para jogo em Alagoas.

ESPORTES

 POLÍTICA

Defesa de 
Loures entrega 

mala com 
R$ 465 mil

VIDA

Centenas de pessoas estão 
sendo esperadas para os festejos 

do Divino Espírito Santo da 
cidade de Alcântara deste ano, 
que começa hoje e se estende 

até o dia 4 de junho. 

 Diretas Jah 
Música e ideologia
política no palco
Cantor e compositor Beto Ehongue apresenta 
o show Diretas Jah, motivado pelo atual mo-
mento político que passa o Brasil. IMPAR

 O uso de aplicativos móveis 
para transporte individual de 

passageiros em São Luís, a exemplo 
do Uber, será debatido hoje na 

Ordem dos Advogados do Brasil, 
Seccional Maranhão (OAB/MA).

PÁGINA 8

Nedilson Machado

SINE FÁCIL    Aplicativo facilita busca por emprego  

Prefeitura de São Luís é 
premiada por serviços no 

Hospital da Mulher
O Hospital da Mulher, de São Luís, será uma das cinco en-

tidades de saúde do Brasil que receberão hoje o Prêmio Dr. 
Pinotti, condecoração concedida a entidades cujos trabalhos 
ou ações mereçam destaque por promoverem acesso e quali-

ficação dos serviços de saúde da mulher. VIDA

TJ mantém 
condenação 
do ex-prefeito 

Madeira

Construídos de acordo com as exigências do Sistema Único de Saúde (SUS) e da Vigilância Sanitária, três novos Centros de Nefrologia e Hemo-
diálise serão entregues pelo governo do Maranhão neste ano. As cidades contempladas são Pinheiro, São Luís e São José de Ribamar e, com as 

novas unidades, a assistência a pacientes renais crônicos contará com 111 novas cadeiras de hemodiálise no estado. 
 VIDA

Governo entrega três novos centros 
de hemodiálise ainda neste ano

FIM DAS FILAS LAVA-JATO
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BASTIDORES
Olha o Sarney aí, gente! Não se trata 
de nenhuma chamada ufanista de 

entrada em cena da comissão de frente. 
E sim agora como oráculo da política 

brasileira, dando opinião abalizada ao 
presidente Michel Temer.

POLÍTICA

POLÍTICA

Complexo Eólico Delta 3 
entra em fase final de 

instalação no Maranhão

DIVULGAÇÃO

O Complexo Eólico Delta 3 entrou em fase final de instalação. 
Com executivos da empresa, o governador Flávio Dino acionou 
o primeiro aerogerador do parque, que recebeu investimentos de 
cerca de R$ 1,5 bilhão. A empresa Omega fez a abertura da MA-
315, no trecho de 33km entre os municípios de Barreirinhas 
e Paulino Neves. O estado vai executar 2/3 da pavimentação, no 
valor de R$ 27 milhões, e a Omega, 1/3, em R$ 12 milhões. VIDA

ASSECOM

HONORIO MOREIRA\OIMP\D.A PRESS

PÁGINA TRÊS

Dinheiro da JBS foi para 
partidos, dizem maranhenses

C R I S E P O L Í T I C A C R I S E P O L Í T I C A C R I S E P O L Í T I C A C R I S E P O L Í T I C A

"Recebi uma doação 
oficial do meu partido"

Rubens Junior (PCdoB)

"A doação eleitoral era 
ato legal da democracia"

Weverton Rocha (PDT)

"Recebi um valor do PDT 
nacional de forma lícita"
Rosângela Curado (PDT)

"Nunca me coloquei para ser 
financiada por empresários"

Rose Sales 

"Quem encaminhou a doação 
foi o Diretório Nacional" 

Deoclides Macedo (PDT) 

"Recebi como  
doação do meu partido" 

Julião Amin (PDT)

POLÍTICA
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Denunciado pela 9ª vez
A força-tarefa da Lava-Jato fez mais uma denúncia contra o ex-go-

vernador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e outras nove pessoas. Essa 
é a nona denúncia da Lava-Jato contra Cabral, que está preso desde 
novembro, quando foi alvo na Operação Calicute.

 “Mais Alfabetização”  
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) deu 

parecer favorável, em reunião, ao projeto de iniciativa do go-
verno do estado que cria o programa “Mais Alfabetização”, re-
latado pela deputada Francisca Primo (PT).

1º Encontro Sobre Drogas
O encontro propôs a promoção de um espaço de exposição 

e diálogo sobre as atuais ações para as políticas públicas sobre 
drogas no Maranhão nos diversos segmentos do poder público 
juntamente com a sociedade civil organizada.

Museu do Reggae 

do Maranhão

Exposição em 

alusão ao 18 de maio

Passagem gratuita a 

familiares de motoristas
Com uma área de 397 metros quadrados, 

o Museu do Reggae do Maranhão, previs-
to para ser inaugurado em agosto de 2017, 
mostrará as peculiaridades do gênero mu-
sical em diversas formas. Para interação do 
público, o espaço contará com um salão de 
aproximadamente 35 metros quadrados e 
móveis que imitam os paredões das radio-
las, uma sala de exposição dos artistas e as-
suntos do cenário mundial, equipamentos 
de projeção e recursos audiovisuais, além 
de diversos manequins trajando, a caráter, 
a cultura da massa regueira. O projeto ar-
quitetônico do museu tem como principal 
função homenagear o maior ícone do re-
ggae, Bob Marley, deixando um legado às 
próximas gerações.

A Prefeitura de São Luís, por meio da 
Secretaria Municipal da Criança e Assis-
tência Social (Semcas), realiza no Cen-
tro de Criatividade Odylo Costa Filho, a 
abertura da exposição em alusão ao 18 
de maio, Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes. A mostra é parte inte-
grante das atividades do Comitê do Plano 
Municipal de Enfrentamento ao Abuso 
e Exploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes e permanece aberta até sexta-
feira (26). Com recortes de jornais, livros 
e revistas, a exposição tem o objetivo de 
mobilizar e convocar toda a sociedade 
para a prevenção dos direitos de crian-
ças e adolescentes. 

O vereador Umbelino Junior apresen-
tou, na segunda-feira (22), o Projeto de Lei 
nº 042/2017, que dispõe, no âmbito Muni-
cipal de São Luís, a concessão de passagem 
gratuita aos cônjuges, filhos, companheiros 
(as) e dependentes dos motoristas e cobra-
dores do transporte coletivo público. Segun-
do o parlamentar, a gratuidade no forneci-
mento de transporte é uma oportunidade 
de trazer mais dignidade aos familiares dos 
profissionais que trabalham de forma ár-
dua no setor de alto risco, principalmente 
pelos assaltos e dificuldades encontradas 
no cotidiano. O projeto de lei prevê que o 
benefício será concedido ao grupo familiar 
do funcionário que não ultrapasse renda 
mensal de três salários mínimos. 

 Destaque internacional para 

artigo de direito familiar
O advogado especialista em Direito de 

Família Bruno Alberto Guimarães mais uma 
vez se destaca em sua área de atuação. Rece-
beu a notícia de que teve seu artigo científico, 
intitulado de “Os reflexos da crise político-
econômica brasileira no âmbito familiar”, 
aprovado para ser exposto em formato de 
pôster no IX Congresso do Mercosul de Di-
reito de Família que acontecerá entre os 
dias 26 e 27 de maio na cidade de Gramado 
(RS). O evento, que reuniu grandes juristas, 
teve como objetivo discutir temas atuais e 
polêmicos sobre a matéria. O artigo foi de-
senvolvido em parceria com o acadêmico 
Suame Pereira, ganhando destaque os dois 
representantes do estado do Maranhão no 
evento internacional. 

Apreensão do carro 

por IPVA atrasado é 

ilegal e pode gerar 

indenização

 Wellington, deputado estadual, na 
tribuna da Assembleia Legislativa

Preciso salvar minha 

filha de um parto 

muito prematuro. Tive 

um descolamento da 

placenta

Eliana, que explicou por que se 
afastará de seu programa no SBT 

Estou a 

caminho da 

farmácia de 

Deus

Marcelo Rezende, após viajar 
para um retiro espiritual

Temer não deveria 

ter recebido um 

‘fanfarrão’ no 

Jaburu

Lamachia, presidente da OAB, sobre o fato de Temer 
ter recebido Joesley Batista no Palácio do Jaburu 

#STF condena #Maluf a 7 
anos e 9 meses de prisão 
por lavagem de dinheiro 
https://goo.gl/8NyO5h 

Presidente do Senado diz que 
Senado vai cumprir afasta-
mento de Aécio Neves http://
bit.ly/2rerJDl 

PDT esclarece doações 
feitas pela JBS para elei-
ções de 2014 https://goo.
gl/NlMzAV 

Delcídio diz a #Moro que Bumlai 
e #Odebrecht estruturam criação 
do Instituto #Lula https://goo.
gl/4rYzjz 

Polícia captura mais dois 
fugitivos de Pedrinhas no 
Quebra-Pote. http://bit.
ly/2rxpwCp 

Aeroporto de Imperatriz come-
mora 44 anos de operação. http://
bit.ly/2qe5tVS 

Exposição traz ensaio com fami-
liares de desaparecidos durante 
a ditadura http://bit.ly/2rMgbEo

Reunião da reforma trabalhista 
tem confusão e relatório é lido 
a portas fechadas http://bit.
ly/2qSGrif 

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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COMO ACESSAR

As consultas de emprego poderão ser feitas por qualquer dispositivo móvel que possua o sistema Android (em breve disponível para iOS)  

O Sistema Nacional de Emprego foi criado 
em 1975, atendendo resolução da Organização 
Internacional do Trabalho, de que cada país-membro 
mantivesse um serviço público e gratuito de emprego.  
A partir da Lei 7.998/1990 e suas alterações, as ações 
do Sine passaram a ser entendidas como parte do 
Programa do Seguro-Desemprego. A norma determina 
ainda que a operacionalização seja descentralizada, 
em cooperação com Estados e Municípios. 

Aplicativo que facilita 
busca por emprego

O 
Ministério do Trabalho 
(MTb) lançou ontem 
um aplicativo móvel 
que permite ao traba-

lhador encontrar, de forma prá-
tica e rápida, vagas adequadas 
ao seu perfil.  Desenvolvida pela 
Dataprev, a solução leva ao cida-
dão os serviços do Sistema Na-
cional de Emprego (Sine) a partir 
de dispositivos conectados à in-
ternet, como celulares e tablets.

Com o aplicativo, os profissio-
nais poderão consultar oportuni-
dades de trabalho em diferentes 
áreas, acompanhar seguro-de-
semprego e acessar informações 
sobre abono salarial, entre ou-
tros serviços. 

 “Pelo Sine Fácil, o trabalha-
dor poderá agendar entrevistas 
com empregadores, acompanhar 
a situação do benefício do segu-
ro-desemprego e acessar outros 
serviços de seu interesse. Um dife-
rencial importante é que o aplica-
tivo permite inúmeras consultas 
a vagas de emprego, em qualquer 
horário, de qualquer local, sem a 
necessidade de o trabalhador se 
deslocar até um posto de atendi-
mento”, afirmou o ministro Ro-
naldo Nogueira. Atualmente, a 
rede Sine conta com 1.440 uni-
dades em todo o país e realiza 
300 mil atendimentos diários.

Para o empregador, a solução 
possibilita encontrar mais rapi-
damente um profissional com 
o perfil desejado. As vantagens 
incluem a verificação de currí-
culos, a seleção de trabalhado-
res para participar de processos 
seletivos e a consulta a entrevis-
tas agendadas.

O Sine Fácil é mais uma das 
iniciativas do governo federal que 
mostra o esforço de ser cada vez 
mais eficiente nas relações de 
trabalho. É uma solução digital, 
que além de prestar um servi-
ço ao cidadão, evita custos com 
deslocamento e tempo de espera 
em filas. Estimula o diálogo en-
tre empregados e empregadores, 
assegurando os direitos e a qua-
lidade de vida dos profissionais.

O aplicativo, que é gratuito, está disponível na versão para Android e em breve também para iOS. É de fá-
cil utilização, mesmo por aqueles com pouco conhecimento de tecnologia. Para poder utilizar o aplicativo, o 
trabalhador deverá ter um código de acesso (QR Code) que pode ser obtido no portal Emprega Brasil (empre-
gabrasil.mte.gov.br), que também é lançado nesta data; nas unidades de atendimento do Sine; no termo de 
homologação que ele recebe no ato da rescisão de contrato; ou na solicitação do seguro desemprego. O có-
digo de acesso é individual, o que garante mais segurança às informações e agilidade no atendimento. Após 
instalar o aplicativo no seu celular ou tablet, o trabalhador deverá digitalizar o código utilizando a câmera 
fotográfica do aparelho celular.

O Sine Fácil é um aplicativo nativo, ou seja, foi desenvolvido para funcionar inicialmente em platafor-
ma Android e em breve em iOS. O objetivo do uso dessa tecnologia é facilitar o acesso a funcionalidades de 
cada sistema operacional e sensores como GPS e câmera.

TECNOLOGIA

Também nesta terça-feira o Ministério do Trabalho lançou o Portal Emprega Brasil (empregabrasil.mte.
gov.br), que reúne diversos serviços do órgão. Nele o usuário pode encontrar informações variadas, como 
oferta de vagas, cursos de qualificação profissional, concessão de seguro-desemprego, entre outras. A pla-
taforma, que também pode ser acessada via Portal de Serviços do Governo Federal (www.servicos.gov.br), 
tem o objetivo de melhorar a comunicação com o cidadão e ampliar o atendimento virtual, reduzindo a 
necessidade de o trabalhador ir a um posto de atendimento para requerer os serviços do Ministério. 

PORTAL EMPREGA BRASIL

Sine
Atualmente a rede credenciada en-
volve:

 >> 1.440 postos de atendimento;
>> 1,2 mil municípios em todos os Estados e no 

Distrito Federal;
>> 300 mil atendimentos diários, dos quais 160 

mil são relativos ao seguro-desemprego e à inter-
mediação de mão de obra;

>> 51,2 milhões de trabalhadores cadastrados 
no Sistema.
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Defesa de Loures 
entrega mala 
com R$ 465 mil

No documento em que atestaram a apreensão, os policiais contaram 9.300 notas 
de R$ 50. Os advogados de defesa não se manifestaram sobre a falta de R$ 35 mil
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BRASÍLIA -DF

Curtidas

Denise Rothenburg
deniserothenburg.df@dabr.com.br

A 
defesa do deputado 
afastado Rodrigo Ro-
cha Loures (PMDB-
PR) entregou ontem 

(23) à Polícia Federal (PF), 
em São Paulo, uma mala com 
R$ 465 mil. Em abril, Loures 
foi filmado pela PF receben-
do a mala, que, segundo as 
investigações, continha R$ 
500 mil, e foi enviada pelo 
empresário Joesley Batista, 
dono da JBS. No documento 
em que atestaram a apreen-
são, os policiais contaram 
9.300 notas de R$ 50.

Os documentos que com-
provam a entrega foram en-
viados na manhã de ontem 
ao gabinete do ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), Edson Fachin, que, na 
semana passada, determi-
nou o afastamento de Rocha 
Loures do mandato após pe-
dido da Procuradoria-Geral 
da República (PGR). Os advo-
gados não se manifestaram 
sobre a falta de R$ 35 mil.

Pela denúncia, Loures 
aparece ainda em uma das 
conversas gravadas com 
Ricardo Saud, ex-diretor 
de Relações Instituições 
da J&F, concordando em 
apresentar uma prévia do 
relatório da Medida Provi-
sória do Refis, que ainda 
não era público. Na con-
versa, os dois falam sobre 
esconder o que a JBS queria 
no texto, incluindo os pontos 
como sugestão da Associa-
ção Brasileira das Indústrias 
Exportadoras de Carnes. 

O ex-diretor de Serviços da 
Petrobras Renato Duque proto-
colou ontem, por meio de seus 
advogados, petição na qual cita 
provas de três encontros com o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. No documento, há uma 
foto em que os dois aparecem 
lado a lado, registrada, segun-
do a defesa, em 2012.

A petição também cita en-
contro entre ambos em 2 de ju-
nho de 2014, para a qual, ain-
da conforme os advogados, o 
ex-presidente chamou Duque 
para falar de depósitos feitos 
em contas no exterior. Os da-
dos dos voos que teriam sido 
utilizados pelo ex-diretor para 
ir ao encontro são identificados 
no documento. O ex-diretor da 
Petrobras já havia citado os en-
contros em interrogatório ao 
juiz federal Sérgio Moro, em 5 
de maio, ressaltando que “Lula 
tinha conhecimento de tudo”.

Renúncia 

Duque também afirma, na 
petição de ontem, que renun-
cia do dinheiro depositado em 
duas contas no exterior – na Su-
íça e no principado de Mônaco 
–, “com a finalidade de colaborar 
com a justiça e corroborar sua 
colaboração judicial”. Os valores 
não foram divulgados.

“O requerente manifesta seu 

Sem o PMDB, não vai
As conversas no fim de semana levaram os aliados do 

presidente Michel Temer a concluir que não existirá sa-
ída fora de uma negociação com o PMDB. O partido do 
presidente detém poder de fogo no Senado Federal e na 
Câmara dos Deputados. Nada será definido sem ser con-
versado com o próprio Temer.

“Premiação deletada”
Os advogados dos fundos de pensão lesados pelo gru-

po J&F estão com uma lupa sobre a Lei nº 12.850, de 2013, 
que trata da colaboração premiada. Uma das conclusões 
é a de que a Justiça não poderia ter concedido perdão aos 
irmãos Joesley e Wesley, porque eles não foram os pri-
meiros a prestar colaboração. Vieram muitos antes deles.

Hoje e ontem
De olho na perspectiva de retomar o poder via eleição 

direta já, o PT se esquiva do pacto proposto pelo ex-pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso para tirar o país da 
crise. Vale lembrar que, em 1993, quando o então presi-
dente Itamar Franco e seu ministro da Fazenda, Fernan-
do Henrique Cardoso, lançaram as bases do Plano Real, 
os petistas também disseram não. FHC arrumou outros 
aliados e o PT demorou 10 anos para chegar ao poder.

A visão do Planalto
Os ministros palacianos dizem que, apesar dos pesa-

res, tudo vem… “Melhorando”. Na quinta-feira, a notícia 
era que Michel Temer renunciaria; no fim de semana, le-
vantou-se a suspeita de que a gravação tinha sido editada 
e não havia passado por qualquer perícia. Ontem, a notícia 
foi a de que o Congresso partirá para retomar as votações. 
Esta parte final falta combinar com deputados e senadores.

Pelas bordas
Embora o governo insista que vai retomar as votações, 

a avaliação geral é a de que a reforma da Previdência está 
cada dia mais difícil. Por isso, a ordem é retomar com me-
didas provisórias na Câmara e reforma trabalhista no Se-
nado. Nada que exija quórum qualificado.

Filmagem

Posteriormente, Rocha Lou-
res foi filmado recebendo R$ 
500 mil enviados por Joesley Ba-
tista. Loures é apontado como 
intermediário do presidente 

Michel Temer para assuntos do 
grupo J&F com o governo, de 
acordo com denúncia do Mi-
nistério Público Federal (MPF), 
com base em áudio de conver-
sa gravada por Joesley.

Em pronunciamento no úl-

timo sábado (20), o presidente 
Temer afirmou que indicou Ro-
cha Loures apenas para ouvir 
“as lamúrias” de Joesley Batista 
e negou que, com isso, o empre-
sário fosse obter alguma vanta-
gem ou benefício no governo.

Os documentos 
que comprovam 
a entrega foram 
enviados na 
manhã de ontem 
ao gabinete 
do ministro do 
Supremo Tribunal 
Federal (STF) 
Edson Fachin

Duque apresenta foto de encontro com Lula
PROVAS
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A imagem de Lula e Duque foi anexada nos documentos do ex-diretor

“Sem provas para sus-
tentar a acusação relativa ao 
tríplex contra Lula, os acu-
sadores investem na oferta 
de prêmios para réus con-
fessos tentarem produzir 
factoides. Os papéis apre-
sentados por Duque, que 
busca destravar sua dela-
ção, nada provam.

Não provam que Lula é 
dono do tríplex, não pro-
vam que ele recebeu alguma 
vantagem indevida prove-
niente de contratos da Pe-
trobras, enfim, não provam 
nenhuma das acusações fei-
tas pelo MPF na ação.

Os papéis só provam o 
desespero dos acusadores, 
que agora querem trans-
formar uma fotografia com 
Lula e uma suposta passa-
gem de avião em prova de 
propriedade imobiliária e 
de recebimento de vanta-
gens indevidas.

Cristiano Zanin Martins”

interesse de continuar colabo-
rando com todas as investiga-
ções das quais tenha conhe-
cimento de fatos relevantes 
sobre a Petrobras”, pontua o 
ex-diretor no fim da petição. 
Ao ser interrogado pelo juiz 
Sérgio Moro, o ex-presidente 
Lula confirmou que esteve pes-
soalmente com Renato Duque 
apenas uma vez, no hangar do 
aeroporto de Congonhas, em 

São Paulo. Ele disse não se lem-
brar o ano do encontro.

Lula disse ter pedido para o 
ex-tesoureiro do PT João Vaccari 
Neto intermediar o encontro, 
porque havia “boatos no jornal 
de corrupção e conta no exte-
rior”. O ex-presidente afirmou 
ter perguntado a Duque se ele 
tinha dinheiro no exterior. O 
ex-diretor da Petrobras, segun-
do Lula, negou.

O QUE DIZ A 
DEFESA DE LULA

Escondidinho, mas nem 
tanto/ Para fugir dos repórte-
res brasileiros, Joesley Batista 
(foto) dispensou o imóvel da 
Rua 51 e se refugiou com a fa-
mília em dois apartamentos 
no Baccarat Hotel & Residen-
ces, na Rua 53, entre a 5ª e 6ª 
Avenidas.  O serviço é de pri-
meira e o quarteirão bastante 
tranquilo. Preço da diária para 
quem quiser acompanhar Joes-
ley de perto: De US$ 850/US$ 
1.100 a US$ 15 mil.

Antes disso.../ Às vésperas do estouro da denúncia do 
empresário, ele foi com a família para uma ilha norte-
americana. Gente fina é outra coisa.

Calados, caladinhos aí/ Depois da desastrosa entre-
vista de Michel Temer à Folha de S.Paulo, em que o presi-
dente acabou falando que recebeu Joesley Batista por cau-
sa da Carne Fraca, deflagrada 10 dias depois do encontro 
no Jaburu, ministros cancelaram entrevistas agendadas 
havia mais de uma semana.

Bem na hora!/ Brasília sedia, a partir de hoje, a Con-
ferência Internacional de Ciências Forenses (InerForen-
sics), que reunirá peritos de 18 áreas, inclusive áudio. Caiu 
como uma luva diante do cenário atual.

14 dias
Esse é o prazo que o presidente Michel Temer tem para 

tentar demonstrar capacidade de comandar o país, apesar 
da crise. Se não conseguir, aliados do governo são muito 
francos em afirmar que já não veem a cassação da chapa 
Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral como o pior 
dos mundos. Será a fórmula perfeita para que Michel Te-
mer retome o papel de coadjuvante na cena do desgaste 
político, jogando novamente o PT como o “primeiro cul-
pado” pelas falcatruas que levaram o partido a vencer as 
eleições de 2014. O julgamento está marcado para começar 
em 6 de junho e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), Gilmar Mendes, já avisou que não terá antecipação.
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Sem acordo de delação dos irmãos 
Batista, país seria ainda mais lesado

21

Do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se defenden-
do das críticas de ter feito acordo de delação com os irmãos do-
nos da JBS. “Apesar de opiniões contrárias, estou serenamente 
convicto de que tomei, nesse delicado caso, a decisão correta”. 

Candidatos explicam 
doação da JBS

3

Indiretamente atingida 
pelo mais recente escân-
dalo das delações da JBS, 
por pertencer ao partido 
do presidente Michel Te-
mer, o PMDB, Roseana 
Sarney pode esquivar-se 
de disputar o governo do 
Maranhão em 2018 e op-
tar pelo Senado. Aí ela 
tromba com o projeto 
do irmão, Sarney Filho, 
que já trabalha para ser 
o nome da família.

Depois do tsunami da du-
pla Wesley e Joesley Batista, 
a Receita Federal resolveu 
passar o pente-fino nas de-
clarações de renda de mais 
de 16 mil políticos que se 
candidataram em 5,7 mil 
cidades, nas eleições mu-
nicipais de 2016. Na pri-
meira checagem, já cons-
tatou que os candidatos a 
prefeito e vereador guar-
davam em casa mais de R$ 
1,8 bilhão. Dinheiro vivo.

Recebi uma doação oficial do meu 
partido, verificada no recibo eleitoral 
065650600000MA000050 conforme a 
legislação vigente à época. Não houve, 
não há e nem haverá qualquer tipo de 

contrapartida ou ilegalidade 

Rubens Júnior, 
(PCdoB), deputado federal

BASTIDORES
bastidores@oimparcial.com.br

Raimundo Borges

Candidatos maranhenses que receberam doações financeiras nas eleições de 2014 alegaram, 
à reportagem de O Imparcial, desconhecer participação da JBS em suas campanhas eleitorais

Responsável: Mivan Gedeon Email: gedeon3.3@gmail.com

A
s doações feitas pela 
empresa JBS a partidos 
e utilizadas nas campa-
nhas eleitorais de 2014 

seguem movimentando o ce-
nário político brasileiro. Como 
a maior empresa de processa-
mento de carne bovina está em 
evidência após os sucessivos es-
cândalos de corrupção no país, o 
dinheiro usado nas campanhas 
de alguns candidatos também 
começou a ser questionado. A 
lista de beneficiados conta com 
a presença de deputados fede-
rais maranhenses e candidatos 
não eleitos dos seguintes parti-
dos: PMDB, PCdoB, PDT e PR. 
A linha de defesa é uma só: nin-
guém sabia qual era realmente 
a origem do dinheiro.

As executivas nacionais de 
cada partido receberam as doa-
ções do comitê de campanha da 
presidência de Dilma Rousseff e 
as encaminharam para as contas 
de campanha dos candidatos de 
seus respectivos partidos, dentro 
da legalidade eleitoral. Somente 
informando a transferência dos 
valores para fortalecer as estru-
turas até o dia da eleição.

Preocupados com os rumos 
de suas campanhas políticas, os 
candidatos confiaram nos seus 
partidos e receberam o dinheiro 
encaminhado pela direção na-
cional. O deputado federal De-
oclides Macedo (PDT) e o su-
plente Julião Amin (PDT), que 
receberam R$ 50 mil e R$ 100 mil, 
respectivamente, disseram ter 
conhecimento apenas de doa-
ções vindas da “Friboi do Tony 
Ramos”. Para os oito candidatos 
maranhenses, variaram de R$ 50 
mil a R$ 700 mil, chegando ao 
total de R$ 1,25 milhão.

Os políticos explicaram que, 
normalmente, os diretórios na-
cional e estadual distribuem as 
doações entre os candidatos para 
fortalecer algumas candidaturas. 
Tanto Macedo, quanto Amim, 
alegam não ter se associado à 
Friboi da JBS, que somente fi-
cou conhecida após as lamen-
táveis denúncias de corrupção.

Tudo declarado

Estas doações da JBS estão na 
prestação de contas dos candi-

Por unanimidade, os desem-
bargadores da 2ª Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça do Mara-
nhão (TJMA) mantiveram a con-
denação do ex-prefeito de Im-
peratriz Sebastião Madeira por 
irregularidades em um proces-
so licitatório. O ex-gestor teve 
os direitos políticos suspensos 
por cinco anos. Ele ainda deverá 
pagar multa civil equivalente 
a dez vezes o valor da remune-
ração do cargo de prefeito no 
ano de 2009. A sentença inicial 
foi proferida pela juíza da Vara 
da Fazenda Pública, Ana Lucré-
cia Bezerra Sodré.

Segundo a Justiça, Sebastião 
Madeira contratou a empresa 
Limp Fort Engenharia indevi-
damente. A contratação foi feita 
sem a realização de processo li-
citatório, sob a alegação de dis-
pensa em razão da emergência 
da situação. Na sentença da ju-
íza, a Limp Fort Engenharia foi 
proibida de contratar com o Po-
der Público, de receber benefí-
cios, incentivos fiscais ou credi-
tícios, direta ou indiretamente, 
pelo prazo de cinco anos.

De acordo com o Ministério 

PROCESSO

TJ mantém condenação de ex-prefeito

Público do Maranhão (MP-MA), a 
dispensa configurou burla (frau-
de) ao procedimento licitatório 
e violação aos deveres de hones-
tidade, imparcialidade, legali-
dade e lealdade às instituições, 
enquadrando-se nas condutas 
descritas pela Lei de Improbi-
dade Administrativa.

Para a relatora, desembar-

gadora Ângela Salazar, a con-
tratação de serviços de limpeza 
urbana não é fato imprevisível 
a qualquer administrador, pois 
se trata de atividade rotineira e 
permanente, que não configura 
emergência e não se submete 
às hipóteses de exceção previs-
tas na Lei de Licitações.

 A relatora manteve as con-

denações contra Sebastião Ma-
deira e a empresa Limp Fort, en-
tendendo que a desídia, falta de 
planejamento e má gestão não 
se inserem no conceito de si-
tuação emergencial defendido 
pelas partes, que criaram uma 
“emergência fabricada” para jus-
tificar a contratação direta por 
dispensa de licitação.

Ex-prefeito de Imperatriz, Sebastião Madeira cometeu irregularidades em licitação para serviço de limpeza

Rio navegável
O deputado Pedro Fernandes (PTB) defendeu na Câmara 

uma proposta de sua autoria, que cobra do Ministério dos 
Transportes a agilidade num projeto que transforme o Rio 
Parnaíba em navegável por 600 quilômetros, entre o Mara-
nhão e Piauí. Seria a alternativa para o escoamento da pro-
dução de grãos até o Porto do Itaqui, em São Luís.

Salvo na crise?
Como o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, foi 

defenestrado pelos irmãos donos da JBS/Friboi, o vice-go-
vernador do Maranhão, Carlos Brandão, há duas semanas 
reconduzido à presidência do diretório regional, ganha novo 
fôlego. Ele estaria ameaçado por Aécio na relação com Dino 
e de ser reconduzido ao posto em 2018.

       PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA 

                   P
DT - DIRETÓRIO NACIONAL 
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A Direção Nacional do PDT esclarece que recebeu 

doações oficiais, através do seu Comitê Financeiro, de 

diversas empresas privadas conforme a legislação eleitoral 

vigente em 2014 – ano das eleições nacionais.  

 
Portanto consta, conforme prestação de contas na 

Justiça Eleitoral, doações ao comitê financeiro do PDT, pela 

JBS, de forma legal e transparente. Esses valores foram 

repassados, também de forma transparente e oficial para 

diversos candidatos do PDT em todo Brasil, sem nenhum 

tipo de contrapartida ou qualquer outra combinação.  

  
 

Direção Nacional do PDT 

 
 

Brasília, 23 de maio de 2016 

 

datos ao Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), o que, para os par-
lamentares entrevistados pelo 
jornal O Imparcial, demons-
tra que tal processo foi “legal e 
transparente”.

O deputado federal Rubens Ju-
nior (PCdoB) utilizou seu perfil no 
Twitter para defender a legalidade 
das doações que sua campanha 
conseguiu nas eleições de 2014. 
“Recebi uma doação oficial do 
meu partido, verificada no recibo 
eleitoral 065650600000MA000050 
conforme a legislação vigente à 

época. Não houve, não há e nem 
haverá qualquer tipo de contra-
partida ou ilegalidade. Não se 
deve criminalizar a doação lí-
cita de campanha”, escreveu o 
líder da bancada no Maranhão.

Também por meio das redes 
sociais, o deputado federal We-
verton Rocha (PDT) disse ter re-
cebido doação do partido, mas 
explicou não ser crime. “A doação 
eleitoral era ato legal da democra-
cia e minha atuação parlamentar 
mostra que nunca atendi a inte-
resses em razão disso”, publicou.

Defesa

A suplente de mandato fede-
ral Rosângela Curado (PDT) não 
sabia ter sido beneficiada pela 
JBS. “Recebi um valor do PDT na-
cional de forma lícita e declarada 
na minha prestação de contas. 
Quem pediu a minha conta foi a 
nacional do partido, que recebeu 
de forma legal a doação e doou 
na minha conta”, revelou Curado. 

A candidata não eleita Rose 
Sales seguiu a mesma linha de 
argumento. “Nunca me coloquei 
para ser financiada em campa-
nha ou fora dela, por empresá-
rios. As minhas campanhas foram 
custeadas quase que totalmen-
te por mim, através de emprés-
timos bancários, legais, direto 
em minha conta. No meu co-
nhecimento, no que se refere à 
campanha de 2014 para depu-
tada federal, à época filiada no 
PCdoB, tive doação financeira 
vinda diretamente do partido po-
lítico em razão de ser uma can-
didatura com uma envergadu-
ra diferenciada”, explicou Rose 
Sales por meio de nota.

O Diretório Nacional do PDT 
divulgou nota sobre as doações 
da JBS ao partido. De acordo com 
o documento, não houve “ne-
nhum tipo de contrapartida ou 
qualquer combinação”.

O oráculo brasiliano
Olha o Sarney aí, gente! Não se trata de nenhuma cha-

mada ufanista de entrada em cena da comissão de frente. 
É a presença do ex-presidente, ex-senador e ex-presidente 
quatro vezes do Senado, José Sarney, também ex-governa-
dor do Maranhão, agora como oráculo da política brasileira, 
dando opinião abalizada ao presidente Michel Temer, com 
o poder esfarelado. E Sarney, na condição de aliado histó-
rico de PMDB e de convivências brasilianas.  

Cada vez mais acuado diante do tsunami e de evidências 
de que pode realmente cair por falta das condições necessá-
rias de governabilidade, Michel Temer já estaria negociando 
com seus principais aliados uma solução que lhe permita 
renunciar à Presidência. Porém, precisaria de garantias de 
que não será preso. Segundo revelou ontem a coluna Poder 
em Jogo de O Globo, o peemedebista já teria concordado 
com a ideia, mediante opções como indulto ou pedido de 
asilo. Os articuladores são José Sarney, Fernando Henrique 
Cardoso, Romero Jucá e Renan Calheiros.

O primeiro obstáculo é a escolha de um nome de con-
senso para substituir Temer, em eleição indireta. A ele ca-
beria acertar uma agenda mínima para a transição até 2018 
e convocar uma assembleia constituinte. Gilmar Mendes 
e Nelson Jobim teriam a preferência do PMDB. Mas o pre-
sidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem conversado com 
senadores, e o novo presidente do PSDB, Tasso Jereissati, 
apresentou-se ontem como o garantidor das reformas tra-
balhista e previdenciária no Congresso. 

Há uma corrida contra o tempo: com quase dez pedidos 
de impeachment, as condições de governabilidade perdem 
força a cada minuto. E as ruas podem melar o jogo. Domingo 
na manifestação da Avenida Paulista, lideranças sindicais e 
políticas gritavam: “Vamos continuar com o ‘fora Temer’; se 
tiver Rodrigo Maia, será ‘fora Maia’; se aparecer Cármen Lú-
cia, será ‘fora Carmen Lúcia!’” Mas Sarney, FHC & Cia querem 
um colchão para Temer e solução para o país. Renan, porém, 
já chama Cármen Lúcia de “grande nome” para substituir 
Temer. E Sarney, qual o preferido dele? Faça suas apostas.

Recortes não valem
Ao ser reconduzido pela quinta vez à presidência do Con-

selho de Ética do Senado, o peemedebista maranhense João 
Alberto promete dar prosseguimento à representação contra 
o senador afastado Aécio Neves (PSDB). Ele disse não acei-
tar recortes de jornais ou de revistas como prova. “Quero 
documentos, não recortes”, avisa, na maciota.

Dino na PGR
O vice-procurador-geral da República, Nicolau Dino, já 

registrou sua candidatura à eleição que elegerá, em setembro, 
o substituto do procurador-geral Rodrigo Janot. Nicolao não 
seria a preferência de Michel Temer, em caso de lista tríplice, 
por dois motivos: é irmão de Flávio Dino, aliado de Lula/Dil-
ma, e, por tabela, inimigo de Sarney, “conselheiro” de Temer.

Favorito
Nicolao é o favorito na disputa interna do Ministério Públi-

co Federal e Michel Temer se comprometeu a nomear o mais 
votado, no último dia 16. Porém, Nicolao é irmão do governa-
dor mais atuante contra o impeachment de Dilma Rousseff 
e que vem defendendo eleições diretas já para presidente. 

Sarney Filho é do PV, partido que estaria também pegan-
do o barco dos que estão debandando da base aliada de 
Michel Temer. Ele, como ministro do Meio Ambiente, es-
taria procurando agasalho em outra legenda em que ti-
vesse maior poder de fogo, estrutura e tempo de TV. Caso 
Roseana assuma a candidatura, Zequinha teria como 
opção novo mandato na Câmara, o que seria o sétimo. 
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 NUNA NETO
Na edição do dia 24 

de maio de 2016, O Im-
parcial publicou em des-

taque na sua primeira 
página: Tropas federais 

nas ruas de São Luís. 
Pela terceira vez em me-
nos de três anos, a ajuda 

da Força Nacional pre-
cisou vir ao Maranhão 

para conter ataques de 
facções criminosas, des-

sa vez, a pedido do go-
vernador Flávio Dino. 
Ao todo, 128 policiais 

com 20 viaturas, um ôni-
bus e um micro-ônibus 

atuaram em 
diversos pontos da 

capital maranhense. 
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SEU BOLSO Guru das finanças dá dicas para não faltar dinheiro

Pela terceira vez em menos de três anos, a ajuda da Força Nacional precisa vir ao Maranhão para conter ataques de facções criminosas, 
dessa vez, a pedido do governador Flávio Dino. Ao todo, 128 policiais com 20 viaturas, um ônibus e um micro-ônibus devem atuar 

em diversos pontos da capital maranhense. Saiba como funciona a organização das tropas federais.
 PÁGINA TRÊS
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Estádio Municipal passa por 
serviços de manutenção e 
requalificação estrutural. 

Reforma prevê nova ilumi-
nação e construção de saí-

das de emergência.
ESPORTES

Bira e Roberto 
expõem 

racha no PSB 

Nhozinho Santos
está quase pronto 

e pode receber 
a Série D
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Tropas federais nas
ruas de São Luís

 NEGÓCIOS

Primeiro ecoponto da capital começa 
a funcionar na Avenida dos Africanos

VIDA
Coleta de  Lixo

"A cultura é 
estratégica", diz o 
titular do MinC

em volta da pasta

40KG 
Drogas são
achadas em 

prédio da  
Península da 
Ponta d'Areia

 VIDA 4

Marcelo Calero acredita 
que Cultura é eixo estra-
tégico pra o desenvolvi-
mento do país. Minis-

tério ganha o apoio deo 
cantor  Caetano Veloso

iMPAR

ESTÁ DE VOLTA

HANDSON CHAGAS

C
N

G
 \N

E
T

Comércio em recipientes 
fora das normas de 

segurança é proibido. 
Objetivo é evitar uso para 

fins criminosos. 

VIDA 3

200 postos de 
combustíveis são 

suspeitos de 
venda ilegal 

INFLAMÁVEL

Abril foi o 
pior mês para o 

varejo desde 2007

COMÉRCIO

NEGÓCIOS 7

Para fugir da lanterna
Sampaio Corrêa recebe o Paraná Clube no Estádio Castelão, hoje, às 19h15, buscando uma vitória para subir na tabela da Série B 

do Campeonato Brasileiro. Ainda sem técnico, o Tricolor será comandado novamente pelo ídolo Arlindo Maracanã. 

ESPORTES
{ {

Romero Jucá pede para sairDÁ LICENÇA

Novo ministro do Planejamento teve conversas com ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, nas quais falava 
sobre um pacto para barrar as investigações da Lava-Jato. Denúncia culminou com pedido de afastamento da pasta.   

POLÍTICA 4

LAYOUT 1

LAYOUT 1

Luis carlos 
Ewald, consultor 

financeiro

24 de maio de 2016
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A cidade de Pinheiro, na Baixada Maranhense, uma das re-
giões mais ricas em rios e lagos do Maranhão, sofreu em 1983 
uma das piores estiagens já registradas pela história. Rios pere-
nes e caudalosos, como o Turiaçu, Pericumã e Paruá, hoje, em 
alguns pontos, são apenas filetes, se comparados aos quilôme-
tros de largura que alcançavam na época das cheias. Na região, 
a imagem que se via por todos os campos, outrora alagados, era 
sempre a mesma: vários e vários quilômetros a perder de vista 
de planícies esturricadas intercaladas por manadas de bois e bú-
falos lutando para sobreviver a uma temperatura que não dei-
xava nada a desejar à de um deserto. Com os lagos quase secos, 
a busca por água obrigava cada rebanho a se deslocar por lon-
gas distâncias. Um sacrifício que acabava deixando muitos pelo 
meio do caminho. (Foto: Estiagem na cidade de Pinheiro_1983)

Há 40 anos, a Fundação Antônio Dino é 
parceira de pessoas que não têm condições

Fernanda Eline Albuquerque - Que lindo e emocionante, 
amiga! Eu já sabia que você era um anjo, e agora mais ain-
da! Parabéns! Nossa, quanta gratidão! Não sei nem o que 
dizer... Só que pedir, a Deus, que te abençoe sempre, você 
e sua linda família! Minha querida Pethy Pereira Almeida!

Alvirene Rosa Que lindo, amiga... Não tem como não se 
emocionar. Deus te abençoe e te dê forças e saúde pra 
continuar ajudando a salvar e dar alegrias pra muitas vi-
das... Parabéns, linda Pethy.

Amanda Barbosa - Que lindo, vida! Parabéns pelo empe-
nho e por esse amor grande em seu coração.

Restaurantes e lanchonetes vendem
itens sem imposto nesta terça

Josiel Gomes - Só isso não adianta. Adianta pra quem ga-
nha pontualmente nisso, mas é tapar um buraco de 1km 
com um Band~Aid. O governo nacional tem que dimi-
nuir o imposto é geral, para que todos sejam alcançados 
e não alguns. Os impostos estão muito altos, e o dinheiro 
sendo jogado fora em corrupção.

Raquel Olives - Propaganda enganosa, fui informada em 
uma lanchonete que a promoção foi válida para os 15 pri-
meiros clientes.

Encontro homenageia garis em São Luís 

Lidi Gomes Gomes - Merecida homenagem. O pro-
blema da cidade ser vista como suja é porque existem 
cidadãos mal-educados, que jogam lixo onde sentem 
vontade.

Francisco Moraes Temos que valorizar mais quem faz 
limpeza sem querer saber de quem é o lixo. Limpeza 
geral.

Fancisco Viveiros de Abreu - Esses trabalhadores real-
mente são muito guerreiros.

A crônica dos últimos treze anos

O cronista semanal, é bem verdade, 
está limitado aos fatos recentes. Nada 
impede, contudo, que sua análise veja 
as coisas com certa profundidade de 
forma a que sua observação se proje-
te para o futuro, apta assim a servir de 
material para estudo de pesquisado-
res e historiadores.

É o que se infere da observação, por 
exemplo, do que aconteceu no Brasil 
nos últimos treze anos, visto pelo pris-
ma político do poder central. A tanto 
me proponho, agora, não necessaria-
mente ao exame das personagens hu-
manas da cena, que estas são efême-
ras e contingentes, senão mesmo que 
voltado esse exame em face de movi-
mentos sociais e institutos jurídicos, 
porque ambos de caráter duradouro 
e marcante.

Assim, para pleno entendimento 
da espécie a ser trabalhada, começo 
por dizer que o Brasil, no período, foi 
vítima de um fenômeno político/social 

nunca visto na história recente do mundo 
civilizado. Dos jornais, a coisa já desceu 
para os livros, tal a sua intensidade, viru-
lência e abrangência.

Claro que estou falando de um movimen-
to, partido político, gangue — não importa 
o nome — meio ideológico, meio crimino-
so, que assaltou não apenas o Erário nacio-
nal mas que foi além quando passou a vio-
lentar o próprio Estado como instituição.

Esse assalto, que antes se supunha ape-
nas doméstico, intramuros ao Brasil, está 
comprovado que se espraiou para

outros países da América Latina (Áfri-
ca inclusive). Tudo, afinal, de acordo com 
as metas planejadas pelo Foro de S. Paulo, 
com a cumplicidade corrupta de megaem-
presas da construção civil, contando com 
a alavanca financeira benéfica de um su-
perbanco estatal.

O que mais espanta, nesse conjunto he-
diondo, é como não apenas pessoas, por 
natureza emotivas e sensíveis à primeira 
hora, senão mesmo entidades respeitáveis 
e grêmios prestigiados, se deixaram empol-
gar e dominar pela lábia desse Leviatã do 
mal: OAB, CNBB, ABI e outras.

Esse o lado negro e trágico do fenôme-
no. Sucede que a nação brasileira começou 
a ser salva dessa hecatombe por motivo do 
surgimento de dois aparentemente inocen-

tes institutos jurídicos. Refiro-me às leis 
que instituíram a “ficha limpa” e o “acordo 
da delação premiada”. O próprio leitor, a 
partir de sua experiência de homem co-
mum, já pode ter avaliado o quanto de 
benefícios tais providências legais devem 
ter concorrido para melhorar a prática e 
os costumes políticos em geral.

A verdade é que a sociedade brasileira 
reagiu, melhor: está reagindo, diante do 
fatalismo de identificar-se o exercício da 
política com a inevitável prática da cor-
rupção. O certo é que esta, a corrupção, 
havia sido entronizada no Brasil com o 
malfadado presidencialismo republicano; 
mas também é verdade que ela tornou-
se rotineira, institucional e sistêmica nos 
últimos treze anos.

É com esse marco, ouso afirmar, que 
a corrupção política passou a ser pres-
tante não apenas para tomada do Poder 
senão que para a ocupação do Estado.

Indicar nomes, nestas linhas, seria 
forma de aviltar a análise. Preferi ater-
me às instituições: duram mais que as 
rosas do poeta.

P.S. Para ilustrar. No ranking do IDH de 
2000, publicado em 2002, o Brasil ocupava 
o 65º lugar. Passados 14 anos, o ranking 
de 2014, divulgado em fins de 2015, si-
tuava o Brasil em 77º lugar. Sintomático! 

Ao lado da dimensão “humana” do 
desemprego, representada pela angús-
tia das pessoas e das famílias ante a per-
da das condições de suprimento de suas 
necessidades básicas e de realização de 
suas aspirações de ordem subjetiva, há 
o aspecto “macroeconômico” da questão 
expresso pela perda ou má utilização do 
“capital humano da sociedade”. Como se 
sabe, este corresponde ao conjunto de ca-
pacidades, conhecimentos, competências 
e atributos de personalidade que favore-
cem a realização de trabalho de modo a 
produzir valor econômico. Estes atributos 
são adquiridos pelo trabalhador por meio 
da perícia e experiência, mas, sobretudo, 
da educação. O próprio Adam Smith assim 
se expressou sobre a questão: “A aquisição 

de tais talentos, por meio da manutenção 
do adquirente durante sua educação, es-
tudo ou aprendizagem, sempre custa uma 
despesa real, que é capital fixo e realizado, 
por assim dizer, em sua pessoa”.

Dados da Relação Anual de Informa-
ções Sociais- RAIS- do Ministério do Tra-
balho e Emprego, relativos ao ano de 2015, 
dão uma dramática demonstração do que 
hoje acontece com o capital humano do 
país. Segundo suas informações, ante o 
desemprego maciço e persistente, tem se 
registrado no mercado de trabalho um mo-
vimento migratório muito forte de pro-
fissionais de formação de nível superior 
universitário para ocupações menos exi-
gentes em qualificação. Assim é que no 
ano passado 6841 vagas de faxineiro foram 
preenchidas por portadores de diplomas 
universitários. Mas é na profissão de As-
sistentes Administrativos, responsáveis 
por funções elementares como atualizar 
planilhas e boletos bancários, que houve 
um “boom” de migração de profissionais 
de nível superior para funções de menor 
exigência de qualificação: foram 44801 va-
gas geradas em 2015 para pessoas de nível 
superior, correspondendo já a 6,4% a pre-

sença destes profissionais na ocupação.
Numa visão mais de conjunto, obser-

va-se que entre as 30 ocupações que mais 
criaram empregos para profissionais de 
nível superior no ano passado, pelo me-
nos 11, um pouco mais de um terço, são 
funções que não exigem alta qualifica-
ção, a exemplo do mencionado assisten-
te administrativo, auxiliar de escritório, 
vendedor no comércio, recepcionista ou 
faxineiro. De outro lado, há um aspecto 
irônico nesta situação: a recessão leva as 
empresas a trocar profissionais menos es-
colarizados por outros mais qualificados, 
que se sujeitam a ganhar menos e a exer-
cer posições menos sofisticadas.

País ainda em nível intermediário de 
desenvolvimento humano e com gran-
des desigualdades entre seus habitantes, 
sobretudo no que diz respeito à qualifi-
cação, o Brasil dá-se ao “luxo” de subuti-
lizar e precarizar seus melhores talentos 
humanos em decorrência de uma política 
econômica equivocada que levaria a um 
futuro negativo. Esse futuro agora chegou 
sob a forma de desperdício e subutiliza-
ção da mais importante das riquezas de 
uma Nação, o seu capital humano. 
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Benefício à JBS 
pode sofrer revés
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MERCADO

Após denúncias, mercado 
vê menos cortes nos juros

Venda de ações e compra de dólares antes da turbulência garantem ganhos de R$ 475,6 milhões 
aos irmãos Batista. As operações são investigadas pela Comissão de Valores Mobiliários

As operações continuam em 
ritmo normal, dentro do plano 

de negócios... A empresa 
tem uma situação financeira 

robusta e confia na qualidade 
de seus produtos e serviços

Nota da empresa

Responsável: Mivan Gedeon
Email: gedeopn3.3@gmail.com

NÚMEROS

Empréstimo consignado 
cresce 22%, segundo o BC

E
nquanto o país amarga 
uma crise política sem 
precedentes, que vai 
adiar a recuperação da 

economia, a família Batista aca-
bou lucrando pelo menos R$ 
475,6 milhões em operações 
suspeitas, quase o dobro dos 
R$ 225 milhões que pagarão à 
Justiça. Os donos da JBS, pro-
tagonistas da delação premia-
da que abalou os alicerces do 
governo de Michel Temer, ven-
deram 32,9 milhões de ações 
em abril, depois de realizada 
a gravação com o presidente, 
ao valor médio de R$ 10, com-
pondo o total de R$ 329 mi-
lhões. Esses papéis valem hoje, 
depois da delação, R$ 196,74 
milhões. Assim, deixaram de 
perder R$ 132,26 milhões, con-
forme estimativas prelimina-
res e não oficiais.

Os controladores também 
venderam 20 milhões de ações, 
no valor de R$ R$ 200 milhões, 
à própria tesouraria da JBS. 
Nesse caso, pouparam R$ 80,4 
milhões, pois os papéis valem 
hoje R$ 119,60 milhões. Na pri-
meira venda, o prejuízo ficou 
com os compradores. Na ne-
gociação com a JBS, as vítimas 
foram os acionistas minoritá-
rios. Nas duas operações, o ga-
nho estimado é de R$ 212,66 
milhões. Além disso, há sus-
peita de que a família Batista 
tenha comprado R$ 1 bilhão 
em dólares e ganhado cerca 
de R$ 263 milhões no merca-
do de câmbio, depois da de-
lação, quando a moeda norte-
americana disparou.

O uso de informação pri-
vilegiada e a manipulação de 
mercado são crimes previstos 
na Lei nº 6.385, com pena de 
um a cinco anos de prisão. A 
Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) abriu cinco processos 
administrativos para investigar 
operações consideradas irre-
gulares. O Banco Central tam-
bém investiga a JBS por tran-
sações suspeitas no mercado 
futuro de dólar e de derivati-
vos. As investigações da CVM 
estão sob sigilo, mas qualquer 
pessoa pode pedir vista do pro-
cesso por meio do serviço de 
atendimento ao cidadão, no site 
da autarquia (http://sistemas.
cvm.gov.br/sac?). O órgão não 
revelou quando pretende con-

As denúncias envolvendo 
o presidente Michel Temer 
que vieram à tona na sema-
na passada deixaram os eco-
nomistas num voo cego, sem 
instrumentos para prever se 
a atividade, que esboçava si-
nais de retomada, sairá do bu-
raco ou mergulhará de novo 
na recessão. “É uma situação 
carregada de incertezas: não 
sabemos se vamos sair e como 
vamos sair desse quadro e não 
temos como projetar os indi-
cadores com essa parada”, diz 
o economista sênior da Ten-
dências Consultoria Integra-
da, Silvio Campos Neto.

Thaís Zara, economista-
chefe da Rosenberg Asso-
ciados, faz coro com Cam-
pos Neto. Ela condiciona as 
novas previsões a dois fato-
res: quanto tempo levará para 
solucionar o impasse políti-
co e quando as reformas em 
andamento serão retomadas.

O único indicador que Tha-

ís alterou, por enquanto, foi 
a previsão de corte nos juros 
na próxima reunião do Comi-
tê de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central (BC), 
marcada para o dia 30. A pre-
visão era de um corte de 1,25 
ponto porcentual e agora ela 
acredita que a redução ficará 
em um ponto. “Mudamos a 
previsão neste caso, porque 
o BC vinha condicionando 
as reduções de juros ao an-
damento das reformas, que 
agora ficaram prejudicadas 
com o quadro político.”

O departamento econô-
mico do Banco Safra também 
reduziu a previsão de corte de 
juros de 1,25 para um ponto 
porcentual. Em nota, o banco 
informa que procurará refle-
tir sobre as implicações dos 
recentes acontecimentos na 
política monetária. Para o fim 
do ciclo de recuo da Selic, está 
mantida, por ora, a previsão 
de 7% em meados de 2018.

colaborar com a Justiça brasi-
leira no combate à corrupção 
no país”, acrescentou.

Tombo

As ações da JBS foram as que 
mais se desvalorizaram ontem 
na Bolsa de Valores de São Pau-
lo (BM&FBovespa), graças às 
turbulências políticas e tam-
bém ao rebaixamento da nota 
da companhia, anunciado pela 
agência de classificação de risco 
Moody’s. O tombo foi de 31,34% 
e o papel encerrou o dia cota-
do a R$ 5,98. O prejuízo para os 
acionistas em valor de merca-
do foi de R$ 7,4 bilhões. A JBS 
informou que “as operações 
continuam em ritmo normal, 
dentro do plano de negócios”. 
“A empresa tem uma situação 
financeira robusta e confia na 
qualidade de seus produtos e 
serviços”, adicionou.

Esse movimento de queda 
da JBS deverá ser frequente da-
qui para frente, na avaliação 
da Marco Saravalle, analista 
da XP Investimentos. “Por en-
quanto, foi um ataque espe-
culativo, mas, quando as in-
vestigações de irregularidades 
forem concluídas e confirma-
das, é possível que a queda seja 
maior”, avisou.

Embalado pelo recuo das 
ações da JBS, o Ibovespa, prin-
cipal indicador da bolsa pau-
lista, voltou a fechar no verme-
lho. Especialistas avaliam que 
os investidores estão em com-
passo de espera, aguardando 
os desdobramentos da sema-
na.  “Vai ser difícil acalmar o 
mercado. A incerteza é prati-
camente completa. Por isso, é 
preciso ficar quieto, esperando 
algum sinal”, explicou o eco-
nomista-chefe do banco Fator, 
José Francisco Lima Gonçalves.

Ontem, o Ibovespa recuou 
1,54% e encerrou o pregão a 
61.673 pontos. O dólar iniciou 
o pregão em alta e atingiu o 
pico de R$ 3,31 para a venda às 
12h29, com alta de 1,65% sobre 
o fechamento de sexta-feira. 
Mas, com a nova intervenção 
programada do Banco Central, 
que vendeu 40 mil contratos de 
swap cambial, a moeda norte-
americana encerrou o primei-
ro dia da semana em queda de 
0,61%, cotada em R$ 3,27.

cluir as investigações.
Procurada, a JBS informou, 

em nota, que “todos os atos ilí-
citos que a companhia e seus 
executivos cometeram no pas-
sado foram comunicados à Pro-
curadoria-Geral da República 
e estão documentados nos au-

tos da delação premiada ho-
mologada pelo Supremo Tribu-
nal Federal”. “As informações, 
dados e provas encontram-se 
em poder da Justiça, órgão res-
ponsável pela avaliação de tais 
documentos. A companhia se-
gue em seu firme propósito de 

O empréstimo consigna-
do está em alta, segundo da-
dos do Banco Central, as con-
cessões desse tipo de crédito 
cresceram 22% no primeiro 
trimestre deste ano, compa-
rado a igual período de 2016. 
Segundo a entidade financeira, 
esse crescimento se dá devido 
a alguns fatores, como os tra-
balhadores acreditarem que, 
por ter juros relativamente 
baixos e estarem atreladas ao 
salário, essa linha é a solução 
do desequilíbrio financeiro.

Contudo, por mais que 
essa linha realmente apre-
sente vantagens perante as 
demais, o que poucos traba-
lhadores percebem é que ao 
adquirirem essa modalidade 
de crédito se está na realidade 
diminuindo uma porcentagem 
significativa de sua renda. Al-
guns cuidados devem ser to-
mados, quando se pretende 
tomar esse crédito. Conheça: 

Juros atrativos

Os juros são atrativos, por 
estarem atrelados aos salá-
rios dos trabalhadores, pois 
as parcelas são descontadas 
já nas folhas de pagamentos. 
Por isso, pode ser considera-
do uma resolução de emer-
gência, para conter a dívida. 
No entanto, o consignado não 
pode, de maneira alguma, ser 
tomado aleatoriamente, sem 
obter antes uma orientação do 
uso e um acompanhamento 
durante e depois do ocorrido.

Segundo o banco com a 
orientação necessária, será 
possível entender que não 
há problema em ter dívida, 
o problema é o descontro-
le da situação. Lembrando 
que a educação financei-
ra não proíbe nada, ape-
nas fornece base para que 
as práticas financeiras se 
tornem mais conscientes.



É pra curtir 
n   Um dos mais ilustres e tarimbados 
jornalistas do Maranhão, Sebastião 
Barros Jorge (do qual tive imensa 
honra de ser aluno nos anos 1980, na 
UFMA) vai ocupar a cadeira de nº 10 na 
Academia Maranhense de Letras.

n   Sua posse vai acontecer no próximo 
dia 1º de junho, às 19h, na sede da 
Academia, na Rua da Paz, Centro, 
quando será recepcionado pelo 
acadêmico Natalino Salgado Filho.

n   Aberta a visitação até sexta-feira, 26,  
das 9h às 17h, no Centro de Criatividade 
Odylo Costa, filho, a exposição em alusão 
a 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes.

n   Com recortes de jornais, livros e revistas, 
a exposição tem o objetivo de mobilizar 
e convocar toda a sociedade para a 
prevenção e defesa dos direitos de crianças 
e adolescentes.

n  Alô, galera amante do chopp. 
Essa é imperdível. Hoje, a partir das 
19h, no Papo de Boteco, na Avenida 
Mário Andreazza, o preço do chopp terá 
desconto da carga tributária. 

n  Os impostos sobre o produto, aliás, 
serão subsidiados pelos proprietários do 
estabelecimento, que é um dos parceiros 
da Associação dos Jovens Empresários 
do Maranhão (AJE-MA), no Feirão do 
Imposto 2017.

n  A makeuper Joelly Matos é quem vai ensinar as 
belas da cidade a fazer suas próprias maquiagens. 
Ela estará a postos hoje, a partir das 18h, na loja 
Damiipratii (leia-se Camila Torres), para ensinar 
em workshop todos os segredos desta arte às 
interessadas locais.

n  Uma boa notícia para os apreciadores do 
musical Mamma Mia, baseado nas músicas 
do grupo Abba. Dez anos após a sua estreia nos 
cinemas, o longa vai ganhar uma continuação, que 
será lançada em julho de 2018. 
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Uber em São Luís I
n   O uso de aplicativos 
móveis para transporte 
individual de passageiros 
em São Luís, a exemplo do 
Uber, será debatido hoje na 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, Seccional Maranhão 
(OAB/MA). 
n   Nessa audiência pública, 
com início às 14h, no seu 
auditório, a OAB-MA não 
só reunirá as autoridades 
envolvidas (do sistema 
de transporte público da 
cidade, vereadores, agentes 
de segurança), mas também 
operadores do Uber, 
representantes dos taxistas e 
a população em geral.

Uber em São Luís II
n   Em pauta, 
principalmente, a Lei nº 
119/2015, de autoria da ex-
vereadora Luciana Mendes, 
que proíbe o funcionamento 
dos tais aplicativos em São 
Luís. 
n   O presidente da OAB/
MA, Thiago Diaz, ressalta 
que o encontro é importante 
à medida que “permitirá 
que todos os pontos sejam 
esclarecidos e que se 
encontre uma solução que 
atenda a todos da melhor 
maneira possível”. 

Música regional
n   Será aberta hoje, no 
Sesc Palladium, em Belo 
Horizonte, a 20ª edição 
do Sonora Brasil, o 
maior projeto brasileiro 
de circulação musical, 
promovido pelo Sesc. 
n   Os temas de 2017/2018 
são “Na pisada dos cocos” 
e “Bandas de Música: 
formações e repertórios”, 
com 420 concertos de 
música regional, realizados 
através de apresentações 
acústicas em 108 cidades, 
incluindo municípios 
fora dos grandes centros 
urbanos. 
n   Em São Luís, a 
programação ainda não foi 
divulgada pelo Sesc-MA.

‘Business’ em SP
n   A secretária municipal 
de Turismo (Setur), Socorro 
Araújo, e  sua coordenadora 
de promoção e marketing, 
Nadna Barros, estão 
afivelando as malas para 
temporada de trabalho em 
São Paulo. 
n   Além de participar de 25 
a 27 deste mês, do Shopping 
de Viagens Agaxtur, no 
Átrio Jardins do Shopping 
Eldorado, a equipe da 
Setur oferecerá cursos de 
capacitação em agências 
de viagens fixadas em São 
Paulo nos dias 29 e 30. 
n   O objetivo é apresentar 
os atrativos de São Luís e 
estimular o “trade” a apostar 
no potencial turístico da 
cidade.

A apresentadora de TV e blogueira de moda Syene Machado está de volta a São Luís após 
temporada na França onde participou do Paris Style Week, captando os novos conceitos e 
tendências do mundo fashion europeu. Na foto, ela é vista entre suas duas grandes mestras 
Valeria Doustaly (de blazer branco) e Dione Occhipinti (de blazer listrado).

A cerimonialista Karina Marçal (da Essencial Eventos) visitou, 
na segunda-feira (22), no Porto do Itaqui, o MS Berge Stahl, navio 
graneleiro de grande porte, que festeja, em 2017, 30 anos transportando 
carga (com capacidade de 355 mil toneladas) de São Luís para a 
Europa. Ícone do transporte marítimo internacional, o navio acaba de 
passar por uma revisão da Vale e vai navegar por mais 5 anos.

A Assembleia Legislativa do Maranhão prestou homenagem aos defensores públicos estaduais 
pela passagem do Dia Nacional da Defensoria, celebrado em 19 de maio. Na solenidade  bastante 
prestigiada, são vistos  (foto) o procurador-geral da Justiça, Luiz Gonzaga Coelho, acompanhado 
dos demais componentes da Administração Superior, Emanuel Accioly e Antonio Peterson Leal, 
subdefensor-geral e corregedor da DPE, respectivamente. 

Energia renovável 
n   O Banco do Nordeste do Bra-
sil S.A. convida para o lançamen-
to do Agroamigo Sol, hoje, às 10h, 
no auditório da Superintendência 
Estadual do Maranhão, na Av. Co-
lares Moreira, Renascença II. 
n   O “Agroamigo Sol” é uma estra-
tégia de financiamento com foco 
em investimentos em energia solar 
fotovoltaica no meio rural. 
n   Sua função é impulsionar a di-
versificação da matriz energética 
do Nordeste, utilizando energias 
de fontes limpas e renováveis.

Balangandãs
n   O espetáculo Sintética Idên-

tica ao Natural, estrelado por 
Cintia Sapequara, está de volta 
aos palcos de São Luís. 
n   Personagem “drag” vivido 
pelo ator e bailarino Erivelto 
Viana, Sapequara promete es-
pocar sacos de risadas em duas 
sessões, uma amanhã, 25, outra 
na sexta-feira, 26. 
n   Sempre às 19h, na Pousada 
Guest House, Rua da Palma, no 
Centro Histórico.

Imagens da resistência
n   O Sesc Amazônia das Artes chega a reta final desta edi-

ção em São Luís com espetáculos que arrancaram risos, 
surpreenderam e emocionaram uma plateia eclética. 
n   A última atração desta edição é a intervenção urba-

na  “Existência”, de Maurício Pokémon (PI), que estará em 
cartaz de 29 deste mês a 3 de junho no Centro Histórico. 
n   Do Piauí, o fotógrafo Mauricio Pokémon mostra na 
exposição flagrantes de famílias da Avenida Boa Espe-
rança, na zona norte de Teresina, que resistem à desa-
propriação planejada pela Prefeitura de Teresina, que 

pretende duplicar aquele trecho.

Cemar recebe 
n   Alunos da Faculdade Pitá-

goras realizaram uma visita 
às instalações da Companhia 
Energética do Maranhão (Ce-

mar), no Altos do Calhau. 
n   Os visitantes puderam co-

nhecer o modelo de gestão 
adotado pela Companhia e 

acompanhar sua rotina ao rea-
lizar um tour pelas instalações 
e conhecer as áreas de atuação 

de vários profissionais. 
n   Essa visita faz parte do Pro-

grama Portas Abertas da Ce-
mar, que disponibiliza aos es-

tudantes a oportunidade de 
presenciar o ambiente de tra-

balho mais de perto. 

Meio ambiente
n   O Boticário está em 
campanha em suas lojas 
em São Luís, até esta 
sexta-feira, 26, para troca 
de embalagens vazias por 
itens de maquiagem. 
n   A marca, aqui 
comandada pelo Grupo 
Gentil, vai distribuir 420 
mil produtos das linhas 
Intense e Make B. 
n   A troca será feita nas 
lojas de todo o país a partir 
de um cadastro no site da 
ação. A marca que mais 
entende de beleza no país 
também ajuda a cuidar do 
meio ambiente.



O quê? Festejo do Divino 
Espírito Santo
Quando? De 24 de maio 
a 4 de junho
Onde? Alcântara
Quanto? Aberto ao 
público

SERVIÇO

VIDA www.oimparcial.com.br

São Luís, quarta-feira, 24 de maio de 2017

Centenas de pessoas estão sendo esperadas para os festejos do Divino Espírito Santo da 
cidade de Alcântara deste ano, que começa hoje (24) e se estende até o dia 4 de junho 

Alcântara recebe o Divino

TURISMO 

Presenciar a maior festa da cidade 
é também ganhar de brinde um 
passeio pela história. A cidade 
abriga uma das maiores festas 
do Divino Espírito Santo, uma das 
manifestações religiosas mais 
tradicionais do Estado, com cortejos, 
visitas e rituais ricos em arte, roupas, 
canto, dança e culinária. A festa 
remonta os tempos áureos do Brasil 
colonial.

A FESTA

Realizada tradicionalmente 
50 dias após a Páscoa, 
o festejo começa com  
passeata e o levantamento 
do mastro da Imperatriz. 
O mastro será hasteado no 
meio da Praça Matriz, ao lado 
das ruínas da Igreja de São 
Matias, anunciando o início 
da festa. O festejo, de origem 
portuguesa, é uma tradição 
de mais de 400 anos, realizada 
na cidade maranhense 
sempre 50 dias após a Páscoa, 
misturando fé e devoção – ao 
Espírito Santo que anunciou a 
ressurreição de Jesus Cristo – e 
celebrando os costumes da corte 
portuguesa, com personagens 
que representam o império.  Nos 
dias seguintes, a programação 
conta com alvorada das caixeiras 
e músicos, missa solene de Ascensão, na Igreja do Carmo, com a coroação 
da Imperatriz, cortejo pelas principais ruas de Alcântara, retornando à 
Casa do Divino. Até o encerramento da festa, a população de Alcântara 
e os visitantes poderão conferir os cortejos, as visitas das mordomas e 
mordomos, procissão com a coroa do Divino e entrega de posto aos futuros 
festeiros. Entre os elementos mais importantes da festa do Divino estão 
as caixeiras, senhoras devotas que cantam e tocam caixa acompanhando 
todas as etapas da cerimônia. As caixeiras de São Luís são em geral 
mulheres negras, com mais de 50 
anos, que moram em bairros 
periféricos da cidade.
Para acontecer, 
são mais de mil 
pessoas envolvidas 
diretamente com a 
organização dos 12 
dias da festa.

Responsável: Patricia Cunha 
Email: patriciacunha@oimparcial.com.br

A visão mais 
moderna do 

turismo abafa 
essa viagem no 

tempo que a 
festa e a cidade 
proporcionam. É 
uma cidade que 

abriga um festejo 
que tem tudo a ver 
com a arquitetura 
do local, com suas 
ruínas, becos, que 

são os cortejos, 
as visitas

Sebastião Cardoso, 
pesquisador cultural

FOTOS: D/A PRESS

HONÓRIO MOREIRA/OIMP/D.APRESS

PATRICIA CUNHA

A 
cidade histórica de Al-
cântara fica a 18 km de 
São Luís. Suas ruas, becos 
e ruínas irão ecoar, além 

do som do mar, o toque das cai-
xas do tambor entre os dias 24 
de maio e 4 de junho, quando 
acontece o tradicional festejo do 
Divino Espírito Santo, este ano 
com o tema Perpetuando a Fé e 
a Força do Nosso Povo.

Para atender à expectativa 
dos vários visitantes que estão 
sendo esperados, pelo menos 50 
empreendedores participaram 
de um curso, oferecido pela pre-
feitura da cidade, sobre melho-
ria no atendimento ao turista, 
no que se refere a bares, restau-
rantes, pousadas e demais em-
preendimentos de Alcântara. 

 Com essa qualificação dos 
empreendedores, segundo a 
prefeitura, “geram-se empre-
go e economia no município, 
já que Alcântara tem um poten-
cial turístico muito grande”. Para 
o festejo foram contemplados 
43 barraqueiros e nove são de 
palha, na Praça da Matriz.

A programação é extensa. São 
12 dias de festa, misturando o 
religioso com o profano. Além 
das belezas culturais e históri-
cas, o evento oferece ao público 
atrações gastronômicas, músi-
ca e dança. No encerramento 
está previsto o show da Mara 
Pavanelly. 

Mas uma cidade que tem uma 
população estimada em pouco 
mais de 20 mil habitantes em 
uma área de 1457,96 Km² não 
fica pequena para tanta gente 
nesse período? Com a movimen-
tação turística, a cidade acaba 
tendo a economia aquecida, com 
o comércio voltado para festa.

 “Sim. Vem muita gente sim. 
A cidade é pequena, mas todos 
se arrumam. Os moradores abri-
gam muitos visitantes, todos se 
ajeitam como podem. Sempre 
se dá um jeito”, afirma a mora-
dora Ana Cleia Soares. 

Para o historiador e pesqui-
sador cultural Sebastião Cardo-
so, morador de São Luís e fre-
quentador assíduo dos festejos 
em Alcântara, a cidade peque-
na tem a estrutura ideal para 
a festa, por ser ela uma cidade 
histórica. 

“Acho que se tiver uma infra-
estrutura com grandes empreen-
dimentos, ela perde um pouco 
a característica de ser uma ci-
dade patrimônio. A visão mais 
moderna do turismo abafa essa 
viagem no tempo que a festa e a 
cidade proporcionam. É uma ci-
dade que abriga um festejo que 
tem tudo a ver com a arquitetura 
do local, com suas ruínas, becos, 
que são os cortejos, as visitas. 
Para mim, ela está do jeito ide-
al, embora a gente saiba que fal-
ta esse investimento no turismo 
não só pra Alcântara, mas para 
São Luís como um todo”.

PASSAGENS 
Ferryboat

Emap
Ponta da Espera (São 

Luís) (98) 3216-6573
Cujupe (Alcântara) (98) 

3216-6590

Internacional Marítima
Venda de passagens São 

Luís – (98) 3222-8926/ 
8142-7672

Venda de passagens 
Cujupe - (98) 9159 1773

www.internacionalmaritima.
com.br

Serviporto
Venda de passagens 
São Luís  (98) 3232-

7259/3232-5590
Venda de passagens 

Cujupe  (98) 3212-
6591/8748-6333

www.serviporto.com.br

Terminal Hidroviário -  
(98 3232 0692)
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Governo entrega 
centros de hemodiálise

BARREIRINHAS

Complexo Eólico Delta 3 
entra em fase final

A área de nefrologia terá um reforço no 
Maranhão. O governo atual está focado 
na reorganização da assistência à saúde, 
sobretudo na linha de cuidados oferecida 

aos pacientes no âmbito do SUS. Os recursos 
empregados abrangem um processo de 

qualificação assistencial no estado

Carlos Lula, secretário de Estado da Saúde

Com mudanças feitas pela Secretaria da Saúde na atual gestão, o governo do estado garante 
o funcionamento das unidades com recursos federais. Atualmente, existem 14 unidades

TRANSPORTE 
GRATUITO PARA 
HEMODIÁLISES
Para atender pacientes 
da região de Pinheiro que 
necessitam dos serviços 
de hemodiálise, o governo 
do estado, por meio da 
Secretaria de Estado da 
Saúde (SES) e do Instituto 
Acqua, disponibiliza 
transporte para que o 
procedimento possa ser 
realizado em São Luís. 
Atualmente, 39 pacientes 
de municípios da Baixada 
Maranhense, como 
Pinheiro, são transportados 
três vezes por semana 
para unidades de saúde 
que oferecem o serviço 
na capital do estado. O 
transporte é oferecido como 
medida alternativa para 
que os pacientes possam 
receber atendimento 
enquanto é concluída a 
implantação do Centro de 
Nefrologia e Hemodiálise, 
que está sendo instalado 
em Pinheiro. Além de 
Pinheiro, contarão com 
novos centros as cidades 
de São Luís e São José de 
Ribamar. 

C
onstruídos de acordo 
com as exigências do 
Sistema Único de Saú-
de (SUS) e da Vigilância 

Sanitária, três novos Centros 
de Nefrologia e Hemodiálise 
serão entregues pelo Gover-
no do Maranhão este ano. As 
cidades contempladas são Pi-
nheiro, São Luís e São José de 
Ribamar e, com as novas uni-
dades, a assistência a pacientes 
renais crônicos contará com 111 
novas cadeiras de hemodiálise 
no estado. Além desses, outros 
cinco centros terão obras ini-
ciadas ainda este ano. 

De acordo com a secretá-
ria adjunta de Manutenção e 
Engenharia da SES, Thais Fa-
rias, o projeto dos Centros feito 
antes da atual gestão precisou 
ser adaptado. Por isso as en-
tregas ainda não foram feitas 
e os prédios iniciados não pu-
deram ser retomados em pleno 
vapor. Com mudanças feitas 
pela secretaria na atual gestão, 
o governo do estado garante o 
funcionamento das unidades 
com recursos federais e melhor 
assistência aos pacientes. Se 
fosse mantido o projeto ante-
rior, não seria possível receber 
essa verba federal.

“Herdamos projetos da ges-
tão anterior que tinham poucas 
cadeiras, que não possuíam al-
gumas salas específicas e, que 
por isso, e por outros detalhes, 
não atendiam às exigências do 
SUS e também da Vigilância 
Sanitária. Tivemos que refazê-
los, aumentamos o número de 
cadeiras e fizemos adaptações 
necessárias para garantir que 
esses Centros pudessem ser in-
cluídos na rede do SUS, o que 
garante o funcionamento de-
les”, explicou a secretária.

As adaptações também cria-
ram estratégias para a econo-
mia de recursos, como a insta-
lação de salas para limpeza e 
esterilização de cateteres, ma-
terial utilizado nas hemodiáli-
ses. “Sem essa sala o paciente 
poderia usar um cateter ape-
nas uma vez, com a construção 
dela, agora cada cateter pode ser 
usado até 10 vezes pelo mesmo 

As inscrições para o En-
contro de Vereadores e Verea-
doras foram prorrogadas até 
amanhã.O evento ocorre no 
Centro de Convenções Pedro 
Neiva de Santana no próximo 
dia 30. Com o tema ‘Cidades 
com Desenvolvimento Eco-
nômico, Social e Ambiental’, 
o encontro é uma oportuni-
dade para vereadores e vere-
adoras maranhenses se apro-
ximarem das ações do Estado 

e conheceram mais sobre as 
plataformas de governo.

Vereadores interessados 
podem acessar www.ma.gov.
br/encontrodevereadores e 
clicar na opção ‘Inscrição’ e 
preencher o questionário. Na 
programação, temas importan-
tes para o crescimento do es-
tado, como gestão ambiental, 
Plano Mais IDH e apresenta-
ções de casos bem-sucedidos 
para troca de experiências.

O Maranhão ganhou o pri-
meiro empreendimento que 
aproveitará a força dos ventos 
para produzir energia limpa 
e sustentável. Na última se-
gunda-feira (22), o Comple-
xo Eólico Delta 3, da Ômega 
Energia, entrou em fase final 
de instalação, entre as cida-
des de Barreirinhas e Paulino 
Neves. Ao lado dos executivos 
da empresa, o governador Flá-
vio Dino acionou o primeiro 
aerogerador do parque, que 
recebeu investimentos de cer-
ca de R$ 1,5 bilhão.

O primeiro Complexo 
Eólico do Maranhão conta-
rá com 96 aerogeradores e 
já está com mais de 60% das 
obras concluídas, com a pre-
visão de atingir os 100% no 
início do segundo semestre 

deste ano. Além deste pro-
jeto, a visita do governador 
Flávio Dino marcou o reforço 
da parceria para a conclusão 
da MA-315, que está sendo 
construída em colaboração 
entre o governo do estado e 
a Ômega Energia.

Para Flávio Dino, este é 
um momento importante que 
marca investimentos privados 
de grande monta que levarão 
desenvolvimento para o Brasil 
e o Maranhão. “Nós precisa-
mos de energia para nossos 
lares, para o nosso setor em-
presarial, para que novos in-
vestimentos aconteçam. Neste 
caso, com o ponto positivo a 
mais que é uma fonte limpa 
de energia renovável e pre-
conizada como uma das saí-
das para o mundo”, ressaltou.

O Hospital da Mulher, da Pre-
feitura de São Luís, será uma das 
cinco entidades de saúde do Bra-
sil que receberão hoje o Prêmio 
Dr. Pinotti, condecoração con-
cedida a entidades cujos traba-
lhos ou ações mereçam destaque 
por promoverem acesso e qua-
lificação dos serviços de saúde 
da mulher. A honraria é um re-
conhecimento ao trabalho que o 
prefeito Edivaldo vem realizando 
no sentido de promover saúde de 
qualidade à população, sobretu-
do às mulheres.

“O resultado desta premiação 
reflete diretamente o investimen-
to assertivo que temos feito de 
forma permanente no Hospital 
da Mulher. Reestruturamos toda 
unidade, implantamos novos 
serviços e capacitamos nos-
sos profissionais. Hoje nosso 
hospital é referência e oferece 
assistência humanizada e de 
qualidade, respondendo com 
eficiência às demandas da po-
pulação”, destacou Edivaldo.

“No Brasil inteiro, foram 
escolhidos cinco hospitais e 
o Hospital da Mulher ganhou 
em primeiro lugar”, disse o pre-
feito Edivaldo, lembrando que 
o hospital participa da premia-
ção por indicação do deputado 

Encontro de Vereadores 
tem inscrições prorrogadas

EVENTO

Além da geração de ener-
gia, a parceria entre o governo 
do estado e a empresa Ôme-
ga vai garantir a pavimenta-
ção da MA-315, do trecho de 
33km entre os municípios de 
Barreirinhas e Paulino Ne-
ves, interligando o Maranhão, 
pela via rodoviária, à Rota das 
Emoções. O investimento vai 
garantir o aumento do flu-
xo turístico para a região dos 
Lençóis Maranhenses.

“Gostaria de destacar que 
há frutos concretos para o 
desenvolvimento da região. 
Essa estrada vai viabilizar a 
ligação do litoral do Mara-
nhão, a partir dos Lençóis, 
do litoral do Piauí, com o 
Delta do lado do Maranhão 
e do Piauí, até a cidade de 
Jericoacoara, constituindo 
um polo muito poderoso de 

desenvolvimento turístico. 
Então, são muitos ganhos, 
muitas conquistas, realmen-
te um momento importan-
te”, sublinhou Flávio Dino.

Segundo o secretário de 
Estado de Infraestrutura, 
Clayton Noleto, o projeto 
para o asfaltamento já está 
pronto e a licitação será exe-
cutada dentro dos próximos 
dias. “A empresa Omega, cum-
prindo acordo com o gover-
no do estado,  fez a abertura 
da estrada que se encontra-
va em condições de trilha.  
Agora, o estado vai executar 2/3 
da pavimentação e a Omega, 
1/3. A parte do governo está 
estimada em R$ 27 milhões 
e inicia-se em 90 dias, já que 
terá que licitar, e a Omega, em 
R$ 12 milhões, deve começar 
em 30 dias”, afirmou. 

Outros investimentos

QUALIFICAÇÃO

Premiação por serviços na  saúde feminina

O governador Flávio Dino acionou o primeiro aerogerador do parque

paciente, uma economia signi-
ficativa de recursos públicos”, 
informou Thaís.

Atualmente, existem 14 uni-
dades de saúde habilitadas no 
Maranhão junto ao Ministério 
da Saúde (MS) para realizar he-
modiálise. O serviço ambulato-
rial pela SES funciona no Hos-
pital Dr. Carlos Macieira, em 
São Luís, na ‘Casa de Saúde e 
Maternidade de Caxias’, e Pron-
to Nefro em Imperatriz – ambos 
através de uma Parceria Públi-
co-Privada (PPP) – e na Clíni-
ca de Nefrologia de Açailândia.

“A área de nefrologia terá um 
reforço no Maranhão. O Gover-
no atual está focado na reorga-

nização da assistência à saúde, 
sobretudo na linha de cuidados 
oferecida aos pacientes no âm-
bito do SUS. Os recursos empre-
gados abrangem um processo 
de qualificação assistencial no 
estado”, disse o secretário de 
Estado da Saúde, Carlos Lula. 
Por mês, são investidos pelo 
governo R$ 117.290 para ma-
nutenção do tratamento dos 
pacientes de Caxias e Impe-
ratriz. No segundo semestre 
deste ano, serão iniciadas as 
obras de outros quatro Centros 
de Nefrologia e Hemodiálise, 
sendo no município de Cha-
padinha, Coroatá, Santa Inês 
e Imperatriz.

SOBRE O PRÊMIO
Concedido desde 2010, o 
prêmio leva o nome do médico 
ginecologista, professor 
universitário e político José 
Aristodemo Pinotti, que faleceu 
em 2009. O prêmio Dr. Pinotti 
foi instituído pela Resolução 
nº 15/2009 da Câmara dos 
Deputados e atualizado pela 
Resolução nº 52/2014. Cada um 
dos membros do Congresso 
indica uma entidade. Um 
Conselho formado por um 
representante de cada partido 
político com assento na 
Câmara dos Deputados faz a 
seleção dos premiados.

Reestruturamos toda unidade, implantamos 
novos serviços e capacitamos nossos 

profissionais. Hoje nosso hospital é referência 
e oferece assistência humanizada e de 

qualidade, respondendo com eficiência às 
demandas da população

Edivaldo Holanda Júnior, prefeito de São Luís

“O reconhecimento refor-
ça o compromisso da Prefeitu-
ra e do prefeito Edivaldo, que 
merce essa vitória porque de-
pois de tantas dificuldades fi-
naceiras ele colocou o Hospital 
da Mulher para funcionar e fez 
dele um referencial, daí o prê-
mio que só reforça nosso com-
promisso em continuar traba-
lhando para que toda a rede de 
saúde de São Luís tenha exce-
lência na prestação de serviços”, 
disse a secretária Municipal de 
Saúde, Helena Duailibe.

federal Pedro Fernandes.
A entrega do prêmio na se-

mana do dia 28 é uma alusão 
à data em que se comemora o 
Dia Internacional de Combate à 

Mortalidade Materna, celebra-
do neste dia. A solenidade de 
entrega da honraria será às 11h 
no Salão Nobre da Câmara dos 
Deputados, em Brasília (DF).

Por mês, são investidos R$ 117.290 para manutenção do tratamento dos pacientes de Caxias e Imperatriz
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Respónsável: Luis Furtado Email:luispaulocfurtado@gmail.com

SÃO PAULO

NO MARANHÃO

Funcamp abre seletivo 
com salário de até R$ 2,9 mil

Seletivo do Sesi tem
 inscrições prorrogadas

CONCURSOS

ESTÁGIO

Petrobras abre seleção para 340 vagas

2.750 vagas 
para militares

Concurso da PMBA abre 2.750 vagas para praças 
policiais militares e bombeiros militares. Remuneração

inicial será de R$ 2.585,05, após curso de formação

O Serviço Social da Indús-
tria - Sesi, Departamento Re-
gional do Maranhão, divulgou 
atualizações relacionadas ao 
edital de processo seletivo n° 
001/2017 para a contratação 
de novos servidores de níveis 
médio e superior. O cronogra-
ma foi modificado e as ins-
crições estão prorrogadas 
até 28 de maio de 2017 por 
meio do site seletivos.fiema.
org.br, pagando-se R$ 60,00 
ou R$ 80,00.

A retificação publicada 
informa o seguinte: “ten-
do em vista que no municí-
pio de Açailândia a Educa-
ção de Jovens e Adultos não 
teve mais demanda em 2017, 
e que conforme orientações 
atual as novas possíveis tur-
mas a serem formadas serão 
na modalidade semipresen-
cial e em EAD,  com contra-
tação de professores espe-
cíficos para EJA por área de 
conhecimento e não por dis-
ciplina, estamos excluindo os 
cargos de PEM Língua Por-
tuguesa e PEM Língua Ingle-

sa”.  Dessa forma, o total de 
vagas foi reduzido.

As oportunidades ain-
da oferecidas no certame 
são para os cargos de Mé-
dico do Trabalho, Professor 
de Educação Física, Enge-
nheiro Elétrico, PSA - Servi-
ços Administrativos – Pessoa 
com Deficiência (PcD), PEI/
EF - Geografia, PE II - Nu-
tricionista, PEM - Filosofia, 
PT I – Auxiliar de Cozinha, 
PT III – Técnico de Seguran-
ça do Trabalho e PE II – Es-
porte e Lazer. Os aprovados 
irão atuar nas cidades de  São 
Luís, Açailândia, Imperatriz 
e Pinheiro. Os ganhos são de 
até R$ 7.964,50 em jornadas 
trabalhistas de até 220 horas 
mensais.

As provas objetivas serão 
aplicadas na data prevista de 
04 de junho de 2017 e o ga-
barito oficial sairá no dia se-
guinte. Os candidatos apro-
vados na prova objetiva serão 
convocados para a entrevista 
conforme cronograma dis-
ponível.

R$ 2,5
MIL

Valor dos salários
oferecidos no seletivo

OPORTUNIDADES PARA SÃO LUÍS
Empresa: Rofe Distribuidora 
vagas abertas para pessoas com deficiência (Com laudo 
comprobatório). 
Cargos: Ajudante de Carga e Descarga Turnos: Matutino / Madrugada 
 Auxiliar de Serviços Gerais Turno: Vespertino 
Enviar o currículo para: rh@rofedistribuidora.com.br, informando no 
campo “assunto” PCD - (cargo de interesse). Até o dia 26/05/2017 

A Empresa MRV Engenharia está com vagas abertas para consultores 
de vendas em São Luís. Interessados devem comparecer na sede da 
MRV, na Av. Jerônimo de Albuquerque, N. 6B, Curva do Noventa (em 
frente à loja Só Peças). Também é possível enviar currículo para o 
endereço: maria.milagres@mrv.com.br.

Vagas disponíveis no Sistema Nacional de Emprego (SINE)
Analista de sistemas - informática
Auxiliar de limpeza
Confeiteiro
Empregado doméstico nos serviços gerais
Padeiro confeiteiro
Técnico de enfermagem
Vendedor interno 
Vendedor pracista

Vagas exclusivas para PCD
Ajudante de carga e descarga de mercadoria
Auxiliar administrativo
Auxiliar de almoxarifado
Auxiliar de limpeza
Motorista de caminhão
Operador telemarketing ativo e receptivo

Para concorrer às vagas, o candidato deve se dirigir até o posto do Sine 
localizado na Rua do Sol, 191, Centro, de segunda a sexta, entre 7h e 17h .

A 
Polícia Militar da Bahia 
está com concurso 
aberto, que oferece 
2.750 vagas nos qua-

dros de praças policiais militares 
e de bmbeiros militares. Desse 
total, 2.000 serão para ingresso 
no Curso de Formação de Sol-
dado da Polícia Militar (PMBA) 
e 750 vagas para o Curso de For-
mação de Soldado do Corpo de 
Bombeiros Militar (CBMBA).

A Fundação de Desenvol-
vimento da Unicamp (Fun-
camp) recebe inscrições para 
processo seletivo em duas 
vagas, nos cargos de fono-
audiólogo e auxiliar de al-
moxarifado. Os profissio-
nais vão atuar nas cidades 
de Campinas (SP) e Limeira 
(SP), respectivamente.

A seleção consiste em 

análise dos documentos do 
candidato, aplicação de uma 
prova escrita e, por fim, uma 
entrevista. A lista de convo-
cados será divulgada no site 
da fundação. Os documentos 
exigidos no ato da inscrição 
variam de acordo com cada 
ocupação. Veja mais especi-
ficações sobre cada cargo, 
abaixo.

A Petrobras anunciou pro-

cesso seletivo para 340 vagas 

de estágio para estudantes dos 

ensinos médio e superior em di-

versas cidades. Além das opor-

tunidades imediatas, a seleção 

formará cadastro reserva. Há 

postos para alunos do ensino 

médio regular e técnico nas áre-

as de administração, mecâni-

ca, segurança do trabalho, meio 

ambiente, mineração, quími-

ca, eletrotécnica, automação 

industrial, geologia, informá-

tica e suprimento. Já as vagas 

para estudantes do ensino su-

perior são nas áreas de admi-

nistração, direito, engenharia 

de agrimensura, engenharia de 

petróleo, engenharia química, 

engenharia de produção, enge-

nharia mecânica, geologia, enge-

nharia ambiental, engenharia de 

segurança, engenharia elétrica, 

engenharia eletrônica, geofísica, 

biblioteconomia, ciências con-

tábeis, engenharia cartográfi-

ca, engenharia de computação, 

engenharia de controle e auto-

mação, oceanografia, ciências 

biológicas, ciências da compu-

tação ou informática, jornalis-

mo, publicidade e propaganda, 

economia, engenharia civil, en-

genharia metalúrgica, engenha-

ria naval, estatística, pedagogia, 

química industrial e ciências atu-

ariais. A Petrobras oferece bol-

sa nos valores entre R$ 563,63 e 

R$ 1.646,56, conforme o cargo 

e jornada de trabalho, mais o 

benefício de auxílio-transporte 

e auxílio-alimentação no valor 

mensal de R$ 550,70.

REQUISITOS, REMUNERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS

>>INSCRIÇÕES E SELEÇÃO

Podem concorrer às vagas, é preciso ter 
nacionalidade brasileira ou portuguesa; 
ter entre 18 e 30 anos; possuir o ensino 
médio ou formação técnica profissiona-
lizante de nível médio; possuir estatura 
mínima 1,60 m para candidatos do sexo 
masculino e 1,55 m para candidatas do 
sexo feminino; ter aptidão física e men-
tal comprovada por uma série de exames; 
possuir Carteira Nacional de Habilitação 
válida, categoria B; estar em pleno gozo 
e exercício dos direitos políticos; estar em 
dia com as obrigações eleitorais; estar em 
dia com os deveres do Serviço Militar para 
os candidatos do sexo masculino; possuir 
idoneidade moral comprovada; entre di-
versas outras exigências.
A remuneração a ser concedida ao aprovado 
e ingressante como Aluno Soldado PMBA/
CBMBA será de um salário mínimo, a título 

de bolsa de estudo. Após a conclusão do Cur-
so de Formação, já na condição de Soldado 
PMBA/CBMBA, o aprovado terá direito a re-
muneração inicial de R$ 2.585,05.
Das duas mil vagas da Polícia Militar, 1.819 
serão destinadas a candidatos homens e 181 
para candidatas mulheres. Para ingresso no 
Corpo de Bombeiros Militar, das 750 vagas 
ofertadas, 672 serão destinadas para homens 
e 78 para mulheres. Os candidatos poderão 
escolher, no ato da inscrição, a região para a 
qual tenham interesse, que poderá ser Salva-
dor e RMS, Juazeiro, Feira de Santana, Ilhéus, 
Vitória da Conquista, Barreiras, Itaberaba, 
Itabuna, Porto Seguro, Jequié, Paulo Afonso, 
Santo Antonio de Jesus e Teixeira de Freitas.
O edital prevê ainda que do total de vagas que 
vierem a ser oferecidas durante o prazo de va-
lidade do certame, 30% serão reservadas aos 
candidatos negros.

As inscrições acontecem até 19 de junho de 2017, por meio do 
site do IBFC (http://www.ibfc.org.br), mediante pagamento de 
uma taxa no valor de R$ 70.
Com validade de um ano, prorrogável por igual período, o 
concurso contará com duas etapas: prova objetiva de conhe-
cimentos gerais e específicos, e prova discursiva, de caráter 
eliminatório e classificatório, ambas previstas para o dia 6 de 

agosto de 2017, nas seguintes cidades:
- Polícia Militar: Salvador, Juazeiro, Feira de Santana, Ilhéus, 
Vitória da Conquista, Barreiras e Itaberaba;
- Corpo de Bombeiros Militar: Salvador, Feira de Santana, Ita-
buna, Ilhéus, Porto Seguro, Vitória da Conquista, Jequié, Jua-
zeiro, Itaberaba, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Barrei-
ras e Teixeira de Freitas.

O processo busca a seleção de profissional que irá atuar na Fun-
dação de Desenvolvimento da Unicamp em Limeira, em jornada 
de 40 horas semanais, podendo variar entre os turnos diurno, no-
turno e misto. O salário oferecido é de R$ 1,5 mil. Os interessados 
devem se candidatar até o dia 25 de maio no Departamento de 
Ensino I – sala Funcamp da Faculdade de Ciências Aplicadas. Os 
documentos a serem apresentados no ato da inscrição são: cur-
rículo atualizado com endereço e telefone, cópia do documento 
de identidade e CPF ou Carteira de Habilitação, cópia do compro-
vante de ensino médio e cópia da carteira de trabalho que com-
prove experiência mínima de seis meses na função.

O profissional selecionado irá atuar no Centro de Atenção Inte-
gral à Saúde da Mulher (Caism) de Campinas. A carga horária é 
de 24 horas semanais, podendo variar entre os períodos diurno, 
noturno e misto, com escala de serviço. A remuneração mensal é 
de R$ 2,9 mil. A inscrição deve ser feita no Departamento de Re-
cursos Humanos do Caism pessoalmente ou por pessoa autori-
zada até o dia 29 de maio. É necessário levar currículo atualiza-
do com endereço e telefone, cópia do documento de identidade e 
CPF ou Carteira de Habilitação, cópia do comprovante de registro 
no Conselho Regional de Fonoaudiologia e cópia do comprovante 
de conclusão do curso superior de Fonoaudiologia.

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

FONOAUDIÓLOGO
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Segue a busca de 18 fugitivos, após uma explosão que derrubou parte do muro da 
Unidade Prisional de Ressocialização de São Luís 6. Mais dois foram encontrados

Mais dois são 
recapturados

VIDA

PENALVA

CIDADE OLÍMPICA

Suspeitos de golpes são detidos

Traficante é preso com maconha

11
FUGITIVOS

 foram recapturados

Uma ação da Polícia Civil, 
por meio da Delegacia da Ci-
dade de Penalva, sob ordem 
de dois mandados de prisão 
temporária, conseguiu pren-
der Raimundo Nonato Soares 
Moura, de 33 anos, Gildean 
Santos Mendonça, de 35 anos, 
e Domingos Moreira Moura, 
suspeitos dos crimes de furto 
mediante fraude e associação 
criminosa na região da Baixa-
da Maranhense.

A prisão foi coordenada 
pelo delegado Leonardo de 
Carvalho Moreira, informan-
do que Raimundo Moura é o 
chefe de uma associação cri-
minosa que atuava na cidade 
de Penalva e municípios vizi-
nhos, onde intermediava em-

SÃO CRISTÓVÃO

Preso suspeito da morte 
de agente penitenciário

Operação da Polícia Civil, por 
intermédio da Superintendên-
cia Estadual de Investigações 
Criminais (Seic), prendeu, no 
bairro do São Cristóvão, César 
França Vale Filho, mais conhe-
cido como “Filho”, de 23 anos.

O jovem foi detido em cum-
primento ao mandado de pri-
são preventiva, expedido pela 2ª 
Vara do Tribunal do Júri de São 
Luís, sob a suspeita da prática 

do crime de homicídio qualifi-
cado, ocorrido no dia 29 de se-
tembro de 2016, no bairro Au-
rora, em São Luís, tendo como 
vítima o auxiliar penitenciário 
Jairon dos Santos Cardoso. Na 
época do crime, uma mulher 
foi presa também por envolvi-
mento no crime. Um adoles-
cente foi apreendido por ter 
sido o autor dos disparos que 
mataram Jairon.

D
esde a fuga, registra-
da na noite do último 
domingo (21), após a 
explosão de um muro 

na Unidade Prisional de Resso-
cialização de São Luís 6 (UPSL 
6), policiais civis e militares, 
além dos serviços de inteligên-
cia das secretarias de Seguran-
ça Pública e de Administração 
Penitenciária, têm atuado de 
forma integrada para recap-
turar foragidos e identificar 
os envolvidos na ação. Até o 
fechamento desta edição, 11 
fugitivos foram recapturados, 
três morreram em confronto 
com a polícia e 18 continuam 
sendo procurados. Os últimos 
dois presos foram capturados 
no bairro do Quebra-Pote, du-
rante operação da polícia. Os 
recapturados foram Kássio Gir-
del Carvalho Ribeiro e Alisson 
Pereira Lima.

De acordo com o secretário 
de Segurança Pública, Jefferson 
Portela, a ação para conter mais 
fugitivos foi rápida e o trabalho 

de busca se estende também a 
outros estados. “Foi uma ação 
rápida e a ordem do governo do 
estado é recapturar e identifi-
car todos os autores do crime. 
Já foi aberto um inquérito na 
Seic e pelo Departamento de 

Combate ao Crime Organizado 
(DCCO). Além disso, estamos 
fazendo um trabalho integrado 
com os estados vizinhos, que 
já estão todos avisados”, deta-
lhou Portela. 

Paralelo ao inquérito ini-

DIVULGAÇÃO

1) Renato Costa Sousa

2) Flávio Lima da Silva

3) Ludmaylon Costa Barros

4) Marcos Alex Serra Lisboa

5) Raimundo Bruno dos S. Carvalho

6) Roni Peterson Silva

7) Vanderluz Gomes da Silva

8) Wellington Monteiro dos Santos

9) Natanael Santos Aguiar

10) Paulo de Caldas Santos

11) Ronalth Correia Coelho

12) Valdemir Laurindo Flores

13) Werdson Dayvid da Silva Melo

14) Jhemisson Ferreira Santos

15) Ronaldo Mourão Teixeira

16) Cláudio Kelson de S. Rodrigues

17) Edvandro Pereira Araujo

18) Gealison de Jesus Carvalho

OS 18 FORAGIDOS ciado na Polícia Civil, a Seap 
também abriu sindicância in-
terna para apurar as respon-
sabilidades. Além dos presos 
envolvidos, serão ouvidos os 
servidores que estavam de plan-
tão no dia da fuga. A suspeita 
de facilitação será investiga-
da com rigor. “As circunstân-
cias não combinam com nos-
sos procedimentos padrões de 
rotina, dentre os quais a ins-
peção de grades, justamente 
para verificar se estão ou não 
violadas. O caso será apurado, 
e os responsáveis punidos no 
rigor da lei”, garantiu o secre-
tário da Seap, Murilo Andrade 
de Oliveira.

kássio girdel 

e alisson pereira 

foram presos no 

quebra pote

“Filho” teria envolvimento no assassinato de Jairon Cardoso

préstimos bancários.
O crime era consumado, 

pois tais empréstimos eram 
realizados sem o consenti-
mento das vítimas, além de 

efetuar várias transferências 
do valor emprestado, causan-
do prejuízos a esses cidadãos.

Diante da situação, foi so-
licitada ao Poder Judiciário a 

expedição do mandado de pri-
são temporária. Os presos es-
tão custodiados na Delega-
cia de Penalva à disposição 
da Justiça.

Raimundo Nonato, Gildean Santos e Domingos Moura foram presos na Baixada Maranhense

Equipes do 6° Batalhão da 
Polícia Militar receberam uma 
denúncia que em uma residên-
cia, perto da feira do bairro Ci-
dade Olímpica, havia um in-
tenso tráfico de drogas. Feita 
a diligência, a guarnição con-
seguiu capturar Patrick Santos 
Barros, de 22 anos, mais conhe-
cido como “Biscuit”. Segundo 
informações da polícia, durante 

a presença da guarnição, Patri-
ck tentou esconder uma mo-
chila que portava os entorpe-
centes. Dentro da residência 
ainda havia uma muda do pé 
de maconha. 

Na mochila dele foram en-
contrados 240 gramas de maco-

nha, 14 papelotes de maconha, 
14 pacotes de crack, 13 petecas 
de crack, três cabeças de coca-
ína, duas balanças de precisão, 
quatro aparelhos celulares, a 
quantia de R$ 32 e mais uma 
muda de pé de maconha. De 
imediato, foi dada  voz de pri-

são e logo depois encaminha-
do para a delegacia da Cidade 
Olímpica, onde foi atuado por 
tráfico de drogas.  

O suspeito já tem três passa-
gens pela polícia por tráfico de 
drogas, furto e porte ilegal de 
arma de fogo de uso permitido.

 240
GRAMAS

estavam na mochila

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



ESPORTES www.oimparcial.com.br

Novidade 
e dúvida

no Sampaio
Atacante que esteve fora por suspensão tem estreia confirmada, e meia 

que teve uma entorse no tornozelo é dúvida para jogo em Alagoas
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Pontos fora de casa

O técnico Francisco Diá não pensa em ficar 
lamentando o tropeço e já quer o grupo 
focado para se recuperar do tropeço em 
casa no território do adversário. “Em uma 
competição como a Série C, perder em casa é 
sempre complicado. Não era o resultado que 
estávamos esperando, e agora vamos ter que 
buscar os pontos fora, na base da superação”, 
ressaltou o treinador boliviano.

Jogo-treino contra
o Santa Quitéria

Na última segunda-feira, 
os jogadores que não foram 
relacionados e os que não 
entraram em campo contra o ASA 
participaram de um jogo-treino 
contra a equipe do Santa Quitéria, 
vencido pelo Tricolor por 5 a 1.

Atacante Isac icou fora das duas primeiras 
partidas do time na Série C do Brasileiro

Fernando Sobral saiu de campo, contra o 
CSA-AL, com dores no tornozelo
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A
pós ficar de fora em 
duas rodadas, o atacan-
te Isac, enfim, poderá 
estrear pelo Sampaio 

Corrêa, na Série C do Campeo-
nato Brasileiro. O jogador tinha 
uma partida para cumprir sus-
pensão, que, de acordo com a 
diretoria do clube, estendeu-se 
a mais de uma partida por uma 
falha da própria Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF).

Com a presença garantida 
do atacante no time, o técnico 
Francisco Diá poderá montar 
a equipe da mesma forma que 
trabalhou durante a semana 
passada. Além de Isac, outro 
que pode entrar em campo é 
o meia Fernando Sobral, que 
teve uma melhora no torno-
zelo. Ele se machucou na der-
rota, por 2 a 0, para o CSA-AL, 
no último sábado, no Estádio 
Castelão.

Treinos até quinta-feira

O Tubarão vai trabalhar para 
aprimorar a equipe até amanhã, 
à tarde, pois, nas primeiras ho-
ras da sexta-feira (26), a equipe 
embarca para Alagoas. O voo de-
verá sair às 5h45, com chegada 
prevista para o começo da tarde 
em Maceió-AL. Em Arapiraca-
AL, o grupo ainda realiza uma 
última atividade, no sábado. A 
partida entre Sampaio e ASA 
será realizada, às 16h, do pró-
ximo domingo (28), no Estádio 
Coaracy Fonseca. 

A venda de ingressos para a 
terceira partida do Moto Club, 
na Série C do Brasileiro, já foi ini-
ciada. O Papão do Norte encara 
o Confiança. A partida contra os 
sergipanos será realizada neste 
sábado, e apenas dois setores do 
Castelão serão comercializados.

A diretoria rubro-negra dis-
ponibilizará apenas o setor 1, que 
custará R$ 20, e as cadeiras cober-
tas, a R$ 50. Os bilhetes de meia-
entrada também tiveram venda 
iniciada na segunda-feira (22).

Durante a semana os ingres-
sos poderão ser encontradas na 

Sede do Sócio-Torcedor do Clu-
be. Desde ontem, lojas creden-
ciadas pelo Moto estão fazendo 
a comercialização. No sábado, 
dia do jogo, a venda será feita 
apenas nas bilheterias do Está-
dio Castelão.

Sem vencer na Série C, o Moto 

é a única equipe que ainda não 
pontou na competição. Até aqui, 
foram dois jogos, com derrotas 
para Sampaio e Salgueiro.

A partida entre Moto e Con-
fiança será realizada no próximo 
sábado ((27), no Castelão. O con-
fronto está agendado para às 16h.

O desfecho que a Chapeco-
ense não desejava aconteceu. A 
Conmebol, no começo da tarde 
de ontem, puniu o clube brasi-
leiro pela escalação irregular do 
zagueiro Luiz Otávio, na parti-
da contra o Lanús, pela quinta 
rodada do Grupo 7 da Liberta-
dores. Com isso, a Chape está 
eliminada da competição conti-
nental - os pontos foram retira-
dos da equipe brasileira e com-
putados para o time argentino, 
com um placar de 3 a 0. Nesta 
noite, portanto, a Chapecoense 
entra em campo, diante do Zu-
lia, apenas com a possibilidade 
de alcançar a terceira colocação 
do Grupo 7, e uma vaga na Copa 
Sul-Americana.

Com a punição, a Chapeco-
ense terá sete dias para recorrer 
ao Comitê de Apelações da Con-
mebol. O sorteio das oitavas de 
final está marcado para o dia 7 de 
junho, em Luque, no Paraguai.

ESCALAÇÃO IRREGULAR

MOTO X CONFIANÇA

Chape é punida e está fora da Libertadores

Moto inicia comercialização de ingressos 
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Jogador mais vitorioso do vôlei nacional, o líbero Serginho monta projeto com seu time de coração e  
Guarulhos, onde morou no início da carreira; Timão confirma medalhista olímpico Sidão no elenco

Três sonhos realizados

16

Tempo que Serginho 
defendeu a Seleção

anos

História de Serginho na Seleção 

O líbero Serginho é o maior vitorioso da história da 
Seleção Brasileira. Em 16 anos de carreira, foram 
quatro medalhas olímpicas (dois ouros e duas 
pratas), além de dois títulos mundiais, dois da Copa 
do Mundo e uma série de Ligas Mundiais. É o único 
jogador de vôlei do país com quatro medalhas no 
currículo. Apesar do currículo, Serginho manteve a 
humildade ao vestir a camisa 10 do Timão. “Quem 
sou eu para usar a 10 do Corinthians, diante de Neto, 
Rivelino...Eu nem sei quanto vou ganhar, não tem um 
real público nesse projeto”, declarou.

Time inicia treinamentos no próximo mês

No comando do Corinthians estará Alexandre Stanzioni, ex-técnico do 
Campinas, vice-campeão da Superliga masculina de 2014/15. O Timão 
jogará as competições classificatórias para a Superliga, que tem início 
em outubro. Os treinos começam em junho. Em julho, a equipe disputa a 
Copa São Paulo e, na sequência, a Taça de Ouro, que dá vaga na Superliga 
ao campeão. “É importante que esse ano a gente tenha os pés no chão, 
estruturar o projeto. Não podemos nos comparar com os times de maior 
orçamento, pelo menos por enquanto. Estamos em negociação com alguns 
atletas, a equipe está formada já, com atletas jovens e experiêntes. Vamos 
revelar um pouco mais para frente... Como está em negociação, a gente 
evita falar. Mas tem gente que ganhou medalha olímpica, sim”, finalizou.

ESPORTES 
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INDIANÁPOLIS

Fernando Alonso se adapta às 500 milhas
É inegável que Fernando 

Alonso está adorando a expe-
riência de poder competir nas 500 
Milhas de Indianápolis. Quinto 
colocado no grid para a tradi-
cional prova norte-americana, 
o piloto tem distribuído sorri-
sos pelo paddock, além de estar 
ativo nas redes sociais, sempre 
mostrando satisfação em poder 
novamente brigar por um bom 
resultado.

 Em entrevista à TV espanho-
la Movistar, o bicampeão mun-
dial foi perguntando sobre como 
poderia comparar a Indy com 
a F1. “É muito difícil comparar, 
são formatos diferentes. Aqui 
funcionam algumas coisas que 
não funcionariam na F1. Lá tem 
classificação no dia, corrida no 
outro e acabou. As coisas aqui 
acontecem de outro jeito, a dis-
ponibilidade para outras coisas 

é bem maior. Eu estou aprovei-
tando tudo isso que a Indy ofe-
rece e entendendo ainda como 
funciona”, comentou.

O automobilismo norte-ame-
ricano tem como tradição uma 
maior aproximação do público 
com os pilotos, seja na Indy ou 
em categorias de turismo, como a 
Nascar. Por outro lado, a F1 sem-
pre foi mais restrita quanto ao 
acesso às suas grandes estrelas, 
fator que aos poucos está sendo 
transformado graças a chegada 
da Liberty Media, empresa com 
origem nos EUA. 

Alonso destacou a diferen-
ça, principalemte com relação 
à imprensa, mas evitou dizer o 
que prefere. “O contato com pú-
blico e imprensa é totalmente 
diferente. Estamos aqui conver-
sando no pit-lane, isso é impen-
sável lá. Está bem divertido, es-

Alonso diz que a Indy é diferente, na relação com a imprensa e fãs

NBA

S
erginho juntou três das 
suas maiores paixões 
para realizar um sonho: 
vôlei, Corinthians e a ci-

dade de Guarulhos. Nesta terça-
feira, em São Paulo, o líbero de 
41 anos anunciou o lançamento 
da equipe Corinthians/Guaru-
lhos de vôlei, que vai começar a 
disputar os principais torneios 
do país já neste ano. Corintiano 
roxo, com 16 anos dedicados 
à Seleção Brasileira de Vôlei e 
amante de Guarulhos, cidade 
onde jogou por quatro anos no 
início de sua carreira, o vetera-
no está realizado. “Guarulhos 
foi a cidade que matou minha 
fome quando eu precisei entre 
93 e 96, treinava lá e fez com o 
que me tornasse um cidadão 
de bem e um atleta olímpico. 
É muito difícil para mim estar 
aqui, pelo simples fato de po-
der jogar no time de coração. 
Quero agradecer a todos por me 

proporcionar uma alegria para 
mim, mas principalmente para 
minha família e nação corin-
tiana. O Corinthians não é só 
futebol, é paixão e religião. Vou 
dar a vida por esse time”, disse.

Durante sua apresentação, 
Serginho confirmou que Sidão, 
vice-campeão olímpico com a 
seleção em 2012, será um dos 
jogadores que estarão no Co-
rinthians. “Liguei e aceitou na 
hora, foi rapidinho”, revelou.

 O Corinthians 
não é só futebol, é 
paixão e religião 

Serginho,
líbero

Serginho foi 
apresentado no 

Corinthians e terá 
como companheiro 
Sidão, parceiro de 
Seleção Brasileira

tou vendo de perto a paixão dos 
fãs, o comportamento deles. É 
muito diferente, na F1 isso não 

teria como dar certo, o evento é 
outro, não teria como ter tanta 
liberdade”, afirmou.

O contato com 
público e imprensa 

é totalmente 
diferente. Estamos 
aqui conversando 
no pit-lane, isso é 

impensável lá. Está 
bem divertido, estou 

vendo de perto a 
paixão dos fãs

Fernando Alonso,
piloto

Manu Ginóbili 
pede tempo 
para pensar na 
aposentadoria

Uma lenda pode ter feito 
sua última partida na segun-
da-feira (22) na derrota para o 
Golden State Warriors por 129 
a 115. Manu Ginóbili, ala-ar-
mador do San Antonio Spurs, 
há 15 anos no time do Texas, 
deve anunciar a aposentado-
ria nos próximos dias. Qua-
tro vezes campeão da NBA, 
campeão olímpico, em 2004, 
e campeão da Euroleague, em 
2001, Ginobili acumulou todos 
os principais títulos do bas-
quete e se consagrou como 
um dos maiores atletas de seu 
país. Apesar do clima de des-
pedida no ginásio, o argenti-
no ainda não decidiu se dei-
xará as quadras. “Vou deixar 
passar alguns dias para tomar 
a decisão. O que está claro é 
que não é o momento para 
falar desse assunto, dado que 
nunca gostei de tomar deci-
sões quando tenho o coração 
agitado. Eu sinto que ainda 
posso jogar, mas não é isso 
que me fará tomar a decisão 
- disse o sul-americano.

Pelo Twitter, o jogador agra-
deceu ao time e aos torcedo-
res. “É muito difícil encontrar 
palavras para descrever meu 
sentimento depois do jogo de 
ontem. Muito obrigado”. 

Técnico ainda 
conta com o 
argentino 

Aos 39 anos, o argentino 
acredita que em três ou quatro 
semanas a decisão estará 
tomada. O principal ponto 
de hoje até esse prazo será a 
conversa com a esposa e com 
os três filhos, que, segundo 
ele, o deixa entre duas ótimas 
situações. “Uma é continuar 
jogando nesta liga com essa 
idade, aproveitando cada dia, 
jogando um esporte que eu 
ainda amo. A outra é ficar 
em casa, ser pai, viajar mais 
e curtir a minha família, 
passar mais tempo com eles. 
Independente do que seja, são 
duas opções maravilhosas. 
Não tem como ficar triste, não 
importa o que eu escolha”, 
celebrou o jogador.
Se o jogador ainda não tomou 
uma decisão, o treinador dos 
Spurs tem planos para Ginobili 
dentro de quadra na próxima 
temporada. Gregg Popovich 
vê utilidade para o camisa 
20 no plantel do time de San 
Antonio, mas destacou que irá 
apoiá-lo independente de qual 
seja a decisão. “Vocês sabem o 
que penso e como apoiarei que 
ele siga conosco, que não se 
aposente, mas a decisão final 
deve ser do próprio Manu. À 
parte de qual seja ela, o apoio 
e a admiração minha dentro e 
fora de quadra serão sempre 
as mesmas”, disse Popovich.
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Meu posicionamento de sempre foi 
claro com relação aos problemas 
e soluções que permeiam a nossa 

sociedade. E unir música e pensamento 
crítico é uma forma consolidada dentro 

do modelo de pensar a música do 
artista, além de outros temas vigorosos 

como o amor, a religiosidade, por 
exemplo. Acredito que esta é também 
uma forma de exprimirmos a nossa 

indignação com este momento político 
que o país atravessa

 
 Beto Ehongue, cantor

Eu estou muito feliz 
porque vou fazer 

novamente este show 
que ajudará outras 
crianças, além de 

mostrar outras canções 
que venho ensaiando

 
 Maria Vitória, cantora

O quê? 
Show Diretas 

Jah 

Quando? 
Sexta-feira 

(26), a partir 
das 21h

Onde? 
No Novas 

Fronteiras, 
no Vinhais 

Quanto? 
R$ 10,00

SERVIÇO 

O quê? Show Pisa na Fulô
Quando?  Hoje (24), a partir das 
19h
Onde? Cine Teatro São Luís
Ingressos: Troca por uma lata de 
leite em pó.

SERVIÇO 

Música e ideologia
política no palco

SOBRE BETO EHONGUE

Cantor e compositor Beto Ehongue apresenta o show Diretas 
Jah motivado pelo atual momento político que passa o Brasil

SAMARTONY MARTINS

A 
música é uma das vertentes da arte que co-
mumente é usada como ferramenta da ex-
pressão cultural de um povo. É por meio 
dela que músicos, cantores e composito-

res apropriam-se de sua estética para traduzir um 
conjunto de valores artísticos para relacionar arte 
e política em um contexto social e histórico. E é 

com este sentimento de transformação social por 
meio da arte que o cantor e compositor Beto 

Ehongue faz o show Diretas Jah nesta sexta-
feira (26), a partir das 21h, no Novas Frontei-
ras, no Vinhais. Beto Ehongue será acompa-
nhado pelos músicos Raflea (contrabaixo), 
Luciano Ricardo (bateria), Vizu (guitarra) 
e Leo Vander (percussão). O evento con-
tará ainda com participações de Dicy, do 
rapper Preto Nando e discotecagem de 
Victor Hugo.

Beto Ehongue, cantor que está há qua-
se duas décadas na cena cultural de São 
Luís, consolida a inventividade como 
compositor por retratar não somente 
a crítica social, mas também o roman-
tismo que alimenta a criação dos po-
etas e suas musas. Com arranjos que 
mesclam samplers, beats e percussão, 
à base do violão acústico, cordas e te-
clas elétricas, dando novo formato à 
sonoridade, a música de Beto Ehon-

gue pode ser identificada pelas referências mais 
variadas possíveis. 

O cantor revelou que o show foi motivado por 
sua inquietação artística e também faz alusão ao 
momento político que vive o Brasil. “Meu posicio-
namento sempre foi claro com relação aos proble-
mas e soluções que permeiam a nossa sociedade. 
E unir música e pensamento crítico é uma forma 
consolidada dentro do modelo de pensar a música 
do artista, além de outros temas vigorosos como 
o amor, a religiosidade por exemplo. Acredito que 
esta é também uma forma de exprimirmos a nos-
sa indignação com este momento político que o 
país atravessa”, explicou o cantor. 

Em uma nova fase de sua carreira, o artista en-
controu novas sonoridades, ampliando assim seu 
universo de temas, ritmos e de interesses. O cantor, 
que em suas composições mistura reggae, funk, 
ska, samba e elementos da cultura popular do Ma-
ranhão, encontrou sons  e muito mais que poderá 
ser visto em um repertório com músicas já conhe-
cidas do público, como Maria de Jesus, Inna Boreal, 
Beteu Um Branco, além de outras totalmente iné-
ditas que farão parte do CD do artista que já está 
sendo gravado, que são: Falha no Sistema, Deus 
da Esquina, Candomblack e outras mais. Em suas 
apresentações, Beto Ehongue faz um setlist que 
sempre inclui de forma incidental músicas de ar-
tistas de sua influência como Gilberto Gil, Lucas 
Santana, Mano Chao, dentre outras inspirações que 
abrem espaço para o improviso dentro do show.

Beto Ehongue possui uma respeitável 
trajetória na cena cultural de São Luis. 
Com a banda NegoKaapor, gravou CD 
e viajou o país na divulgação do mes-
mo, tocando em cidades como São Pau-
lo, Rio de Janeiro, Sousa/PB, Teresina, 
dentre outras. Este mesmo CD foi ven-
cedor nas categorias Melhor CD Pop, 
Melhor Música e Melhor Projeto Grá-
fico no Prêmio Universidade FM 2006. 
Nas edições de 2008 e 2012 do mesmo 
prêmio, ganhou nas categoria Melhor 
Musica Pop e Musica do Ouvinte, respec-
tivamente. Com o poeta Celso Borges, 
realizou o Projeto A Palavra Voanda e 
Sarau Cerol, já apresentado em alguns 
estados do Nordeste como Paraíba, Ce-

ará e também o Maranhão.
Seja atuando na composição 

de trilhas para filmes, como Re-
verso, de Francisco Colombo; En-
costo, de Júnior Balby; e Bicho de 
pé, também de Júnior Balby (esse 
vencedor de melhor trilha sono-
ra de vídeo no Guarnicê de Cine-
ma/2008), atualmente trabalha tam-
bém na composição de trilhas sonoras 
para 24 documentários sobre a vida e 
obra dos imortais da Academia Mara-
nhense de Letras a convite da Mavam 
e da própria Academia. Beto Ehongue 
& CanelasPreta firmam sua pulsação 
criativa e colocam lenha na fogueira 
da inquietação.

SOLIDARIEDADE

Maria Vitória faz show beneficente para ajudar as crianças 
SAMARTONY MARTINS

Um passeio pela música popular 
maranhense e brasileira. Essa é a pro-
posta do show Pisa na Fulô da canto-
ra mirim Maria Vitória, que acontece 
hoje (24), a partir das 19h, no Cine 
Teatro São Luís (antigo Cine Roxy, na 
Rua do Egito, Centro). A garota, que 
tem apenas 10 anos, vai mostrar ao 
público todo o seu talento interpre-
tando compositores como o  Cesar 
Teixeira, Chico Maranhão, João do 
Vale, Santacruz, Luiz Gonzaga, en-
tre outros. A  cantora faz ainda uma 
homenagem especial ao cantor Bel-
chior, ao interpretar o clássico Como 
os nossos pais, que ficou eternizado 
na voz de Elis Regina. 

No show, que está na sua terceira 
edição, Maria Vitória interpretará co-
nhecidas canções da Música Popular 
Maranhense, além de um pout-porri  
no clima das festas juninas e no ritmo 
das manifestações populares, como o 
bumba meu boi e o tambor de crioula. 
“Eu estou muito feliz porque vou fazer 
novamente este show que ajudará ou-
tras crianças, além de mostrar outras 
canções que venho ensaiando”, disse.

A garota canta profissionalmen-
te desde os cinco anos, quando rece-
beu o convite do cantor Cesar Nas-
cimento para uma participação em 
seu DVD, cantando Ilha Magnética. 
Em entrevista a O Imparcial, Maria 
Vitória revelou que uma das apresen-
tações mais marcantes foi a que fez 
durante o aniversário da cidade em 
2015, na Praça Maria Aragão, na qual 
a cantora mirim enfrentou um pú-
blico de mais de 20 mil pessoas. “No 
início, fiquei um pouco com medo e Cantora mirim Maria faz show Pisa na Fulô  reverenciando vários artistas maranhenses

nervosa, mas tinha que cantar. De-
pois comecei a me soltar e cantei”, 
lembrou Maria Vitória.  

Hoje, Maria Vitória divide seu tempo 
entre os ensaios e os estudos. Também 
está  se preparando para seguir carrei-
ra profissional. Maria Vitória está na 
expectativa de ser selecionada para 
o programa The Voice Kids, da Rede 
Globo, para o qual enviou alguns ví-
deos de suas apresentações. “Pedi-
ram dois vídeos dela cantando. Agora 
estamos aguardando o resultado da 
seleção”, explicou Ópera Night, mãe 
da cantora, que assina a produção do 
show, que terá caráter beneficiente. 
O ingresso pode ser trocado por uma 
lata de leite em pó. As doações serão 
destinadas ao Hospital Aldenora Belo 
e a Apae - Associação de Pais e Ami-
gos dos Excepcionais.  
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MALHAÇÃO
Keyla questiona Deco para saber se ele é mesmo o 
rapaz que conheceu. Ellen conta a verdade para Dó-
ris sobre o aplicativo. Lica é obrigada a almoçar com 
Clara e Luís. Lica e Clara discutem. Ellen comemora 
a decisão de Dóris com as amigas na lanchonete.

A FORÇA DO QUERER
Ruy e Zeca se enfrentam. Caio se preocupa com o 
que constatou sobre Silvana. Eugênio tenta se afas-
tar de Irene. Cibele provoca Ruy. Ivana pede a ajuda 
de Joyce para se maquiar. Eugênio conversa com a 
psicóloga da fi lha.. 

ROCK & STORY
Júlia fi ca assustada com o comportamento de Alex. 
Yasmin pensa em doar parte do dinheiro que arre-
cadou no bazar. Gordo decide aceitar a proposta de 
Laila. Marisa diz que precisa convencer Gilda a não se 
divorciar de Haroldo. Lázaro cogita fazer um acordo 
para pagar o que deve a Gui. 

NOVO MUNDO
Joaquim segue Jacinto. Thomas é rude com Anna. 
Joaquim afi rma para Peter que irá desmascarar Tho-
mas. Piatã tenta se aconselhar com Padre Olinto so-
bre Ferdinando. Jacira sofre pela decisão de Piatã de 
se separar dela. 
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Você está em ótima sintonia com os colegas 
de manhã. Estimule a troca de ideias, pois, 
juntos, vocês podem achar soluções bem 
criativas para agilizar as tarefas. Mais tarde, 
você pode preferir se isolar um pouco e 
cuidar das suas coisas sozinho(a). 

Sua dedicação ao trabalho pode render 
uma boa recompensa hoje. Ou talvez 
celebre a conquista de uma meta muito 
desejada. A Lua vai deixar seu signo mais 
extrovertido e será mais fácil

Sorte e criatividade vão facilitar as coisas para 
você de manhã. Faça uma fezinha, pois pode 
até ganhar uma grana extra. Bom astral 
para agilizar as tarefas, organizar sua rotina e 
deixar as pendências em dia. 

Assuntos de casa e família podem ocupar sua 
atenção no início do dia. Você terá facilidade 
para ver e resolver as complicações, então, 
ajude os parentes no que puder.

O desejo de progredir e alcançar o sucesso 
no que faz será maior e você deve fazer tudo 
que puder para crescer na profi ssão. Fique 
de olho nas oportunidades que deverão 
surgir e mostre que está pronto(a) para 
assumir novos desafi os. 

Você vai querer mais estabilidade no 
emprego, mas não tenha medo das 
mudanças: siga seus instintos para 
transformar desafi os em oportunidades de 
crescimento. 

>> 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

A manhã será perfeita para estudar 
ou aprender uma nova função no 
trabalho. Você será persistente e 
cumprirá suas tarefas com toda 
responsabilidade. 

O dia deve começar agitado e 
imprevistos podem trazer insegurança 
ou preocupação. Confi e na sua intuição 
e vença os obstáculos com serenidade. 

Você terá facilidade para atrair aliados e 
unir os colegas em torno de um objetivo 
em comum. O céu estimula as parcerias 
e indica sucesso numa sociedade com 
amigos. 

Ótimo pique para investir na carreira 
e batalhar pelos seus desejos mais 
ambiciosos. Pode ter boas mudanças e 
surpresas hoje. De manhã, você vai preferir 
agir sozinho(a), sem depender dos colegas. 

CÂNCER 21/06 a 21/07

Quem trabalha em sociedade terá boa 
sintonia com os parceiros. Juntos, vocês 
podem tomar decisões muito criativas e 
arrojadas hoje. Pode ganhar uma grana 
inesperada ao longo do dia. 

Você vai cumprir suas tarefas com muita 
disciplina, agilidade e responsabilidade. E 
ainda pode ajudar algum colega a resolver 
seus problemas. 

ESCORPIÃO 23/10 a 21/11

DIVULGAÇÃO
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Tatá Werneck ‘trolla’ 
pedido de casamento 

de Cauã Reymond 
Deixando ainda mais à mostra seu 

já característico bom humor, Tatá Wer-
neck acabou chamando a atenção, re-
centemente, até dos milhares de segui-
dores que Cauã Reymond possui, em 
seu perfil oficial no Instagram. Tudo 
porque a atriz, apresentadora e hu-
morista fez questão de comentar em 
uma postagem pra lá de romântica 
que o galã fez, chegando até a pedir a 
namorada, Mariana Goldfarb, em ca-
samento. “Eu quero casar com você. 
Te amo”, chegou a escrever o artis-
ta, na rede social, minutos antes de 
também já receber uma caprichada 
resposta da modelo. “Eu te amo. Tam-
bém quero casar com você”, foram as 
palavras deixadas por mariana, nos 
comentários da própria publicação. 
“Aceito. Desculpa. Achei que fosse para 
mim”, escreveu tatá, no mesmo clique, 
só fazendo com que os fãs do casal fi-
cassem ainda mais enlouquecidos e 
o número de curtidas de tal registro 
crescesse, ainda mais.  

Filho de Arlindo 
Cruz diz que pai 
‘está evoluindo’ 

após AVC
Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, 

está confiante na recuperação do 
pai, internado há mais de dois meses 
na Casa de Saúde São José, no Hu-
maitá, na Zona Sul do Rio de Janei-
ro. O sambista sofreu um Acidente 
Vascular Cerebral em 17 de março, 
está com o lado esquerdo parali-
sado e, até o início do mês, já ha-
via perdido mais de 30 quilos. “Ele 
está evoluindo. Energia positiva. Ele 
vai voltar. Eu tenho fé”, escreveu o 
compositor referindo-se ao pai em 
sua conta de Instagram, ao come-
morar o Dia do Abraço. “Um abra-
ço dado de bom coração é mesmo 
que uma bênção. Uma bênção, uma 
bênção...”, acrescentou Arlindinho.

Forrozão Tropicália
Domingo, dia 28 de maio, a 
partir das 16h,  tem Forrozão 
Tropicália no Boteco do Evan-
dro, no Maiobão. O show con-
tará ainda com várias atrações 
e bandas. Os ingressos ante-
cipados podem ser adquiridos 
no restaurante Cantinho da Jo 
ou Loja Abdon Som, no Maio-
bão. Mais informações: 98 
99618-3394.

Festança junina no Ceprama
O barracão de forro terá início 
no dia 26 de maio e seguirá 
até o dia 28 com Forro do seu 
Raimundinho e forro pé no 
chão e Inaldo Bartolomeu. Na 
sexta-feira dia (26), as atra-
ções serão Lelé de São Simão, 
Boi do Maracanã, Boi Barri-
ca, Boi de Nina Rodrigues, Boi 
da Maioba, além de shows de 
cantores maranhenses como 
Rosa Reis, Gabriel Melonio, 
Cesar Texeira e Daff é. 

Studium Jaqueline Mendes
Toda quarta-feira é uma festa 
no Studium Jaqueline Men-

des. Afi nal, é quando são ofertados 
os combos promocionais de lavagem 
especial com hidratação e escova 
mais pé e mão. Com unidades na Co-
hama e Calhau, o Studium segue as 
tendências da modernidade. 

Show Mara Pavanelly 
A nova casa de shows da Aveni-
da São Luís Rei de França, a Tom 
Music, prepara um grande even-
to para o dia 3 de junho, às 21h, 
com as cantoras Mara Pavanelly 
e Katia Aveiro, esta segunda uma 
atração internacional, direto de 
Portugal. O evento será aberto 
pelo cantor Wandim Reis. Ingres-
sos: R$ 50,00 (Área Vip), R$ 80,00 
(Frontstage) e R$ 90,00 (Camaro-
te), à venda na Central Gajo (Sho-
pping da Ilha), Plena Calçados 
(Rio Anil e Maiobão) e Bilheteria 
da Tom Music (Turu) Mais infor-
mações: (98) 98348-2222. 

Marcelo Rezende partiu para mais uma busca em sua 
cura. O apresentador do Cidade Alerta, da Record, que está 
em tratamento contra um câncer de pâncreas e fígado, via-
jou para um retiro espiritual, onde vai fazer suas orações, em 
companhia do amigo inseparável, Geraldo Luís. Na legenda 
de um vídeo que postou, Rezende escreveu: “A caminho de 
mais uma etapa da Cura. Realimentação alimentar, alinha-
mento do organismo e orações. Com a orientação do ESPÍ-
RITO DEUS”. Na gravação, Marcelo Rezende conta sobre sua 
busca. “Estou numa estrada a caminho da farmácia de Deus. 
Entro no segundo momento da minha cura, que virá, não só 
física, mas espiritual. Sherek (apelido que deu a Geraldo Luís) 
está me levando, e nós vamos fi car essa semana pedindo a 
Deus que nos abençoe. Agradeço o tanto que você está oran-
do por mim e está do meu lado. É isso que me deixa forte”. 

Cine Praia Grande 
Jackie EUA, 100 min, 14 anos, Dra-
ma. De Pablo Larraìn. Elenco: Nata-
lie Portman, Peter Sarsgaard, Greta 

Artistas maranhenses 
apresentam nova edição do 

projeto nosso bailinho
O projeto “nosso bailinho”, sucesso de público em São Luís, apresentado pelos cantores maranhenses Emanuel 

de jesus, Camila Boueri, Luciana Pinheiro e Marco Duailibe, com um repertório composto de sucessos, nos mais 
diferentes gêneros musicais, volta à cena, com uma nova edição dia 10 de junho de 2017, no Espaço Gaia. Uma 

proposta musical que reúne um público de diferentes gerações para reviver esses tempos áureos, ao som de can-
ções que vão da balada ao bolero, de Siney Magal a Glória Gaynor. Como novidade, nesta edição comemorativa de 
um ano, o grupo encerrará a noite com um repertório de São João, com sucessos da música maranhense, a exem-
plo de Parangolé, Tem quem queira, Estrela miúda, Boi de lágrimas e Bela mocidade. O show conta ainda, com a 

participação de dançarinos, que em alguns momentos do show fazem suas intervenções.

Game of Thrones: 
elenco promete 

ritmo acelerado na 
sétima temporada

Preparem-se, fãs de Game 
of Thrones. A sétima temporada 
promete ser diferente das ante-
riores por mais de um motivo: 
não apenas terá menos episódios 
(são sete, ao invés dos tradicionais 
dez), estará chegando ao inevi-
tável fim da série e, por isso, será 
hora de acelerar o passo. Os ato-
res Nikolaj Coster-Waldau e Kit 
Harington, intérpretes de Jaime 
Lannister e Jon Snow, conversa-
ram com a Entertainment Weekly 
e contaram que até eles toma-
ram um susto quando viram os 
roteiros da sétima temporada e 
notaram a rapidez dos aconte-
cimentos. “Sinto que estou sen-
do conduzido em um ritmo dife-
rente”, comentou Waldau. “Tudo 
aconteceu mais rápido do que eu 
estava acostumado... Muitas coi-
sas que normalmente levariam 
uma temporada inteira aconte-
cem em um episódio.”

Marcelo Rezende: "Estou a 
caminho da farmácia de Deus"  

NOSSO BAILINHO
A festa mais dançante da Ilha está 
de volta!! O NOSSO BAILINHO com-
pleta um ano e traz muitas novida-
des, que vão mexer com você!!  DIA 10 
DE JUNHO, ÀS 22H, no Espaço Gaia 
Slz (Em frente ao Rio Poty Hotel). Os 
cantores Emanuel de Jesus, Cami-
la Boueri, Luciana Pinheiro e Marco 
Duailibe estão preparando um gran-
de show, com sucessos que marca-
ram gerações, em todos os ritmos, e 
ainda o melhor do São João do Ma-
ranhão. Não fi que de fora!!  Garanta 
já o seu INGRESSO nas LOJAS CROCS 
(São Luís Shopping e Shopping da 
Ilha), Diva’s Studio de Beleza e Espa-
ço Gaia. 

Gerwig. Jacqueline Kennedy (Na-
talie Portman), inesperadamente 
viúva, lida com o trauma nos qua-
tro dias posteriores ao assassinato 
de seu marido, o então presidente 
dos Estados Unidos John F. Ken-
nedy. Sessões:  Segunda, Terça: 
18h.  Inteira: R$ 16 e Meia: R$ 8. 
Às segundas, todos pagam meia-
entrada.
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Ligue e anuncie: 3212.2042
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ARAÇAGI

CA000262 – CASA – 
VENDER – CENTRAL 
PARK /ARAÇAGY  - Ven-
de-se casa com 03 quar-
tos sendo 01 suíte, 03 
banheiros sociais, sala, 
copa/cozinha, varanda, 
piscina R$ 300 MIL

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

ARAÇAGI - OPORTU-
NIDADE ÚNICA! Ven-
de exc. Casa em cond. 
De alto padrão, refor-
mada e ampliada c/ 200 
m², 03 stes, 02 vagas 
de gar., área ampla de 
lazer c/ churr. (privati-
vo). Vende-se c/ móveis 
projetados. Não perca 
tempo! Venha conferir! 
3227-3099 / 9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

Vende exe. casa dup. c/ 
180 m², toda no porc. , 
c/ 4 quartos , sendo 2 
suítes, sala p/ 2 amb., 
lavabo, cozinha ampla, 
DCE , var. pisc. c/ chur-
ras. Coz .de apoio , gara-
gem  p/ 3 carros , portão 
de alum. Aut. Não per-
ca essa oportunidade.  
3227-3099/9973-4073 
www.bmendesimo-
veis.com.br

ALEMANHA 

CA000249 - CASA - ALE-
MANHA Vende-se exc. 
casa c/terraço, gara-
gem, sala de estar, 
sala de jantar, 3 qrtos 
(s/2 stes), coz., área de 
serviço, lavanderia, dce 
e qntal. Exc. localiza-
ção, próxima à Aveni-
da dos  Franceses R$ 
300 MIL (98) 31814600| 
981599890 / 99832772 
/ 982238422

ANIL

ANIL/CANAÃ  - CA00005 
-Vende-se casa c/ áre-
as livres, terraço cober-
to, varanda lateral, sala 
ampla (estar/jantar), 
wc social, 2 qrtos (s/1 
ste), copa/coz., área de 
serviço, lavanderia, dce, 
piscina. R$ 230.000,00 
3248-6709 / 99983-2772 
oi / 98223-8422 tim   

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

ALTO TURU

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

Quer vender, alugar, 
passar ou trocar? Anun-
cie. É só ligar: (98) 3212-
2039.

ALTO DO TURU - COD 
[575] Vende-se uma casa 
c/ garagem, sala, copa, 
coz., 2 qrtos, wc social, 
lavanderia e quintal. Va-
lor: R$ 60.000,00. TR: 
3238-3583/99973-9137.

ALTO DO TURU II – COD 
[485] Vende-se casas 
novas c/portão de alu-
mínio, gar. p/ 3 carros, 
sala, copa, coz. ameri-
cana, 3 qtos, 1 wc social, 
1 ste e 1 semi - ste, jdim 
de inverno, caixa d’agua, 
poço artesiano. Valor R$ 
170.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

BELIRA

CRECI: 819 -A14 - Vendo 
casa c/ 2 salas, 2 quar-
tos, 2 banheiros + de-
pendência 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, cozi-
nha americana, 2 quar-
tos sendo 1 suíte, 1 wc 
social. Obs: Laje pronta 
p/ receber o 2º piso. Va-
lor R$ 160.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

CALHAU

CALHAU - Vendo ou 
alugo casa duplex em 
cond. fechado c/4 qr-
tos s/3 stes, DCE e as 
demais dep., Venda: 
R$ 550.000,00 Loca-
ção: R$ 2.800,00 com 
a taxa de condomínio 
incluída Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
988168000 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br 
COD: 9582.

CALHAU - CA000154 
- Vende-se linda casa 
c/terreno de 1100m² 
de área total, duplex, 
c/móveis plan., 3 stes, 
s/1 c/closet, banheira, 
sala de tv, coz., lavande-
ria, dce completo, qntal 
amplo, piscina, churr., 
vagas de garagem R$ 
1.000.000,00 3248-6709 
/ 99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2039  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oim-
parcial.com.br.

CIDADE OPERÁRIA

Cidade Operária cód.
[619]- Casa para 
eventos c/ salão de 
festas, escritório, va-
randa, churr., coz., 2 
wcs e estacion.,Tra-
tar:32383583/999739137

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2039  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oim-
parcial.com.br.

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 uni-
versidade UEMA, ôni-
bus na porta Valor: R$ 
200.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2039  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oim-
parcial.com.br.

COHAMA 

COHAMA - Vende Casa 
no Cond. Pienza, na 
Cohama, c/ 168 m² pri-
vativos, c/03 qrtos s/1 
ste, sala de estar/jan-
tar, WC social, coz. c/ 
área de serviço, DCE, 
Área de lazer c/ piscina 
e Churr., garagem para 
04 carros. Venha con-
ferir! 3227-3099 / 9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

 COHAMA - CA000182 - 
Vende-se casa em cond.
fechado, nasc., c/mó-
veis plan., c/3 qrtos, s/1 
ste, wc social, sala, coz., 
lavanderia, qntal am-
plo, 2 vagas de gar.R$ 
480.000,00 3248-6709 / 
99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2039  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oim-
parcial.com.br.

CRECI: 819 -A12 - Ven-
do casa em condomínio 
fechado, sala p/ 2 am-
bientes, 01suíte c/ ar-
mário, 01 semi suíte c/ 
armário, 1 quarto, cozi-
nha c/ armários 2 vagas 
cobertas e área de lazer 
completo. (98) 99971-
2945 / 98845-6228 / 
98119-4495.

COHAMA - Vendo casa 
c/3 qrtos s/1 ste, varan-
da, DCE, coz., área de 
serviço, gar.p/ 4 car-
ros R$ 350 mil Tr.: 
32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br COD: 9425

Quer vender, alugar, 
passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: 
(98) 3212-2039  ou nos 
envie e-mail para: tem-
classificados@oimpar-
cial.com.br.

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

Vende ótima casa ,em 
cond. fechado, na Rua 
Aririzal, nasc. total, c/ 
100 m² privativos, c/ 03 
qtos sdo 01 ste e 01 se-
misuíte, sala, coz., va-
randão, churrasqueira e 
coz. de apoio no fundo, 
gar. p/ 02 carros, área 
de lazer com churrasq., 
piscina, salão de festas e 
vários quíosques. Apro-
veite! 3227-3099 / 9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br 

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

COHAB

CA000266 – CASA- VEN-
DA – COHAB ANIL III  -  
VENDE-SE UMA CASA 
COM 4 QTOS, SENDO 
UMA SUITE,SALA,CO-
PA/COZINHA,WC SO-
CIAL,DISPENSA,DPE 
,QUINTAL,GARAGEM 
PARA 2 CARROS. R$ 
230 MIL.

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

COHAB - CA000120 - 
Vende-se casa cm sala, 
copa, coz., 2 qrtos, 2 
wc, s/1 ste, dispensa, 
qntal amplo c/ lavande-
ria, vaga de gar.Próx.a 
avenida R$ 200.000,00 
3248-6709 / 99983-2772 
oi / 98223-8422 tim

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

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

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

Quer vender, alugar, 
passar ou trocar? Anun-
cie. É só ligar: (98) 3212-
2039.

COHAJAP

CA000174 - Vende-se 
casa duplex c/3 gar., 
jardim, hall, sala de es-
tar/jantar, wc social, 7 
qrtos (s/2 stes e 2 semi
-stes), copa, coz., área 
de serviço, lavanderia, 
dce, 3 varandas, varan-
da gourmet, piscina R$ 
670.000,00 3248-6709 / 
99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

CA000158 - Vende-se 
casa em cond. fecha-
do,c/3qrtos (s/1 ste e 
1 semi-ste),2 vagas de 
gar., dce, wc social, 
sala, coz., cond. c/ 
área de lazer completa 
R$ 420.000,00 3248-
6709 / 99983-2772 oi 
/ 98223-8422 tim

COHASERMA

CA000175 - Vende-se 
ou aluga-se casa du-
plex c/ sala de estar, 
sala de tv e jantar, 4 
stes (s/1 c/ closet), 
wc social, lavabo, 
coz. planejada, área 
de serviço, lavande-
ria, dce completo, 
vagas de garagem 
R$ 800.000,00. Loca-
ção: R$ 2.500,00. 3248-
6709 / 99983-2772 oi / 
98223-8422 tim
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COHASERMA - COD 
[568] Vende - se uma 
casa c/portgaragem 
p/3 carros, são elétri-
co, sala em 2 ambien-
tes, copa, coz., escri-
tório, despensa, dep.
de empregada,  4 qrtos 
s/1 ste , 2 WC Social, 
piscina, churr., qntal 
e área de serviço. Va-
lor: R$ 550.000,00. TR: 
3238-3583/ 99973-9137.

COHATRAC 

Cohatrac IV cód.[627]- 
Casa c/terraço, gar.p/3 
veículos, sala, copa, 
coz., 3 qrtos s/1 ste, 2 
lavabos, 2 WC reversí-
veis, DEC, lavanderia, 
área de serviços. Va-
lor R$280.000,00 Tra-
tar:32383583/999739137

Cohatrac I cód.[628]- 
Casa bem localizada 
perto de tudo Cohatrac I. 
Valor R$300.000,00 Tra-
tar:32383583/999739137

Cohatrac Primavera 
cód.[622]- Vende-se 
casa muito bem lo-
calizada c/ terraço, 
gar.p/ 2 veículos, sala 
de estar, sala de jantar, 
coz., 3 dormitórios s/ 2 
stes, área de serviços. 
Valor R$170.00,00-Tra-
tar:32383583/999739137

COHATRAC IV-Cód.
[607]- Casa c/terraço, 
gar.p/ 3 veículos, sala de 
estar, copa, coz., wc so-
cial, varanda, lavanderia 
coberta e qntal. Valor: 
R$ 250.000,00 - Tratar: 
32383583 / 999739137

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

COHATRAC I - COD [588] 
Vende-se uma casa com 
sala, copa, cozinha, 2 
quartos, wc social, la-
vanderia e quintal, óti-
ma localização. Valor 
R$ 140.000,00. Tratar: 
3238-3583/ 99973-9137.

COHATRAC IV - COD 
[589] Vende-se uma 
casa c/ portão elé-
trico, 3 vagas cober-
tas na garagem, sala, 
copa, coz., 3 qrtos s/1 
ste, wc social, área de 
serviço e quintal. Va-
lor: R$ 200.000,00. TR: 
3238-3583/ 99973-9137.

COHATRAC IV - COD 
[540] Vende-se uma 
casa c/ gar. p/ 2 ve-
ículos, sala, copa, 
coz., 2 qrtos s/1ste, 2 
wcs social, dce e la-
vanderia. Valor: R$ 
200.000,00. TR: 3238-
3583/ 999739137.

COHATRAC IV – cod 
[439] Vende-se uma casa 
c/ garagem p/ 2 carros, 
sala em 2 ambientes, 
coz., 3 qtos, sendo 1ste 
c/closet, qntal cimen-
tado c/área de serviço 
coberta, cisterna c/4mil 
litros + caixa d’água, 
c/1 mil litros, c/ótimo 
acabamento. Em fren-
te ao shopping passeio 
do Cohatrac. Valor: R$ 
250.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

COHATRAC - Vende casa 
c/2 andares, o 1º andar 
c/ 2 qtos, sdo 1 ste, gar.
coberta p/2 carros, sala 
c/ 2 ambientes, 1 coz 
grande, WC social, 2 
jdins de inverno, qntal 
e 2 portões de alumí-
nio, sdo 1 de pedrestre. 
2º andar c/ 2 qtos, sdo 
1 ste, 1 varanda gran-
de coberta, 1 despensa. 
Aproveite! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br 

COHATRAC I – cod [409] 
– Vende-se uma casa 
com portão de fer-
ro, 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 elétri-
ca atualizada. Valor R$ 
280.000,00 TR: 3238-
3583 / 999739137.

cod [365] Vende-se linda 
casa c/portão de alum., 
gar. p/ 2 carros, copa, 
sala, coz.,3 qtos s/ 2 
stes, 1 WC social, área 
de serv.coberto, quin-
tal, deposito, área livre, 
2 caixa de água no for-
ro, a casa fica próx.ao 
supermercado Maciel. 
Valor R$ 250 mil. TR: 
3238-3583 / 99937-9137.

COHATRAC IV – COD 
[481] Vende-se uma 
casa c/portão de alu-
mínio,  gar.p/ 3 carros, 
sala de estar, sala de 
jantar, 3 qtos sendo 1 ste 
ampla e jdim de inverno,  
1 wc social, coz., coz.de 
apoio, lavanderia cober-
ta, despensa e quintal. 
Valor R$ 250.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

Villágio Cohatrac V cód.
[629]- Casa com terraço, 
garargem para 2 veícu-
los, sala de estar/jantar, 
cozinha com bancada 
americana, banheiro so-
cial, 3 quartos sendo 1 
suíte, área de servios, 
lavanderia e quintal. Va-
lor R$200.000,00-Tra-
tar:32383583/999739137

Loteamento Saraman-
ta cód.[623]- Casa bem 
localizada com Portão 
elétrico, sala, 3 quartos 
sendo 1 suíte, wc social. 
Valor R$190.000,00-Tra-
tar:32383583/999739137

ESTRADA DE RIBAMAR

Aluga-se casa no Con-
domínio Amaral de Mat-
tos, c/ 3quartos sendo 
1 suíte, prox. ao Pátio 
Norte Shopping. Tr: 
3258-5629 / 99129-6797 
98845-4785 / 3083-0799 
/ 98142-7703

Vendo casa na Estra-
da de Ribamar, Resid. 
Pq. dos Rios, com va-
randa, sala 2 quartos, 
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 RAPO-
SA - 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 inverno, 
área de lazer comple-
ta e quintal gramado. 
Valor: R$ 180.000,00. 
TR: 3238-3583/99973-
9137.

HABITACIONAL TURU

HABITACIONAL TURU 
- CA000103 - Vende-se 
casa c/3 qrtos (s/1 ste 
e semi-ste), sala, copa/
coz., wc social, vagas 
de gar., área de servi-
ço, qntal e área livre. R$ 
350.000,00 3248-6709 / 
99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

Quer vender, alugar, 
passar ou trocar? Anun-
cie. É só ligar: (98) 3212-
2039  

JARDIM AMÉRICA

JARDIM AMÉRICA - COD 
[590] Vende-se uma casa 
c/ portão de alumínio, 
garagem coberta p/ 2 
carros, sala, copa, coz., 
2 qrtos s/ 2 stes, coz. de 
apoio e qntal. 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 in-
verno, 4 qrtos s/3 stes, 
área de serviço e qntal. 
Valor: R$ 180.000,00.Tr: 
3238-3583 / 999739137.

JARDIM ELDORADO

ELDORADO- VENDE 
casa em cond. fecha-
do, c/ varanda, sala, 2 
quartos, 1 suíte, wc so-
cial, coz., c/armários, 
área de serviço e ga-
ragem. R$ 330.000,00 
3268-3390 / 99976.7018.

JD SÃO CRISTOVÃO

JD SÃO CRISTOVÃO - 
CA000086 - Vende-se 
casa c/5 qrtos, 3 wcs 
sociais, vagas de gar.
Ligue e agende uma vi-
sita. Aceita veículo c/
parte do pagamento R$ 
180.000,00 3248-6709 / 
99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

 IPEM SÃO CRISTOVÃO

VENDE CASA COM SALA, 
03 QUARTOS, WC SO-
CIAL, COZINHA, QUIN-
TAL E GARAGEM. R$ 
170.000,00 - 3268.3390 
- 99976.7018

LIMA VERDE

COD [516] Vende-se uma 
casa bem próx.da aveni-
da, rua sem asfalto, c/ 
terraço, gar. p/ 2 veículos, 
sala de estar, 2 qtos, wc 
social, coz.e amplo quin-
tal. R$ 115.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

MARANHÃO NOVO

VENDE-SE CASA - com 
3 qrtos s/2 stes, sala, 
coz., garagem e escri-
tório R$ 320.000,00 Tr: 
3235.6687/ 3235.6477 / 
99971.2399/ 98816.8000 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br COD: 9389

MAIOBÃO

MAIOBÃO - CA000101- 
Vende-se exc.casa em 
cond.fechado, nasc., c/
móveis plan., 3 qrtos, 2 
wc (s/1 ste), sala, copa, 
coz., qntal amplo, piso 
no porc. R$ 270.000,00 
3248-6709 / 99983-2772 
oi / 98223-8422 tim

 MAIOBÃO - CA000186 - 
Vende-se exc. casa, nasc., 
c/varanda (gar.), sala de 
estar/jantar, 2 qrtos, coz., 
área de serviço, lavande-
ria. Terreno Lateral. Área 
total: 16 x 20 (320 m²), 
Área Construída: 90 m² 
(aprox). V: R$ 160.000,00 
/3248-6709 / 99983-2772 
oi / 98223-8422 tim

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

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

cod [376] Vende-se  uma 
belíssima casa c/2  pav., 
1piso, portão de alum., 
gar. p/3 carros, sala, 
coz., 3 qtos s/1 ste, 1 
WC social, piso lajo-
ta, forro PVC área li-
vre, dep. de empregada, 
área de serv. coberta. 2 
piso, salão grande co-
berto e piso que pode 
fazer vários qtos Valor 
R$ 210.000,00 TR: 3238-
3583 / 9973-9137. 

MAIOBÃO – cod [460] 
Vende-se uma casa c/
garagem p/2 carros, 
sala copa coz., 3 qtos, 
sendo 1 ste, WC social, 
qtal c/lavanderia co-
berta, forro de PVC, 
piso de lajota. Valor R$ 
170.000,00. TR: 3238-
3583 / 999739137.

Vende excelente casa 
quitada, com 2 quartos 
sendo 1 suite, 02 salas, 
WC social, cozinha am-
pla, terraço, garagem p/ 
2 carros. Venha conferir. 
3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.
com.br

COD [526] Vende-se 
uma casa c/gar., sala, 
copa, coz.,ampla, 2 qr-
tos 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 quintal. Valor: 
R$ 50.000,00. TR: 99973-
9137 /3238-3583.

MONTE CASTELO

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

OLHO D’ÁGUA

Olho D’água - Vendo ou alu-
go casa c/área total: 170m², 
garagem coberta p/2 va-
gas, sala de estar/jantar, 2 
dormitórios, s/1 ste c/closet, 
wc social, coz., lavanderia, 
área de circulação lateral 
e qntal, todos os compart. 
da casa são mobiliados c/ 
armários embutidos, cond. 
composto de 04 áreas de 
lazer, com piscina, quadra 
esportiva, playgroud, churr. 
e espaços para festas. Ven-
da: R$ 350.000,00 Locação: 
R$ 2.000,00 Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
988168000 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br 
COD: 9580

CA000025 - Vende-se casa 
em cond. fechado, c/ mó-
veis plan., piso no porc., 
sala de tv, copa, coz. ame-
ricana, 3 qrtos,4 wc s/3 
stes, qntal amplo, dispen-
sa, gar. coberta p/ 2 car-
ros. Cond. c/área de lazer 
completa.R$ 490.000,00 
3248-6709 / 99983-2772 
oi / 98223-8422 tim.

PARQUE AMAZONAS

Ccsa c/ 03 qrtos,sendo 
1 suíte,sla com 2 amb. 
Coz. Americana,2 vagas 
na grg. Valor R$240 mil.
( Aceitamos carta crédi-
to) Contato: (98) 99129-
8697.(C-12/6)

PAÇO DO LUMIAR

Vde casa em Cond. Fec. 
c/ apenas 11 csas, no 
Cond. Ville Lumiar, c/ 
84,41 m² privativos, c/ 2 
qtos  do 1 suíte, Sla p/ 2 
amb. WC social, varan-
dão, coz. c/ área de serv.  
área de lazer c/ pisci-
na, churras.  e jardins, 
gar, c. elétrica e portão 
de alumínio. Não per-
ca esta oportunidade.   
3227-3099 / 9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

PARQUE  ATENAS

Casa nova c/ 223 m² 
privativos, 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, escri-
tório, WC social, coz c/ 
área de serviço, amplo 
quintal, gar p/ 3 carros, 
por apenas R$ 680 MIL. 
Venha conferir, não perca 
tempo. 3227-3099 / 9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br

PARQUE SABIÁ

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

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 qntal. Valor: R$ 
150.000,00. TR: 99973-
9137/3238-3583.

PARQUE JAIR
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-
Vendo ou troco por ou-
tro imóvel, uma casa 
no Parque Jair, com 
terraço, quarto, sala 
ampla, cozinha, ba-
nheiro e quintal. Pre-
ço a combinar. Tratar 
c/ D. Rosa, nos conta-
tos (98) 99913.0431 e 
98706.7587. (L-)

QTAS DO CALHAU

Vende mansão c/645 
m² 3 pavtos, c/4 sts c/ 
arm, esc, 3 sls amplas, 
WC soc, 2 cozs, depósi-
to, dispensa, 02 DCE, 5 
gars, área de lazer c/ 
piscina c/ iluminação, 
churrasque, hidro mas-
sagem excel localiz c/ 
vista p/ o mar, Aprovei-
te. 3227-3099 / 9973-
4073. www.bmendes 
imoveis.com.br

Vendem-se casas novas 
em Cond. Fechado, próx 
à praia, c/ 260 m² pri-
vativos, em terrenos de 
340 m², duplex c/ 4 stes, 
2 salas amplas, jd. de 
inverno, WC social, co-
zinha c/ área de serviço, 
gar. p/ 3 carros, LOC. 
PRIVILEGIADA. Venha 
conferir. 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

Exc. Cond. Fechado em 
construção c/ apenas 
6 casas na melhor, lo-
calização da cidade, c/ 
230 m² priv.(cada), du-
plex, toda no porcela-
nato, c/ 03 sts sdo 01 
master, esc., sala p/ 03 
ambientes, lavabo, sala 
íntima, coz. Ampla, DCE, 
ampla área livre, 02 gar. 
Por apenas R$ 950 MIL. 
Aproveite. 3227-3099 / 
9973-4073 
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Vde ótima casa c/ 500 
m² de área construida 
c/ 04 amplas suítes, c/ 
armários e closet, sala 
ampla p/ 4 ambientes 
c/ pé direito duplo, la-
vabo, home theater, co-
zinha c/ armários, chur-
rasqueira, cozinha de 
apoio, piscina e jardins. 
Garagem para 03 carros. 
Excelente localização. 
Aproveite! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

RENASCENÇA II

Jardim Renascença II - 
Vendo casa c/área de 
360m², toda no por-
cel., nascente, c/4 qr-
tos s/3 stes e semi-stes, 
varanda,, garagem p/5 
carros, sala de estar/ 
jantar, copa/ coz., cis-
terna, DCE, qntal,  la-
vabo, área de serviço 
completa R$ 550.000,00 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

Casa com 3 stes + 1 qrto, 
todos os compartimen-
tos c/ moveis projeta-
dos, DCE, piscina, churr., 
ETC R$ 900.000,00 Tr: 
3235.6687/ 3235.6477 
/ 99971.2399 / 
98816.8000 www.ayr-
tonejulioimoveis.com.
br COD: 9390.

REC. DOS VINHAIS

Recant o dos Vinhais - 
Vendo casa nascente c/
área de 300m² c /5 stes, 
sala ampla, copa/coz., 
wc social, DCE de em-
pregada, área de ser-
viço completa, churr., 
gar.p/3 carros, área de 
lazer c/piscina e qua-
dra R$ 600.000,00 Tr.: 
32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br COD: 9409

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 JOSÉ DE RIBAMAR

São José de Ribamar - 
Vendo casa duplex c/ 
área de 265m² c/ 3 qr-
tos s/1 ste, wc social, 
varanda, gar.p/2 car-
ros, coz., sala, qntal e 
escritório R$ 140.000,00 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br COD: 9441

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.

TURU

TURÚ - Vende-se casa 
em fase de construção, 
com terreno 10x20, com 
três quartos (sendo 01 
suíte), sala, copa/co-
zinha, banheiro so-
cial. Próximo à Chá-
cara Brasil. Valor R$ 
60 Mil Reais Tr: 3248-
6709 / 99983-2772 OI 
/ 98223-8422 TIM

TURU - CA000178 - 
Vende-se linda casa 
toda reformada c/ter-
raço/gar., sala ampla, 
jd. inverno, wc social, 
sanca, porc., 3 qrtos 
(s/1 ste master c/clo-
set), coz., área serviço 
e qntal. Cond.c/guarita 
24 horas, áreas de Lazer 
c/piscina, bar, churr.,sl 
festas. Loc.privilegiada 
R$ 420.000,00 3248-
6709 / 99983-2772 oi 
/ 98223-8422 tim

TURU - CA000116 
Vende-se exc. casa 
em cond.no TURU, c/3 
qrtos, s/1 ste, 2 vagas 
de gar. ótima localiza-
ção! R$310.000,00 3248-
6709 / 99983-2772 oi / 
98223-8422 tim

Vende casa c/ 90,65m², 
novas, em condomínio 
fechado, com 3 quartos 
s/ 1 suite, sala de estar 
e jantar, WC social, cozi-
nha com área de serviço, 
garagem, área de lazer 
c/ piscina, salão de fes-
tas e churrasqueira, 
pagamento facilitado. 
3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.
com.br

ANIL 

CA000260 – CASA – 
ALUGAR – ANIL  - Alu-
ga-se casa próximo à 
Avenida Santos Du-
mont, com 03 quar-
tos sendo 01 suíte, 
banheiro social, de-
pendência de empre-
gada, sala, copa/cozi-
nha, vaga de garagem. 
R$ 1.500,00.

Quer vender, alugar, 
passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: 
(98) 3212-2039

ANIL- COD [585] Alu-
ga-se uma casa c/ 
portão de alumínio, 
sala, copa, coz., 3 qr-
tos s/ 1 ste, wc social, 
área de serviço cober-
ta, depósito, dep.de em-
pregada, qntal grande 
e cerca elétrica. Valor: 
R$ 1.500,00.  TR: 3238-
3583/99973-9137

MONTE CASTELO

MONTE CASTELO – 
CA000190- Aluga-se 
casa duplex c/5 qrtos, 
s/2 stes,wc social, sala, 
coz., sacada, qntal am-
plo, lavanderia, vagas de 
garagem. R$ 4.500,00 
3248-6709 / 99983-2772 
oi / 98223-8422 tim

OLHO D’AGUA

Olho d´agua- Aluga 
exc. casa duplex em 
1.080m² de terreno c/ 
435 m² de área priva-
tiva c/ 04 stes, todas c/ 
armarios, splits, camas, 
sdo que a master c/ clo-
set e Hidro, slas de estar, 
jantar, íntima e  de tv, 
varandas, coz c/ ármar, 
DCE, ampla área livre 
c/ jardins, piscina, gar. 
p/ 06 carros. Aproveite! 
3227-3099 / 9973-4073  
www.bmendesimoveis.
com.br

PARQUE ATENAS

Aluga ou vende-se casa 
no parque universitá-
rio, guajajaras, aceita-se 
proposta Tratar: 3258-
5629 / 9 9129-6797 / 9 
8845-4785 / 3083-0799

PLANALTO VINHAIS

CA000248 - PLANALTO 
VINHAIS - Vende-se exc. 
casa c/áreas livres, ter-
raço, gar., sala de estar, 
jantar, 3 qrtos, Wc so-
cial, copa/coz., área de 
serviço, lavanderia, DCE 
e qntal amplo. Localiza-
ção privilegiada. Ao lado 
de comércios, escolas, 
faculdades, shopping e 
praias. Ligue: 98 9-8127-
0055 ou 98 9-8119-9344 
e agende sua visita. V: 
R$ 290.000,00 - Acei-
ta financ. bancário. R$ 
300 mil 

CHÁC. BRASIL TURÚ

Aluga Exc. Casa em terre-
no de 900 m², toda avaran-
dada, c/04 qtos s/2 stes, 
ampla sala de estar e sla 
de TV , WC social, coz. c/
armários, DCE, cozinha de 
apoio, ampla área livre, 
garagem p/04 carros. Ve-
nha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

COHAJAP

Aluga casa c/sala, 2 qr-
tos, wc social, suíte, coz., 
dce, qntal e garagem R$ 
1.300,00 - 3268.3390 - 
99976.7018.

COHAFUMA

Cohafuma - Alugo casa 
duplex c/5 qrtos s/ 2 stes, 
sala, 2 wcs, garagem p/ 5 
carros, dce, área de servi-
ço completa. R$ 4.500,00 
Tr.: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

A3 – Alugo casa c/ 03 
quartos, sendo uma suíte, 
garagem p/ 2 carros, sala, 
cozinha, quintal amplo, 
bem localizada, próximo 
de tudo. (98) 99971-2945 / 
98845-6228 / 98119-4495.

IVAR SALDANHA

Aluga-se Casas c/ 2 Quar-
tos e Demais dependências 
apartir  de R$ 450,00  na 
Ivar Saldanha.  3258-5629 
/ 98845-4785  99972-6980 
/ 3083-0799 / 98142-7703.

JOÃO PAULO

JOÃO PAULO - CA000173 
– Aluga-se casa c/qr-
to,wc social, coz., qntal. 
Ótima localização Valor 
R$ 700,00 3248-6709 / 
99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

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

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2039  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oim-
parcial.com.br.

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/ ilu-
minação, churrasqueira, 
hidro massagem exce-
lente localização c/ vis-
ta p/ o mar,  Aproveite. 
3227-3099 / 9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2039  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oim-
parcial.com.br.

RECANTO DO VINHAIS

RECANTO VINHAIS - 
CA000033 – Aluga-se 
exc. casa edificada em 
2 lotes, c/varanda, áre-
as livres, sala de estar/
jantar,TV, 3 quartos (s/1 
ste e 2 semi-stes), la-
vabo, copa/coz., área 
de serviço, lavanderia, 
DCE e qntal amplo. Va-
lor R$ 2.800,00 3248-
6709 / 99983-2772 oi / 
98223-8422 tim

TURU

CRECI: 819 -A1 - Alu-
go casa em condomínio 
fechado c/03 quartos, 
sendo uma suíte c/ ba-
nheiro reversível, jardim 
garagem e quintal. (98) 
99971-2945 / 98845-
6228 / 98119-4495

Quer vender, alugar, 
passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

VICENTE FIALHO

VICENTE FIALHO – 
CA000192 - Aluga-se 
casa c/2 qtos, wc social, 
sala, coz., R$ 800,00 
3248-6709 / 99983-
2772 oi / 98223-8422 tim

/ 98223-8422
ALU-
GAR

ANGELIM

ANGELIM - AP000126 - 
Vende-se apto c/2 qrtos, 
wc social, sala, coz., área 
de serviço.Ótima loca-
lização! R$100.000,00 
3248-6709 / 99983-2772 
oi / 98223-8422 tim

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2039.

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

AURORA

AURORA / ANIL - 
AP000177 - Vende-se 
apto novos, em fase 
de acab., c/2 ou 3 qr-
tos (60 ou 66 m² de área 
privativa), sala, sacada, 
coz., lavanderia. Cond.c/
guarita 24 horas, áreas 
livres, área de lazer c/
piscina, bar, churr., esta-
cion. p/ visitantes a par-
tir R$ 145.000,00 3248-
6709 / 99983-2772 oi / 
98223-8422 tim

ESTADO DO MARANHÃO

CARTÓRIO DA 2ªZONA DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE SÃO LUÍS
OFICIAL REGISTRADORA

ROSSELINE PRIVADO RODRIGUES

EDITAL DE PROCLAMAS Nº 516

Matrícula:
0300070155 2017 6 00002 216 0000516 35

PREZO 15 DIAS
O OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DA 2ª ZONA DA CAPITAL DESÃO LUÍS. FAZ SABERA QUEM INTERESSA QUE 
WOSHINGTON CARDOSO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, NATURAL DE SÃO LUIS - MA, PROFISSÃO 
CONSULTOR DE CREDITO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, RESIDENTE NESTA CAPITAL, FILHO DE ANTONIO JOSÉ 
SANTANA DA SILVA E DIONIZIA FERREIRA CARDOSO.
CAMILA LEMOS LEITE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, NATURAL DE VITORIA DO MEARIM - MA, PROFISSÃO ESTUDANTE, 
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, RESIDENTE NESTA CAPITAL, FILHA DE OSEAS RODRIGUES LEITE E ADELAIDE MARTINS 
LEMOS. REQUEREM HABILITAÇÃO PARA CASAMENTO. QUEM TIVER CONHECIMENTO DE ALGUM IMPEDIMENTO E/OU 
CAUSA SUSPENSIVA (ART.1525 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL) PODERÁ APRESENTÁ-LO POR ESCRITO PERANTE ESTE 
CARTÓRIO. DADO E PASSADO ESTE, EM VINTE E DOIS DE MAIO  ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

São Luís – MA, 22/05/2017.
Helicejanny Souza Rodrigues

Escrevente Substituta

O LUGAR CERTO

PARA VENDER,

COMPRAR, ALUGAR,

PASSAR...

98 3212.2087
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TUDO NA VIDA MUDA! 
SÓ VC QUE AINDA NÃO 
MUDOU? MUDE PARA O 
SEU APTO NOVO!  Próx. 
ao fecurão e Shopping 
Rio Anil, RESIDENCIAL 
NOVO ANIL -  Cond.c/
elevador em todos os 
blocos, lazer c/piscina e 
acab.direnciado. Aptos 
c/ 2 qtos sdo 1 ste. Fi-
nanc.Bancário ou direto 
c/a Construtora em até 
72 mensais.Venha con-
ferir! 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesi-
moveis.com.br

FAÇA A MUDANÇA 
DA SUA VIDA! MUDE 
JÁ!   Próx. ao fecurão 
e Shopping Rio Anil, 
RESIDENCIAL NOVO 
ANIL -  Cond.c/eleva-
dor em todos os blocos, 
lazer c/piscina e acab.
direnciado. Aptos c/ 2 
qtos sdo 1 ste. Financ.
Bancário ou direto c/a 
Construtora em até 72 
mensais. Venha conferir!  
3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.
com.br

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

AGENDE SUA MUDAN-
ÇA PARA 2017! Próx. ao 
INSS e Shopping Rio 
Anil, RESIDENCIAL 
NOVO ANIL – Cond. c/
elevador em todos os 
blocos, lazer c/pisci-
na e acabamento di-
ferenciado. Aptos c/ 2 
qtos s/1 suíte. Financ. 
Bancário ou direto c/a 
Construtora em até 72 
mensais .Venha conferir! 
3227-3099 / 9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

VOCÊ NÃO VAI ACRE-
DITAR! FAÇA UMA VI-
SITA AO NOSSO STAND 
DE VENDAS! COMPRE 
SEU APTO NOVO PARA 
JULHO DE 2017! Próx. 
a Maternidade Mar-
ly Sarney e Shopping 
Rio Anil, RESIDENCIAL 
NOVO ANIL – Cond.c/ 
elevador em todos os 
blocos, lazer c/piscina 
e acabamento diferen-
ciado. Aptos c/ 2 qtos 
s/1 ste. Financ. Bancário 
ou direto c/a Constru-
tora em até 72 mensais. 
Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

SEU SONHO, ESTÁ BEM 
PERTO DE REALIZAR! 
ENTREGA DO APTO EM 
JULHO  DE 2017! Próx. 
ao fecurão e Shopping 
Rio Anil, RESIDENCIAL 
NOVO ANIL – Cond. c/ 
elevador em todos os 
blocos, lazer c/piscina 
e acabamento diferen-
ciado. Aptos c/ 2 qtos 
s/1 ste. Financ. Bancário 
ou direto c/a Constru-
tora em até 72 mensais. 
Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

Quer vender, alugar, 
passar ou trocar? Anun-
cie. É só ligar: (98) 3212-
2039 .

NÃO PAGUE MAIS ALU-
GUEL! PROGRAME SUA 
MUDANÇA PARA JULHO 
DE 2017!   Próx. ao fe-
curão e Shopping Rio 
Anil, RESIDENCIAL 
NOVO ANIL -  Cond. c/
elevador em todos os 
blocos, lazer c/piscina 
e acabamento diferen-
ciado. Aptos c/ 2 qtos 
s/1 ste. Financ. Bancário 
ou direto c/a Constru-
tora em até 72 mensais. 
Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

COHAB ANIL - COD [565] 
Vende-se um apto no 
Residencial Ipês 3º ana-
dar, 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! Próximo 
ao INSS e Shopping 
Rio Anil, RESIDENCIAL 
NOVO ANIL - Aptos c/ 
2 qtos sdo 1 suite e ele-
vador. Venha conferir. 
3227-3099/9973-4073. 
www. bmendesimoveis.
com.br

NÃO PERCA TEMPO! 
COMPRE JÁ!  Prox. ao 
Fecurão e Shopping 
Rio Anil, RESIDENCIAL 
NOVO ANIL - Aptos c/ 
2 qtos sdo 1 suite e ele-
vador. Venha conferir. 
3227-3099/ 9973-4073. 
www.bmendesimoveis.
com.br

VENHA CORRENDO! 
COMPRE JÁ! Prox. ao 
Fecurão e Shopping 
Rio Anil, RESIDEN-
CIAL NOVO ANIL - 
Aptos c/ 02 qtos 
sdo 01 suite e ele-
vador. Venha confe-
rir. 3227-3099/9973-
4073. www.bmendes 
imoveis.com.br

COHAMA

COHAMA - AP000268 - 
APTO - COHAMA Lan-
çamento - Gran Village 
Prime. Os Aptos pos-
suem 65 m², s/3 qrtos 
c/1 ste, wc social, sala 
de estar/jantar, varanda 
gourmet, coz.e área de 
serviço R$ 180 MIL Tr: 
3248-6709 / 99983-2772 
OI/ 98223-8422 TIM

Cohama - Vendo apto 
no Ed. Tropical c/2 qr-
tos s/1 ste, sala em L, 
copa/coz., area de servi-
ço, wc social, 1 vaga R$ 
210 mil Tr.: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064723 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

Ponta D’Areia - Vendo 
apto no Cond. Farol da 
ilha c/ area de 187m² 
c/3 stes, sala ampla, 
lavabo e demais dep. 
R$1.400.000,00 Tr.: 
32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064723 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

 COHAMA - AP000183 
- Vende-se apto c/mó-
veis plan., c/ 2 qrtos, 
s/1 ste, wc social, sala, 
coz., lavanderia, área 
de lazer completa R$ 
165.000,003248-6709 / 
99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

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

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

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

BARREIRINHAS

BARREIRINHAS - Opor-
tunidade! Flat no Gran 
Solare todo mobiliado  
c\ 1 suíte! área de La-
zer(Aceito imóvel em 
São Luis) Proprietário 
981147380.

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

CALHAU

CALHAU - AP000195 
- Vende-se exc. apto 
c/230m², 4 stes c/ va-
randa, móveis plan., 5 
wcs, sa la, copa, coz., dce 
completa, sacada ampla 
na sala frente p/o mar, 3 
vagas de gar. dep., lazer 
completo. Ótima loca-
lização, linda vista para 
o mar!R$ 1.500.000,00. 
3248-6709 / 98159-9890 
/ 98223-8422.

COHAFUMA 

Cohafuma - Vendo ou 
alugo apto de 3 qrtos s/1 
ste, sala, coz., wc social 
e área de serviço. Ven-
da: R$ 230.000,00 Loca-
ção: R$ 1.500,00 com a 
taxa de cond. incluída. 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br 

CRECI: 819 -A13 – Vendo 
Apto. NO Novo Tempo, 
c/ 2 quartos, sala, co-
zinha, 2 banheiros, so-
cial e serv. Ótima locali-
zação. (98) 99971-2945 
/ 98845-6228 / 98119-
4495.

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

COHAB

O MELHOR BAIRRO 
DE SÃO LUÍS, ESTÁ TE 
ESPERANDO. VENHA 
LOGO! Próx. ao INSS 
e Shopping Rio Anil, 
RESIDENCIAL NOVO 
ANIL -  Cond. c/eleva-
dor em todos os blocos, 
lazer c/piscina e acab.
direnciado. Aptos c/ 2 
qtos sdo 1 suíte. Financ.
Bancário ou direto c/a 
Construtora em até 72 
mensais. Venha conferir! 
3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.
com.br

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

ESTÁ CANSADO DE SU-
BIR ESCADA? VENHA 
ENTÃO  PARA O ÚNI-
CO PRÉDIO NO COHAB 
ANIL COM ELEVADOR!!  
Próx. a Maternidade 
Marly Sarney e Sho-
pping Rio Anil, RESI-
DENCIAL NOVO ANIL 
-  Cond.c/elevador em 
todos os blocos, la-
zer c/piscina e acab.
direnciado. Aptos c/ 2 
qtos sdo 1 ste. Financ.
Bancário ou direto c/a 
Construtora em até 72 
mensais. Venha confe-
rir! 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmende-
simoveis.com.br

Quer vender, alu-
gar, passar ou tro-
car? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2039  ou 
nos envie e-mail para: 
temclassificados@oim-
parcial.com.br.



São Luís-MA, 24 de maio de 2017

SAIA DO ALUGUEL! JÁ 
TEMOS O APTO PRON-
TO PARA VOCÊ MORAR! 
Com vista p/o mar e La-
goa. Próx. ao restauran-
te Cabana do Sol, ED. 
DELLAMARE - Aptos c/ 
109,38m², sdo 3 stes e 
área de lazer comple-
ta FACILITADO EM ATÉ 
6- MESES DIRETO COM 
A CONSTRUTORA. Ve-
nha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

SE VOCÊ É QUE NEM 
SÃO TOME, VENHA CO-
NHECER O MELHOR 03 
STES DA ILHA! PRON-
TO PARA MORAR! ED. 
DELLAMARE, Próxi-
mo do Cabana do Sol, 
c/ 110m², nascente, 3 
suítes, sala de jantar, 
varanda gourmet, la-
vabo, coz., c/área de 
serv. e WC, 2 garagem, 
área de lazer completa, 
pagto em até 60 par-
celas. Venha conferir! 
3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.
com.br

VENHA CORRENDO! NÃO  
TEMPO! AGENDE SUA MU-
DANÇA E VENHA CONHE-
CER! C/vista p/ o mar e La-
goa. Próx. Ao rest. Cabana 
do Sol, ED DELLAMAE - 
Aptos c/ 109,38m² sdo 3 
stes e área de lazer com-
pleta. FACILITADO EM ATÉ 
60 MESES DIRETO COM 
A CONSTRUTORA. Venha 
conferir! 3227-3099 / 9973-
4073 www.bmendesimo-
veis.com.br

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

SÓ FALTA VOCÊ! O ME-
LHOR 03 SUÍTES DA 
ILHA, ESTÁ PRONTO! 
Na melhor localiza-
ção da Ponta do Farol, 
ao lado do Rest. Cabana 
do Sol. ED. DELLAMARE, 
109,38M², nascente c/ 
03 stes s/ a master c/ 
sacada, sla de  estar/
jantar,var. gourmet, WC 
social, home office, co-
zinha DCE, 2 vgs de gar. 
Área de lazer completa. 
Pagamento faciltado em 
60 meses. 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

 PONTA DO FAROL - 
AP000016 - Vendo apto 
andar alto, c/3 stes, es-
critório, sala, coz., la-
vanderia. Área de lazer 
completa ! Ótima loca-
lização R$ 899.000,99 
3248-6709 / 99983-2772 
oi / 98223-8422 tim

Vende apto na melhor 
localização da ilha c/ 
vista previlegiada da La-
goa e do mar c/ 3 suítes.
Você não vai acreditar, 
em 60 parcelas men-
sais c/ a construtora ou 
SFH. Realize seu seu so-
nho agora e faça uma 
visita ao nosso STAND 
DE VENDAS. Próx. ao 
Restaurante CABANA 
DO SOL. Venha confe-
rir 3227-3099 / 9973-
4073 www.bmendesi-
moveis.com.br

RESERVE O  APARTA-
MENTO DO TAMANHO 
DOS SEUS SONHOS! 
Com vista para o mar 
e Lagoa. Próx. ao res-
taurante Cabana do Sol, 
ED. DELLAMARE - Ap-
tos c/ 109,38 m², sdo 3 
suítes e área de lazer 
completa FACILITANDO 
EM ATÉ 60 MESES DI-
RETO COM A CONSTRU-
TORA. Venha conferir 
3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.
com.br

Apto. - Vde aprtos no-
vos, lançamento, ED. 
DELLAMARE. Próxi-
mo do Cabana do Sol, 
c/ 110 m², nascente, 3 
suítes,sala de jantar/
estar, varanda gour-
mert, lavabo, cozinha 
com area de ser. e wc, 
2 garagens, área de la-
zer completa, pagto em 
até 60 parcelas. 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

Ponta do Farol - Ven-
do apto no Farol de 
São Marcos c/área de 
250m² todo mobilha-
do R$ 1.600.000,00 Tr.: 
32356687/ 32356477/ 
999712399/ 988168000 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

RESERVE O APTO DO 
TAMANHO DOS SEUS 
SONHO! Com vista p/ 
o mar e Lagoa. Próx. ao 
rest. Cabana do Sol, Ed. 
DELLAMARE. - Aptos c/ 
109,38 m², sdo 3 stes e 
área de lazer comple-
ta. FACILITANDO EM 
ATÉ 60 MESES DIRE-
TO COM A CONSTRU-
TORA. Venha conferir. 
3227-3099 / 9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2039  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oim-
parcial.com.br.

LANÇAMENTO, na me-
lhor localização da Pon-
ta do Farol, ao lado do 
Rest. Cabana do Sol. ED. 
DELLAMARE, 109,38 m², 
nascente com 3 stes, 
s/ a master c/ sacada, 
sala de estar/jantar, 
var. gourmert, WC so-
cial, home office, cozi-
nha DCE, 2 vgs de gar. 
Área de lazer comple-
ta. Pagamento Facili-
tado em até 60 meses. 
3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.
com.br

PONTA DO FAROL - 
FAÇA JÁ SUA MUDAN-
ÇA! APTO PRONTO PARA 
MORAR! Com vista para 
o mar e Lagoa. Próx. ao  
restaurante Cabana do 
Sol, ED. DELLAMARE - 
Aptos c/ 109,38m², sdo 
3 suítes e área de lazer 
completa FACILITADO 
EM ATÉ 60 MESES DI-
RETO COM A CONSTRU-
TORA. Venha conferir! 
3227-3099 / 9973-4073   
www.bmendesimoveis.
com.br

Vende excelente aparta-
mento com 154 m² com 
vista para o mar, 4 suítes 
amplas, sendo 2 rever-
síveis, 3 vagas de gara-
gem, sala bem ampla e 
andar alto. Móveis pro-
jetados na suíte master, 
cozinha, rouparia, sala 
e varanda. Área de lazer 
c/piscina, sauna , aca-
demia toda equipada, 
salão de festas clima-
tizado e churrasqueira. 
Aproveite! 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

Apto c/ 151 m², no Palla-
zo Verona, andar alto 
c/ vista mar, nasc to-
tal, c/ 3 stes amplas, 
sala p/ 2 ambientes, 
varandão, lavabo, co-
zampla c/ despensa e 
DCE,  2 gars, área de 
lazer completa. Venha 
conferir não perca tem-
po  3227-3099/ /9973-
4073  www.bmendes 
imoveis.com.br

PARQUE SHALON 

AP000267 - APTO - 
PARQUE SHALON - 
Vende-se exc. apto 
c/sala, sacada, 2 qr-
tos(s/1 ste), wc so-
cial, copa/coz., área 
de serviço, exc. Loca-
lização R$ 150 mil Tr: 
3248-6709 / 99983-2772 
OI/ 98223-8422 TIM

Vende excelente co-
bertura na Peninsula, 
c/305m², nasc total, vis-
ta mar, c/4 sts, 3 sls, 
lavabo. www.bmende-
simoveis.com.br.

-ED. AQUAMARINE- 
PRONTO P/MORAR 
- Apto c/ 81,00 m²,  2 
suítes, sala p/ 2 amb., 
var.gourmet, lavab., 
coz. (americ.), gar. p/ 
2 car,Lazer c/ Terra-
ço Gourm., Pisc., Bar/
Churr., Esp. Zen, SPA 
(sauna/sala de des-
canso), Fitness, Sa-
lão de Festas, Espaço 
Gourmet, Sala de Es-
tudo/Reunião; Praça 
do Sol, Praça de Leit., 
Qdr de Vôlei de Areia. 
Aproveite.... 3227-3099 / 
9973-4073/ www.bmen-
desimoveis.com.br

PLANALTO ANIL

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

PONTA DO FAROL

O APTO DOS SEUS SO-
NHOS, ESTÁ TE ESPE-
RANDO! SÓ FALTA VOCÊ! 
PRONTO PARA MORAR! 
Vende apto na melhor 
local. da ilha c/ vista 
privilegiada da Lagoa 
e do mar c/3 stes. Você 
não vai acreditar, em 60 
parcelas mensais c/ a 
construtora ou a SFH. 
Realize seu sonho ago-
ra e faça uma visita ao 
nosso STAND DE VEN-
DAS. Próx. ao restau-
rante CABANA DO SOL 
Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

OUTEIRO DA CRUZ-Cód.
[598]-Apto c/ sacada, 
sala de estar/jantar, 2 
qrtos s/ 1 reversível, wc 
social, coz., área de ser-
viços. R$ 110.000,00 - 
Tratar: 32383583/ 
9997391637

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

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

PONTA D’AREIA

PONTA D’AREIA - 
AP000194 - PONTA 
DO FAROL - Vende-se 
apto c/sala ampla, va-
randa gourmet, lavabo, 
3 stes, armários proj., 
dce, 2 vagas de gara-
gem, lazer completo. 
R$ 950.000,00 à vista. 
3248-6709 / 98159-9890 
/ 98223-8422.

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

CRECI: 819 -A9 – Vendo 
Apto. na Península, c/ 
03 suíte, sala, varanda, 
cozinha, frente ao mar, 
02 vagas. Preço Exce-
lente, com 139M².  (98) 
99971-2945 / 98845-
6228 / 98119-4495

JARACATI

JARACATI - AP000139 – 
Vende-se apts novos no 
pleno residencial, c/ 2 e 
3 quts, 57 e 71m², vários 
itens de lazer, ao lado do 
shopping slz. a partir de 
R$ 216.000,00 3248-6709 
/ 99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

OLHO D’AGUA

OLHO D’AGUA - 
AP000155- Vende-se 
apto nasc., c/3 qrtos 
(s/1 ste), wc social, sala, 
copa, coz., 2 vagas de gar.
Cond.c/vários itens de la-
zer ótima localização R$ 
480.000,00 3248-6709 / 
99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

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

Vendo apto no Sports 
Garden c/área de 150m² 
c/3 stes e demais depen-
dências. R$ 600 mil Tr: 
3235-6687/ 3235-6477/ 
99971-2399/ 98816-8000 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br COD 9456

OUTEIRO DA CRUZ

OUTEIRO DA CRUZ - 
AP000179 - Vende-se 
exc.apto, 2º andar, c/
elevador, sala, saca-
da, 2 qrtos (s/ 1 ste), 
copa/coz., área servi-
ço, lavanderia. Cond. c/ 
áreas livres, área de la-
zer c/ piscina, quadra R$ 
255.000,00 3248-6709 / 
99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

FORQUILHA

FORQUILHA - AP000112 
- Vende-se apto 2 qrtos, 
wc social, sala, coz., sa-
cada, área de serviço. 
Cond. c/área de lazer 
completa Valor R$ 100 
mil. Tels.: 3248-6709 / 
99983-2772 oi / 98223-
8422 tim.

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

FORTALEZA

Vnd  flat na praia do Mei-
reles/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 cen-
tro e cor. Lav. Coz. c/ 
fogão  e gel. e arm. 
tudo isto/ um pre-
ço q/ vc ñ vai acred. 
Aceito fian. bancá-
rio. Venha  conferir. 
3227-3099/ 99973-
4073 www.bmende-
simoveis.com.br 

ITAPIRACÓ

ITAPIRACÓ - Cod. 
[564]: Vende-se um 
apto no Cond. Itapira-
có, c/ portão elétrico, 
2 vagas na gar., sala, 
copa, coz., 3 qrtos 
s/ 2 stes, wc social, 
dep. de empregada 
e área de serviço c/ 
lavanderia. Valor: R$ 
170.000,00 - Tratar: 
32383583/ 999739137

COHAJAP

COHAJAP - AP000185 - 
Vende-se lindo apto to-
talmente reformado c/
sala ampla, varanda, 3 
qrtos (s/ 2 stes), lavabo, 
coz., projetada, área ser-
viço e lavanderia. Ar-
mários proj.em todos 
os ambientes 1 vaga 
de gar.Cond.c/guarita 
24h, áreas livres. Loca-
lização privilegiada R$ 
395.000,00 3248-6709 / 
99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

COHAJAP - AP000181 
Vende-se apto c/3 
qrtos, s/1 ste, wc so-
cial, sacada, área de 
serviço e elevador. 
R$ 260.000,00 3248-
6709 / 99983-2772 oi 
/ 98223-8422 tim

COND. PRAIAS BELAS

COND. PRAIAS BELAS-
Cód. [603]-Cond. bem 
localizado na Estrada 
de Ribamar, na Maiobi-
nha, c/1 vaga de gar., 
varanda, sala de es-
tar/jantar, 2 dormitó-
rios s/1 ste, wc social, 
coz., e área de serviços. 
Valor: R$ 150.000,00 
- Tratar: 32383583/ 
999739137

Quer vender, alugar, 
passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: 
(98) 3212-2039.

ESTRADA DE RIBAMAR

COD [525] Vende-se 
um apartamento com 
uma vaga na garagem, 
sala, 2 quartos, wc so-
cial, coz.e área de lazer. 
R$ 120.000,00 Tr:3238-
3583/999739137.
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RENASCENÇA - 
AP000269 - APTO -  
RENASCENÇA - Ven-
de-se exc. apto c/127, 
29 metros de área total, 
nascente, c/móveis pla-
nejados, dce completo, 
3 qrtos, 2 wcs s/1 ste, 
sala, copa, coz., sacada 
ampla, 2 vagas de ga-
ragem R$ 480 MIL Tr: 
3248-6709 / 99983-2772 
OI/ 98223-8422 TIM

RENASCENÇA - 
AP000134 Vende-se 
aptos no edificio alto 
do renascença com 3 ti-
pos de planta, 105,72m², 
95,28m² e 63,18m², vá-
rios itens de lazer. apar-
tir de 560.000,00 3248-
6709 / 99983-2772 oi / 
98223-8422 tim

RENASCENÇA - 
AP00004 Vende-se  
apto nascente, c/2 qr-
tos (s/1 ste), wc social, 
sala, coz., móveis pla-
nejados. Cond. c/área 
de lazer completa, gás 
encanado, 2 vagas de 
gar.R$ 397.000,00 3248-
6709 / 98159-9890 / 
98223-8422.

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

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

RENASCENÇA

Renascença - Vendo apto 
no Ed. Versatil com 1 ste 
+ 1 qrto e as demais dep. 
R$ 450 mil- Locação: R$ 
1.900,00 Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
988168000 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

Renascença II - Ven-
do apto no Ed. Icaraí c/
área de 130m² c/3 qr-
tos s/1 ste c/armários, 
sala ampla, varanda, wc 
social, coz. c/armários, 
área de serviço comple-
ta, 2 vagas na garagem e 
área de lazer completa 
R$ 460 mil Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

Renascença - AP000197  
Vende-se apto c/3 qrtos 
s/2 stes, wc social, sala de 
estar/jantar, coz., saca-
da, piso no porc., móveis 
plan., lavandeira cond. 
vários itens de lazer R$ 
445.900,00 3248-6709 / 
99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

Renascença - Vendo apto 
no Ed. Luma c/3 qrtos, 
todo climatizado e c/
moveis projetados R$ 
450.000,00 Tr.: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
988168000 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

RENASCENÇA II - 
AP000184 - Vende-se lin-
do apto, 102 m² de área 
privativa, porc., sala am-
pla, sacada, 3 qrtos (s/ 1 
ste), copa/coz., área de 
serviço, lavanderia, DCE; 
Totalmente nasc,desocu-
pado. Edifício c/ guari-
ta 24 horas, áreas livres, 
piscina, apoio, vestiários 
masculino e feminino. Lo-
calização privilegiada R$ 
400.000,00 3248-6709 / 
99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

RENASCENÇA I - COD 
[559] Vende-se um 
apto no 1º andar, c/ 2 
vagas na garagem, sa-
cada, 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.

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

RENASCENÇA II

Vende Apto no Edf. Tur-
malina, com 172m², 3 
qtos com armário em 
mdf, sla ampla com 
2 ambientes, coz com 
áreade serviço, va-
randa com cortina de 
vidro. Closet, 3 vagas 
independentes na gar. 
Área de lazer comple-
ta. Tr: (98) 98864-2328. 
(31/03 a 02/04)

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

RENASCENÇA II - Ótimo 
apto c/ 140 m² privati-
vos, nasc total, c/ 3 sts 
sdo 2 reversíveis c/ ar-
mários, sala ampla p/ 
2 ambientes c/ sacada 
e varandão, lavabo, coz 
ampla c/ armários, de-
póstito, DCE c/ área de 
serviço, área de lazer c/ 
pisc., churrasq., e es-
paço p/ eventos, 2 gar. 
Aproveite. 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br 

SÃO FRANCISCO

São Francisco - Vendo 
apto c/ área de 120m² c/ 
3 suítes, lavabo, sala de 
estar/ jantar, coz., área 
de serviço c/banheiro,  
adega, varanda, gar.p/2 
carros R$ 380.000,00 Tr: 
32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br COD: 9338

APARTAMENTO VEN-
DER - SÃO FRANCISCO 
- Vende excelente apar-
tamento com 230m² 
com móveis planeja-
dos, 3 quartos sendo 2 
suítes com varanda, sala 
de estar, sala de jantar, 
home theater, varanda 
com jardineiras suspen-
sas, WC social, copa, co-
zinha, adega, área de 
serviço, DCE comple-
ta, depósito e 2 vagas 
de garagem. Aproveite! 
Por apenas R$ 600MIL! 
3227-3099 / 9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

Vende excelente apar-
tamento! Super venti-
lado com 3 qtos sendo 
1 suíte, sala p/ 2 am-
bientes com cortina de 
vidro, WC social, cozinha 
com área de serviço e 1 
vaga de garagem.  Por 
apenas R$ 230mil! Não 
perca esta oportunida-
de! 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmende-
simoveis.com.br

São Francisco - Vendo 
apto no Ed. Ilha dos Len-
ções c/2 qrtos, sala em 
L, coz., area de servi-
ço. Pode ser financ. R$ 
150 mil Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

Cod [435] Vende-se um 
apto com sala, copa, 
cozinha, sacada com 
vidro, 3 quartos, sen-
do 1 suíte, WC social, 
dependência  de em-
pregada completo, área 
de serviço os armários 
embutido e  ar condi-
cionados, 1 elevador 
na área de serviço e 
preço do condomínio 
– valor 400,00 e uma 
vaga na garagem. Va-
lor: R$ 350.000,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

TURU

AP000265 – APTO 
– VENDER – TURU - 
Vende-se apartamen-
to com 78m², nascen-
te, com sala de estar/
jantar, cortina de vidro, 
03 quartos (sendo 01 
suíte), banheiro social, 
móveis projetados, 02 
vagas de garagem. R$ 
350 MIL.

Jardim Primavera - 
AP000196 Vende-se 
apto c/ 2 qrtos (s/1 ste), 
banheiro social, sala, 
cozinha, sacada, vaga 
de garagem. Cond. c/ 
área de lazer completa. 
R$ 140 mil. Tels.: 3248-
6709 / 99983-2772 oi / 
98223-8422 tim

APTO PRONTO PARA 
MORAR! Vende exc.
apto, no Cond. Ville 
de France, c/ 80 m², 
nascente, andar alto,c/ 
3 qtos s/1 ste. Sala em 
L c/ sacada, wc de ser-
viços, 2 vagas na gara-
gem, lazer c/quadra de 
esportes, salão de fes-
tas e playground, paga-
mento facilitado em até 
80 meses! Venha confe-
rir! 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmende-
simoveis.com.br
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Itapiracó Turú cód.
[626]- Apartamen-
to no 2º andar, com 
uma vaga de gara-
gem descoberta, sala 
estar/jantar, wc social, 
1 quarto, cozinha. 
Valor R$73.000,00-
Tratar:32383583 / 
999739137

O APTO DOS SEUS SO-
NHOS! ESTÁ ESPE-
RANDO VOCÊ! PRON-
TO PARA MORAR! AV. 
São Luís Reis de França, 
próx. ao Restaurante 
Cheiro Verde, COND. 
ÍLE DE FRANCE - Ap-
tos c/ 83 m², 3 qtos s/1 
ste e área de lazer. FA-
CILITADO EM ATÉ 72 
MESES DIRETO COM A 
CONSTRUTORA. Venha 
conferir! 3227-3099 / 
9973-4073www.bmen-
desimoveis.com.br

NÃO PERCA TEMPO! 
FAÇA JÁ A SUA MU-
DANÇA! APTO PRON-
TO PARA MORAR!  C/ 
83m², c/ 3 qtos, sdo 1 
suíte, c/ sacada, sala em 
L p/ 2 ambientes c/ va-
randa, WC social, coz., 
despensa c/wc de servi-
ço,área de lazer comple-
ta,garagem coberta p/ 2 
carros. FINANC.DIRETO 
C/ A CONSTRUTORA EM 
ATÉ 72 MESES E BANCÁ-
RIO NÃO PERCA ESSA 
OPORTUNIDADE! 3227-
3099 / 9973-4073www.
bmendesimoveis.com.br

VOCÊ NÃO VAI ACREDI-
TAR! AGENDE LOGO SUA 
MUDANÇA! APTO PRON-
TO PARA MORAR! AV. 
São Luís Reis de Fran-
ça, próx. ao Restaurante 
Cheiro Verde, COND. ÍLE 
DE FRANCE - Aptos c/ 83 
m², 3 qtos s/1 ste e área 
de lazer. FACILITADO EM 
ATÉ 72 MESES DIRETO 
C/A CONSTRUTORA.Ve-
nha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073www.bmen-
desimoveis.com.br

ÚLTIMAS UNIDADES! 
VENHA E RESERVE 
LOGO O SEU! Av. São 
Luís Rei de França, próx. 
ao Restaurante Cheiro 
Verde, COND. ÍLE DE 
FRANCE - Aptos c/ 83 
m², 3 qtos sdo 1 suíte e 
área de lazer. FACILITA-
DO EM ATÉ 72 MESES DI-
RETO COM A CONSTRU-
TORA. Venha conferir. 
3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.
com.br

TURU - COD [564] Ven-
de-se um apto no Cond. 
Itapiracó, c/ portão elé-
trico, 2 vagas na gar., 
sala, copa, coz., 3 qtos 
s/2 stes, wc social, 
dep.de empregada e 
área de serviço c/la-
vanderia. Valor: R$ 
180.000,00. TR: 3238-
3583/ 999739137.

NÃO PERCA! Vende ex-
celente apto, no Cond. 
Ville de France, c/ 80 
m², nascente, andar 
alto, c/ 3 qtos sdo 1 
ste, sala em L c/ sa-
cada, WC social, coz. 
ampla c/ despensa ou 
depósito e WC de servi-
ço, 2 vagas na garagem, 
lazer c/ quadra de es-
portes, salão de festas e 
playground, pagamen-
to facilitado em até 80 
meses. Venha Conferir! 
3227-3099 / 9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

APTO NOVO, PRONTO 
P/ MORAR no ILE DE 
FRANCE, c/ 83 m², c/ 
3 qtos, sdo 1 suíte, c/ 
sacada, sala em L p/ 2 
ambientes c/ varanda, 
WC social, cozinha, dis-
pensa c/ WC de servi-
ço. Área de lazer com-
pleta. garagem coberta 
p/ 2 carros. Financiado 
direto c/ a construtora 
em 72 meses e bancário.
Não perca essa opor-
tunidade! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

COMECE O ANO ANO 
NOVO COM PÉ DIREI-
TO! DENTRO DO SEU 
APTO NOVO!C/ 83m², 
c/ 3 qtos, s/1 ste, c/ 
sacada, sala em L p/ 
2 ambientes c/ varan-
da, WC social, coz., des-
pensa c/wc de serviço. 
Área de lazer comple-
ta garagem coberta p/ 
2 carros. FINANCIADO 
DIRETO C/ A CONSTRU-
TORA EM ATÉ 72 ME-
SES E BANCÁRIO. NÃO 
PERCA ESSA OPORTU-
NIDADE! Venha conferir! 
3227-3099 / 9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

SAIA DO ALUGUEL! JÁ 
TEMOS O APTO PRONTO 
PARA VOCÊ MORAR! c/ 
83m², c/ 3 qtos, s/1 ste, 
c/ sacada, sala em L p/ 
2 ambientes c/ varan-
da, WC social, coz., des-
pensa c/ wc de serviço 
área de lazer completa 
garagem coberta p/ 2 
carros. FINANC.DIRE-
TO C/ A CONSTRUTO-
RA EM ATÉ 72 MESES E 
BANCÁRIO. NÃO PERCA 
ESSA OPORTUNIDADE! 
Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

TURU - AP000018 - 
Vende-se apto c/2 qr-
tos, wc social, sala, coz.
Cond.c/guarita 24 ho-
ras R$ 80.000,00 3248-
6709 / 99983-2772 oi / 
98223-8422 tim

TURU - AP000044 – 
Vende-se apto c/3 qts 
s/1 ste reversível, wc so-
cial, sala, coz., lavande-
ria R$180.00,00 3248-
6709 / 99983-2772 oi / 
98223-8422 tim

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

COHAFUMA

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

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

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

COHAJAP

AP000257 – APTO– ALU-
GAR- COHAJAP - Aluga-
se apartamento com 02 
quartos sendo 01 suí-
te, armários projetados, 
sala, copa/cozinha, wc 
social com box, 02 ar 
condicionado, com mo-
bilias, vaga de garagem. 
R$ 1.600,00.

Quer vender, alugar, 
passar ou trocar? Anun-
cie. É só ligar: (98) 3212-
2039.

COHAMA

Aluga-se Apto no Con-
domínio Belize de 2 
quartos na Cohama. Tr: 
3258-5629 / 99129-6797 
98845-4785 / 3083-0799 
/ 98142-7703

ALU-
GAR

ANIL

ANIL - Aluga apto no 
cond. Eco park, c/ va-
randa, sala, 1 qrto, 1 se-
mi-ste, wc social, coz., 
área de serviço e ga-
ragem. R$ 850,00 (alu-
guel e cond. 3268.3390 
- 99976.7018

BEQUIMÃO

Aluga apto no Cond. 
Costa da Esmeralda, 
com varanda, sala, 2 
quartos, wc social, co-
zinha, área de serviço 
e garagem. R$ 800,00 
(aluguel e condominio) - 
3268.3390 - 98844-9025 
- 99976.7018.

BARRAMAR

ALUGA APTO COM VA-
RANDA, SALA, 02 QUAR-
TOS COM ARMÁRIOS, 
WC SOCIAL REVERSI-
VEL, COZINHA COM AR-
MÁRIOS, DCE, ÁREA DE 
SERVIÇO E GARAGEM. 
R$ 1.000,00 (ALUGUEL, 
CONDOMINIO E IPTU) - 
3268.3390 - 99976.7018.

CALHAU 

CALHAU - AP000188 - 
Aluga-se apto c/ 2 qr-
tos s/ 1 ste, sala, coz., 
sacada, área de ser-
viço. Cond. c/ área de 
lazer completa. Valor 
R$ 1.500,00 3248-6709 / 
99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.
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JARACATI

ALUGA APTO NO COND. 
PLENO, COM VARANDA, 
SALA, 02 QUARTOS, 01 
SUITE, WC SOCIAL, CO-
ZINHA, ÁREA DE SER-
VIÇO E GARAGEM. R$ 
1.600,00 (ALUGUEL 
E CONDOMINIO) - 
3268.3390 - 99976.7018

JOÃO DE DEUS

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

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

OLHO D’AGUA

COD [A25] - Aluga-se 
um apto c/gar., portão 
elétrico, sacada, sala, 
coz. americana, 3 qrtos 
s/ 1 ste, 2 wcs social, 
dce, despensa e área de 
serviço. Obs: 5º andar/ 
Nascente/ elevador so-
cial 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 elé-
trico, sacada, sala, coz, 
americana, 3 qtos s/1 
ste, 2 wcs social, dce, 
despensa e área de ser-
viço. Obs: 5º andar/Po-
ente/ elevador social e 
serviço. Fica próx.ao 
SESC, padaria, pon-
to de ônibus e mais... 
Valor: R$ 1.900,00. TR: 
3238-3583 / 999739137.

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

PONTA D’ AREIA

IMPERDÍVEL!  Aluga-
se apto no Flat Num-
ber One, bairro Pon-
ta d’Areia, totalmente 
mobiliado. Serviço de 
quarto, academia, TV a 
cabo, Internet. Condo-
mínio incluído. R$ 2.200. 
TEL: 9114-1423. (PF).

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2039  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oim-
parcial.com.br.

PONTA DO FAROL

PONTA DO FAROL - Alu-
go apto c/3 stes, 5 wcs, 
sala, coz., dispensa, área 
de serviço R$ 4.000,00 
c/ cond. Tr.: 3235-6687/ 
3235-6477/ 99971-2399/ 
98816-8000. www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

RENASCENÇA

AP000259 – APTO – 
ALUGAR – RENASCEN-
ÇA - Aluga-se aparta-
mento com sala, copa/
cozinha, 03 quartos (2 
semi-suíte e 01 suíte), 
banheiro social, depen-
dência de empregada, 
armários planejados, 
lavabo, vagas de gara-
gem. Condomínio com 
vários itens de lazer. R$ 
3.000,00.

AP000264 – APTO – 
ALUGAR – RENASCEN-
ÇA - Aluga-se apTO com 
varanda, sala de estar, 
duas suítes, copa/co-
zinha, área de servi-
ço, dependência de 
empregada completa, 
banheiro social, com 
uma área privativa de 
74,64m², vaga de ga-
ragem. Com armários 
projetados na cozinha 
e com eletro DOMÉSti-
cos. R$ 1.800,00.

Quer vender, alugar, 
passar ou trocar? Anun-
cie. É só ligar: (98) 3212-
2039 .

AP000259 – APTO – 
ALUGAR – RENASCENÇA 
- Aluga-se apartamento 
com sala, copa/cozinha, 
03 quartos (2 semi-suí-
te e 01 suíte), banheiro 
social, dependência de 
empregada, armários. 

Aluga excelente apar-
tamento c/ 53 m², nas-
cente total, todo mobi-
liado, c/ 1 quarto,sala p/ 
2 ambientes, sacada, wc 
social, cozinha, garagem 
e área de lazer. APRO-
VEITE!  Venha conferir.   
3227-3099 / 9973-4073 
www.bmendesimoveis.
com.br

Alugo apartamento 
no Ed. Canopus. R$ 
2.800,00 com condo-
mínio incluído. Tr.: 
32356687/ 32356477/ 
999712399/ 988168000.
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br. Centro. 
Vendo prédio na Rua do 
Egito com três pavimen-
tos (subsolo, térreo e 1º 
andar). R$ 250 mil.Tr.: 
32356687 / 32356477 / 
999712399 / 996064732.
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br.

Renascença II - Alugo 
apto estilo flat todo mo-
bilado no Ed. Mariana 
c/1 qrto, coz. ameri-
cana, sala, wc social, 
1 vaga de garagem R$ 
1.600,00  c/ cond. in-
cluído Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
984487001 www.ayrto-
nejulioimoveis.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 con-
domínio. TR: 32356477/  
999712399/ 982252627 
/ 3235-6687. www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br

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 qr-
tos, wc social reversível, 
área de serviço e área 
de lazer completa. Va-
lor: R$ 40.000,00. TR: 
3238-3583/99973-9137

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

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

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

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

FORQUILHA

Aluga – se apto 2 qts, 
no retorno da forquilha, 
Condomínio Vitoria. Vlr: 
700,00 (cond.  Incluso). 
TR: 3258-5629/ 98845-
4785/ 99972-6980/ 
3083-0799/ 98142-7703.

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

CRECI: 819 -A5 – Alu-
go Apto. mobiliado, c/ 
2 quartos, sendo uma 
suíte, sala, varanda, co-
zinha, lazer completo, 
prox. a praça nova da 
Lagoa. (98) 98845-6228 
/ 98119-4495.

CRECI: 819 -A6 – Alu-
go Apto. com 170m², 
c/ 4 quartos, sendo 
2 suíte, todo projeta-
do, prédio novo, prox. 
a Escola Crescimen-
to. (98) 98845-6228 / 
98119-4495

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

RENASCENÇA II - Alu-
go apto no cond. Costa 
azul, c/ varanda, sala, 2 
qrtos, 1 suíte, wc social, 
coz., área de serviço e 
garagem. R$ 1.200,00 - 
3268.3390 - 9976.7018

RECANTO VINHAIS

Recanto Vinhais - Alu-
go apto c/área de 60m² 
no Ed. Gran Vilage Vi-
nhais c/2 qrtos s/1 ste 
c/ar cond., wc social, 
coz. americana c/ar-
mários, área de ser-
viço, 1 vaga, varanda 
R$ 1.200,00 incluído 
o cond. Tr.: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br)

RIBAMAR

COD [A06] Aluga-se AP-
TOS no Cond.Village do 
Bosque III, na avenida 
que dá acesso ao Socor-
rão II, c/sacada, sala, 
coz., 2 qtos, 1 WC social. 
Valor R$ 650,00. TR: 
3238-3583 / 99973.9137.



São Luís-MA, 24 de maio de 2017

ESTRADA DE RIBAMAR

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

ESTRADA DE RIBAMAR - 
COD [549] Passa-se um 
apto no Cond.Residen-
cial Praias Bellas, 1º an-
dar, c/vaga na garagem, 
sala, 2 qrtos sendo 1 ste, 
wc social, coz., área de 
la,zer completa 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.ayr-
tonejulioimoveis.com.br.

 
 
 

 

BAIRROS DIVERSOS

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

SÃO FRANCISCO
Ed. Riviera da Areia (Por 
trás da Mirante),1 qrto, 
sla ampla, cozinha, va-
randa nascente. (Mobi-
liado). Tel.: (98) 9 9129-
8697. Valor R$1.200,00 
(Ca.06.06.2017)

ALUGO APTO NO COND. 
RIVIERA DA ÁREA, COM 
VARANDA, SALA, 01 
QUARTO COM ARMÁ-
RIOS, WC SOCIAL, COZI-
NHA, ÁREA DE SERVIÇO 
E GARAGEM. R$ 950,00 
(ALUGUEL E CONDO-
MINIO) - 3268.3390 - 
99976.70818.

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

TURU

TURU - AP000032 – 
Alugo apto mobiliado, 
2 qrtos, wc social, sala, 
coz., sacada. R$ 1.200,00 
3248-6709 / 99983-2772 
oi / 98223-8422 tim

ALUGA APTO NO COND. 
SOLEMAR, COM SALA, 
02 QUARTOS, WC SO-
CIAL, COZINHA, ÁREA 
DE SERVIÇO E GARA-
GEM. R$ 800,00 (ALU-
GUEL, CONDOMINIO 
E IPTU) - 3268.3390 - 
99976.7018.

VINHAIS 

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

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

ALU-
GAR

 ARAÇAGY

ARAÇAGY - TE000198 - 
Vende-se dois lotes no 
condominio Alphaville 
medindo 17x27, sendo 
459m². Ótima localiza-
ção!  3248-6709 / 99983-
2772 oi / 98223-8422 tim

LOT. BOB KENNEDY - 
Cód. [604] - Vende-se 
um terreno no lotea-
mento Bob Kennedy 
no Araçagy, Paço do 
Lumiar, todo murado, 
próx. a avenida, Fren-
te 26, Fundo 65, Área 
total 1.690 m². Valor: 
R$280.000,00 - Tratar: 
32383583/ 999739137

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

ALEMANHA

Alemanha cód.[625]- 
Galpão com ótima 
localização no bair-
ro Alemanha. Valor 
R$300.000,00-Tra-
tar:32383583/999739137

QTAS DO CALHAU

Vende 4 lotes com ex-
celente localização no 
bairro residencial mais 
valorizado da ilha, Quin-
tas do Calhau c/ 800m² 
cada, todo documenta-
do, do lado da praia, a 
partir de 550 Mil. Venha 
conferir não perca tem-
po. 3227-3099 / 9973-
4073  www.bmendesi-
moveis.com.br

SÃO CRISTOVÃO 

CRECI: 819 -A15 – Ven-
do terreno cp, 1300m², 
bom para galpões, lo-
jas, centro comerciais, 
bem localizado, prox. á 
avenida Guajajaras. (98) 
99971-2945 / 98845-
6228 / 98119-4495

VILA ESPERANÇA

VILA ESPERANÇA - COD 
[594] Vende-se o sítio 
Ranchinho, 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 clientes; Restauran-
te; Estacion.Valor: R$ 
250.000,00. TR: 3238-
3583/ 999739137.

SÃO BERNARDO

SÃO BERNARDO - COD 
[576] Vende-se um ter-
reno medindo 18x80 m². 
Próximo a Avenida gua-
jajaras, ótimo acesso. 
Valor: R$ 90.000,00. TR: 
3238-3583 / 99973-9137. 

COD [503] Vende-se 
um terreno com fren-
te de 107m², laterais 150 
m², fundo 40m², Total 
de 11.025m². Valor: 
R$ 280.000,00. Tratar: 
3238-3583 / 999739137.

CALHAU

Vende-se terreno no Al-
trerosas Calhau, plano, 
tdo murado  c/ 25 m x40 
m. Excel. localização, 
por trás do Grand Park. 
Venha conferir.   3227-
3099 / 9973-4073  www.
bmendesimoveis.com.br

COHATRAC

Cohatrac Itaguará cód.
[624]- TERRENO MUI-
TO BEM LOCALIZADO, 
PRÓXIMO DE TUDO 
NO BAIRRO ITAGUA-
RÁ COHATRAC, ME-
DINDO 10mt² DE FREN-
TE E 20mt² DE FUNDO 
TOTALIZANDO UMA 
ÁREA DE 200mt. Alor 
R$150.000,00-Tratar 
32383583 / 999739137

COQUEIRO

Vende 2 áreas na cida-
de de São Luís, localiz. 
no lugar chamado Co-
queiro, de grande va-
lor p/ o mercado atual. 
Seja p/ const. civil ou 
p/ grandes investidores 
que queiram implan-
tar projeto de grande 
porte, devido que a 1º 
área com 23 hectares, 
que margeia o Rio Co-
queiro tem acesso aos 
pontos  dos portos do 
Itaqui, Alumar, e Vale e 
a 2º área  com 65 hec-
tares, as duas áreas são 
próximas uma da outra. 
www.bmendesimoveis.
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. 
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Quer vender, alugar, 
passar ou trocar? Anun-
cie. É só ligar: (98) 3212-
2039  ou nos envie e-mail 
para: temclassificados@
oimparcial.com.br.

 

ESTRADA DA PINDOBA

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

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

.4

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2039  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oim-
parcial.com.br.

ANIL

Aluga-se Sitios / Casas 
para eventos c/ gran-
de area livre, piscina 
quadra e campo de fu-
tebol, no Anil, Coqui-
lho  no Santa Barbara.     
3258-5629 / 8845-4785 
/ 99972-6980 / 3083-
0799 / 98142-7703.

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

ESTRADA DE RIBAMAR

Alugo sitio com 2 stes, 
2 quartos, sala ampla, 
copa, cozinha, piscina, 
churrasqueira, arvo-
res frutíferas, etc. R$ 
2.000,00. TR: 32356477 / 
9 9971-2399 / 3235-6687  
/ 9 8816-8000. www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br

 

 CENTRO

Vende prédio na beira 
mar ao lado do Ibceu, 
com 2 pavim., recepção, 
6 salas c/ wc interno 
e coz., R$ 280.000,00 - 
9976.7018 - 3268.3390.

Vende-se prédio com 
9 kitnetes, sendo cada 
uma com 43m². Valor 
R$ 499.999,00 Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 
OI / 98223-8422 TIM.

PONTA DO FAROL

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

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

SÃO FRANCISCO

Vendo loja no Ed. Co-
mercial Castelo Bran-
co com mezanino. R$ 
100 mil. Tr.: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732. www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

SANTO ANTONIO

Santo Antonio cód.[620]- 
Vende-se um terreno de 
486,40m², todo docum. 
c/o Registro no Cartó-
rio de Imóveis do 2º 
Ofício, todo murado, 
próximo à entrada da 
Caema do Sacavém no 
bairro Santo Antonio. 
Valor R$250.000,00 Tra-
tar:32383583/999739137

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

VILA MARANHÃO

VILA MARANHÃO
-[600]-Terreno com 
37.785,00m² - Valor: 
R$3.500.000,00 - Tratar: 
3238.3583 / 99973.9137

VILA PASSOS

VILA PASSOS - COD 
[579] Vende-se um ter-
reno medindo 295 m². 
Ótimo para empreen-
dimentos. Valor: R$ 
150.000,00. TR: 3238-
3583 / 99973-9137.

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

ALU-
GAR 

RENASCENÇA

Alugo área próximo 
ao Shopping Tropical 
com 3.000m². Tratar: 
9971-2399 / 3235-6687/ 
99606-4732. www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br
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COHAMA

Aluga-se salas co-
merciais no shopping 
da Ilha. TR: 98 3258-
5629/ 98845-4785/ 
99972-6980/ 3083-
0799/ 98142-7703

MAIOBÃO 

MAIOBÃO – PT000193- 
Aluga-se ponto comer-
cial c/ wc privativo. R$ 
1.200,00 3248-6709 / 
99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

PONTA D’AREIA

Alugam-se várias sa-
las comerciais c/wc no 
Centro Comercial Lagoa 
Center, c/ metragens va-
riadas de 30 a 35 m², 
exc. p/ qualquer ati-
vidade comercial, gar 
privativa, ótima loca-
lização, próx. do Siste-
ma Mirante. Aproveite! 
3227-3099 / 9973-4073/ 
www.bmendesimoveis.
com.br

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

RENASCENÇA 

Renascença II - Alu-
go lojas c/mezanino e 
porc. na Galeria Atlanta 
Center c/áreas de 40m² 
e 48m².A partir de R$ 
2.000,00.Tr.: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

Aluga sala no ed. Car-
rara, c/área de 30m2 
e banheiro interno. R$ 
800,00 - 3268.3390 - 
99976.7018.

RENASCENÇA - 
SA000070 - Aluga-se 3 
salas comerciais, c/37 a 
42m² de área privativa, 
cada uma c/ wc privati-
vo, frente para a Avenida. 
Localização Privilegiada 
2 salas de 37m² e uma 
sala de 42m² c/gar.va-
lor R$ 1.000,00 (+ cond.). 
3248-6709 / 99983-2772 
oi / 98223-8422 tim

SÃO FRANCISCO

São Francisco- Alu-
go loja no Ed. Castelo 
Branco c/mezanino R$ 
1.200,00 Tr.: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064723 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2039  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oim-
parcial.com.br.

Alugo sala no Ed. Co-
mercial Castelo Bran-
co com área de 20 m², 
prédio com elevador. R$ 
500,00. Tratar através 
dos telefones: 32356477 
/ 999712399 / 99606-
4732 / 3235-6687. www.
ayrtonejulioimoveis.
com.br

SÃO CRISTOVÃO

Guajajara cód.[A101]- 
Galpão muito bom e 
bem localizado para 
você fazer o seu investi-
mento na Av. Guajajara. 
Valor R$12.000,00-Tra-
tar:3283583 / 999739137.

TIRIRICAL

Aluga-se lojas comerciais 
nas Avenidas: Guajaja-
ras, dos Franceses e dos 
Africanos. Tr: 3258-5629 
/ 99129-6797 98845-4785 
/ 3083-0799 / 98142-7703

São Francisco - Vendo 
escritório montado c/
recepção, 3 salas, ba-
nheiro, todo mobilhado 
e climatizado, 2 vagas de 
garagem R$ 160 mil- Lo-
cação: R$ 2.500,00 com 
cond. Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
988168000 www.ayrto-
nejulioimoveis.com.br

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br. 

São Francisco - Vendo 
prédio na avenida prin-
cipal do São Francisco 
c/ área de 340m² R$ 
800 mil Locação: R$ 7 
mil Tratar: 3235-6687/ 
3235-6477/ 99971-2399/ 
99606-4732  www.ayr-
tonejulioimoveis.com.
br COD: 9325

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@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, entra-
dada pelo Shopping da 
Ilha. Paredes construí-
das em gesso, isolamento 
de som e facilidade para 
remover paredes e jun-
tar salas. Venha conferir. 
3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.
com.br

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

CENTRO

Aluga-se ótimo ponto 
comercial na Rua do Sol, 
a 100m da Praça Deodo-
ro, c/ 1 salão bem am-
plo, 2 salas menores, 
coz. e WC social, c/ ins-
talação p/ ar-condicio-
nado split e todo refor-
mado. Aproveite. Apenas 
R$ 1.500,00. 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

CALHAU

 Alugo lojas e salas na 
Galeria Space Room, 
com ótima localiza-
ção e amplo estaciona-
mento. Valores a par-
tir de R$ 2.500,00. Tr: 
99971-2399/ 3235-6477/  
3235-6687 / 996064732 
/ 3235-6687. www.ayr-
tonejulioimoveis.com.
br COD: 4029.

COHAB

Cohab Anil IV cód.[A100]
-Prédio bem localizado 
na Cohab Salas comer-
ciais R$ 900,00 c/wc e 
gradeado. Salas Comer-
ciais R$1.000,00 c/wc e 
gradeado. Salão Comer-
cial 2º andar R$2.500,00 
c/ wc e gradeado. Sa-
lão Comercial 3º andar 
R$1.500,00 c/wc e   gra-
deados.Tratar:32383583 
/ 999739137

Aluga sala (prox. ao 
Pop Center) em fren-
te a academia, 2º an-
dar com área de 30m² 
com banheiro interno. 
R$ 650,00. 3268-3390/ 
9976-7018.



São Luís-MA, 24 de maio de 2017

Oportunidades
& Veículos

EMPREGOS

Precisa-se de corretores 
de imóveis, com experi-
ência e CRECI ou estagi-
ários da área.  Interes-
sados enviar currículo 
para sebastiao_imo-
veis@hotmail.com ou 
ligar para 3238-3583.

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

B. MENDES IMÓVEIS 
- Precisa-se de corre-
tor(a) com CRECI ou es-
tagiários do curso TTI, 
contratação imediata. 
Interessados entregar 
currículos na Av. do 
Vale, nº 9, Ed. Carrara 
- salas 517 / 518. Renas-
cença II. Tr: 3227-2182 
ou 3227-3099. CONSUL-
TOR DE VENDA  EXTER-
NO .(Para segmento de 
cosméticos).

Quer vender, alu-
gar, passar ou trocar? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclas-
sificados@oimparcial.
com.br.

Consultor de vendas 
-Requisitos:*Ensino 
médio completo; *Ex-
periência em vendas 
externas *CNH “B”;Ho-
rário comercial; Remu-
neração por comissão + 
ajuda de custo. Enviar 
currículo para: Trmslz-
comercial@gmail.com 
Tel: (98) 3089-5767

OPORTUNIDADE PRO-
FISSIONAL! VENDE-
DOR(A) Vendedor ex-
terno para vendas de 
TV e plano de dados e 
voz para operadora. Sa-
lário + Comissão + Ajuda 
de Custo. Interessados 
enviar currículo para : 
Recrutamento.vendas.
telecom@gmail.com

DIVERSOS

Vende-se um colégio 
com 11 salas na Ci-
dade Operária, próxi-
mo à feira. Valor R$ 
300.000,00 Tr: (98) 3248-
6709 / 99983-2772 OI / 
98223-8422 TIM

.1

HYUNDAI

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

FORD

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

KIA

Sportage  - Vendo Spor-
tage, ano 2011/ automá-
tica nova. Contatos: 98 
99193-4195 / 9837-6727.

MOTO XTZ 125

Vende-se ou negocia-
se moto XTZ 125 cilin-
dradas-Yamaha/2015, 
com 32.700 km rodados, 
quitada,  documenta-
ção em dias e com to-
das 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 Path-
finder SE25 / Utilitá-
rio Jipe / Diesel 2007 / 
2008, 4x4, diesel, prata, 
ar, vidro elétrico, airbag, 
direção hidráulica, trav 
elétrica, alarme. Revi-
sado e documentação. 
regular. São 7 lugares. 
Valor: R$ 68 mil. Tel: 
(98) 9 8119-9344 ou 9 
8127-00

O LUGAR CERTO

PARA VENDER,

COMPRAR, ALUGAR,

PASSAR...

98 3212.2087

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DE AREIA

PREGÃO PRESENCIAL N.º 30/2017 A Prefeitura Municipal de Brejo de 
Areia-MA, CNPJ: 01.612.318/0001-96, através da CPL, torna público para 
conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade 
Pregão Presencial n.º 30/2017, objetivando a contratação de empresa 
especializada para fornecimento de suprimentos de informática em geral 
para atender as diversas secretarias deste município, na forma da Lei nº 
10.520/02, no decreto nº 3.555/00, lei complementar 123/06, aplicando-
se subsidiariamente, no que couberem as disposições da Lei nº 8.666/93, 
com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à 
espécie durante o exercício de 2017, no dia 07/06/2017 às 09h.  LOCAL 
DE REALIZAÇÃO: Rua da Assembleia de Deus, 06 - Centro Brejo de Areia-
MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, em 
horário comercial das 08h às 12h.  Brejo de Areia-MA 22 de maio de 2017.
FRANCISCO ALVES DA SILVA Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL N.º 31/2017 

A Prefeitura Municipal de Brejo de Areia-Ma, CNPJ: 01.612.318/0001-
96, através da CPL, torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 31/2017, 
objetivando a aquisição de material permanente em geral, destinado a 
atender as necessidades das diversas secretarias deste município, na forma 
da Lei nº 10.520/02, no decreto nº 3.555/00, lei complementar 123/06, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem as disposições da Lei 
nº 8.666/93, com alterações posteriores, e demais normas regulamentares 
aplicáveis à espécie durante o exercício de 2017, no dia 07/06/2017 às 11h. 

LOCAL DE REALIZAÇÃO: Rua da Assembleia de Deus, 06 - Centro Brejo de 
Areia-MA, onde poderão consultar o edital e seus anexos gratuitamente, 
em horário comercial das 08h às 12h. Brejo de Areia-MA, 22 de maio de 
2017. FRANCISCO ALVES DA SILVA Prefeito Municipal.


