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Leia em todas as 

plataformas

CONSELHO DE ÉTICA
João Alberto: 

“cautela” sobre 
cassação de Aécio

O presidente do Conselho de Ética 
do Senado, senador João Alberto, 

disse a O Imparcial  que vai aguar-
dar a decisão da 1ª Turma do Su-

premo Tribunal Federal.
POLÍTICA

IMPOSTO 
IPTU 2017 já 

pode ser acessado             
via internet

VIDA

TRANSPORTE
Taxistas voltam a   
protestar contra o  
Uber em São Luís 

VIDA Sônia Almeida lança  
duas novas obras
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Tempo de preservar
Praças recém-inauguradas já se encontram em processo de destruição. Vendo a necessidade 
de conscientizar a população para a preservação do patrimônio público, o Grupo O Imparcial 

começa hoje um movimento com uma série de reportagens que mostrarão exemplos de 
ações que contribuem para a conservação destes bens pertencentes ao cidadão. VIDA

Prefeitura integra Comitê 
Estadual de Prevenção às Drogas

OUTRO NINHO? 

Dia do Mídia 
Desafi os

e conquistas 
no mercado 
publicitário

Indicada por um de seus trabalhos 
ao prêmio Profi ssionais do Ano, a 

Phocus Propaganda colhe os frutos 
de uma longa trajetória que soma 

experiência e inovação.
NEGÓCIOS

Campeonato 
Estadual terá 

decisão  em 
Imperatriz

ESPORTES

A bela mocidade 
do Boi de Axixá

IMPAR

RAIMUNDO BORGES
Sarney pode salvar o 
senador Aécio Neves

PEDRO LEONEL
 Grande foi o 
converseiro no TSE 

NEDILSON MACHADO
Criado o Conselho Estadual 
da Jovem Advocacia

Roberto Rocha 
articula para 

voltar ao PSDB
A possibilidade de o senador 

Roberto Rocha (PSB) mudar de 
partido é real, tudo pelo simples 
desejo de concorrer ao governo 

do estado nas próximas eleições, 
em 2018. O senador deixaria 
a pombal do PSB e voltaria

ao ninho tucano.
POLÍTICA

HOJE
TEM

30º  máx

23º  min

MARÉ BAIXA
10:49 ...........0.7m

23:13 ...........0.8m

DÓLAR
cotado em
R$ 3,331

EURO
cotado em
R$ 3,705

MARÉ ALTA
04:34 ..........5.9m

17:06 ...........5.9m

TÁBUAS DE MARÉS COTAÇÕESPREVISÃO DO TEMPO
+1,4% +1,2%

Arraial do São João Sesc Turismo,   
19h às 23h,  com Forró Bom 
Demais e Boi de Morros 

Sol com algumas 
nuvens. Chove rápido 
durante o dia e à noite.

Sônia Almeida lança, na 
Academia Maranhense de 
Letras, duas obras na qual 

ela  faz um mergulho sobre a 
importância do ensino da língua 

portuguesa fora do Brasil.

IMPAR

Para ofi cializar a inserção do município no órgão colegiado, o prefeito Edivaldo 
recebeu em seu gabinete, no Palácio la Ravardière, membros do comitê, o juiz Júlio 

Prazeres, do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), e a promotora Cristiane 
Lago, do Ministério Público do Maranhão (MP-MA).

PÁGINA 8

Veja como surgiram 
cinco bois famosos

PÁGINA TRÊS
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Daniel Caracas  diretor-geral 
da Phocus Propaganda
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Curso “Autogestão das Emoções” Palestra Enem sem surpresas 45 anos da Cia Cazumbá

Vereador solicita criação de

centro de referência ao diabético

Prefeitura testa e avalia

qualidade de alimentos

O olhar dos estudantes sobre

a cultura afro-maranhense
O vereador Beto Castro protocolou requeri-

mento na Câmara Municipal solicitando que a 
Prefeitura de São Luís – por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde (Semus) – viabilize estudos 
técnicos para a implantação do Centro de Refe-
rência ao Diabético na capital maranhense. No 
pedido, Beto Castro diz que o Centro de Refe-
rência ao Diabético vai oferecer atendimento 
multidisciplinar aos diabéticos e proporcionar 
uma melhor qualidade de vida e diminuição dos 
agravos ocasionados pela doença e internações 
hospitalares. Castro sugere que o centro atenda, 
24 horas, usuários de insulina, gestantes diabé-
ticas, crianças e diabéticos graves e que tenha 
médicos de várias especialidades como  endocri-
nologista, psicólogo, nutricionista e enfermeiro.

A Prefeitura de São Luís, por meio da Se-
cretaria Municipal de Educação (Semed), re-
alizou teste de degustação e avaliação sen-
sorial de alimentos da agricultura familiar,  
segunda-feira (19), no auditório da Unidade 
de Educação Básica (U.E.B.) Luís Viana, Ale-
manha. A iniciativa analisou a qualidade dos 
itens que serão servidos no cardápio escolar 
das unidades de ensino municipais da rede e 
escolas comunitárias conveniadas. Para fazer 
o teste, estiveram presentes representantes da 
equipe da Superintendência do Apoio ao Edu-
cando da Semed, representantes do Conselho 
Municipal de Alimentação Escolar (Comai), 
Conselho Municipal de Segurança Alimentar 
e membros das escolas comunitárias.

Após uma semana de visitas às comunida-
des Taim e Rio dos Cachorros, na Vila Maranhão, 
os estudantes da Unidade de Educação Bási-
ca Infantil (U.E.B.) Tiradentes, também na Vila 
Maranhão, produziram cartazes, murais e ins-
trumentos musicais retratando a história e a cul-
tura dos moradores, cuja maioria das famílias 
é descendente de quilombos. O trabalho dos 
estudantes rendeu a participação da escola no 
Encontro Maranhense de História da Educação, 
realizado na semana passada, na Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA). A U.E.B. Tiraden-
tes, Educação Infantil, foi a única escola muni-
cipal selecionada para participar do encontro 
por meio do trabalho de pesquisa coordenado 
pela professora Suzana Cristina Santos Paixão.

Corregedora determina

redistribuição de processos
A corregedora-geral da Justiça, desem-

bargadora Anildes Chaves Cruz, determinou 
a redistribuição dos processos judiciais em 
tramitação na 1ª Vara Criminal de Açailândia 
para a 2ª Vara Criminal da comarca, a partir 
da data de instalação dessa nova unidade 
jurisdicional, em 19 de junho. O Provimento 
nº 18/2017, que disciplina a redistribuição 
dos processos, foi publicado no Diário da 
Justiça Eletrônico na segunda-feira (19) e 
pode ser acessado pela página da CGJ-MA 
na internet, entre os atos administrativos. 
O juiz da 1ª Vara Criminal (André Bezerra 
Martins) procederá ao encaminhamento de 
aproximadamente dois mil processos para a 
2ª Vara Criminal, após sua instalação.

A proposta de 
reocupar o Centro 

Histórico aos domingos, por 
orientação do prefeito Edivaldo, 
é de grande responsabilidade. 
Reunimos o melhor que tem 
em nossa terra 

Ivaldo Rodrigues, titular da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Pesca, sobre a Feirinha realizada 

aos domingos no Centro Histórico

Os logradouros constituem 
parte de um registro 
histórico cultural da 
capital maranhense 

É muito importante entender 
que a cultura não é estática ou 
algo parado. Por isso, ouvimos 

o povo e as manifestações 
para realizar esta festaJosué Pinheiro, vereador do PSDB, ao 

solicitar ao governador Flávio Dino a 
revitalização de alguns logradouros, 
como as praças Deodoro e Pantheon

 Flávio Dino, governador do Estado do Maranhão, 
sobre os festejos juninos do Maranhão

As vendas estão 
maravilhosas, eu 
faço zoada para 
chamar o freguês 

e vender limão, cebola, 
tomate. Está sendo um 
trabalho muito válido poder 
comercializar no domingo 

Ivanilde Sampaio da Silva, presidente do 
Sindicato dos Feirantes
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Responsável: Zezé Arruda
E-mail: zezearruda@oimparcial.com.br

FOTOS: DIVULGAÇÃO AGÊNCIA SÃO LUÍSFABRÍCIO CUNHA

/DIVULGAÇÃO DIVUGAÇÃO DIVUGAÇÃO

Rica teoria e exercícios práticos de autoconhecimento, re-
laxamento e Roja Yoga para o melhor domínio das emoções. 
Sábado (24), das 8h às 12h e das 14h às 19h, com o educador 
Cidinho Marques, na sede do Instituto Iluminar, Edificio Lagoa 
Corpoarte, Sala 903, Ponta d'Areia. Informações e inscrições 
pelos fones (98) 99210 6021 ou33035256.

Dicas sobre como funciona e como se preparar melhor para 
o Enem serão dadas na segunda-feira (26), às 19h, no Teatro do 
Colégio Dom Bosco. Aberta ao púbico externo e gratuita, a pa-
lestra será ministrada por um dos maiores experts do tema no 
país, Eduardo Quintanilha, do Evolucional Simulados de Cam-
pinas (SP). Inscrições pelo site www.dbosco.com.br

A Cia Cazumbá realiza coquetel nesta quinta-feira, 22, para o 
lançamento da temporada junina e Projeto Cazumbá 45 Anos. O 
evento terá início às 19h, no Fanzine, e terá como convidado espe-
cial toda a imprensa local. A noite será animada pela Cia Cazum-
bá de Dança, que já fez apresentações em vários estados do país.
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de 5 grandes bois do Maranhão
Há décadas eles encantam os arraiais do Maranhão. Hoje O  Imparcial conta como nasceram algumas destas manifestações culturais

Boi de Morros (41 anos) 

O Bumba Meu Boi de Morros foi fruto de um 
projeto educativo da Escola Normal Monsenhor 

Bacellar, no município de Morros, idealizado 
pela professora Maria Marlene Ferreira, em 
1976. O Boi recebeu em seu primeiro ano o 

nome de Alegria dos Estudantes e seu sucesso 
durou três anos.  Preocupada com o fi m da 

brincadeira, seu sogro, conhecido da região por 
“Zuza”, juntamente com a sua esposa Maria 

Izabel Muniz Lobato, reiniciaram o grupo no 
bairro do Butiquim, em Morros.  A apresentação 

que iniciou com cerca de 70 brincantes, hoje 
comporta um grupo com 160 participantes, se 

apresentando no Maranhão afora.

Responsável: Mivan Gedeon 
E-mail: gedeon3.3@gmail.com

Curiosidades sobre o
Apresenta:

O nascimento

O 
São João do Maranhão tem no bumba 
meu boi a sua principal manifestação 
cultural. De acordo com estimativas 
do governo do estado, existem mais de 

300 grupos de bumba-boi no Maranhão (sim: 
mais de 300!). No meio de toda essa galera, há 

os que se destacam. Alguns bois, aliás, conse-
guiram tanto destaque que às vezes até parece 
que fazem parte do São João do Maranhão des-
de sempre, não é verdade? Boi de Axixá, Boizi-
nho Barrica, Pirilampo, Nina Rodrigues etc. É 
difícil imaginar um São João sem esses nomes.

E não é para menos: há décadas eles en-
cantam os arraiais do Maranhão. Nos últi-
mos anos, também conseguiram transpor 
barreiras. Além de apresentações por todo 
o Brasil, os grupos de bumba meu boi do 
Maranhão já realizaram espetáculos em di-

versas partes do mundo. São bois consagra-
dos que hoje arrastam multidões por onde 
passam. Mas nem sempre foi assim. Antes 
da consagração, houve muito trabalho. O 
Imparcial te conta agora como nasceram 
alguns dos principais bois do Maranhão.

Nina Rodrigues (27 anos) 

Em 1990, motivada pelo sentimento de resgate da cultura 
local, Concita Braga criou o Boi de Nina Rodrigues. Foi uma 

atitude corajosa. O município não tinha quase nenhuma 
tradição em relação a grupos de bumba-boi – quem quisesse 

contratar, então, nem se fala. Além disso, não havia onde 
comprar materiais para a confecção das indumentárias.  O jeito 
foi improvisar. As roupas das índias foram feitas com penas de 
galinhas que eram doadas pela comunidade. Para os adereços: 

tucum, bambu e olho de boi. “Eu mesma bordava o couro 
do boi, e como não sabia bordar com canutilhos, eu bordava 

com paetês”, relembra Concita Braga. No primeiro ano, o Nina 
Rodrigues saiu com um respeitável número de 40 vaqueiros 

de fi ta, 12 índias e oito vaqueiros campeadores. “Tivemos 
muito trabalho, mas também tive sorte. Nessa época, minha 
mãe, Madalena Braga, foi eleita prefeita da cidade, então ela 
conseguiu ajudar o Boi de alguma forma, também na nossa 
primeira viagem a São Luís, em 1995”, explica Concita. Hoje, 
o Boi de Nina Rodrigues conta com 150 integrantes e faz, em 

média, quatro apresentações por dia. Mas Concita faz questão 
de lembrar: “o trabalho é contínuo e dura o ano inteiro!”.

Boi de Axixá (58 anos)  

O Boi de Axixá foi fundado em 1º de janeiro de 1959, 
por Francisco Naiva, não por pagamento de promessa, 

mas por amor à brincadeira, à cultura popular. Segundo 
Leila Nava, que coordena a brincadeira há 15 anos, no 
início o Boi de Axixá era composto pelos personagens 
soldados, caboclos de fl echa, índios e campeadores. 

E as mulheres eram proibidas de brincar. Depois, 
os índios e soldados saíram e elas foram inseridas, 

também como índias, sendo assim até a atualidade. 
Neila Nava conta que este ano a brincadeira tem como 
tema os 100 anos da cidade de Axixá, que também dá 
nome ao boi.  “Este ano Axixá, terra natal onde o boi 
foi fundado, comemora seu centenário. E nada mais 
justo do que prestarmos esta homenagem” revelou, 

ressaltando que com o tema escolhido foi: “100 anos de 
amor às cinco letras”.

Boi Pirilampo (22 anos)   

Pouca gente sabe, mas o Boi Pirilampo por pouco não foi Quadrilha 
Pirilampo. Calma, eu explico! Em 1995, dissidentes do Boi de Corda, do 
bairro da Cohab, decidiram criar seu próprio grupo folclórico. Renato 
Dionízio, dono e atual presidente do Boi Pirilampo, sugeriu a criação 
de uma Quadrilha. Mas a ideia não foi bem aceita. Depois de muita 
conversa, os envolvidos conseguiram chegar a um consenso: criar 
um Boi. E então nasceu o Boi Pirilampo, que inicialmente recebeu 
o nome de Boi Vagalume. “O primeiro nome do Boi foi ‘Vagalume’, 

mas precisaram mudar porque já havia outro grupo com esse nome”, 
explica J. Garcez, diretor de comunicação do Boi Pirilampo.

Boi Barrica (32 anos) 

Com indumentárias feitas à base 
de buriti, foi fundado no ano de 1985, 

fruto de um movimento de produtores, 
músicos e bailarinos do bairro da Madre 
Deus, liderado por Zé de França Pereira. 

Assim nasceu o Boizinho Barrica. 
Conhecido por seu bailado de ritmos, 

o grupo, que iniciou sua primeira 
apresentação com cerca de 50 brincantes, 
em 2017 alegra os arraiais afora com 150 

componentes, entre músicos e bailarinos. 
Em apenas uma apresentação o Boi 

Barrica homenageia o São João em todos 
os ângulos. Indo dos cinco sotaques de 

bumba-meu-boi, passando pelo cacuriá, 
dança do coco e quadrilha.
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Ele (Joesley Batista) 
fala que só se 

encontrou com o ex-
presidente Lula por 

duas vezes em 2006 e 
em 2013. Mentira! 

Eduardo Cunha, 
ex-deputado federal

30 

de maio deste ano Aécio 
aparece acompanhado de 

senadores

Cunha discutiu
o impeachment 

com Lula e Joesley 

BRASÍLIA -DF

Curtidas

O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, citou um encontro entre ele, Joesley e o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva, no ano passado, para desmentir as acusações do empresário 

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

Edgard, um homem de negócios...
Investigadores da PF seguem a pista de Edgard Rego dos 

Santos Neto, citado por um ex-diretor da Odebrecht como 
um dos receptores de dinheiro para o PMDB. Edgard, filho 
do ex-ministro da Saúde Roberto Santos (PMDB), apare-
ce como sócio de 11 empresas, oito no DF, uma em Minas 
Gerais, uma na Bahia e outra em Goiás.

...E de cavalos
Edgard é sócio ainda da Associação Brasiliense de Ca-

valos de Rédea (Abcr), dedicada à criação de equinos. Ele 
adora cavalos.

Doria e o empresariado
O ex-governador Paulo Octávio está no aquecimento 

para receber o prefeito de São Paulo, João Doria, num evento 
com o empresariado local na semana que vem, quarta-feira. 
Se isso não for pré-campanha, é porque mudou de nome.

Faça a sua aposta
Agora não é nem Eduardo Cunha nem Rodrigo Rocha 

Loures que preocupam os aliados de Temer. O que incomoda 
é o ex-deputado Henrique Eduardo Alves, meio esquecido 
no Rio Grande do Norte. Dizem que ele está assim, como 
Antonio Palocci, hoje apontado como o primeiro petista 
da linha dura a negociar delação. Henrique arrisca ganhar 
essa pole position no PMDB.

Treino & jogo
A Câmara marcou para sexta-feira uma simulação de emer-

gência com os servidores. A operação vai durar horas, terá si-
renes, formação de filas com prioridade para grávidas e porta-
dores de necessidades especiais. Coincidência ou não, corre 
nas redes sociais um convite para manifestação em 30 de ju-
nho com as palavras de ordem “Fora, Temer” e “Diretas, já”.

Temer e o amanhã
Aliados de Michel Temer começam a disseminar no Con-

gresso a tese de que, se hoje, é o presidente que está sob os 
holofotes e sujeito a pedidos de abertura de processo, ama-
nhã, qualquer um deles pode estar na mesma situação — ou 
seja, aquela em que uma gravação leva à abertura de pro-
cesso e por aí vai. Por isso, ainda que Joesley Batista tenha 
concedido uma entrevista reforçando seus argumentos, os 
deputados e senadores do PMDB ligados a Temer avaliam 
que a hora é de estancar a “sangria”, preservando o presiden-
te. A estratégia tem lá a sua lógica interna, ou seja, sob o ân-
gulo de visão dos deputados. Porém, como disse certa vez o 
craque Garrincha, falta combinar com os russos.

Fachin retira de Moro 
processo sobre Lula

Decisão sobre prisão de 
Aécio Neves é adiada

MUDANÇA STF

Cunha, que esta preso em Curitiba, escreveu uma carta  de próprio punho

Presidente Rodrigo/ O presidente em exercício, Rodrigo 
Maia (foto), segue à risca a rotina daqueles que ocupam 
o cargo como interinos: não utiliza a cadeira do birô pre-
sidencial. Tudo o que ele não quer é abusar da sorte.

Presença tucana/ O ministro da Secretaria de Governo, 
Antonio Imbassahy, foi incluído na comitiva presidencial 
na última hora. Assim, ao levar dois dos ministros tuca-
nos, o presidente tenta evitar que o PSDB opte pela en-
trega dos cargos essa semana.

Estão todos bem/ Basta passar um tempinho das operações 
da PF para seus alvos retomarem a rotina. O empresário 
Álvaro Teixeira de Mello, que apareceu sendo conduzido 
por policiais para depor Operação Poço Seco, a 41ª fase da 
Lava-Jato, almoçava dia desses na maior tranquilidade com 
um amigo num badalado restaurante da Gávea, no Rio.

Estão todos bem II/ O ex-ministro José Dirceu também, aos 
poucos, vai retomando a vida. Dia desses, estava na Trattoria 
da Rosario, no Lago Sul. Ficou numa mesa de canto com a 
mulher para comemorar os 79 anos de Oswaldo Rocha, vi-
zinho de Zé dos tempos de infância em Passa Quatro (MG).

O 
deputado cassado Edu-
ardo Cunha (PMDB-
RJ) se defendeu esta 
semana das acusações 

que Joesley Batista, dono da 
JBS, fez em entrevista à revis-
ta Época, publicada neste fim 
de semana. Em carta redigida 
de próprio punho na cadeia 
em Curitiba, Cunha citou um 
encontro entre ele, Joesley e o 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, no ano passado, para 
desmentir o empresário, que 
disse ter encontrado Lula em 
duas ocasiões: uma em 2006 e 
outra em 2013.

“Ele (Joesley Batista) fala que 
só se encontrou com o ex-pre-
sidente Lula por duas vezes em 
2006 e em 2013. Mentira! Ele 
apenas se esqueceu que pro-
moveu um encontro que durou 
horas no dia 26 de março de 
2016, sábado de Aleluia (ante-
rior à Páscoa) na sua residência, 
entre mim, ele e Lula, a pedido 
de Lula, para discutir o proces-
so de impeachment (de Dilma 
Rousseff )”, disse, em carta. 

Cunha afirmou que, no en-
contro, pôde “constatar a re-
lação entre eles e os constan-
tes encontros que mantinham”. 
Segundo o ex-presidente da 
Câmara, sua versão pode ser 
comprovada com o testemunho 
dos agentes de segurança da 

Casa, que o acompanharam, 
além da locação de veículos 
em São Paulo, que o teriam 
levado até lá.

Cunha disse ainda que 
“repudia com veemência as 
acusações” e desafia Joesley 
a comprová-las. O empresá-
rio disse à revista Época que 
Cunha respondia ao presidente 
Michel Temer, que era o chefe 
do que chamou de “Orcrim”, 
“organização criminosa da Câ-
mara”. Temer também negou 
as acusações.

Além disso, o dono da JBS 

também afirmou que se tornou 
“refém” de Cunha e do corre-
tor Lúcio Funaro - a quem ele 
deveria supostamente pagar 
uma “mesada” para não cor-
rer o risco de delatarem. Além 
de negar as acusações, Cunha 
aproveitou para criticar o acordo 
de colaboração firmado entre 
Joesley e a Procuradoria-Geral 
da República (PRG), a que ele 
chamou de “delação biliona-
riamente premiada”.

O deputado cassado afir-
mou que entrou com recurso no 
STF para a anulação do acordo. 

“Hoje fica claro que ele mente 
para obter benefícios pelos seus 
crimes, ficando livre da cadeia, 
obtendo uma leniência fiada, 
mas desfrutando dos seus bi-
lionários bens à vista”, disse. 

Beneficiário

O peemedebista encerrou 
a carta enumerando os supos-
tos benefícios da JBS com o 
governo, citando especifica-
mente a Medida Provisória 
(MP) do Refis e da Leniência 
com o Banco Central.

O ministro Edson Fachin, 
relator da Operação Lava-Jato 
no Supremo Tribunal Federal 
(STF), tirou do juiz Sérgio Moro, 
da 13ª Vara Federal de Curiti-
ba, três casos contra o ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Silva 
que tiveram origem nas dela-
ções premiadas de executivos e 
ex-funcionários da Odebrecht.

Um diz respeito ao suposto 
tráfico de influência do ex-pre-
sidente, que em troca de vanta-
gens indevidas teria atuado em 
favor da empresa em negocia-
ções referentes a Angola, mes-
mo que em prejuízo do Banco 
Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES).

O pedido de investigação so-
bre o assunto teve origem nos 
depoimentos de Emílio Odebre-
cht e Marcelo Bahia Odebrecht, 
controladores do grupo, e de mais 
três ex-funcionários da empresa.

Fachin determinou a remes-
sa das provas referentes a esse 
caso para a Justiça Federal do 
Distrito Federal, por se trata-
rem “de fatos que supostamente 

se passaram na capital da Re-
pública”, escreveu o ministro 
no despacho divulgado nesta 
terça-feira (20). 

“Assim, do cotejo das razões 
recursais com os depoimentos 
prestados pelos colaboradores 
não constato, realmente, rela-
ção dos fatos com a operação 
de repercussão nacional que 
tramita perante a Seção Judi-
ciária do Paraná”, escreveu Fa-
chin. O ministro acatou um re-
curso da defesa.

Outro caso trata da suposta 
atuação de Lula e também da 
ex-presidente Dilma Rousseff 
em favor da liberação de recur-
sos do BNDES para a constru-
ção das Usinas Hidrelétricas de 
Jirau e de Santo Antônio, am-
bas em Rondônia. Eles também 
teriam agido para acelerar li-
cenças ambientais, segundo 
o depoimento de Emílio Ode-
brecht e de Henrique Serrano 
de Prado, ex-executivo da área 
de energia. A investigação foi 
remetida por Fachin também 
ao Distrito Federal.

O ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF) Marco 
Aurélio decidiu ontem adiar o 
julgamento sobre o pedido de 
prisão preventiva feito pela Pro-
curadoria-Geral da República 
(PGR) contra o senador afas-
tado Aécio Neves (PSDB-MG).

A decisão foi tomada pelo 
ministro, que é relator do pro-
cesso, para decidir primeiro so-
bre um recurso protocolado na 
manhã de ontem pela defesa de 
Aécio Neves, que pretende ser 
julgado pelo plenário da Corte. 
Ainda não há data para a reto-
mada do julgamento.

Na semana passada, a PGR 
reforçou o pedido de prisão e 
alegou que Aécio Neves não está 
cumprindo a medida cautelar 
de afastamento. Ao reiterar o 
pedido, Janot citou uma posta-
gem do senador afastado, em 
sua página no Facebook, no dia 
30 de maio, em que ele apare-
ce em uma foto acompanhado 
dos senadores Tasso Jereissati 
(CE), Antônio Anastasia (MG), 
Cássio Cunha Lima (PB) e José 

Serra (SP), colegas de partido. 
“Na pauta, votações no Con-
gresso e a agenda política”, diz 
a legenda da foto.

Em nota, a assessoria de Aé-
cio Neves informou que o se-
nador afastado tem cumprido 
integralmente a decisão do mi-
nistro Edson Fachin e se mantém 
afastado das atividades parla-
mentares. “Entre as cautelares 
determinadas não consta o im-
pedimento de receber visitas e 
discutir como cidadão, e não 
como parlamentar, assuntos 
diversos”, diz o texto.
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Se os senhores, hoje, votarem esse 
projeto, estarão renunciando ao 
mandato de senador

Do petista Paulo Paim, na votação de ontem da Reforma Traba-
lhista. Vamos botar aqui na entrada da portaria do Senado uma 
fábrica de carimbos. Cada senador compra um, carimba o que vem 
da Câmara e manda para o presidente

João Alberto: “cautela” 
sobre cassação de Aécio

São dois processos diferentes, mas um 
tem tudo a ver com o outro. Por isso, 

não posso me antecipar no Conselho de 
Ética. E se o Supremo mandar arquivar 

o pedido da Procuradoria? 

João Alberto, senador (PMDB-MA)

BASTIDORES
bastidores@oimparcial.com.br

Raimundo Borges

Presidente do Conselho de Ética do Senado, senador João Alberto, disse a O Imparcial 
que vai aguardar a decisão da 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal

RETORNO AO NINHO

Roberto Rocha articula para voltar ao PSDB

21 O ex-prefeito de Codó, 
Benedito Francisco da 
Silveira Figueiredo, o 
Biné Figueiredo, sofreu 
um revés no Tribunal 
de Justiça do Mara-
nhão. Foi condenado 
a pagar ao erário R$ 
142.147,76, com ju-
ros, além de ter seus 
direitos políticos sus-
pensos e ficar proibi-
do de contratar com 
o poder público, por 
cinco anos.

Os deputados Eduardo Brai-
de e Rogério Cafeteira tive-
ram, ontem, um alentado 
bate-boca na Alema, cujo 
motivo não foi transparen-
te. Quando a discussão já 
descambava para baixa-
ria, o presidente Othelino 
Neto cuidou de acalmar os 
ânimos e encerrou a ses-
são. Braide já foi líder do 
bloco governista na Ale-
ma, mas depois da derro-
ta eleitoral de 2016, virou 
opositor ranzinza.

Responsável: Paulo de Tarso Jr.   E-mail: paulojr.jornalismo@gmail.com

RAIMUNDO BORGES

O 
senador João Alberto 
(PMDB), presidente 
do Conselho de Éti-
ca e Decoro Parlamen-

tar, não tem pressa alguma em 
decidir se acolhe ou arquiva o 
pedido de cassação do man-
dato do senador Aécio Neves 
(PSDB-MG), apresentado no 
colegiado pelo senador Ran-
dolfe Rodrigues (Rede-AP) e 
pelo PSOL. Licenciado para 
tratar de uma gripe, João Al-
berto só tomou conhecimen-
to do pedido na segunda-feira 
(19), quando passou a contar 
o prazo de cinco dias para ele 
decidir se aceita ou não o pe-
dido contra o colega tucano. 

O peemedebista maranhen-
se, que acabou de ser recondu-
zido, por aclamação, pela sexta 
vez à presidência do Conselho, 
disse a O Imparcial que vai 
aguardar a decisão da 1ª Tur-
ma do Supremo Tribunal Fe-
deral (STF), que pautou, para 
ontem, o julgamento do pe-
dido de prisão, proposto pelo 
procurador-geral da Repúbli-
ca, Rodrigo Janot, contra Aécio 
Neves. A ação acabou sendo 
adiada no fim da tarde.  

“São dois processos diferen-
tes, mas um tem tudo a ver com 
o outro. Por isso, não posso me 
antecipar no Conselho de Éti-
ca. E se o Supremo mandar ar-
quivar o pedido da Procurado-
ria?”, questionou João Alberto. 
O senador argumentou que não 
é uma decisão fácil o Senado 
propor cassação de mandato 
de seus membros, ignorando 
que todos ali foram eleitos pelo 
povo. “Aécio teve mais de três 
milhões de votos, então todas 
essas variantes precisam ser le-
vadas em conta”, afirmou. 

PAULO DE TARSO JR.

A possibilidade de o sena-
dor Roberto Rocha (PSB) mu-
dar de partido é real, tudo pelo 
simples desejo de concorrer ao 
governo do estado nas próxi-
mas eleições, em 2018. Político 
experiente, seu nome começa a 
ser cogitado no PSDB, de onde 
saiu em 2011. Mais do que espe-
culação, Roberto Rocha ganha 
força dentro do partido, princi-
palmente por ter “identidade” 
com a ideologia tucana.  

No Maranhão, o partido 
tucano está dividido em duas 
correntes: uma favorável à per-
manência do PSDB na alian-
ça com o PCdoB e outra que 
não esconde o desejo de deixar 
a base aliada de Flávio Dino. 
No primeiro cenário político, 
Roberto Rocha não teria vez, 
já que esta corrente é defen-
dida pelo presidente estadual 
do partido e vice-governador 
do Maranhão, Carlos Brandão. 

Em entrevista a O Imparcial, 
em fevereiro deste ano, Brandão 
foi enfático a não querer a apro-
ximação de Roberto Rocha. O 
vice-governador chegou a afir-
mar que “Rocha não consegue 
agregar e tem uma base política 
restrita”. A relação entre os dois 
não foi alterada desde então. 

No outro panorama, o sena-
dor é considerado “a melhor sa-
ída para o PSDB do Maranhão”. 
Para quem defende o retorno de 
Roberto Rocha, o argumento é 
simples: o partido perdeu sua 
força dentro do estado e só um 
nome como o de Roberto Ro-

sobre esse tipo de julgamento. 
A palavra final é do Plenário. 
“E se o Conselho decidir cas-
sar um senador e, lá na frente, 
o plenário resolver o contrário, 
como é que ficamos?”, indaga 
João Alberto, para justificar o 
modo cauteloso como vai tra-
tar o tema. Ele já participou da 
cassação de Delcídio do Ama-
ral, Luiz Estêvão e Jader Bar-
balho, todo casos diferentes do 
processo de Aécio. 

Ontem, a Primeira Turma do 
STF decidiu converter a prisão 
preventiva de Andrea Neves, 
irmã do senador afastado Aécio 
Neves (PSDB-MG), em prisão 
domiciliar, com monitoramento 
por tornozeleira eletrônica. Os 
ministros também decidiram 
que Frederico Pacheco, primo 
de Aécio, passe à prisão domi-
ciliar com medidas cautelares. 
Na mesma sessão, adiaram o 
julgamento do pedido de pri-
são preventiva de Aécio.

Cautela

O Conselho de Ética é com-
posto por 15 membros. O pre-
sidente acha complicado tirar o 
mandato, eventualmente, por 
um placar apertado. E expli-
cou sua posição: “Como posso 
cassar um mandato por 8 x 7, 
caso isso venha a ocorrer? Aqui 

é uma casa política, e um pro-
cesso dessa magnitude tem des-
dobramentos. São motivos que 
levam todos, principalmente o 
presidente do Conselho, a agir 
com cautela e com responsabi-
lidade, independentemente de 
partido, ideologia ou outra razão”. 

Além do mais, o Conselho 
de Ética não tem a palavra final 

cha poderia resgatar o PSDB.
“Estamos conversando com 

ele também. Agora só pode to-
mar a decisão resolvendo essa 
situação com o PSDB primeiro. 
Primeiro temos que desatolar 
o carro para aí sim programar 
uma viagem”, revelou Sebastião 
Madeira a O Imparcial.

PSDB e PCdoB

A aliança entre PSDB e 
PCdoB foi questionada em 
2014, já que os partidos, his-
toricamente, sempre possuí-
ram ideologias distintas. Mas, 
apesar das divergências políti-
cas, a chapa Dino/Brandão saiu 
vitoriosa. Naquela circunstân-

cia, a união dos dois partidos 
era importante uma vez que 
o PT apoiou o PMDB de Edi-
nho Lobão, que concorreu ao 
governo do estado.

A continuação da chapa para 
2018 ainda é uma incógnita. 
O diretório nacional do PSDB 
deverá se posicionar sobre as 
alianças do partido e pode in-
terferir ou não na continuida-
de do apoio ao PCdoB.

Outro ponto que merece 
ser destacado é a questão de 
quem será o candidato a vice-
governador na chapa de Flávio 
Dino, que buscará a reeleição 
em 2018. Se em 2014 o PT es-
tava com o PMDB, desta vez 
a história é bem diferente. Os 

petistas já sinalizaram apoio 
total a Dino, mas, em contra-
partida, querem ter voz e força 
para indicar o vice, o que en-
fraqueceria o PSDB. 

A possível escolha do 
PCdoB por um vice do PT for-
taleceria a corrente interna do 
PSDB, que defende a quebra 
da aliança com o partido do 
governador Flávio Dino. O que 
pode ajudar na permanência 
do PSDB na base aliada é exa-
tamente a presença de Carlos 
Brandão, político respeitado 
e considerado um articulador 
político importante nos mo-
mentos de crise do atual go-
verno por dar equilíbrio aos 
interesses da base aliada.

Senador maranhense não esconde o desejo de disputar as eleições de 2018 para o governo do estado
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Sarney pode salvar Aécio
Vai cair nas mãos do senador Edison Lobão, presidente da 

Comissão de Constituição e Justiça, a reforma trabalhista, na 
forma original, do governo Michel Temer. Ontem, a matéria 
foi derrotada por 10 x 9 na Comissão de Assuntos Sociais no 
Senado, numa votação tensa. O resultado foi comemorado 
pela oposição, que aprovou, por unanimidade, o voto em se-
parado do senador Paulo Paim (PT-RS). Agora, o texto segue 
para a CCJ, cujo relator será o senador Romero Jucá, do PMDB. 

Os dois senadores do PMDB maranhense estão no cen-
tro do debate mais acalorado de Brasília no presente caldei-
rão político. João Alberto, a partir de sexta-feira, terá que dar 
encaminhamento ao processo com pedido de cassação do 
Senado Aécio Neves, proposto pelo senador Randolfe Rodri-
gues (Rede) e o PSOL. Já Edison Lobão vai tocar a votação da 
reforma trabalhista, o maior teste de fogo de o governo Temer, 
antes da Reforma da Previdência, a mais polêmica de todas. 

De quebra, ainda se percebe, pelas sombras, a figura do 
ex-senador e ex-presidente José Sarney, aqui e acolá, dan-
do opinião e mostrando rumos ao presidente da República, 
encalacrado na crise e nos problemas políticos no STF e no 
Congresso, onde 12 pedidos de impeachment esperam de-
cisão da Câmara. Sarney pode ter o voto determinante no 
Conselho de Ética a favor de Aécio Neves, neto de Tancre-
do, companheiro de Sarney na última eleição indireta de 
presidente. Sua morte, em 21 de abril de 1985, fez Sarney 
passar cinco anos na Presidência. 

Sarney joga o bote salva-vidas para Aécio, um gesto que 
pode impedir que o PSDB abandone o governo peemedebis-
ta de Michel Temer, que tem nos tucanos seu principal por-
to seguro, nessa fase mais complicada de seu governo. João 
Alberto nem de longe pensa em cassar o mandato de Aécio 
Neves, como presidente do Conselho de Ética e Decoro Parla-
mentar. Principalmente, escutando antes a voz de José Sarney.

Palavras de ‘comunista’(1)
O deputado estadual Raimundo Cutrim discursou ontem 

na Assembleia Legislativa para criticar tanto o sistema de se-
gurança do governo Roseana Sarney, quanto na temporada 
de Flávio Dino, líder máximo de seu partido, o PCdoB.  Disse 
que pensou que a situação iria estabilizar a partir de 2015, 
mas não ocorreu. A esperada redução não aconteceu. 

Palavras de ‘comunista’(2)
Como secretário de Segurança que passou 10 anos 

no cargo, Cutrim avaliou que se no último mandato de 
Roseana o setor já enfrentava decadência, em 2015, pri-
meiro ano de Flávio Dino, ele pensou que a situação pelo 
menos se estabilizaria, mas não foi isto que aconteceu. 
Os índices altos persistiram.

Pesquisa encofada (1)
Não é a primeira nem será a última pesquisa que o PMDB 

de Roseana Sarney encomenda ao Instituto Escutec, cujo 
resultado é exclusivo de “consumo interno”. Depois, en-
cofado, os dados são vazados para quem quiser cuidar de 
difundi-los, de acordo com o interesse dos contratantes. 

Pesquisa encofada (2)
A consulta da Escutec foi feita sob medida para orien-

tar a posição de Roseana Sarney na intenção de disputar 
ou não o governo em 2018. Pesquisou vários cenários da 
disputa do governo e do Senado. Entraram os nomes de 
Roseana, Flávio Dino, Roberto Rocha, Maura Jorge e até 
o deputado estadual Eduardo Braide.

Cruzada do bem
Em sua cruzada santa contra as drogas, maior flagelo 

social no Brasil envolvendo jovens e adultos, a deputada 
Eliziane Gama (PPS) fez ontem, na Câmara, mais uma dis-
cussão na Comissão Externa sobre o tema. Ela coordena a 
comissão, que tem percorrido o Brasil e o Maranhão, de-
batendo essa temática importante. 

Equívoco petista
Antes do julgamento do senador Aécio Neves pelo STF, 

o líder do PT na Câmara, deputado Carlos Zarattini, recri-
minou petistas e chamou de equívoco torcer pela prisão do 
tucano. Essa medida só poderia ocorrer em dois cenários. 
“Um senador só poderia ser preso se fosse em flagrante ou 
se estivesse cometendo um crime continuado”. 



 NUNA NETO
Em 21 de junho 

de 2015, O Imparcial  
trouxe como destaque 
a seguinte manchete: 

Fora da  lei. Dos 
217 municípios 

maranhenses, 35 não 
cumpriram a Lei de 

Responsabilidade Fiscal 
e ultrapassaram, em 

2013, o teto permitido 
em despesas com o 

funcionalismo público. A 
conclusão é do estudo da 
Federação de  Indústrias 
do Rio de Janeiro (Firjan) 
com base nos resultados 

fi scais declarados 
pelas prefeituras.

Dos 217 municípios maranhenses, 35 não cumpriram a Lei de Responsabilidade Fiscal e ultrapassaram, em 
2013, o teto permitido em despesas com o funcionalismo público. A conclusão é do estudo da Federação de 

Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) com base nos resultados fi scais declarados pelas prefeituras. 
POLÍTICA 3 
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  R$ 1,00     
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EXEMPLAR  DE  ASSINANTE   

tem
C L A S S I F I C A D O S

Escolher o tipo de 
imóvel certo garante 
funcionalidade ao lar 

CAPITAL E INTERIOR   R$ 3,00Ano LXXXIX  Nº 34.301

 

Alta   

Baixa 
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  Marés   Bastidores
Limites, divisas ou fronteiras 

territoriais sempre foram causas 
de disputas, brigas, guerras e mal-
querenças políticas. No Maranhão, 
essa realidade não é diferente.

  Giro 
Em visita à sede de O Imparcial, 
Cleudson Campos de Anchieta, pre-
sidente em exercício do  Crea-MA, 
ressaltou ainda a importância da 
fi scalização de serviços no estado.

Durante uma semana, a reportagem 
de O Imparcial pôde testar, a pedi-
do da marca, o desempenho do Audi 
A5. De posse do modelo Sport Back 
Attraction, circulamos as principais 
vias de São Luís.

Veículos   Opinião

Heróis e vilões 
Sebastião Jorge

Vale a pena reduzir a idade penal?
Nossa visão

Nós previdenciários
José Cursino Raposo Moreira

O que são emendas individuais
Edson Vidigal

Cláudio Cohen
As funções sociais da música

Flávio Braga
Impeachment e recall político 
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EMPREGO
Concurso para 
procurador do 
estado. Edital
 sai este mês  

 Grupo Design Prime inaugura 
nova sede e traz proposta 

de negócio para o mercado 
local que dispõe aos clientes a 

venda consultiva, combinando 
móveis planejados, soltos e 

complementos.
 SUPLEMENTO

Em festas, igrejas têm
SÃO JOÃO  

Festa para eles... 
O  período junino no Maranhão marca a festa de quatro santos da igreja católica – Santo Antônio, São João, São Pedro e São Marçal, este 

último, reverenciado apenas na capital maranhense durante os festejos. Cada santo tem sua peculiaridade e importância, sendo que todos 
são homenageados com muita dança, música, rezas, oferendas e várias simpatias. “São festas estritamente de devoção. 

URBANO 

APOSENTADORIA
População em dúvida 

com novas regras
 lota postos do INSS

05:13 6.1

11:30 0.5

17:47 6.1

23:54 0.7

VERSÁTIL
Regina Duarte 
se renova com 

papel controverso 
em novela

 SUPLEMENTO

Deuses...   
Os gatos se tornaram seres tão 

sagrados no antigo Egito que, se uma 
pessoa matasse um gato, era, auto-
maticamente, condenada à pena de 
morte em público. Os felinos eram 
considerados criaturas divinas, de tal 
maneira que, quando um deles mor-
ria por causas naturais, os donos da 
casa onde o animal morava raspa-
vam as sobrancelhas em sinal de luto.

SUPLEMENTO

TVabr.com.br

O prefeito Edivaldo disse que o progra-
ma Todos por São Luís, desenvolvido 
no Bairro de Fátima, é um importan-
te instrumento de diálogo e aproxi-
mação da estrutura da administra-
ção municipal com o cidadão. GERAL 6

Edivaldo destaca 
alcance do programa
 "Todos por São Luís"

Sotaque em extinção

São Luís, domingo, 21 de junho de 2015

www.oimparcial.com.br

A persistência e o 

empreendedorismo 
de João Martins 

Página 3

A tradição dos pequenos pandeiros tocados com as costas da mão 
está ameaçada. Representantes do sotaque não têm recursos fi nan-
ceiros para manter os grupos e circular nos terreiros juninos.  IMPAR  

Governo abre arraiais
 Ontem o governador Flávio Dino inaugurou dois novos espaços 

para o período junino: o Arraial do Ipem e a reforma concluída do 
Parque Folclórico da Vila Palmeira. GERAL 6 

REFORMA POLÍTICA : Veja o que foi aprovado na Câmara

O procurador-geral do Esta-
do, Rodrigo Maia, informa que o 
governo do Maranhão realizará 
concurso público para cargo de 
procurador. Serão 30 vagas.  GERAL 8 

Fora-da-lei
35 municípios não cumprem 
responsabilidade fi scal no MA

NEGÓCIOS 9
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Em queda nas vendas, 
Renault baixa preço 

do Duster

DIVULGAÇÃO\ASSECOM DIVULGAÇÃO 

 Santo Antônio  São João São Pedro São Marçal
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Violência no lar

 GRANDE FOI O CONVERSEIRO NO TSE

Jornalismo: 3212-2010/3212-2049

Anuncie: 3212-2086/ 3212-2030

Classificados: 3212-2087

Seja um vendedor: 3212-2071 

Geral: aqui-ma@oimparcial.com.br

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

WhatsApp: (98) 991888267

facebook.com.br/oimparcialma

Twitter: @imparcialonline

Instagram: @oimparcial

Snapchat: impar.online

www.oimparcial.com.br

FALE CONOSCO - GRUPO O IMPARCIAL

EMPRESA PACOTILHA SA

Pedro Freire

Diretor-Presidente

pedrofreire@oimparcial.com.br

Pedro Henrique Freire

Diretor de Gestão e Novos Negócios

pedrohfreire@oimparcial.com.br

Raimundo Borges

Diretor de Redação

borges@oimparcial.com.br

Célio Sergio

Superintendente Producão

celiosergio@oimparcial.com.br

Retrato 
dahistória

Durante consecutivos quatro dias, o Bra-
sil inteiro esteve de olhos no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) para acompanhar o 
julgamento da chapa Dilma/Temer, que se 
pretendia cassar sob acusação de abuso de 
poder político e econômico na eleição presi-
dencial de 2014. Julgamento sem preceden-
tes na história dos 85 anos do TSE. A decisão 
final não foi unânime, cindida a Corte por 4 
x 3 em favor da absolvição. Vale ressaltar que 
a discrepância entre os julgadores situou-se 
num campo específico e muito sensível: o 
da colheita e valorização da prova.

Entendeu o relator do feito, Herman 
Benjamin, que deveriam ser consideradas 
pela Corte as informações obtidas com base 
na delação da Odebrecht — no que não foi 
acompanhado pela maioria. Nessa parte, 
foi o relator criticado por haver aproveita-
do essa prova dita tratar-se de fato público 
e notório: objetou-se-lhe que, acaso o rela-
tor já estivesse convencido da verdade dos 
fatos, certamente não se teria aventurado 
na “prova Odebrecht”. Alegou-se, por fim, 
que uma simples e isolada delação não po-
dia ser considerada como prova cabal e in-
discutível, já que não amparada em prova 

O Baía de São José I é uma embar-
cação do tipo ferryboat que realiza 
a travessia São Luís-Alcântara no 
estado do Maranhão, transportando 
veículos e pessoas. A embarcação 
pertence à companhia marítima 
Servi-Porto – Serviços Portuários. 
A travessia tem aproximadamente 
20 quilômetros, o percurso é per-
corrido em aproximadamente 30 
minutos. (Foto: Ferryboat Baía de 
São José I_1994).

ARQUIVO/OIMPARCIALA corrupção 
nas prioridades

CRISTOVAM BUARQUE
SENADOR PELO PPS-DF E PROFESSOR EMÉRITO DA 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB)
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complementar e não submetida ao crivo do 
contraditório.

Foi aí que o ministro H. Benjamin sacou 
a frase de efeito que havia levado ao tribu-
nal, quando percebeu que poderia ser der-
rotado em sua tese: “Eu, como juiz, recuso 
o papel de coveiro de prova viva. Posso até 
participar do velório, mas não carrego o cai-
xão”. Ora, vê-se que o brilhante ministro con-
fundiu “prova viva” com “prova vivaldina”; 
e que prova boa não é aquela “viva” em tor-
no da qual ainda se discute a veracidade do 
fato, e sim aquela que já “morta” e encer-
rada não mais é suscetível de controvérsia 
sobre o fato provando. Sabe-se mais que, na 
delação, o interesse maior está no delator 
em livrar o pescoço: se o fato delatado não 
vier mais tarde a ser comprovado, inútil terá 
sido a delação.

Assim, diante da insegurança da prova, 
optou a maioria do TSE pela manutenção do 
mandato eleitoral, preservando-se no poder 
o governante já empossado. Do contrário, 
seriam destituídos a um só tempo o chefe 
do Estado e o chefe do governo, exatamen-
te aquilo que numa democracia transforma 
um simples desastre em verdadeira catás-
trofe. E esse é um tipo de infortúnio que só 
costuma acontecer no sistema de governo 
presidencialista, igual ao nefasto exemplo 
do Brasil. A saber, revelada a necessidade 
de ser destituído o chefe do governo, lá vai 
de cambulhada o chefe de Estado, fazendo 
com que a crise, a princípio meramente po-

lítica, se transforme também em crise insti-
tucional, ameaçando aluir toda a estrutura 
administrativa.

A classe política brasileira ainda não ama-
dureceu o suficiente para saber que, em to-
das as verdadeiras democracias, impõe-se a 
necessidade de ser criada a figura do chefe de 
Estado, distinta da figura do chefe de gover-
no. Aquele é sempre um fator de estabilida-
de e penhor de continuidade nos negócios 
da coisa pública. E em alguns países chega 
a ser mais de que isso, máxime naqueles de 
configuração monárquica, v.g. a Inglaterra e 
o Japão. Deste último, trago-lhes um exem-
plo edificante.

Ao fim da 2ª Guerra Mundial, percebendo 
o Governo Americano uma eventual rendição 
do Japão, encomendou à antropóloga Ruth 
Benedict um estudo sobre a cultura japonesa 
e os possíveis reflexos políticos internos do 
pós-guerra. Na conclusão do estudo, a antro-
póloga recomendou ao Governo America-
no que, em caso de ocupação, o Imperador 
do Japão fosse poupado de ser responsabi-
lizado pela condução do país à guerra e fos-
se mantido seu status. O que foi atendido, 
eis que o vencedor necessitava da figura do 
chefe de Estado do vencido para manter a 
continuidade da nação japonesa em hora 
tão crucial para aquele momento histórico.

Ao revés, coisa que não se falou, nos quatro 
dias de converseiro no TSE, foi na necessidade 
de ser mantida a estabilidade da República. 
Fomos salvos pelo debate sobre “prova viva”.        

Violência doméstica não constitui ex-
clusividade brasileira. Tampouco se trata 
de fato novo. O domínio do fisicamente 
mais forte vem da era das cavernas. O que 
assusta é que persista em pleno século 21. 
Apesar da condenação da sociedade e da 
repressão legal, o número de notificações 
dá uma pálida ideia do que se passa no 
seio das famílias. Vale o exemplo do Distri-
to Federal. Nos três primeiros meses des-
te ano, foram registradas 4.085 agressões 
dentro de casa. As vítimas são dos dois 
sexos. Mas as mulheres ocupam o pódio 
da triste estatística. Nada menos de 90% 
das ocorrências atingem o antigamente 
chamado sexo frágil — 3,6 mil. Os restan-
tes 10% somam 347 ataques.

Os números negativos não se restrin-
gem à capital da República. Trata-se de 
realidade disseminada pelo território bra-
sileiro e mundial. Aqui, além do DF, Mato 
Grosso do Sul, Piauí, Rio de Janeiro e Mi-
nas Gerais ocupam lugar de destaque nas 

denúncias e no atendimento às agredidas 
verbal ou fisicamente no âmbito das qua-
tro paredes de casa. Há forte suspeita de 
que o número seja bem maior. 

Como não se disseminou a cultura da 
denúncia, muitas deixam de notificar a 
agressão, seja devido à dependência eco-
nômica, seja ao temor de vingança. Com 
isso, as ocorrências se tornam gradativa-
mente mais graves. Apesar de a Lei Ma-
ria da Penha estar em vigor no país desde 
2006, o Brasil registra 4,8 assassinatos a 
cada 100 mil mulheres. Ocupa, com isso, 
o 5º lugar no ranking dos países que con-
tabilizam os assassinatos de pessoas do 
sexo feminino.

Segundo o Mapa da Violência 2015, 
em 2013 houve 4.762 homicídios. Deles, 
um pouco mais da metade (50,3%) foram 
cometidos por familiares. Entre eles, so-
bressaem namorados, companheiros ou 
maridos. Mesmo os ex se sentem no di-
reito de roubar a vida de quem compar-

tilhou vidas comuns.
Impõem-se medidas eficazes aptas a 

inibir a desenvoltura com que homens 
agridem as parceiras. Leis são importan-
tes mas não suficientes. Prova é a Lei Ma-
ria da Penha. Editado há 11 anos, o texto 
não conseguiu frear a violência, até por-
que muitos agressores agem sob o efeito 
de drogas ou álcool. Sem ele, claro, a re-
alidade seria pior.

O desafio é dar um salto qualitativo nas 
relações entre os sexos. Mudar a cultura 
não constitui tarefa fácil. É difícil e lenta. 
Mas há que começar sem perda de tem-
po. Ao lado da repressão, a educação deve 
exercer papel substantivo. Criar crianças e 
jovens para a paz em casa e na rua é tare-
fa da escola, da igreja, dos clubes sociais. 
“É de pequenino que se torce o pepino”, 
diz o dito popular. Respeitar as diferen-
ças — incluída a de gênero — constitui 
traço de avanço social. Trata-se de avan-
ço civilizatório.

PEDRO 
LEONEL
ADVOGADO

Quando for contada a história destes tempos, certa-
mente será reconhecido o importante papel dos mem-
bros do Ministério Público (MP) e do Judiciário na 
luta contra a corrupção e em defesa da seriedade na 
política brasileira. Não apenas a Operação Lava-Jato, 
por sua imensa dimensão de ataque às maiores auto-
ridades, lideranças e empresários, mas também pelas 
centenas de operações menores, que estão tentando 
moralizar prefeituras e estados.

Por todo o território nacional, um verdadeiro exér-
cito está - apesar de alguns exageros, vaidades e egos 
- promovendo uma guerra de grandes proporções e 
certamente com grande impacto na moralização da 
política brasileira, denunciando e julgando a corrupção 
no comportamento de políticos. Nossos procurado-
res e juízes, com o apoio dos políticos federais, estão 
fazendo a sua parte na luta contra a corrupção, mas 
o resultado final dependerá de cada cidadão. Afinal, 
o sistema Judiciário pode prender um corrupto, mas 
são os eleitores que escolhem os políticos honestos.

Apesar disso, o próprio MP, assim como o sistema 
Judiciário em geral, tem provas de uma corrupção in-
visível, despercebida, que domina o cenário da polí-
tica brasileira há décadas, ou séculos. A corrupção 
permite desviar recursos de prioridades, como obras 
de interesse social, para construir palácios. É comum 
ver edificações luxuosas, onde funcionam esses ór-
gãos, ao lado, ou a poucos quilômetros de distância, 
de áreas habitacionais sem saneamento, nem água 
potável, de escolas degradadas. A comparação entre 
os palacetes da Justiça e do Ministério Público e as 
construções simples onde nossas crianças estudam 
mostra um quadro tão degradante de corrupção nas 
prioridades, quanto os vídeos a que assistimos dia-
riamente com as delações de comparsas no compor-
tamento dos políticos.

Isso não é, porém, característica do Poder Judiciá-
rio. Os palácios do Poder Legislativo espalhados pelo 
país, começando pelo Congresso Nacional e se repli-
cando em cada estado e cidade, são exemplos ainda 
mais graves, porque são decididos pelos eleitos pelo 
povo. Nenhum palácio da Justiça, ou do Legislativo, 
ou do Ministério Público se parece com as pobres edi-
ficações de universidades, de postos de saúde, ain-
da menos, de escolas públicas de nossas crianças. É 
como se os prédios estatais, como os bons hospitais 
e as escolas privadas, estivessem em um outro país 
separado por mediterrâneos invisíveis que impedem 
a migração dos pobres que buscam sair das necessi-
dades para a abundância.

É impossível não se indignar com essa desigual-
dade, não reconhecê-la como imoral e não chamá-la 
de corrupção. Recentemente, o Ministério Público e 
a Justiça determinaram a prisão de políticos e ser-
vidores envolvidos em corrupção na construção do 
Estádio Nacional Mané Garrincha. Mas, não levaram 
em conta que, mesmo sem a propina e o enriqueci-
mento pessoal ilícito, a decisão de construir o estádio, 
deixando de lado a saúde e a educação, era uma cor-
rupção nas prioridades de consequências ainda mais 
nefastas para o futuro da cidade e do país.

Em julho de 2013, publiquei um artigo provando 
que os recursos gastos teriam permitido formar mais 
engenheiros do que os formados pelo Instituto Tec-
nológico de Aeronáutica (ITA) em toda a sua história, 
considerando o custo desde a primeira série do primá-
rio até o fim do curso superior. Os nossos promotores, 
que estão dando contribuição histórica à fiscalização 
e à punição aos desvios no comportamento, precisam 
denunciar a corrupção nas prioridades definidas nos 
orçamentos públicos, antes mesmo de se consumar 
o roubo de recursos para os bolsos dos políticos ou 
para os cofres dos partidos.

Essa fiscalização pode ser feita determinando que 
o custo do metro quadrado das edificações de prédios 
públicos não deve ser maior do que o das escolas, seja 
no plano federal, seja estadual, seja municipal; que 
na elaboração dos orçamentos, os primeiros recursos 
sejam para prover educação, saúde e segurança ao 
povo e, só depois, para os demais setores das classes 
privilegiadas; que os salários de servidores da educa-
ção, da segurança e da saúde tenham sempre reajustes 
em proporções acima daqueles de outros setores; que 
parlamentares e servidores que recebem salários pelo 
teto só tenham reajustes depois de todos os demais 
gastos de interesse da sociedade. A função de definir 
os orçamentos é dos políticos eleitos, mas é hora de 
o Ministério Público e a Justiça agirem também no 
combate à corrupção nas prioridades, estabelecendo 
regras éticas para o dinheiro público e também, pelo 
exemplo, para a designação de seus custos.
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Dia do mídia
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Entrevista//  DANIEL CARACAS

Acumula uma experiência de 
nove anos no mercado, e como co-
ordenador de Mídia na Phocus Pro-
paganda, sua rotina consiste na defi-
nição e elaboração de planejamento 
de mídia, que constam também as 
atividades de pesquisas do Target, 
negociações com os veículos.

Ele destaca que a técnica pro-
fissional se sobressai às deman-
das constantes na profissão. “O 
desafio é encontrar um equilíbrio 
no planejamento de mídia. Procu-
ram-se resultados melhores com 
investimentos menores, e isso 
com certeza faz uma diferença 
quando propor um plano de mí-
dia. Nesse caso, vale a técnica do 
profissional”, aponta Vidal Neto.

Há seis no mercado, Cássia, 
mídia na Mallmann Marketing, 
relata que o trabalho do mídia 
funciona de forma integrada, 
dando seguimento ao trabalho 
que passou pelo processo criati-
vo, analisando, planejando, ne-
gociando e executando. “Somos 
os responsáveis por fazer com 
que o trabalho de uma equipe se 
torne visível, e tenha o resulta-
do esperado, escolhendo o canal 
mais apropriado para falar com o 
público alvo de nossos clientes”. 
A profissional também destaca 
os desafios a serem superados na 
profissão. “A atividade do mídia 
envolve um conhecimento muito 
técnico, como dados para base-
ar nosso trabalho, e em São Luís 
temos um pouco de dificuldade 
em relação a essas informações, 
como cursos, pesquisas e afins. 
Essa realidade precisa melhorar", 
conclui.

Com seis de mercado, Raffa-
ela exerce as funções de mídia e 
produtora na VCR Brandt. Para 
ela, determinação e versatilidade 
contam muito para o profissional 
da área. “Acredito que um desafio 
importante seja orientar o cliente, 
não deixá-lo cair na armadilha do 
barato, que pode ser caro. Além 
disso, o mídia precisa ser muito 
curioso, estar aberto para o novo e 
principalmente não fazer discrimi-
nações em relação aos meios”.

Indicada por um de seus trabalhos ao prêmio Profissionais do Ano, a Phocus Propaganda 
colhe os frutos de uma longa trajetória que soma experiência e inovação
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Dos desafios às conquistas 
no mercado publicitário 

VIVIANE PASSOS

C
om uma atuação de 
mais de 40 anos na área 
de propaganda e ma-
rketing, uma das mais 

prestigiadas agências do Ma-
ranhão, a Phocus Propagan-
da, que acumula mais de 60 
prêmios em festivais de pro-
paganda, este ano teve uma de 
suas peças publicitárias sele-
cionadas como finalista regio-
nal, na categoria Mercado, do 
prêmio Profissionais do Ano, 
da Rede Globo. Há mais de 10 
anos, nenhuma agência ou peça 
do Maranhão aparecia como 
finalista ao prêmio.

A peça inscrita pela agên-
cia é um filme de 30 segun-
dos, veiculado na TV, para uma 
seguradora de equipamentos 
portáteis. O filme parte de uma 
abordagem bem-humorada que 
tem como personagem central 
uma garotinha fazendo vários 
selfies no que parece ser um ce-
lular. Após as fotos, o desfecho 
é um acidente com o aparelho 
seguido das frases: “Seguro para 
equipamentos portáteis. De re-

Os mídias que trabalham 
em agências de publicidade 
são estratégicos para o suces-
so dos anunciantes e da pró-
pria agência. Comunicativos 
e eficientes, esses profissio-
nais apontam a utilização de 
estratégias para escolha dos 
melhores meios e veículos para 
divulgação de uma campanha 
publicitária.  Para comemorar 
este que é o Dia do Mídia, 21 
de junho, três profissionais re-
velam a O Imparcial um pou-
co do trabalho realizado por 
eles em agências. 

cia concorrerá ao prêmio em 
nível nacional, com anúncio 
dos vencedores, em outubro, 
durante premiação dos Pro-
fissionais do Ano na cidade 
de São Paulo.

A Agência Phocus integra 
o Grupo Phocus que em 2011 
expandiu sua atuação para as 
regiões Norte e Nordeste e tem 
à frente três sócios que somam 
suas experiências para o su-
cesso do negócio: o diretor-
geral Daniel Caracas, o dire-
tor de criação Danilo Blume 
e diretor da Faz Promo Tiago 
Albuquerque.

Em entrevista a O Impar-
cial, o diretor-geral do grupo, 
Daniel Caracas, publicitário 
com 15 anos de experiência, 
três vezes premiado como Pu-
blicitário do Ano em premia-
ções regionais e estaduais, fala 
da satisfação pela indicação de 
um dos trabalhos da empresa 
para a importante premiação, 
assim como, destaca os desa-
fios enfrentados pelas agên-
cias em um mercado cada vez 
mais exigente e pressionado 
pela instabilidade econômica.

A Phocus Propaganda é finalista 
regional no prêmio Profissionais 
do Ano. O que isso representa para 
a agência e para o mercado local?

Acima de tudo, já é um gran-
de orgulho fazer parte dessa lista. 
É fruto de um grande trabalho e es-
forço de equipe. A Phocus se dedica 
há muitos anos para levar a nossa 
propaganda a novos patamares, e 
reconhecimento como esse faz todo 
o esforço valer a pena. É importan-
te para nosso mercado local por-
que nenhuma agência ou peça do 
Maranhão aparecia como finalista 
do prêmio há mais de 10 anos. Ou 
seja, é uma grande conquista para 
nosso mercado local estar de volta 
na premiação. 

Qual a expectativa dos sócios e to-
dos que integraram a equipe re-
alizadora do projeto? A agência 
tem pela frente o desafio de con-
correr com outras quatro empre-
sas do Nordeste...

É um grande desafio, pois todas 
as outras agências são de merca-
dos muito mais robustos que o 
nosso, como Ceará e Bahia. Ou 
seja, um trabalho do nosso es-
tado no melhor da propaganda 
regional é uma grande vitória. Já 
participamos de outras pre-
miações regionais e sempre 
estamos buscando colocar o 
Maranhão em destaque nesses 
prêmios. Nós já estamos felizes 
em estar na grande final. Se con-
seguirmos “beslicar” um prêmio, 
será uma grande vitória e motivo de 
muita felicidade para nossa equipe.

Sendo uma das agências mais pre-
miadas da região, que outras indi-
cações e conquistas fazem parte do 
portfólio do grupo?

Nos últimos cinco anos o Grupo 
Phocus acumula mais de 60 prêmios 
em festivais de propaganda como Co-
lunistas, ESPM, Ampro Globe Awar-
ds, Show Up e reconhecimentos em 
publicações nacionais e internacio-
nais como Hypeness, CCSP, Best Ads, 
Adeevee, WeLoveAds, entre outros.

Nosso portfólio inclui grandes 
clientes regionais e nacionais como 
Vale, Cyrela, Vivo, Banco da Amazô-
nia, Carmen Steffens, SEBRAE, Sho-
pping Pátio Norte, Dom Bosco, Ca-
nopus, entre outros. 

A Phocus expandiu sua atuação de 
trabalho e geográfica, isso a tornou 
mais competitiva?

O Grupo Phocus atualmente pos-
sui escritórios em Belém/PA e São 
Luís/MA, de onde coordena ativi-
dades em vários estados do Norte/
Nordeste do Brasil. Acho que a nos-
sa mentalidade e mindset criativo 
continuou o mesmo. Isso que é o 
importante. A expansão geográfica 
nos permitiu ampliar atendimento 
de contas mais importantes, novos 
clientes, mas em termos de mind-
set, continuou o mesmo. Na verdade, 
buscamos sempre levar nossa filo-
sofia conosco aonde formos.

Quais os desafios mais comuns na 
área de publicidade e propaganda 
mesmo para uma agência já con-
solidada como a Phocus?

São os mais diversos. Por traba-
lharmos com criatividade e inovação, 
somos sempre desafiados a estar-
mos no limite de tudo que acontece 

de novo, dos melhores 
modelos de gestão, 

ideias, processos, ou seja, tudo. Ou-
tro desafio é que a agência trabalha 
com diversos segmentos - produtos, 
shoppings, varejos, lojas, carros, sa-
patos, bancos, construtoras, mine-
radoras, energia, poder público, en-
tre outros. Isso se torna um desafio 
por que temos que entender nuan-
ces de diversos segmentos, como é 
o caso da JFernandes, que atua no 
segmento se seguros.

Outro desafio é dominar os mui-
tos canais de comunicação que sur-
gem a todo o momento. Hoje em 
comunicação temos três áreas mui-
to grandes e abrangentes, que são 
distintas e preci-
samos de muitos 
profissionais 
para entender a 
peculiaridade de 
cada área dessas. 
Atualmente te-
mos áreas impor-
tantes como OFF 
(que representa a 
propaganda tra-
dicional) o LIVE 
(tudo que é even-
tos e ações pre-
senciais) e o ON 
(todo o universo 
digital). Então, 
cada segmen-
to desses é um 
grande mundo 
que precisamos 
entender.

Tudo isso, 
somado aos de-
safios de pres-
são por prazo e 
verbas menores, 
cada vez mais co-
muns entre os 
clientes. Então, 
é um cenário desafiador.

Como sócio, que experiências/es-
pecialidades você agrega junto à 
agência. O que considera impres-
cindível nos resultados alcançados? 

Bem, eu já passei por todas as 
áreas operacionais da agência antes 
de me tornar o CEO (Diretor Geral) 
da agência. Como sócio, procuro 
estar presente nos processos mais 
importantes. Acho que atualmente 
meu papel é cada vez mais estraté-
gico. Pensar no MACRO, quais deci-
sões de caminho iremos tomar no 
planejamento do cliente, que, de-
pois de 15 anos na profissão, acho 
que é aonde contribuo de forma 
mais relevante. Também, de certa 
forma, me vejo como uma espécie 
de cola ou conector entre todas as 

áreas da agência. Sou responsável 
pela montagem, estruturação do 
time e fazer com que todos os de-
partamentos distintos funcionem 
de maneira organizada e produ-
tiva. Pense em um relógio com 
muitas engrenagens e todos têm 
que andar no seu ritmo. Acredito 
que acompanhar tudo isso e mais 
a gestão da empresa é meu papel 
fundamental atualmente.

Além do mais, temos mais dois 
sócios no grupo Phocus. Tiago Al-
buquerque é sócio da Faz Promo, 
empresa do grupo dedicado ao 
Live Marketing. Trabalhamos há 

muitos anos jun-
tos. E, mais recen-
temente, o Danilo 
Blume, que além de 
sócio, é diretor de 
criação da agên-
cia, ou seja, ele 
atua mais focado 
no âmbito da cria-
ção, área que tam-
bém participo jun-
to com ele.

Como você proje-
ta o futuro da pro-
paganda e marke-
ting maranhense 
no mercado como 
um todo?

Vivemos mo-
mentos desafiado-
res. A crise econô-
mica recente pelo 
qual o país passou 
e está passando, 
pressionou bastan-
te o mercado local. 
Tivemos, em linhas 
gerais, redução nos 
quadros de agên-

cias. Existe muita pressão financeira 
sobre as agências atualmente. Muitos 
clientes pressionam por novas pro-
postas mais enxutas, financeiramente 
falando. Tivemos também cortes de 
verba em comunicação. Dos meus 
15 anos, os últimos dois anos foram 
os mais difíceis que já passei. Mas 
parece que 2017 começa a melho-
rar. Felizmente, acredito que sempre 
haja espaço para quem desenvolve 
um trabalho diferenciado, como o 
Grupo Phocus. Apesar de não ser fá-
cil, temos lutado fortemente pelos 
nossos valores e continuar levando 
a propaganda maranhense no pa-
tamar que deve estar. Exige muita 
dedicação em todos os sentidos. E 
aceitamos com prazer esse desafio. 
Por isso que nosso lema é “A gente 
acredita no que faz”.

Como foi pensada a peça publici-
tária da corretora de seguros que 
foi inscrita e selecionada para con-
correr ao prêmio?

A peça é um filme de 30 segundos, 
veiculado na TV, para a seguradora JFer-
nandes. No caso, o filme é para falar um 
produto bem especifico deles, que é o 
seguro para equipamentos portáteis, 
que engloba, em grande parte, segu-
ro para celulares. Então toda a ideia 
nasceu desse briefing e produto bem 
específico. O filme parte de uma abor-
dagem bem-humorada de situações 
que podem acontecer no nosso dia-
a-dia, quando um seguro de celular 
com certeza será bem-vindo. Desse 
modo, chegamos ao conceito “Segu-
ro para equipamentos portáteis. De 
repente você precisa”. Por que muita 
gente nem sabe que existe esse pro-
duto, sendo que acidentes com nossos 
celulares é algo tão comum.

Daniel Caracas (diretor-geral) , Danilo Blume  (criação) e Tiago Albuquerque (Faz Promo)  integram a Phocus 

Apesar de não ser 
fácil, temos lutado 
fortemente pelos 
nossos valores e 

continuar levando 
a propaganda 

maranhense no 
patamar que deve 
estar. Exige muita 

dedicação em todos 
os sentidos

Daniel Caracas,
diretor-geral do 
grupo Phocus

pente você precisa”. A ideia, se-
gundo a agência, foi apresentar 
situações que podem acontecer 
no nosso dia a dia, quando um 

seguro de celular com certeza 
será bem-vindo.

A definição da etapa Nor-
te/Nordeste acontece em se-

tembro, quando a Phocus dis-
putará com três empresas do 
Ceará e outra da Bahia. Caso 
supere as concorrentes, a agên-

Vidal Neto, 
39 anos

Cássia Silva, 
28 anos

Rafaella Arouche, 
28 anos



É pra curtir 
n    Guga e Pires de Castro também vão 
promover o seu próprio arraial junino. Vai 
ser neste sábado, 24, na Fazenda 4 Irmãos, 
Paço do Lumiar, onde só a família e os 
amigos mais íntimos vão poder ter acesso.

n    O Centro de Dança Viller Monteles, no 
Angelim, vai promover de 7 a 9 de julho, 
o I Encontro de Forró Norte/Nordeste. As 
inscrições para participação de grupos e 
bandas no evento já estão abertas.

n    A 21ª Parada do Orgulho LGBT reuniu 
neste fim de semana em São Paulo, três 
milhões de pessoas e garantiu uma taxa 
de ocupação na rede hoteleira de 90% nos 
hotéis localizados na Avenida Paulista e no 
centro da cidade.

n    Segundo estimativas da Associação 
Brasileira da Indústria de Hotéis de São 
Paulo (ABIH-SP),  é que essa ocupação 
tenha movimentado R$ 2,4 milhões por 
dia.

n    Marca líder em perfumaria no país, 
O Boticário está lançando o Elysée Nuit, 
sua mais nova fragrância premium. 
A fragrância traz uma combinação 
surpreendente de rosas damascenas com 
o toque adocicado dos macarrons.

n    A Bahia vai sediar em 2018 a 19ª edição 
do Virtual Educa, encontro internacional 
que discute projetos inovadores na área 
educacional. O Virtual Educa é um dos 
maiores eventos mundiais do setor de 
educação.
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O cantor goiano Júnior Dantas já está na cidade para curtir os festejos 
juninos e fazer uma participação especial no Forró da Moçada desta 
sexta-feira, ao lado de Pepê Junior e Alexandra Nícolas 

HONÓRIO MOREIRA

DIVULGAÇÃO

Atletas locais e nacionais fizeram o Campeonato Maranhense de Fisiculturismo 
2017, na última semana, no Teatro Zenira Fiquene. Entre eles, o atleta IFBB RIO e 
Campeão Arnold Classic, Marcello Rafaelli; o atleta garanhuense de fisiculturismo 
Vitor Chaves;  a tetracampeã do Arnold Classic Brasil 2017, Ângela Borges, e, claro, a  
modelo Fitness, ex- dançarina do Faustão Fernanda D’Avilla

O empresário Jorge Maciel (da Impacto Outdoor.com) e esposa Eliana Ma-
ciel (Bibliotecária do TJ) acabam de desembarcar de uma circulada pela 
Cidade do México, onde são vistos numa visita ao Museu Frida Kahlo

No Boi da Floresta
n    No destaque que o Ministé-
rio do Turismo deu, no seu site 
oficial, ao São João Nordestino, 
uma atração à parte foi o Barra-
cão do Boi da Floresta, aqui de 
São Luís. 
n    A agremiação festiva, funda-
da em 1972 pelo Mestre Apolô-
nio e comandada hoje por Na-
dir Cruz tem muita história para 
contar, principalmente no que 
diz respeito ao empreendedoris-
mo e exemplos de superação. 
n    Ali se constroem futuros me-
lhores, com oportunidade de 
geração de renda, auferida com 
as apresentações, dentro e fora 
do Maranhão, e vendas de pro-
dutos. 

Valorização
n    Acaba de ser criado o Conselho Estadual da Jovem 
Advocacia. A decisão saiu na última reunião do Conse-
lho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 
Maranhão (OAB-MA). 
n    A ideia é proporcionar ao advogado maranhense me-
canismos que impactam positivamente no dia a dia da 
classe, quer por meio da qualificação, inserção no mer-
cado de trabalho, defesa das prerrogativas entre outras 
ações de valorização do profissional.

Melhores de voo
n    A companhia aérea Avianca foi eleita a melhor empresa aérea da 
América do Sul pelo “Oscar” da aviação (Skytrax World Airline Awards). O 
ranking foi divulgado nesta terça-feira, 20. 
n    No ranking geral, com todas as empresas aéreas do mundo, a Avianca 
subiu da 56ª para a 50ª posição. 
n    No ano passado, a LAN havia sido eleita a melhor empresa aérea da 
América do Sul. Foi o último ano em que o nome LAN foi usado na classi-
ficação. 
n    Com a união da chilena com a brasileira TAM, passou-se a adotar o 
nome Latam no ranking. Neste ano, já como Latam, a companhia aérea 
aparece na 59ª posição.

Arraiá no “Duda”
n    Nesta quinta-feira, 22, o 

Instituto Duda Mussalém vai 
entrar em clima de São João 
e promover um arraial para 

alunos e familiares, à base de 
comidas típicas e danças de 

“bumba meu boi”. 
n    A programação também 

compõe a proposta da entida-
de de promover a autonomia 
e a interação social de pesso-

as com déficit intelectual, por 
meio de diversas atividades e 
com uma equipe multidisci-

plinar. 
n    O arraial terá início às 17h, 
na sede do instituto, localiza-
da na rua Grande Oriente, no 

bairro do Renascença.

Feirinha animada
n    Em mais um domingo da Feirinha São Luís, na Pra-
ça Benedito Leite, o secretário municipal de Agricultu-
ra, Pesca e Abastecimento (Semapa), Ivaldo Rodrigues, 

não escondia seu entusiasmo. 
n    A proposta da Feirinha é revitalizar o espaço da pra-
ça, incentivar a pequena produção e promover o inter-

câmbio sociocultural. E é por isso que o evento anda 
atraindo a atenção de muita gente. 

n     “Tudo isso agrega valor ao projeto, que já foi abra-
çado pela população, atraindo turistas e gerando ren-

da”, comemora Ivaldo Rodrigues.

A Prefeitura de São Luís pas-
sou a integrar, ontem, o Comitê 
Estadual de Prevenção às Dro-
gas. Para oficializar a inserção 
do município no órgão colegia-
do, o prefeito Edivaldo recebeu 
em seu gabinete, no Palácio La 
Ravardière, membros do comitê, 
o juiz Júlio Prazeres, do Tribunal 
de Justiça do Maranhão (TJMA); 
e a promotora Cristiane Lago, do 
Ministério Público do Maranhão 
(MP-MA). Além das duas insti-
tuições, integram o comitê o Go-
verno do Estado, Câmara Fede-
ral, Polícia Rodoviária Federal e 
Federação dos Municípios do 
Estado do Maranhão (Famem).

O prefeito Edivaldo destacou 

a inserção da Prefeitura de São 
Luís no Comitê Estadual como 
mais um ato de gestão voltado ao 
combate e à prevenção às dro-
gas na capital. “ Trata-se de um 
tema de grande relevância e que 
tem de ser, realmente, discuti-
do entre todos os seguimentos 
com capacidade de atuarem na 
área. A Prefeitura está imbuída 
em colaborar com as ações do 
comitê para que, juntos, possa-
mos executar ações que venham 
melhorar os indicadores sociais 
na área”, afirmou Edivaldo.

O colegiado tem como ob-
jetivo promover a articulação, 
integração e cooperação, por 
meio de ações compartilhadas 

COLEGIADO

Prefeitura integra Comitê Estadual de Prevenção às Drogas

Edivaldo recebeu em seu gabinete os membros do Comitê Estadual

entre governos, órgãos públi-
cos, iniciativa privada e cida-
dãos, com a finalidade de pro-
por medidas e ações que visem 
à prevenção, à reinserção social, 
o cuidado, a redução do con-
sumo e do comércio de drogas 
lícitas e ilícitas, no Maranhão.

COMBATE

A integração da Prefeitura de 
São Luís no Comitê Estadual de 
Prevenção às Drogas reforça o seu 
compromisso de implementar e 
consolidar as políticas públicas 
sobre drogas, para a redução do 
uso indiscriminado, por meio de 
ações preventivas, tratamento 

e reinserção social de usuários.
Segundo a promotora de 

Justiça e membro do comitê, 
Cristiane Lago, caberá ainda 
à Prefeitura, como integrante 
do colegiado, enviar à Câmara 
Municipal projetos de lei para 
a instituição do Conselho Mu-
nicipal de Políticas Públicas so-
bre Drogas, a criação do Fundo 
Municipal de Políticas Públicas 
sobre Drogas, destinar valores 
específicos no orçamento mu-
nicipal ao referido Fundo, dis-
ponibilizando recursos para a 
realização de projetos e ações 
necessárias ao desenvolvimento 
das políticas públicas de pre-
venção às drogas.



Revitalização 
e reforma

Segundo o 
Instituto  Municipal 

da Paisagem Urbana 
(Impur), ao longo 

dos últimos meses 
foram reformados e 
revitalizados cerca 

de 30 espaços, entre 
eles, praças e aéreas 

de convivência 
localizados 

nos bairros do 
Angelim (Praça 

dos Ipês);  Cohab 
(Praça V, Rui Frazão e 
Renascer); Forquilha, 

Cohatrac (Praça 
Verão, Praça das 
Arvores e Praça 

Jackson Lago); Centro 
(Praças da Faustina, 

Valdelino Cécio e  
Praça do Pescador); 

Vila Palmeira (Praça 
da Criança); Camboa 

(Praça da Camboa 
e  Carlos Chaib) ; 

Vinhais (Letrado), 
entre outras.
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O Grupo O Imparcial irá publicar uma série de reportagens que são exemplos de ações que contribuem para a conservação do patrimônio público

Espaço público: bem de todos

A gente sempre 
cuidou desse local. 

E agora a luta é 
para que isso seja 

preservado porque é 
um ambiente familiar 
e que atende não só 
os moradores daqui, 

mas de outros bairros 
também, que veem 

nessa praça um 
exemplo de bem viver

Irlene Ponte,
técnica em Segurança 

do Trabalho

Quando a gente não 
consegue, chama a polícia. 
De duas a três vezes por dia 
temos a presença da polícia 

aqui porque vem muito 
usuário de drogas

Concita Silva,
moradora

Responsável: Patricia Cunha
E-mail: patriciacunha@oimparcial.com.br

PATRICIA CUNHA

S
e quando o formato da 
praça atual ainda nem 
tinha sido concluído, a 
família Pontes já zela-

va pela Praça dos Ipês, no An-
gelim, imagina agora, quando 
desde outubro a Prefeitura de 
São Luís concluiu os serviços 
e está em vias de inaugurar o 
espaço?  Zelar, cuidar e manter 
a limpeza da praça e os equi-
pamentos que nela contêm ga-
nharam atenção redobrada da 
família e dos outros moradores 
que a cercam. 

Uma pista de skate, play-
ground e uma miniacademia 
compõe o conjunto do espaço 
formado ainda por árvores frutí-
feras (de bacurizinho, amêndoa, 
azeitona preta, manga), mesas 
e bancos. Várias placas de in-
dicações de boa convivência e 
cuidado com o espaço rodeiam 
a praça. Passeando pelo local, 
seu Pedro Pontes e as filhas Ione 
e Irlene se orgulham do bem pú-
blico conquistado com muito 
suor pelos moradores. 

“Aqui era só piçarra. Temos 
todas as lembranças dessa épo-
ca. Essas árvores todas foi papai 
que plantou. A gente sempre 
cuidou desse local. E agora a 
luta é para que isso seja pre-
servado porque é um ambiente 
familiar e que atende não só os 
moradores daqui, mas de outros 
bairros também, que veem nes-
sa praça um exemplo de bem 
viver”, comenta Irlene, técnica 

Na contramão do bom exemplo dos 
moradores da Praça dos Ipês,  a Praça 
Tomás de Aquino, no 4º conjunto Co-
hab Anil, vai completar um ano que foi 
revitalizada e ganhou equipamentos de 
ginástica, uma quadra nova, ilumina-
ção completa, lixeiras, bancos novos, 
mas os vândalos não pouparam nem 
a placa que mostra a reinauguração 
do espaço, em 29 de junho de 2016. 

E o vandalismo foi recente. Flagra-
mos pedaços de lixeira no chão, estru-
turas de ferro jogadas no mato, na qua-
dra o alambrado está todo danificado, 
nas tabelas de basquete restaram ape-
nas as madeiras, nem armações exis-
tem mais. Dona Concita Silva Souza, 
aposentada e moradora do bairro há 
50 anos, fazia parte do Comitê Gestor 
da praça, cuja diretoria expirou. Ela 
circula pelo local com tristeza e conta 
que sempre que pode briga com vân-
dalos e marginais que teimam em fazer 
da praça território próprio. Quando a 
gente não consegue, chama a polícia. 
De duas a três vezes por dia temos a 
presença da polícia aqui porque vem 
muito usuário de drogas. Eles quebram, 
levam as coisas, é uma luta”. 

O aniversário de 1 ano da praça in-
felizmente não merece comemoração, 
pelo estado de abandono em que ela 
se encontra. A diretoria do Comitê que 
cuida da praça está sem componen-
tes ainda  porque os moradores não 
querem mais se  expor, mas se fosse 
por dona Concita... “Eu queria, sem-
pre lutei por essa praça, embora me 
dê muita dor de cabeça, mas se o resto 
do pessoal não quiser não posso lutar 
só”, lamenta. Ela conta ainda que os 
7 bancos que a praça ainda possui foi 
graças à atitude dela que na época da 
obra da gestão do então prefeito João 
Castelo ficou cercado apenas por ta-
pumes. “Só que a obra demorou mui-
to, então começaram a levar os equi-
pamentos, daí eu peguei os bancos e 
guardei na minha casa. Só por isso que 
eles ainda estão aqui”, conta.

em Segurança do Trabalho. A 
família dela mora no local há 
mais de 30 anos e faz parte do 
comitê gestor da praça.

Para seu Pedro, que tira do 
próprio bolso o dinheiro para 
pagar a limpeza da praça, isso 
não é nada diante do bem que 
eles têm diariamente. “A gente 
sempre limpou, até hoje lim-
pa, mas acho que os moradores 
têm que fazer isso mesmo, pre-
servar o que é bom para todos. 
Ainda agora mesmo eu botei 
pra correr um rapaz que esta-
va urinando aqui. Puxa, é um 
bem público, não é pra ser ba-
gunçado”, reclama. 

Outro exemplo da dedicação 
da família é contado por Ione. 
Assim que a praça foi conclu-
ída os bancos da praça foram 
pichados. Identificados os re-

alizadores do feito os morado-
res botaram os mesmos para 
lavar os bancos. “Era quase uma 
hora da tarde e eles só saíram 
depois que deixaram tudo lim-
po”, conta. “Acho que o que falta 
para São Luís é conscientização. 
Você vê que tem a lixeira bem 
ali, mas eles colocam lixo no 
chão sem necessidade”, com-
pleta Irlene.

A praça ainda está bem con-
servada graças ao zelo deles.  
Para que os equipamentos não 
sejam depredados ou rouba-
dos, ficam dentro de um cer-
cado que é trancado por ca-
deado. “Infelizmente, tem que 
ser assim, porque vêm pesso-
as de outros bairros bagunçar. 
Senão antes de inaugurar não 
tem mais nada”, lamenta Irle-
ne Pontes. 

“Não posso lutar só” “Falta abraçar 
a pracinha”

Moradores do Angelim aguardam com ansiedade a reinaguração da Praça dos Ipês, cujas obras foram concluídas no ano passado

No Turu, os moradores se isolaram da Praça 
do Poeirão, reinaugurada recentemente. O es-
paço que ganhou pintura, plantas, equipamen-
tos de ginástica e bancos, está abandonado. Há 
muito tempo, segundo uma moradora, não se 
vê as pessoas usufruindo do espaço. “Logo que 
foi inaugurada, tinha muita gente que ficava aí, 
tinha venda de comida e até um parquinho iti-
nerante, mas, com o passar do tempo, não foram 
cuidando, aí ninguém fica mais aí”, conta a do-
méstica Josilene Costa. 

    Para ela, falta os moradores abraçarem a pra-
cinha. “É um espaço tão bonito, pequeno, fácil 
de cuidar. Basta se reunir, cada um dar um tan-
to para mandar limpar que fica tudo bonitinho. 
Não temos que só ficar esperando o poder públi-
co. Eles já não fizeram a praça? Custa conservar? 
Mas eles não querem”, lamenta. 

Em outro ponto da Cohab Anil, a 
praça Renascer também ganhou re-
vitalização com iluminação, bancos, 
placas, canteiros. Antes da interven-
ção da gestão municipal atual o es-
paço era um terreno vazio ocupado 
por trailers que vendiam lanches. “Era 
muita zoada, mas nós conseguimos ti-
rar e ganhamos essa praça, mas que 
está carecendo um pouco de atenção 
da prefeitura. Desde que foi reinau-
gurada, no  ano passado, não vieram 
fazer manutenção”, diz o aposentado 
em eletrotécnica Jorge Baima, mora-
dor há 25 anos do local.

Seu Jorge diz que, embora o comi-
tê gestor zele pela praça, o serviço de 
capina deve ser realizado pela prefei-
tura. “Nós colocamos as plantas, lim-
pamos, mas a poda tem que ser feita 
regularmente. Estamos necessitando da 
presença deles aqui”, pede o morador.  

Perto dali um exemplo to-
talmente diferente. Na praça 
das Árvores, no Cohatrac, re-
formada há apenas alguns me-
ses, a realidade é diferente da 
praça do Poeirão, no Turu.  Lá, 
não só moradores zelam pelo 
espaço, mas quem usufrui do 
espaço também cuida.

É o caso dos mototaxistas 
que trabalham no local. Todos 
os dias eles limpam o espaço. 
“E não é só a gente. O rapaz ali 
(aponta para outro trabalhador) 
limpa a parte dele, os morado-
res limpam outro lado, e assim a gen-
te vai conservando”, diz o mototaxista 
Reinaldo Frazão, que enquanto não tem 
passageiro, passa o tempo se exercitan-
do com os equipamentos de ginástica.

Com bancos, mesas, uma extensa 
área de lazer e de academia ao ar livre, 
é lá que a dona Helena Alves faz suas ati-
vidades todas as manhãs. Eu amo isso 

aqui. Foi a melhor coisa que já fizeram. 
Eu venho do Cohatrac I para cá todo 
dia  e agradeço por este local agradável 
e limpo que o poder público nos deu. 
Os moradores fazem um bom trabalho 
de conservação. Se todos os locais fos-
sem assim, se todo mundo  cuidasse do 
que é de todos, se todo  mundo fizesse 
a sua parte, viveríamos em um mundo 
melhor”, diz ela. 

Quando 
há união...

Ione, Irlene e Pedro Pontes cuidam da praça como se fosse extensão da casa deles 
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VERBA

R$ 2,2 mi para a área da 
saúde de 10 municípiosTáxis versus Uber

Pela quinta vez, motoristas de táxi realizam passeata reivindicando fi scalização 
sobre a atuação do Uber, diante da Lei n° 429, que proíbe o aplicativo na capital

Enfrentamento

Algumas situações intensas envolvendo taxistas e motoristas do Uber 

já foram registradas. No início do mês, um veículo do Uber estava 

sendo recolhido por guincho durante as fi scalizações realizadas pela 

Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Smtt) em frente a um 

shopping na capital, quando a população que estava presente tentou 

impedir o ato e cercou o veículo das autoridades. 

Taxistas e população estavam bastante exaltados e, após muito bate-

boca, o agente de trânsito acabou não rebocando o veículo. Na época, 

motoristas do Uber teriam afi rmado que taxistas estariam usando o 

serviço pelo aplicativo fi ngindo serem clientes para que os veículos 

fossem apreendidos, mas não há confi rmação desta afi rmação.

Na semana passada, um motorista do Uber também foi cercado por 

um grupo de taxistas, que alegaram que o mesmo estaria realizando 

corridas em um ponto exclusivo de táxis. Durante a confusão, o 

motorista identifi cado como Flávio Henrique Cardoso pegou um facão 

para se defender de possíveis agressões. Apesar de xingamentos, 

bate-boca e ameaças, não houve agressões por parte de nenhum 

dos lados. A direção do Sindicato dos Taxistas condenou a atitude dos 

membros da categoria.

O processo 
é lento

O projeto que regulamentaria 

o aplicativo Uber para o 

transporte intermunicipal de 

passageiros, de autoria do 

deputado Edilázio Júnior, foi 

rejeitado pela Comissão de 

Constituição e Justiça (CCJ) da 

Assembleia Legislativa no início 

de junho. O projeto acabou 

sendo rejeitado pela CCJ e 

outras duas comissões da casa, 

por maioria de votos.

Também no início do mês, o 

Ministério Público do Maranhão 

(MP) se posicionou com uma 

representação na Justiça 

para garantir a legalização 

do Uber em São Luís. A 

iniciativa que teve à frente a 

promotora da 2ª Promotoria 

de Justiça Especializada da 

Defesa do Consumidor, Lítia 

Cavalcanti ressaltando o 

argumento de que a lei que 

proíbe o funcionamento do 

Uber fere diversos dispositivos 

da Constituição Federal 

tornando-a inconstitucional. 

Porém a situação ainda tramita 

no judiciário, enquanto tanto 

os motoristas de Uber quanto 

taxistas vão disputando 

espaços, e por vezes entrando 

em confrontos quando a 

questão é competição por 

passageiros.

LUIS FURTADO

P
arece que a discussão 
Uber versus táxis ainda 
deve se estender por um 
bom tempo na Ilha. Pela 

quinta vez, os motoristas de 
táxis realizaram uma passeata 
para cobrar ações de fiscaliza-
ção, assim como uma lei que 
regulamente a atuação do apli-
cativo de serviço para o trans-
porte privado que já funciona 
desde fevereiro em São Luís, 
e, segundo a categoria dos ta-
xistas, vem causando grandes 
prejuízos pela concorrência de 
preços.

A carreata que iniciou com 
concentração na Praça Maria 
Aragão, no início da manhã de 
ontem, seguiu em comboio pela 
área Central até a sede admi-
nistrativa da Prefeitura de São 
Luís, na Avenida Pedro II. O pre-
sidente do Sindicato dos Taxis-
tas Renato Medeiros, que não 
esteve presente durante o ato, 
destacou que a principal reivin-
dicação da categoria é a regu-
lamentação do aplicativo, para 
que os motoristas passem a pa-
gar impostos e a concorrência 
seja mais justa. 

“Nós temos uma Lei na Câ-
mara que está em vigor e, en-
quanto não se regulamentar esse 
serviço, temos que obedecer a 
lei. Então, nós estamos pedindo 
aí ao prefeito que volte a ter a 
fiscalização para que o serviço 
não fique aí circulando inde-
vidamente”.

O questionamento citado por 
Renato Medeiros é em relação 
à decisão da Prefeitura de São 
Luís, que suspendeu o recolhi-
mento dos veículos que ofere-
cem o serviço de transporte de 
passageiros por meio do Uber. 
A interrupção no recolhimento 
dos automóveis deve permane-
cer até que o Ministério Público 
do Estado se posicione acerca 
da representação que questiona 
a constitucionalidade da Lei n° 
429, aprovada pela Câmara de 
São Luís e que proíbe o Uber 
na capital maranhense.

Queda de clientes

Segundo Renato Medeiros, os 
motoristas de táxi vêm sofren-
do diariamente com a queda de 
viagens por conta da concor-
rência “desleal”. “Nós estamos 
tendo um prejuízo muito gran-
de. Aacho que em torno de 40% 
das nossas corridas estão sendo 
levadas para o aplicativo”. Ele 
afirma também que o aplicati-
vo Uber, por ser um aplicativo 
estrangeiro, não garante a se-
gurança dos passageiros. “É um 

O governo do estado corri-
giu mais um grave erro ocorrido 
na gestão da saúde no passado 
com a assinatura do termo de 
compromisso com dez muni-
cípios para a otimização dos 
serviços prestados pelos Cen-
tros de Atenção Psicossocial 
(Caps). Em solenidade no Pa-
lácio dos Leões, ontem, o go-
vernador Flávio Dino garantiu 
o aporte de R$ 2,2 milhões anu-
al para as cidades, corrigindo a 
distorção ocorrida em 2012 e 
reforçando a ação estadual de 
fortalecimento da gestão inte-
grada em saúde mental.

A retomada do repasse foi 
aprovada pela Comissão In-
tergestora Bipartite (CIB) em 
maio de 2017. Há cinco anos, os 
municípios de Alcântara, Alto 
Alegre, Icatu, Matinha, Mira-
dor, Palmeirândia, Raposa, 
Santo Antônio dos Lopes, São 
Domingos do Maranhão e São 
João Batista não recebem esse 
repasse, que estão sendo reto-
mados a partir deste termo de 
compromisso. O valor global 
do investimento, somando 
os dez municípios, será de R$ 
2.226.682,88, repassados pelo 
Ministério da Saúde.

A medida permite a oferta de 
ações de atenção integral em saú-
de mental, álcool e outras dro-
gas, a garantia da continuidade 
da assistência em saúde men-
tal no território do usuário e do 
fornecimento da medicação ne-
cessária aos usuários do serviço.

Para o secretário de Saúde, 
Carlos Lula, o ato de assinatura 
desse termo de compromisso 
rompe com duas inverdades que 

quem teve a oportunidade e não 
fez pelo Maranhão tenta impor: 
que o sistema funciona pior do 
que antes e que o Governo não 
ajuda os municípios. “O sistema 
de saúde hoje não só funciona 
melhor do que funcionava an-
tes, como ele consegue funcio-
nar com menos recursos do que 
funcionava antes dando mais 
serviços à população”, realçou.

Elogios

O prefeito de Alcântara, Anderson 
Wilker, ressaltou que a reimplan-
tação do Caps do município vai 
benefi ciar mais de mil usuários 
e é mais um avanço importan-
te. “O Governo Flávio Dino tem 
colaborado muito com as polí-
ticas de saúde dos municípios. 
A população agradece. A gente 
tinha um serviço que há mais 
de dois anos estava bloqueado. 
E hoje, nesse grande evento, o 
Governo convoca os prefeitos 
do Maranhão para reimplan-
tar novamente essa política de 
atenção psicossocial”, pontuou.

De acordo com o prefeito de 
Santo Antônio dos Lopes, Bigu 
de Oliveira, essa é uma ajuda 
essencial para os municípios, 
sobretudo neste momento de 
crise que atinge a todos. “A gen-
te tem essa alegria, oportuni-
dade, de ver do município es-
tar recebendo essa retomada, 
esse incentivo. Então nós es-
peramos administrar usando 
da melhor forma possível. Que 
esse apoio se transforme num 
grande rendimento para a so-
ciedade e para a população”, 
sublinhou o gestor.

COMODIDADE

IPTU 2017 já pode ser 
acessado via internet 

Com o objetivo de dar mais 
comodidade aos contribuintes 
que optarem pelo pagamento 
antecipado do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano (IPTU 
2017), a Prefeitura de São Luís, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal da Fazenda (Semfaz), 
disponibilizou os dados sobre 
a cobrança no endereço ele-
trônico http://www.semfaz.
saoluis.ma.gov.br/iptu2017.

No site da Semfaz, o con-
tribuinte tem acesso a infor-
mações sobre a cobrança do 
IPTU 2017 e pode antecipar 
o pagamento do imposto. A 
iniciativa tem como objetivo 
facilitar a vida do cidadão que 
quer quitar seu débito com o 
fisco municipal via internet. 
Pela internet, o contribuinte 
tem acesso à plataforma digital 
do IPTU 2017, e pode verificar 
informações sobre vencimento, 
descontos, postos de atendi-

mento, tirar dúvidas, consul-
ta à isenção, dados do imóvel, 
entre outros.

Quem desejar pode ante-
cipar o pagamento em cota 
única, com desconto de até 
15% e vencimento para o dia 
5 de julho. Para os que opta-
rem pelo parcelamento do tri-
buto, podem fazê-lo em até 
seis vezes, com vencimento 
na mesma data e as demais 
parcelas vencem no quinto dia 
útil dos meses subsequentes. 
Para quem optar pelo paga-
mento via carnê, os mesmos 
começarão a ser distribuídos 
a partir desta semana em toda 
São Luís.

Este ano, o município de 
São Luís atualizou o cadastro 
imobiliário e após referido tra-
balho, foi necessária a revisão 
de numeração das inscrições 
imobiliárias atualmente, com 
17 dígitos. 

A carreata dos taxistas começou na Praça Maria Aragão e, em comboio, seguiu até a sede da Prefeitura 

serviço privado, mas não quer 
dizer que seja de qualidade. Eu 
tenho inclusive um dossiê com 
todas as ocorrências do apli-
cativo no país”.

Leonardo Fernandes, mo-
torista do Uber há três meses, 
defende o aplicativo e diz que 
não existe concorrência desle-
al, pois são serviços diferentes. 
“O Uber não é igual ao táxi, são 
serviços diferentes. Quem é mo-
torista de Uber pode até não 
pagar algumas taxas, mas paga 
outras. Eu não tenho descon-
to na compra de carro e nem 
de IPVA e ICMS. Além disso, os 
motoristas são todos cadastra-
dos e é verificado toda sua vida 
pregressa. Agora, pessoas ruins 
existem em todos os lugares”.

Desde que começaram as 

fiscalizações sobre os carros 
do Uber na capital, 17 veícu-
los foram apreendidos e enca-
minhados ao pátio da Secre-
taria Municipal de Trânsito e 
Transportes. As multas cobra-
das para a liberação dos veícu-
los chegam à R$1,7 mil.

O membro da coordenação 
movimento metropolitano dos 
táxis, Marinho da Aurora, diz 
que os taxistas não desejam que 
o Uber pare de circular na ca-
pital, mas que sejam cobrados 
impostos do aplicativo na mes-
ma medida que os cobrados 
para os taxistas, ou pelo menos 
possa se diminuir os impostos 
da categoria. “Os taxistas pa-
gam 19 taxas, enquanto o Uber 
roda aí livremente sem pagar 
nada. Nós não podemos ficar 

trabalhando com eles tirando 
as corridas da gente, é uma con-
corrência desleal. Não somos 
contra concorrência, ela é nor-
mal, mas que atue de forma 
legal, não da forma que está”.

 HONÓRIO MOREIRA/ O IMP / DAPRESS 
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PERNAMBUCO

Com salários de R$ 4,5 mil, 
universidade abre seletivo

CONCURSOSMais de 
4 mil vagas
Ministério da Fazenda quer abrir 4.341 vagas para nível médio e 
superior. O concurso é para o quadro de pessoal do Ministério 

da Fazenda e para os outros órgãos vinculados a ele

A Universidade de Per-
nambuco (UPE) anunciou, 
por meio da portaria con-
junta n° 045/2017, o edital 
de concurso público desti-
nado à contratação de 388 
novos servidores, entre mé-
dicos, assistentes técnicos e 
analistas técnicos em ges-
tão universitária. O concurso 
será executado pelo Iaupe, 
através da sua comissão do 
concursos - Conupe.

As oportunidades se des-
tinam à recomposição dos 
quadros técnico-administra-
tivos dos câmpus/unidades 
de Arcoverde, Caruaru, Pe-
trolina, Salgueiro, Serra Ta-
lhada, Garanhuns, Mata Nor-
te, Mata Sul, RMR (Região 
Metropolitana do Recife) e 
Complexo Hospitalar. A re-
muneração pode chegar até 
R$ 4.599,02.

Nível superior
As funções disponíveis 

para portadores de diploma 
de nível superior são: Admi-
nistrador, Analista de Siste-
mas (Infraestrutura, Banco 
de Dados, Engenharia de Sof-

tware, Web Desgin, Desen-
volvimento de Webm Análi-
se de Processos, Segurança 
da Informação), Assistente 
Social, Bibliotecário, Biólo-
go, Biomédico,  Contador, 
Dentista, Enfermeiro, Far-
macêutico, Fisioterapêuta, 
Fonoaudiólogo, Nutricio-
nista, Pedagogo, Psicólogo, 
Secretária Executiva, Tera-
peuta Ocupacional, Médico 
(diversas especialidades) e 
Tradutor.

Nível médio
Para o nível médio ou 

técnico, há chances nas fun-
ções de Atendente de Clíni-
ca Odontológica, Assistente 
Administrativo, Técnico em 
Administração, Técnico em 
Contabilidade, Técnico em 
Edificações, Técnico em En-
fermagem, Técnico em In-
formática, Técnico de Labo-
ratório de Análises Clínicas, 
Técnico de Laboratório/Ele-
trônica, Técnico de Labora-
tório/Mecânica, Técnico em 
Secretariado, Técnico em Se-
gurança do Trabalho, Técni-
co em Radiologia.

As inscrições podem ser realizadas até 16 de julho de 2017, via 
internet, através do site do IAUPE (http://www.upenet.com.br/). 
A taxa de inscrição será de R$ 70 ou R$ 100, conforme o cargo 
disputado.O concurso será realizado por meio de avaliação de 
conhecimentos e habilidades, constituída de prova escrita objeti-
va para todos, eliminatória e classificatória, e de prova de títulos, 
apenas classificatória e somente para Analistas e Médicos.
A prova escrita está prevista para ser aplicada no dia 27 de agos-
to de 2017, em Recife e nos municípios de Nazaré da Mata, Gara-
nhuns, Caruaru, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina. A validade 
do certame será de dois anos, a contar da data da homologação 
de seu resultado final no Diário Oficial, podendo ser prorrogado, 
uma única vez por igual período.

Profissionais com ensino fundamental podem concorrer como 
auxiliar de serviços gerais (5 vagas imediatas + 184 CR).
Ensino médio é requisito do concurso do Conter para assistente 
administrativo jr. (25 CR), assistente financeiro jr. (25 CR), moto-
rista (1 + 34 CR), recepcionista (1 + 127 CR), serviços gerais (1 + 24 
CR), agente fiscal (16 + 573 CR), auxiliar administrativo (32 + 457 
CR), agente administrativo (4 + 164 CR), recepcionista (2 + 25 CR), 
assistente administrativo (3 + 102 CR), assistente financeiro (1 + 34 
CR), técnico em contabilidade (2 + 68 CR) e técnico em informáti-
ca (2 + 73 CR) - as duas últimas funções também cobram forma-
ção técnica. Em nível superior há carreiras como advogado (4 + 
141 CR), agente administrativo (1 + 34 CR), contador (2 + 93 CR) e 
analista administrativo (1 + 34 CR).

Será possível se inscrever para o concurso do Conter até 10 de 
julho, por meio do site http://www.quadrix.org.br. As taxas para 
participar custam R$ 40 (nível fundamental), R$ 60 (médio) e R$ 
70 (superior).

Os participantes do concurso do Conter farão prova objetiva com 
questões sobre conhecimentos básicos (língua portuguesa, atu-
alidade, informática, raciocínio lógico e ética no serviço públi-
co) e conhecimentos específicos, em 30 de julho e 6 de agosto, a 
depender do cargo em disputa. A aplicação do teste ocorrerá em 
Aracaju/SE, Brasília/DF, Campo Grande/MS, Cuiabá/MT, Floria-
nópolis/SC, Goiânia/GO, Maceió/AL, Manaus/AM, Recife/PE, Na-
tal/RN, Porto Alegre/RS, Porto Velho/RO, Rio de Janeiro/RJ, Sal-
vador/BA, São Luís/MA, Teresina/PI e Vitória/ES.

INSCRIÇÕES VÃO ATÉ O MEIO DE JULHO

SOBRE AS VAGAS DO CONCURSO DO CONTER

COMO SE INSCREVER PARA O CONCURSO DO CONTER

AVALIAÇÃO E VIGÊNCIA

4.341

Total de vagas

DEFENSOR PÚBLICO

Edital para concurso é 
publicado no Diário Oficial

O 
Ministério da Fazenda 
(MF) encaminhou ao 
Ministério do Planeja-
mento, Orçamento e 

Gestão (MPOG) pedido para a 
abertura de concurso com 4.341 
vagas distribuídas entre o seu 
próprio quadro de pessoal e de 
outros órgãos vinculados. Vale 
ressaltar que as oportunidades 
são para os níveis médio e su-
perior completos.

Chances para nível médio

As chances de técnico 
necessitam de nível médio, já 
as outras são para quem possui 
curso superior.
Para a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), o pedido 
contempla 16 oportunidades 
para a carreira de inspetor, 30 
para analista e 82 para agente 
executivo. Na Superintendência 
de Seguros Privados (Susep), 
são 55 chances para analista 
técnico. Por fim, as demais 
profissões se destinam ao 
quadro da Superintendência 
Nacional de Previdência 
Complementar (Previc), 
sendo elas as de especialista 
em previdência social (48), 
analista administrativo (23), 
técnico administrativo (39), 
administrador (11) e atuário (7).

As chances solicitadas estão divididas entre as seguintes carreiras: 

- auditor-fiscal                         (630 postos)
- analista tributário                  (1.453)
- auditor federal de finanças e controle    (30)
- técnico de finanças e controle     (70)
- procurador da Fazenda      (240)
- assistente técnico administrativo    (904)
- analista técnico administrativo     (257)
- arquiteto       (12)
- arquivista       (9)
- bibliotecário       (12)
- contador       (53)
- engenheiro       (15)
- enfermeiro       (5)
- pedagogo       (6)
- psicólogo       (6)
- técnico em comunicação social     (22)
- inspetor da CVM       (16)
- analista da CVM       (30)
- agente executivo da CVM      (82)
- analista técnico da Susep      (55)
- especialista em previdência social     (48)
- analista administrativo      (23)
- técnico administrativo      (39)
- administrador       (11) 
- atuário        (7)

No quadro do Ministério da Fazenda foram solicitadas as ofertas para:
- assistente técnico administrativo     (904)
- analista técnico administrativo     (257)
- arquiteto       (12)
- arquivista       (9)
- bibliotecário       (12)
- contador       (53)
- engenheiro       (15)
- enfermeiro       (5)
- pedagogo       (6)
- psicólogo       (6) 
- técnico em comunicação social     (22)

Para a Receita Federal são 
- auditor-fiscal       (630) 
- analista tributário                   (1.453)

No quadro do Tesouro Nacional 
- auditor federal de finanças e controle    (30) 
- técnico de finanças e controle     (70)

Na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) 
- procurador da Fazenda      (240)

CARGOS E VAGAS

>>DIVISÃO DAS OPORTUNIDADES DO CONCURSO

SÃO LUÍS

Conter oferece mais de 2,2 mil 
oportunidades de emprego

O Conselho Nacional de 
Técnicos em Radiologia (Con-
ter) divulgou edital de con-
curso público com oferta de 
2.295 vagas, sendo 78 ime-
diatas (cinco destinadas a 
negros e uma a pessoas com 
deficiência) e 2.217 para ca-
dastro reserva (CR). 

Com salários que variam 
de R$ 937 a R$ 3.800, além de 
benefícios, as oportunida-
des estão distribuídas entre 

o Conter e outros 14 Conse-
lhos Regionais dos Técnicos 
em Radiologia (CRTRs). 

Há chances em Brasília/
DF, Rio de Janeiro/RJ, Porto 
Alegre/RS, Aracaju/SE, Sal-
vador/BA, Goiânia/GO, Flo-
rianópolis/SC, Maceió/AL, 
Campo Grande/MS, Cuia-
bá/MT, Vitória/ES, Recife/
PE, Natal/RN, São Luís/MA, 
Teresina/PI, Porto Velho/RO 
e Manaus/AM.

O edital de abertura das ins-
crições do concurso da Defen-
soria Pública da União (DPU) já 
foi publicado no Diário Oficial da 
União. A seleção é destinada ao 
provimento de 25 vagas para o 
cargo de defensor público fede-
ral de segunda categoria, sendo 
duas reservadas a pessoas com 
deficiência, cinco para os negros 
e uma para os indígenas.  O con-
curso DPU ainda contará com for-
mação de cadastro reserva para 
futuras oportunidades. A convo-
cação ocorrerá dentro do prazo 
de validade do certame (de dois 

anos, contados a partir da data 
de publicação da homologação 
do resultado final, podendo ser 
prorrogado, uma única vez, por 
igual período). 

A remuneração inicial é de R$ 
22.197,67. Interessados em con-
correr a uma das vagas deverão 
se inscrever no período entre às 
10h do dia 30 de junho e às 18h 
de 25 de julho. A ficha de cadastro 
estará disponível na página ele-
trônica do Cebraspe (www.cespe.
unb.br/concursos/dpu_17_de-
fensor), organizador do proces-
so seletivo. 
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Três homens envolvidos com vários crimes e que comandavam facções 
criminosas foram presos pela Seic por determinação da Justiça

Bandidos perigosos 
tirados de circulação

VIDA

DE VOLTA

Fugitivo de Pedrinhas é 
recapturado na Stª Efigênia

Após inúmeras denúncias 
de que uma dupla estaria re-
alizando assaltos, no bairro 
Santa Efigênia, a guarnição do 
6° Batalhão da Polícia Militar 
passou a ir em busca dos sus-
peitos, onde resultou na pri-
são de Saulo Jeferson Lobão 
dos Santos e Arlesone Perei-
ra Sousa. Saulo é foragido de 
Pedrinhas e havia saído du-
rante benefício de saída tem-
porária do Dia das Mães, não 
retornando. Segundo a polí-
cia, quando a dupla avistou 
a viatura, empreendeu fuga, 
iniciando perseguição. 

Os dois caíram da moto e 
passaram a fugir, mas foram 

No ano de 
2016, foram 

duas toneladas 
incineradas. Já este 
ano, em apenas seis 

meses, o número 
já duplicou. Agora, 
foram incineradas  
4,1 toneladas de 

drogas apreendidas, 
dentre elas, 

maconha, crack e 
cocaína

Carlos Alessandro, 
superintendente

 da Senarc

FOTOS/DIVULGAÇÃO SSP

DOUGLAS CUNHA

E
m operação realizada na 
tarde desta terça-feira, 
investigadores da Supe-
rintendência Estadual de 

Investigações Criminais –Seic 
prederam Damião Serra Men-
des, conhecido como “Bran-
quinho da Macauba”, consi-
derado  como um elemento de 
alta periculosidade, que tem 
papel importante  no coman-
do de uma facção criminosa 
que atua na cidade.

Branquinho foi localizado 
e preso no bairro Codozinho. 
Ele estava sendo investigado 
pelo Departamento de Com-
bate ao Crime Organizado, vis-
to que desenvolvia suas ativi-
dades criminosas nos bairros 
Macaúba, Codozinho, Lira, Li-
berdade, Sacavém, Maiobão e 
outros. Ele seria um dos ho-
mens que determinavam as 
execuções feitas pela facção 
que vinha comandando. Foi 
encaminhado para o Comple-
xo Penitenciário de Pedrinhas. 

GAPARA

DESTRUIÇÃO

“Babidi” preso por tráfico de drogas

Polícia incinera toneladas de drogas

capturados. Na ocasião, foi 
apreendido um revólver ca-
libre 38, com cinco munições 
intactas, que estava em posse 
de Saulo. A moto apreendida 
também constava como rou-
bada desde o dia 10 de junho, 
pelo próprio Saulo. A arma 
pertence a uma empresa de 
vigilância e havia sido rou-
bada. Ambos foram apresen-
tados na Delegacia Especial 
da Cidade Operária (Decop), 
onde foram reconhecidos pe-
las vítimas e autuados em fla-
grante pelo crime de roubo 
qualificado pelo emprego de 
arma. A dupla já tinha pas-
sagem pela polícia. 

PERIGOSOS PRESOS

Outros dois bandidos perigosos foram 
tirados de circulação, através de sentença 
condenatória da juíza Jaqueline Reis Caracas, 
da Primeira Vara de Paço de Lumiar. Foram 
presos Elielson de Oliveira Silva Júnior e 
Gustavo Augusto Menezes Lopes.
Em sua sentença, a juíza Jaqueline Caracas 
afirma que  Gustavo Augusto tem elevado grau 
de culpabilidade como atuante na chefia de 
facção criminosa, sendo um indivíduo de alta 
periculosidade, que responde a processo na 
4ª Vara do Tribunal do Júri, em São Luís, por 
homicídio; e processo por direção em veículo 
sem habilitação na 2ª Vara de Paço do Lumiar. 
Ele foi condenado a dez anos e oito meses  e 
dezoito dias de prisão.
Elielson Júnior foi condenado a oito anos e 
oito meses de prisão, por envolvimento em 
ações criminosas de incêndios a uma escola 
e a ônibus em São Luís, crimes comprovados 
através de  monitoramento telefônico 
autorizado pela Justiça e executado pela Seic. 
Ele responde a processo na 2ª Vara de Paço do 
Lumiar; inquérito por latrocínio;  processo por 
incêndio de escola no Coroadinho, na 7ª Vara 
Criminal da Capital. Os dois foram levados 
para o Complexo Penitenciário de Pedrinhas.“Branquinho” é acusado de 

comandar execuções

ESAÚ ARAÚJO

Uma ação de policiais milita-
res do 1º Batalhão culminou na 
prisão de Brendo Vinícius Barbo-
sa Santos, mais conhecido como 
“Babidi”, de 23 anos. Ele foi cap-
turado durante uma abordagem, 
após estar em atitudes suspeitas 
em uma motocicleta, no bairro 
do Gapara. Com ele, estavam ou-
tros dois homens em outra mo-
tocicleta, sem emplacamento. 
A dupla foi identificada como 
Wando Oliveira Cidreira e um 
adolescente de 17 anos. Com o 
trio foram encontrados alguns 
pacotes de drogas. Foi consta-

tado também que Brendo é de 
altíssima periculosidade, sendo 
suspeito de expulsar moradores 
do Residencial Barcelar, além de 
homicida. A guarnição foi até a 
residência de Babidi, onde fo-
ram encontradas mais drogas. 
Segundo a polícia, Babidi afir-
mou que a droga encontrada em 
sua residência era pra ser co-
mercializada, e que os demais 
seriam seus ajudantes. Diante 
dos fatos, os suspeitos foram 
encaminhados para o Plantão 
Central da Vila Embratel, onde 
foram tomadas as medidas cabí-
veis. Todos foram autuados em 
flagrante por tráfico de drogas.

A Superintendência Supe-
rintendência  Estadual de Re-
pressão ao Narcotráfico  (Senarc) 
realizou a maior incineração de 
drogas em menos de um ano na 
capital maranhense. Ao todo, fo-
ram queimadas mais de quatro 
toneladas de drogas de diversos 
tipos. A incineração aconteceu 
em um Parque Industrial, na re-
gião metropolitana da capital.

Segundo o superintenden-
te Carlos Alessandro, essa é a 
maior incineração de drogas no 
estado do Maranhão nos últi-
mos anos. “No ano de 2016, fo-
ram duas toneladas incinera-
das. Já este ano, em apenas seis 
meses, o número já duplicou. 
Agora, foram incineradas  4,1 
toneladas de drogas apreendi-
das, dentre elas, maconha, cra-
ck e cocaína”. 

Para o delegado, essas gran-
des apreensões têm sido feitas 
graças a interação da  ação da 
polícia civil e Senarc, por meio 
da Delegacia Geral. “Jefferson 
Portela, secretário de Segurança 
Pública, tem auxiliado todas as 
autoridades pra conseguirmos 
desarticular esses grandes centros 
de tráfico de drogas”, concluiu. 

O valor do prejuízo que os 

“Babidi” está envolvido com roubos e tráfico de drogas

Saulo dos Santos havia saído para o Dia das Mães e não voltou

crimininosos causam com o trá-
fico de drogas chega a R$ 8 mi-
lhões. A Senarc agora pretende, 
até o fim deste ano, apreender 

mais de seis toneladas de drogas 
e assim a cada dia poder reduzir 
o tráfico de drogas no estado. 
Nestas operações da Senarc, fo-

ram presas 101 pessoas envol-
vidas com tráfico de drogas e 
34 armas apreendidas, dentre 
elas, armamentos para guerra.

Grande quantidade de drogas incinerada pela Senarc

Responsável: Douglas Cunha  E-mail: dp.cunha47@gmail.com
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SUB-19

MEDALHISTAS

Copa Maranhão começa domingo 

Karatê faz bonito em Fortaleza

Disputas acirradas
agitam o ciclismo

Disputa pelo título do Maranhense nas onze categorias do ciclismo está cada vez 
mais movimentada. Campeonato “pega fogo”, com os atletas lutando pela liderança

Responsável: Neres Pinto

E-mail: nerespinto@oimparcial.com.br

São Luís, quarta-feira, 21 de junho de 2017

 Ciclistas maranhenses estão preparados para eventos que vão acontecer no segundo semestre

Grandes duelos estão reservados para a Copa Maranhão Sub-19 a partir do próximo domingo 

C
om 50% das etapas dis-
putadas, sendo duas no 
interior do estado (Al-
cântara e Caxias), o Cam-

peonato Maranhense de Ciclis-
mo “pega fogo”, com brigas pela 
liderança nas 11 categorias. A 
sexta etapa será realizada nos 
dias 9 e 10 de setembro des-
te ano, na Via Expressa. Será a 
prova que marcará o retorno 
da competição regional no se-
gundo semestre.

Enquanto isso, a FMC in-
tensifica os preparativos para 
sediar a Copa Nordeste de Ci-
clismo em São Luís nos dias 
18, 19 e 20 de agosto. A escolha 
do Maranhão para ser sede da 
competição mostra o quanto o 
ciclismo cresce em nosso esta-

A primeira etapa regional 
da Copa Maranhão de Fute-
bol Sub-19 está prestes a co-
meçar. No próximo domingo 
(25), a bola rola para um dos 
principais torneios da catego-
ria de base do estado. E o local 
escolhido para sediar a etapa 
de abertura da competição é a 
cidade de Imperatriz. 

Seis times disputarão a pri-
meira regional da Copa Mara-
nhão. As equipes foram distri-
buídas em duas chaves. O Grupo 
A é formado pelo Campinense 
(Porto Franco), União Bom Jar-
dim (Açailândia) e Aprovação 
Ceac/Eduardo Nava. Já o B é 
composto pelo Tocantins (Im-
peratriz), Bola de Ouro (Açailân-
dia) e BE10 Riachão (Riachão).

 A fórmula de disputa é bem 
simples. Na primeira fase, os ti-
mes se enfrentam entre si den-
tro de seus respectivos grupos. 
Os dois melhores de cada chave 
avançam às semifinais. Quem 
vencer os jogos do mata-mata 
estará na grande decisão, mar-

cada para ocorrer no dia 29 
deste mês. 

Vale destacar que o cam-
peão desta etapa regional se 
classificará para a fase final 
da Copa Maranhão Sub-19. A 
organização do torneio ainda 
irá promover outras quatro 
etapas antes de ser conhecido 
o representante maranhense 
na Copa São Paulo de Fute-
bol Júnior do ano que vem.

 Continuam abertas as ins-

crições para a edição 2017 da 
Copa Maranhão de Futebol 
Sub-19, tradicional compe-
tição que concederá ao cam-
peão deste ano uma vaga para 
a Copa São Paulo de Futebol 
Junior do próximo ano. Para 
realizar as inscrições, as equi-
pes devem entrar em contato 
com a organização da Copa 
Maranhão pelos telefones (98) 
98114-8309 ou (98) 98114-
7099.  De acordo com o cro-

nograma, após a realização 
da etapa regional em Impe-
ratriz, o torneio segue para 
São Luís, sede da segunda re-
gional entre os dias 6 e 13 de 
julho. Na sequência, entre os 
dias 20 e 23 de julho, os jogos 
serão realizados em Caxias. 
Ainda em julho, partir do dia 
27, ocorre a etapa na cidade 
de São Mateus. E, entre os dias 
3 e 8 de agosto, é a vez de Pi-
nheiro sediar uma regional.
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É importante que os 
atletas estejam reunidos 
e realizando esse período 
de treinamentos. Serão 

provas de extrema 
dificuldade

Rafael Carvalho,
presidente da FMC 
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A Federação do Maranhão 
de Karatê-Dô Tradicional parti-
cipou, no último sábado, do  XX 
Campeonato Norte-Nordeste. 
O evento ocorreu no ginásio do 
Sesc, em Fortaleza (CE), e contou 
com a participação de 30 atletas 
da Femakt, dos municípios de 
São Luís, São José de Ribamar 
e Bacabal, além de comissão 
técnica e de arbitragem.

A entidade trouxe como re-
sultado para o terceiro lugar 
geral, com oito medalhas de 
ouro, 19  de prata e 14 de bron-
ze, totalizando 41 medalhas. 
Além dos atletas que fazem par-

do, e como nossos atletas tem 
se destacado em competições 
nacionais e internacionais.

Seleção Maranhense
Empenhada em realizar 

uma Copa Norte e Nordeste 
com resultados inéditos, os 
ciclistas integrantes da Sele-
ção Maranhense de Ciclistas 

têm se reunido todos os do-
mingos. Essas reuniões vão 
acontecer até dia 13 de agosto, 
em São Luís, onde são reali-
zados os treinamentos espe-
cíficos na Via Expressa,  local 
do evento.

O presidente da FMC, 
Rafael Carvalho, destaca a 
importância da participa-

ção da Seleção Maranhen-
se em competições nacionais 
de alto nível. “ É importante 
que os atletas estejam reuni-
dos e realizando esse período 
de treinamentos. Serão pro-
vas de extrema dificuldade, 
e o treinamento é essencial 
para alcançarmos um bom 
desempenho.”

te da Femakt, 11 vagas foram 
destinadas às crianças karate-

cas que fazem parte do projeto 
“Lutando pela Vida”, existente 

há 5 anos, que possibilita 
lazer e esporte por meio 
do karatê para crianças da 
comunidade Cantinho do 
Céu, em São Luís.

O presidente da Fe-
deração, Márcio Bastos, 
destacou o apoio da Sedel, 
que possibilitou a partici-
pação dos atletas no cam-
peonato. “A conquista do 
ônibus, graças à sensibi-
lidade do governo à cau-
sa esportiva, ajudou em 
uma das nossas maiores 
dificuldades, que é a de 
chegar ao evento”, contou.

Representantes maranhenses voltam de Fortaleza com oito medalhas
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Decisão será em Imperatriz
Laudo enviado à FMF não dá condições ao Estádio Leandro Silva para receber mais de 600 torcedores no jogo do dia 29

NERES PINTO

A
gora não tem mais jeito. 
A decisão do Campeo-
nato Maranhense será 
mesmo no Estádio Frei 

Epifânio, na cidade de Impe-
ratriz, no próximo dia 29. A in-
formação oficial foi prestada 
pelo presidente da Federação 
Maranhense de Futebol, An-
tônio Américo, ontem à tarde. 

A decisão foi tomada logo 
após a FMF receber informações 
de que o estádio seria libera-
do em condições de seguran-
ça apenas para 600 torcedores. 

“Vejam que, muito embora 
haja a licença para a realização 
de um jogo no dia 29, a capaci-
dade está limitada a 600 pesso-
as, e na parte debaixo da licença 
constam condições que devem 
ser atendidas para que o jogo 

ocorra. Ora, se existem condi-
ções a serem cumpridas, somen-
te após sejam elas cumpridas é 
que pode o jogo ser realizado”, 
enfatizou o presidente da FMF.

Apesar dos protestos de 
torcedores e simpatizantes do 
Cordino, que entendem que a 
restrição (2 mil torcedores) de-
veria constar em  regulamento, 
Américo manteve a decisão e 
publicou uma nota esclarecen-

do, detalhadamente, os motivos 
pelos quais não acatou as pre-
tensões da equipe interiorana.

O Sampaio Corrêa tam-
bém já foi avisado da decisão 
e, como já se esperava, não se 
opôs. O jogo será em campo 
neutro, favorecendo  a equipe 
tricolor, que venceu a primeira 
partida por 2 a1 e agora tem a 
vantagem do empate para le-
vantar o título.

Prezados senhores,

1) Acabamos de receber por e-mail 
cópia digital da licença n° 147/2017, 
com data de hoje, expedida pelo Cor-
po de Bombeiros em Bacabal, certi-
ficando que o Estádio Leandrão está 
liberado para a partida do dia 29/6 
com público somente de 600 (seis-
centas) pessoas.

2) Reiteramos os nossos posiciona-
mentos já estabelecidos verbalmen-
te em vários telefonemas recíprocos 
e, por escrito, em e-mails diversos e 

nos ofícios nº 003 e nº 007 da Presi-
dência da FMF, encaminhados à Pre-
feitura Municipal de Barra do Corda 
e ao presidente do Cordino;

2.1) Que citada licença do CBM-
MA não tem valor para liberação da 
referida partida, pois atesta garantias 
somente para 600 pessoas;

2.2) Que uma licença formal e 
positiva, expedida pelo Corpo de 
Bombeiros do Maranhão para uma 
partida final de competição do Cam-
peonato Maranhense de 1ª Divisão 
deve  atestar por escrito:

(I) existência de dispositivos de 
prevenção de incêndio;

(II) a comprovação da segurança 
da estrutura e da base (piso ou chão 
de suporte) das arquibancadas me-
tálicas removíveis, de modo suficien-
te para suportar adequadamente o 
acesso, o peso e a movimentação de 
1.400 pessoas;

(III) a segurança das 600 pessoas 
nas arquibancadas fixas, sendo esta 
a capacidade oficial do Estádio Lean-
drão  e que estes dois contingentes 
de torcedores totalizam um público 

potencial de até 2.000 pessoas, o que 
é norma pré-estabelecida pela FMF;

A segurança específica das arqui-
bancadas metálicas removíveis, me-
diante expedição de Laudo Técnico 
de Vistoria in loco;

 2.3 Reproduzimos o mesmo e-mail 
ao Dr. Roberto Feitosa, presidente do 
TJD, onde deixamos bem claro que se 
o órgão chamar para si a responsabi-
lidade de mandar que o jogo para o 
Leandrão, vamos dar cumprimento 
imediato. A nós da FMF não interessa 
tirar o mando de campo de ninguém, 

estamos tão somente nos prevenin-
do para que se possa ter a certeza de 
que acidentes não ocorram e que os 
torcedores, imprensa, jogadores, ár-
bitros e quadro móvel, estarão em se-
gurança. O que não queremos é que, 
depois do “caldo derramado” não se 
venha alegar que a FMF não tomou 
as cautelas que a lei determina.                        

Pela 5ª vez consecutiva nós pror-
rogamos o prazo para que eles en-
treguem os laudos para hoje até às 
16 horas. Se os laudos não forem en-
tregues o jogo será em Imperatriz.
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A nota da Federação

Sampaio e Cordino 
vão decidir o

 campeonato no 
Estádio Frei Epifânio
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Sônia Almeida lança, na Academia Maranhense de Letras, duas obras na qual ela 
faz um mergulho sobre a importância do ensino da língua portuguesa fora do Brasil

O português brasileiro

SAMARTONY MARTINS

A 
língua é um organismo 
vivo que se modifica ao 
longo do tempo. Pala-
vras novas surgem para 

expressar conceitos igualmen-
te novos; outras deixam de ser 
utilizadas, sendo substituídas. 
Aqui no Brasil, o português é a 
língua oficial do país. O idioma 
foi trazido por colonizadores 
de Portugal e deixado como he-
rança ao povo brasileiro. Com o 
passar dos anos, modificou-se 
e ganhou identidade própria: 
o português brasileiro. 

A redescoberta e a impor-
tância do português brasilei-
ro estão presentes nos livros A 
língua e a árvore: uma herança 
com chão e tempo e Palavras her-
dadas: sobre o Português como 
língua de herança, da escritora 
Sônia Almeida, professora do 
Departamento de Letras. Na úl-
tima obra, ela divide a autoria 
com Andréa Menescal. Ambos 
os livros foram editados pela 
Editora da UFMA – EDUFMA, e 
serão lançadas amanhã (22), às 
19h, na Academia Maranhense 
de Letras – (AML), no Centro. 
As obras poderão ser adquiri-
das no dia do lançamento por 
R$ 50 cada. Para os alunos de 
Letras, os livros terão descon-
to de 50%. 

Os livros são resultados do 
pós-doutorado que Sônia Al-
meida fez pela Ruhr Universitat 
Bochum, na Alemanha, onde a 
pesquisadora passou um ano 
realizando um mergulho sobre 
o ensino da língua portuguesa 
fora do Brasil, sob a supervisão 
do professor-titular Dr Roger 
Friedlein, com ênfase no portu-
guês como língua de herança.  
“Quando eu fui para Alemanha 
fazer o meu pós-doutorado, eu 
não tinha pretensão de escre-
ver nenhum livro. Posso afir-
mar que eles brotaram natu-
ralmente. O texto de A língua 
e a árvore: uma herança com 
chão e tempo nasceu, eu diria, 
paralelamente a Palavras her-
dadas: sobre o Português como 
língua de herança. Além disso, 
morar na Alemanha foi uma 
experiência inesperada para 
mim. Até mesmo porque eu 
nunca poderia imaginar na 
minha vida viver em um país 
daquele para estudar e pensar 
língua portuguesa da forma que 
pensei”, disse Sônia Almeida. 

A escritora revelou durante 

Como você consegue realizar 
uma pesquisa sobre o por-
tuguês brasileiro em uma 

universidade na Alemanha, 
um país que tem uma língua 

totalmente diferente da sua? 
Eu tive muita sorte porque eu fui parar 

com meus estudos no Departamento de Lín-
guas Românicas da Ruhr Universitat Bochum 
onde todos os funcionários, estudiosos e 
pesquisadores falam português, o que fa-
cilitou muito o meu trabalho. Eu também 
tive a sorte de ser orientada pelo Dr Roger 
Fridelei que me deixou completamente a 
vontade para realizar o trabalho. Ele, que 
sempre morou e estudou na Alemanha, fala 
português, francês, espanhol, inglês e um 
pouco de árabe. O que também facilitou a 
minha comunicação com ele.  

Sobre as obras
Apesar de a temática ser a mesma nos dois livros - o português como 
língua de herança -, a abordagem se difere em ambos no trato da 
linguagem. Palavras Herdadas é mais científico, com o objetivo de 
identificar como a língua brasileira é tratada por seus usuários, indicado 
para ser trabalhado dentro da academia. Enquanto A língua e a árvore: 
uma herança com chão e tempo, apresenta em sua estrutura, segundo 
a autora, “ritmos, sons, expectativas, ansiedades e silêncios de uma 
brasilidade que precisa ser tocada”. Os livros também serão lançados em 
Brasília, no mês de agosto, no 1° Congresso Mundial de Línguas de Herança, 
e, em setembro, no Consulado Geral do Brasil na Alemanha. A escritora já 
recebeu convites para realizar oficinas em Roma e outras cidades da Itália. 

Sobre as escritoras

Sônia Almeida  
Possui graduação e mestrado 

em Letras pela Universidade 
Federal do Maranhão, doutorado 
em Educação pela Faculdade 
de Educação da Universidade 
de São Paulo (USP) e pós-
doutorado pela Ruhr Universitat 
Bochum (Alemanha). É professora 
permanente do Mestrado em 
Letras da UFMA. Foi pró-reitora de 
Ensino da mesma universidade, de 
2011 a 2013, é poetisa e membro 
da Academia Maranhense de 
Letras e do Conselho Estadual 
de Educação do Maranhão. Tem 
publicações poético-literárias e 
científicas.

Andréa Menescal 
 É formada em Relações 

Internacionais, com especialização 
em Cooperação Internacional 
pela Universidade de Brasília. 
É criadora e coordenadora da 
Mala de Herança, um projeto 
de ensino e fortalecimento do 
Português como Língua de 
Herança e cocriadora do Centro 
de Informação e Apoio sobre 
Educação Bilíngue - Português 
como Língua de Herança (CIAEB-
POLH) e do Elo Europeu de 
Educadores de Português como 
Língua de Herança.

entrevista a O Imparcial que 
foi durante esse tempo de um 
ano que pensou estudar o por-
tuguês brasileiro. A autora foi 
percebendo a oportunidade 
de trabalhar os conceitos lin-
guísticos da língua portugue-
sa em uma experiência que ela 
descreve como uma existên-
cia brasileira em novo processo 
de identificação.  “Foi curiosa-
mente diante da possibilida-
de de ver um jardim, que eu vi 
uma árvore através do tempo 
em outro chão. E só assim eu 
pude pensar a língua portu-
guesa brasileira. Dessa árvore, 

desse jardim,  manifestaram-
se outras árvores de diferen-
tes formas durante a travessia 
das estações. E, diante de mim, 
conseguiram ser várias árvores 
em uma única árvore. Assim 
nasceu o livro A língua e a ár-
vore: uma herança com chão e 
tempo”, contou Sônia Almeida. 

A pesquisadora afirmou que 
durante todo o tempo que este-
ve na Alemanha, um país com 
um idioma totalmente diferen-
te do seu, pensou diariamente 
na língua portuguesa brasileira. 
“Quanto mais distante fisicamen-
te dela eu estava, cada vez mais 

próxima eu me sentia. Mesmo 
a saudade de minha terra me 
fortalecia diante desse chão. E 
assim eu consegui escrever. Se 
eu tivesse no Brasil, eu jamais 
conseguiria escrever sobre isso, 
com esse olhar observador so-
bre o português brasileiro fora 
do Brasil”, contou Sônia Almei-
da, contextualizando sobre os 
conflitos que encontrou para 
colocar o assunto que povoa a 
sua mente para o papel.    

Titular da cadeira nº 20 na 
AML, Sônia Almeida ressaltou 
aspectos relevantes das obras 
para o entendimento da língua 

portuguesa. “Agregar a infor-
mação do português brasileiro 
como língua de herança, tra-
zendo para o aluno, em especial 
para os estudantes do curso de 
Letras, a relação entre língua 

e sociedade. E fazer, também, 
uma reflexão linguística aces-
sível sobre o que é a relação do 
homem com essa língua, pos-
sibilitando a difusão do portu-
guês brasileiro”.

TRÊS PERGUNTAS// SÔNIA ALMEIDA

O livro Palavras herdadas: so-
bre o Português como língua 
de herança tem como coauto-
ra Andrea Menescal. Fale um 

pouco sobre esta parceira li-
terária em prol do português... 

Eu conheci Andrea Menescal du-
rante um encontro em Munique, que discu-
tia a importância e o fortalecimento da lín-
gua portuguesa no mundo. Ela é formada em 
relações internacionais e se especializou em 
cooperaçãointernacional pela Universidade 
de Brasilia e mora na Alemanha desde 2002. 
Andrea Menescal é uma das líderes do Movi-
mento pelo Português como Língua de Heran-
ça no Mundo. E foi a partir dos estudos que 
surgiu a ideia do livro. Eu jamais poderia de 
compartilhar esse conhecimento com outras 
pessoas que tem interesse em reconhecer a 
língua como suporte de identidade e cultura. 

Como foi a experi-
ência de escrever 
dois livros sobre um 

tema ainda pouco es-
tudado no Brasil?    

Escrever pressupõe duas 
coisas fundamentais: angústia e 
implicações. Esses livros foram es-
critos pela angústia de vivenciar como 
imigrante brasileiro a diluição de nossa 
língua em uma nova língua em uma ou-
tra cultura. Outra coisa que eu pude constatar 
é que a língua de herança não é uma escolha, é uma 
questão de saúde mental. Lacan [psicanalista francês] diz que todos nós somos 
constituídos do simbólico. E que a linguagem é do imaginário, e a cultura é o real 
insondável. E que em algum lugar  do nosso inconsciente, as raízes dessa língua 
vão ficar cristalizadas e isso vai acabar sendo tamponado pela nova língua e uma 
nova cultura que jamais vai conseguir excluir o que originalmente nos constitui.   
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ÁRIES 21/03 a 20/04

TOURO 21/04 a 20/05 VIRGEM 23/08 a 22/09

LIBRA 23/09 a 22/10

PEIXES 20/02 a 20/03

AQUÁRIO 21/01 a 19/02

CAPRICÓRNIO 22/12 a 20/01

GÊMEOS 21/05 a 20/06 LEÃO 22/07 a 22/08 SAGITÁRIO 22/11 a 21/12

CÂNCER 21/06 a 21/07
ESCORPIÃO 23/10 a 21/11



Imóveis
Ligue e anuncie: 3212.2042

São Luís-MA, 21 de junho de 2017

ARAÇAGI

CA000262 – CASA – VEN-
DER – CENTRAL PARK /
ARAÇAGY  - Vende-se casa 
com 03 quartos sendo 01 
suíte, 03 banheiros sociais, 
sala, copa/cozinha, varan-
da, piscina R$ 300 MIL

ARAÇAGI - OPORTUNIDA-
DE ÚNICA! Vende exc. Casa 
em cond. De alto padrão, 
reformada e ampliada c/ 
200 m², 03 stes, 02 vagas 
de gar., área ampla de la-
zer c/ churr. (privativo). 
Vende-se c/ móveis pro-
jetados. Não perca tempo! 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

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

ALEMANHA 

CA000249 - CASA - ALE-
MANHA Vende-se exc. casa 
c/terraço, garagem, sala 
de estar, sala de jantar, 3 
qrtos (s/2 stes), coz., área 

de serviço, lavanderia, dce 
e qntal. Exc. localização, 
próxima à Avenida dos  
Franceses R$ 300 MIL (98) 
31814600| 981599890 / 
99832772 / 982238422

ALTOS DO TURU

ALTO DO TURU III – COD. 
[584] Vende-se casas no-
vas c/portão elétrico, 
gar.p/4 carros,sala,co-
pa,coz., 3 qrtos, qntal e 
poço artesiano. Valor: R$ 
150.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

ALTO DO TURU II – COD.  
[485] Vende-se casas novas 
c/portão de alum.,garagem 
p/3 carros,sala,copa, coz. 
americana,1wc, 1 ste, 1 se-
mi-ste, jd de inverno, caixa 
d’água e poço artesiano, 
Valor: R$ 140.000,00 Fone: 
3238-3583/ 981194495.

ANIL

ANIL/CANAÃ  - CA00005 
-Vende-se casa c/ áreas 
livres, terraço coberto, va-
randa 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   

BELIRA

CRECI: 819 -A14 - Vendo 
casa c/ 2 salas, 2 quartos, 2 
banheiros + dependência c/ 
banheiro, na Rua Candido 
Ribeiro (rua das Crioulas). 
(98) 99971-2945 / 98845-
6228 / 98119-4495.

Vende-se  uma casa, de  2 
pav., com gar. p/ 2 carros, 
portão em basculante, sala 
de  estar, coz, wc, área de 
serv.  e dep. a p/ empreg. 
ou hóspede, 1 qto c/ ste,  3 
qtos e sac.  externa no pav. 
superior. Tels.: (98) 9 8869-
5169/ 9  8219-1641 (tim) 
/ 9 8402-9540 (claro)(s)

CALHAU

CALHAU - Vendo ou alugo casa 
duplex em cond. fechado c/4 
qrtos s/3 stes, DCE e as demais 
dep., Venda: R$ 550.000,00 
Locação: R$ 2.800,00 com 
a taxa de condomínio inclu-
ída Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 988168000 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br 
COD: 9582.

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

CENTRO

Vendo ou alugo casa comer-
cial c/7 salas c/ banheiro, copa, 
coz., recepção c/wc, jd de in-
verno e deposito Aluguel: R$ 
5.000,00 Venda: R$ 550.000,00 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 988168000 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9598.

Centro - Vendo ou alugo 
casa comercial quitada na 
Rua Custodio Serrão c/ re-
cepção, escritório, jd de in-
verno, wc social, área de 
serviço com wc, deposito e 
coz, Venda: R$ 200.000,00 
Aluguel: R$ 1.500,00 Tr.: 
32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br COD: 9599

COHAMA 

COHAMA - Vende Casa no 
Cond. Pienza, na Cohama, 
c/ 168 m² privativos, c/03 
qrtos s/1 ste, sala de estar/
jantar, WC social, coz. c/ 
área de serviço, DCE, Área 
de lazer c/ piscina e Churr., 
garagem para 04 carros. 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

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

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

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

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

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

COHAB

CA000266 – CASA- VENDA 
– COHAB ANIL III  -  VEN-
DE-SE UMA CASA COM 
4 QTOS, SENDO UMA 
SUITE,SALA,COPA/CO-
ZINHA,WC SOCIAL,DIS-
PENSA,DPE ,QUINTAL, 
GARAGEM PARA 2 CAR-
ROS. R$ 230 MIL.

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

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

COHAJAP

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

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

COHASERMA

CA000175 - Vende-se ou 
aluga-se casa duplex c/ 
sala de estar, sala de tv e 
jantar, 4 stes (s/1 c/ clo-
set), wc social, lavabo, coz. 
planejada, área de servi-
ço, lavanderia, dce com-
pleto, vagas de garagem 
R$ 800.000,00. Locação: 
R$ 2.500,00. 3248-6709 
/ 99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

COHATRAC 

COHATRAC  – COD. [596] 
Vende-se uma casa c/por-
tão elétrico,gar;p/2carros, 
Sala,copa,coz. 3 qts,2s-
tes,WC social, dep. Em-
pregada, a.serviço, quintal 
Valor: R$ 250.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

COHATRAC I – COD. [588] 
Vende-se uma casa c/área 
total de 200m², sentido po-
ente,coz.,copa,lavanderia,-
sala de estar,1wc,2 qts Va-
lor: R$ 140.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

COHATRAC IV – COD. [439] 
Em frente a Shopping Pas-
seio, vende-se uma casa /3 
qts/1 ste + closet, sala em 2 
ambientes, gar.p/2 carros, 
quintal cimentado, a.servi-
ço,caixa d’água e cisterna, 
casa c/ ótimo acabamento. 
Valor: R$ 230.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

COHATRAC IV – COD. [627] 
Casa c/terraço,gar;p/3 car-
ros,sala,copa,coz. 3qts,1s-
te,2 lavabos,2wc rever-
síveis,deck,lavanderia,á.
serviço e qntal Valor: R$ 
200.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

 COHATRAC IV – COD. [540] 
Vende-se uma casa c/ga-
ragem p/2 carros, sala,-
copa, coz. 2 qts, 1ste, 2wc 
social, 1 dpe, lavanderia. 
Valor: R$ 200.000,00

COHATRAC II – COD. [405] 
Vende-se uma casa,c/ga-
ragem p/2carros,sala,co-
pa,coz;5 qrtos, 2 stes, ter-
raço,aceito troca em Sítio 
ou uma casa próx. ao cen-
tro,4 wc,varanda,despensa,jd 
de inverno, a.serviço, qn-
tal, piso cerâmico. Valor: 
R$ 350.000,00  Fone: 3238-
3583/99973-9137.

COHATRAC IV – COD. [602] 
Vende-se casa c/área total 
250m², posição p/o poente, 
portão elétrico, jd de inver-
no, 2 vagas na garagem,-
coz.,copa,1 wac social, 3qts.
Valor: R$ 250.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

COHATRAC PRIMAVERA – 
COD. [599] Vende-se casa 
c/área total 250m², posição 
p/ o poente, portão elétri-
co,cercas elétricas,terra-
ço, jd de inverno, 2 vagas 
na garagem,co.,d.p.e,-
copa,1 wac social, 3qt-
s/,closet, quintal.  Va-
lor: R$ 300.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

COHATRAC PRIMAVERA – 
COD. [596] Vende-se casa 
c/área total 250m², portão 
elétrico,terraço, 2 vagas 
na garagem,coz;despen-
sa,d.p.e,copa,1 wc social, 
3qts/2 stes,a.serviço, qntal.  
Valor: R$ 250.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

VILLÁGIO COHATRAC V – 
COD. [629] Casa c/terraço, 
gar; p/2 carros,sala de jan-
tar/estar.coz. americana, 
wc social

CIDADE OPERÁRIA

CIDADE OPERÁRIA – COD. 
[405] Vende-se uma casa 
no Conj. Ilhéus, Mezani-
no, terraço, garagem,-
coz., lavanderia, quintal, 
sala, 1 wc, 2 qrtos. Valor: 
R$ 150.000,00  Fone: 3238-
3583/99973-9137.

CIDADE OPERÁRIA – COD. 
[581] Vende-se uma casa,c/
garagem,sala,copa,coz.,1 
qrto, 2 stes, terraço,acei-
to troca em Sítio ou uma 
casa próx. ao centro,1 wc 
social, a.serviço, qntal, 
piso cerâmico. Valor: R$ 
170.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

ESTRADA DE RIBAMAR
Vendo casa duplex nova, 
bastante espaçosa, 4 quar-
tos, sendo uma suíte, ba-
nheiro social, sala, cozi-
nha, quintal, área lateral, 
garagem para dois carros, 
portão de alumínio, cister-
na, caixa d’água. Locali-
zada na  Estrada de Ri-
bamar próxima ao Viva 
Piçarreira e novo IFMA, 
Motivo mudança. Valor 
Somente R$ 140.000,00. 
Tratar : 98 98756-1173. 
(9/06/17)

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

HABITACIONAL TURU

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

Anuncie. É só ligar: (98) 3212-
2039  ou nos envie e-mail 
para: temclassificados@oim-
parcial.com.br. 
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IPASE 

IPASE – COD. [595] Ven-
de-se casa c/área total de 
250m²,portão elétrico, cer-
cas elétricas, TV a cabo,jar-
dim de inverno, depósito, 4 
vagas na gar.;qntal,coz.,-
copa,d.p.e,despensa,a.ser-
viço,lavanderia,sala de es-
tar,4wc’s, 3 qts.  Valor: R$ 
330.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

JARDIM ELDORADO

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

JD SÃO CRISTOVÃO

JD SÃO CRISTOVÃO - 
CA000086 - Vende-se casa 
c/5 qrtos, 3 wcs sociais, va-
gas de gar.Ligue e agende 
uma visita. Aceita veícu-
lo 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

LOTEAMENTO SAFIRA

LOTEAMENTO SAFIRA – 
COD. [488] Vende-se uma 
casa c/garagem p/2 car-
ros,sala,copa,coz. ame-
ricana, 2qts,1ste,WC so-
cial,Obs: Laje pronta p/
receber 2° pav; Valor: R$ 
160.000,00 Fone: 3238-
3583/999739137

MARANHÃO NOVO

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

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

MAIOBÃO

MAIOBÃO – COD. [526] 
Vende-se uma casa na 
travessa 09, 02 qts/1 suí-
te, sala,garagem,cozinha 
ampla, quintal. Valor: R$ 
95.000,00  Fone: 3238-
3583/99973-9137.

MAIOBÃO – COD. [376] 
Vende-se uma casa c/2 
pav.,garagem p/3carros,-
sala,copa,coz., 3 qrtos/1 
ste,piso cerâmico,fôrro 
em pvc,d.p.e, a.serviço, 
qntal grande, área livre 
nas laterais. Valor: R$ 
210.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

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. / 98223-
8422 tim

MAIOBÃO - CA000101- Ven-
de-se exc.casa em cond.
fechado, nasc., c/móveis 
plan., 3 qrtos, 2 wc (s/1 
ste), sala, copa, coz., qn-
tal 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

Vende excelente casa qui-
tada, com 2 quartos sendo 
1 suite, 02 salas, WC so-
cial, cozinha ampla, ter-
raço, garagem p/ 2 carros. 
Venha conferir. 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

MONTE CASTELO

MONTE CASTELO - COD. 
[587] Vende-se uma casa 
c/sala,coz.,wc social, qn-
tal cimentado. Obs: Piso 
cerâmico e toda grade-
ada. Valor R$ 60.000,00 
Fone: 3238-3583/99973-
9137.

OLHO D’ÁGUA

Olho D’água - Vendo ou 
alugo casa c/área total: 
170m², garagem coberta 
p/2 vagas, sala de estar/
jantar, 2 dormitórios, s/1 
ste c/closet, wc social, coz., 
lavanderia, área de circula-
ção lateral e qntal, todos os 
compart. da casa são mo-
biliados c/ armários em-
butidos, cond. composto 
de 04 áreas de lazer, com 
piscina, quadra esportiva, 
playgroud, churr. e espa-
ços para festas. Venda: 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. ameri-
cana, 3 qrtos,4 wc s/3 stes, 
qntal amplo, dispensa, gar. 
coberta p/ 2 carros. Cond. 
c/área de lazer completa.
R$ 490.000,00 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@oimpar-
cial.com.br. 

PARQUE JAIR
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-
Vendo ou troco por ou-
tro imóvel, uma casa no 
Parque Jair, com terraço, 
quarto, sala ampla, cozi-
nha, banheiro e quintal. 
Preço a combinar. Tra-
tar c/ D. Rosa, nos con-
tatos (98) 99913.0431 e 
98706.7587. (L-).

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

PQ. DO SABIÁ

PARQ. DO SABIÁ – COD. 
[561] Vende-se uma casa 
c/garagem,sala,copa,coz.,-
6qts/1suíte,wc social, la-
vanderia e área de serviço. 
Valor: R$ 150.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

PAÇO DO LUMIAR

Vde casa em Cond. Fec. c/ 
apenas 11 csas, no Cond. Ville 
Lumiar, c/ 84,41 m² privati-
vos, c/ 2 qtos  do 1 suíte, Sla p/ 
2 amb. WC social, varandão, 
coz. c/ área de serv.  área de 
lazer c/ piscina, churras.  e 
jardins, gar, c. elétrica e por-
tão de alumínio. Não perca 
esta oportunidade.   3227-
3099 / 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

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

CONJ. PARANÃ – COD. 
[426]Vende-se ou passo 
casa por R$ 50.000,00 c/ 
prestações de R$ 400,00 
casa sala, copa,coz. ame-
ricana,2qts/1 suíte,wc so-
cial,a.serviço,qntal. Valor: 
R$ 90.000,00  Fone: 3238-
3583/99973-9137.

PLANALTO ANIL II

PLANALTO ANIL II – COD. 
[582] Vende-se casa c/por-
tão elétrico, depósito, 4 
vagas na gar., coz.,co-
pa,d.p.e,despensa,a.servi-
ço,lavanderia,sala de estar, 
3 qts, toda revestida c/ piso 
cerâmico + coz. de apoio 
posição para o nascente 
Valor: R$ 250.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

PONTA DO FAROL
Vendo casa na Ponta do Farol 
(de frente para Av. dos Ho-
landeses), na rua da Made-
leine, frente para a entrada 
da Praia de São Marcos. Rua 
totalmente comercial. Tra-
tar c/ Sr. Antonio Carlos: (98) 
98235.1347 ou 3227.4125, em 
horário comercial.

QTAS DO CALHAU

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

Vendem-se casas novas em 
Cond. Fechado, próx à praia, 
c/ 260 m² privativos, em ter-
renos de 340 m², duplex c/ 4 
stes, 2 salas amplas, jd. de in-
verno, WC social, cozinha c/ área 
de serviço, gar. p/ 3 carros, LOC. 
PRIVILEGIADA. Venha conferir. 
3227-3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

Exc. Cond. Fechado em cons-
trução c/ apenas 6 casas na 
melhor, localização da cidade, 
c/ 230 m² priv.(cada), duplex, 
toda no porcelanato, c/ 03 sts 
sdo 01 master, esc., sala p/ 03 
ambientes, lavabo, sala ínti-
ma, coz. Ampla, DCE, ampla 
área livre, 02 gar. Por apenas 
R$ 950 MIL. Aproveite. 3227-
3099 / 9973-4073 

Vde ótima casa c/ 500 m² 
de área construida c/ 04 
amplas suítes, c/ armá-
rios e closet, sala ampla 
p/ 4 ambientes c/ pé di-
reito duplo, lavabo, home 
theater, cozinha c/ armá-
rios, churrasqueira, co-
zinha de apoio, piscina e 
jardins. Garagem para 03 
carros. Excelente localiza-
ção. Aproveite! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

RENASCENÇA II

Jardim Renascença II - Ven-
do casa c/área de 360m², 
toda no porcel., nascen-
te, c/4 qrtos s/3 stes e se-
mi-stes, varanda,, gara-
gem p/5 carros, sala de 
estar/ jantar, copa/ coz., 
cisterna, 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 compartimentos 
c/ moveis projetados, 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 - Ven-
do casa nascente c/área de 
300m² c /5 stes, sala ampla, 
copa/coz., wc social, DCE de 
empregada, área de servi-
ço completa, churr., gar.p/3 
carros, área de lazer c/pisci-
na e quadra R$ 600.000,00 
Tr.: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9409

RESIDENCIAL  CANAÃ
Vde-se casa c/no 2 quar-
tos,  sala ampla com sac., 
coz. e wc  social e um ex-
terno. Gar.  coberta p/3 
carros. Murada, cerca e 
alarme, portão  de alumí-
nio  autom., área de lav.  
completa e coz. de apoio. 
Cx d’água  2.500l. Terreno 
de 15x25 de esq.p/ o nas-
cente. Valor a negociar.(p)

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

SÃO CRISTOVÃO

SÃO CRISTOVÃO – COD. 
[377] Resid. Arueira Ven-
de-se casa c/garagem p/5 
carros,sala,copa,coz.,4qt-
s/2suítes,1wc social,piso 
cerâmico,forro de laje, jd 
de inverno, casa de esquina 
Valor: R$ 250.000,00  Fone: 
3238-3583/99973-9137.

SÃO JOSÉ DE RIBAMAR

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

SANTA TEREZINHA

SANTA TEREZINHA – 
COD. [536] Próx. ao Tiju-
pá Queimado,vende-se 
ou aluga por R$ 700,00 
casa c/2qts,1 lavabo,sa-
la,a.serviço,coz,, 22x7m. 
Valor: R$ 80.000,00  Fone: 
3238-3583/99973-9137.

SA VIANA
CASA - Vendo uma Casa no 
Sá Viana. Fone: 3273-2158.

TURU

TURÚ - Vende-se casa em 
fase de construção, com ter-
reno 10x20, com três quar-
tos (sendo 01 suíte), sala, 
copa/cozinha, banheiro 
social. Próximo à Chácara 
Brasil. Valor R$ 60 Mil Re-
ais Tr: 3248-6709 / 99983-
2772 OI / 98223-8422 TIM

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br. 

TURU - CA000178 - Vende-
se linda casa toda refor-
mada c/terraço/gar., sala 
ampla, jd. inverno, wc so-
cial, sanca, porc., 3 qrtos 
(s/1 ste master c/closet), 
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 lo-
calização! 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 festas e 
churrasqueira, pagamen-
to facilitado. 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

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

ANIL 

CA000260 – CASA – ALU-
GAR – ANIL  - Aluga-se 
casa próximo à Avenida 
Santos Dumont, com 03 
quartos sendo 01 suíte, ba-
nheiro social, dependência 
de empregada, sala, copa/
cozinha, vaga de garagem. 
R$ 1.500,00.

COHAB ANIL IV 

COHAB ANIL IV – COD. 
[632] aluga-se uma c/2 
vagas na garagem,copa,-
coz.,3 qrtos/1 semi-ste, wc 
social, qntal grande, toda 
no piso cerâmico, forro em 
pvc, toda gradeada, bem 
ventilada e bem iluminada. 
Valor: R$ 1.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

CHÁC. BRASIL TURÚ

Aluga Exc. Casa em terreno 
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.bmende-
simoveis.com.br

Quer vender, alugar, passar 
ou trocar? Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2039  ou nos 
envie e-mail para: temclassi-
ficados@oimparcial.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 du-
plex 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 suí-
te, garagem p/ 2 carros, 
sala, cozinha, quintal 
amplo, bem localiza-
da, próximo de tudo. (98) 
99971-2945 / 98845-6228 
/ 98119-4495.

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

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/qrto,wc 
social, coz., qntal. Ótima 
localização Valor R$ 700,00 
3248-6709 / 99983-2772 
oi / 98223-8422 tim

MONTE CASTELO

MONTE CASTELO – 
CA000190- Aluga-se casa 
duplex c/5 qrtos, s/2 stes, 
wc social, sala, coz., sa-
cada, qntal amplo, lavan-
deria, vagas de garagem. 
R$ 4.500,00 3248-6709 / 
99983-2772 oi / 98223-
8422 tim
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OLHO D’AGUA

Olho d´agua- Aluga exc. 
casa duplex em 1.080m² 
de terreno c/ 435 m² de 
área privativa c/ 04 stes, 
todas c/ armarios, splits, 
camas, sdo que a master 
c/ closet 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 universitário, 
guajajaras, aceita-se pro-
posta Tratar: 3258-5629 / 
9 9129-6797 / 9 8845-4785 
/ 3083-0799

PLANALTO VINHAIS

CA000248 - PLANALTO 
VINHAIS - Vende-se exc. 
casa c/áreas livres, terraço, 
gar., sala de estar, jantar, 
3 qrtos, Wc social, copa/
coz., área de serviço, lavan-
deria, DCE e qntal amplo. 
Localização privilegiada. 
Ao lado de comércios, es-
colas, faculdades, shopping 
e praias. Ligue: 98 9-8127-
0055 ou 98 9-8119-9344 
e agende sua visita. V: R$ 
290.000,00 - Aceita financ. 
bancário. R$ 300 mil 

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

QUINTAS DO CALHAU

Aluga mansão c/645 m² 
em 3 pavimentos, c/ 4 sts 
c/ arm, esc,  3 sls amplas, 
WC soc, 2 cozs, depósito, 
dispensa, 2 DCE, 5 gars, 
área de lazer c/ piscina c/ 
iluminação, churrasqueira, 
hidro massagem excelente 
localização c/ vista p/ o 
mar,  Aproveite. 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.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), lavabo, 
copa/coz., área de servi-
ço, lavanderia, DCE e qntal 
amplo. Valor R$ 2.800,00 
3248-6709 / 99983-2772 
oi / 98223-8422 tim

TURU

CRECI: 819 -A1 - Alugo 
casa em condomínio fe-
chado c/03 quartos, sendo 
uma suíte c/ banheiro re-
versível, jardim garagem e 
quintal. (98) 99971-2945 / 
98845-6228 / 98119-4495.

TURÚ - Aluga Casa em 
terreno de 900 m², toda 
avarandada, c/4 qtos s/2 
stes, ampla sala de estar 
e sala de TV , WC social, 
coz. c/armários, DCE, coz.
de apoio, ampla área li-
vre, garagem p/4 carros.
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.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

ALTO DO TURU

ALTO DO TURU  – COD. [575] 
Passa-se uma casa no va-
lor de R$ 40.000,00. Presta-
ções R$ 1.000,00, tamanho 
do terreno 15x30m, gar.,-
sala,copa,coz., 2 qrtos, WC 
social,lavand. e qntal Fone: 
3238-3583/99973-9137.

/ 98223-8422
ALU-
GAR

ANGELIM

ANGELIM - AP000126 - Ven-
de-se apto c/2 qrtos, wc social, 
sala, coz., área de serviço. Óti-
ma localização! R$ 100.000,00 
3248-6709 / 99983-2772 oi / 
98223-8422 tim

AURORA

AURORA / ANIL - AP000177 
- Vende-se apto novos, em 
fase de acab., c/2 ou 3 qrtos 
(60 ou 66 m² de área pri-
vativa), sala, sacada, coz., 
lavanderia. Cond.c/guari-
ta 24 horas, áreas livres, 
área de lazer c/piscina, bar, 
churr., estacion. p/ visitan-
tes a partir R$ 145.000,00 
3248-6709 / 99983-2772 
oi / 98223-8422 tim

BARREIRINHAS

BARREIRINHAS - Oportu-
nidade! Flat no Gran Solare 
todo mobiliado  c\ 1 suíte! 
área de Lazer. (Aceito imó-
vel em São Luís). Proprie-
tário: 98114-7380.

CALHAU

CALHAU - AP000195 - Ven-
de-se exc. apto c/230m², 4 
stes c/ varanda, 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 localização, 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 ser-
viço. Venda: R$ 230.000,00 
Locação: R$ 1.500,00 com 
a taxa de cond. incluída. 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br 

Cond.c/elevador em todos 
os blocos, lazer c/piscina e 
acab.direnciado. Aptos c/ 2 
qtos sdo 1 ste. Financ.Ban-
cário ou direto c/a Cons-
trutora em até 72 mensais.
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

FAÇA A MUDANÇA DA SUA 
VIDA! MUDE JÁ!   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. Financ.Ban-
cário ou direto c/a Cons-
trutora em até 72 mensais. 
Venha conferir!  3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

AGENDE SUA MUDANÇA 
PARA 2017! Próx. ao INSS 
e Shopping Rio Anil, RE-
SIDENCIAL NOVO ANIL – 
Cond. c/elevador em todos 
os blocos, lazer c/piscina e 
acabamento diferenciado. 
Aptos c/ 2 qtos s/1 suíte. 
Financ. Bancário ou dire-
to c/a Construtora em até 
72 mensais .Venha conferir! 
3227-3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

VOCÊ NÃO VAI ACREDI-
TAR! FAÇA UMA VISITA AO 
NOSSO STAND DE VENDAS! 
COMPRE SEU APTO NOVO 
PARA JULHO DE 2017! Próx. 
a Maternidade Marly Sar-
ney e Shopping Rio Anil, 
RESIDENCIAL NOVO ANIL 
– Cond.c/ elevador em to-
dos os blocos, lazer c/pis-
cina e acabamento dife-
renciado. Aptos c/ 2 qtos 
s/1 ste. Financ. Bancário 
ou direto c/a Construto-
ra em até 72 mensais. Ve-
nha conferir! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

SEU SONHO, ESTÁ BEM PER-
TO DE REALIZAR! ENTREGA 
DO APTO EM JULHO  DE 
2017! Próx. ao fecurão e Sho-
pping Rio Anil, RESIDENCIAL 
NOVO ANIL – Cond. c/ ele-

CRECI: 819 -A13 – Vendo 
Apto. NO Novo Tempo, 
c/ 2 quartos, sala, cozi-
nha, 2 banheiros, social 
e serv. Ótima localização. 
(98) 99971-2945 / 98845-
6228 / 98119-4495.

COHAB

COHAB ANIL – COD. [565] 
Vende-se um Apt° no Resid. 
Dos Ipês, no 3° andar, vaga 
na garagem,sala,cozinha,-
2qts,wc social e a.serviço. 
ValorR$ 70.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

O MELHOR BAIRRO DE SÃO 
LUÍS, ESTÁ TE ESPERAN-
DO. VENHA LOGO! Próx. ao 
INSS 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 suíte. Fi-
nanc.Bancário ou direto 
c/a Construtora em até 
72 mensais. Venha con-
ferir! 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

ESTÁ CANSADO DE SUBIR 
ESCADA? VENHA ENTÃO  
PARA O ÚNICO PRÉDIO 
NO COHAB ANIL COM 
ELEVADOR!!  Próx. a Ma-
ternidade Marly Sarney 
e Shopping Rio Anil, RE-
SIDENCIAL NOVO ANIL -  
Cond.c/elevador em todos 
os blocos, lazer c/piscina e 
acab.direnciado. Aptos c/ 2 
qtos sdo 1 ste. Financ.Ban-
cário ou direto c/a Cons-
trutora em até 72 mensais. 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

TUDO NA VIDA MUDA! SÓ 
VC QUE AINDA NÃO MU-
DOU? MUDE PARA O SEU 
APTO NOVO!  Próx. ao fe-
curão e Shopping Rio Anil, 
RESIDENCIAL NOVO ANIL -  

vador em todos os blocos, 
lazer c/piscina e acabamen-
to diferenciado. Aptos c/ 2 
qtos s/1 ste. Financ. Ban-
cário ou direto c/a Cons-
trutora em até 72 mensais. 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

NÃO PAGUE MAIS ALUGUEL! 
PROGRAME SUA MUDANÇA 
PARA 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 
diferenciado. Aptos c/ 2 
qtos s/1 ste. Financ. Ban-
cário ou direto c/a Cons-
trutora em até 72 mensais. 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

COMPRE JÁ! Próximo ao 
INSS e Shopping Rio Anil, 
RESIDENCIAL NOVO ANIL 
- Aptos c/ 2 qtos sdo 1 suite 
e elevador. Venha conferir. 
3227-3099/9973-4073. www. 
bmendesimoveis.com.br

NÃO PERCA TEMPO! COM-
PRE JÁ!  Prox. ao Fecurão e 
Shopping Rio Anil, RESIDEN-
CIAL NOVO ANIL - Aptos c/ 
2 qtos sdo 1 suite e elevador. 
Venha conferir. 3227-3099/ 
9973-4073. www.bmende-
simoveis.com.br

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

COHAMA

COHAMA – COD. [592]Cond. 
Paluras IV, vende-se um 
apt° no sentido nascente,-
cozinha,copa,sala de estar, 
1 wc social, 2 qts/1 suíte. 
Valor: R$ 170.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

COHAMA - AP000268 - 
APTO - COHAMA Lança-
mento - Gran Village Pri-
me. Os Aptos possuem 65 
m², s/3 qrtos c/1 ste, wc 
social, sala de estar/jan-
tar, 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 qrtos 
s/1 ste, sala em L, copa/
coz., area de serviço, wc 
social, 1 vaga R$ 210 mil 
Tr.: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064723 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

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

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

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br. 

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

COHAJAP

COHAJAP - AP000185 - Ven-
de-se lindo apto totalmente 
reformado c/sala ampla, va-
randa, 3 qrtos (s/ 2 stes), la-
vabo, coz., projetada, área ser-
viço e lavanderia. Armários 
proj.em todos os ambientes 
1 vaga de gar.Cond.c/guarita 
24h, áreas livres. Localização 
privilegiada R$ 395.000,00 
3248-6709 / 99983-2772 oi 
/ 98223-8422 tim

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

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.

FORTALEZA

Vnd  flat na praia do Meire-
les/For. Prot. p/ morar no 
4º andar, c/ 1 qto, c/ arm. 
emb. cama, de casal box, 
cômoda c/5 gav. Cortina, ar 

cond. e cabide, WC c/ box, 
sla de jantar  c/ mesa em 
inox e vidro c/ cad. Sla de 
estar c/ sófa cama, rack c/ 
tv a cabo, mesa de centro 
e cor. Lav. Coz. c/ fogão  e 
gel. e arm. tudo isto/ um 
preço q/ vc ñ vai acred. 
Aceito fian. bancário. Ve-
nha  conferir. 3227-3099/ 
99973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br 

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 lazer ótima localização 
R$ 480.000,00 3248-6709 
/ 99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

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

OUTEIRO DA CRUZ

 OUTEIRO DA CRUZ – COD. 
[598] Apt° c/sacada,sala de 
estar/jantar,2qts/1 semi-suí-
te,wc social,coz.,a.serviço. 
Valor: R$ 105.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.
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OUTEIRO DA CRUZ - 
AP000179 - Vende-se exc.
apto, 2º andar, c/elevador, 
sala, sacada, 2 qrtos (s/ 1 
ste), copa/coz., área serviço, 
lavanderia. Cond. c/ áreas 
livres, área de lazer c/ pis-
cina, quadra R$ 255.000,00 
3248-6709 / 99983-2772 oi 
/ 98223-8422 tim

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

PONTA D’AREIA

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

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

Vende excelente cobertu-
ra na Peninsula, c/305m², 
nasc total, vista mar, c/4 
sts, 3 sls, lavabo. www.
bmendesimoveis.com.br.

PONTA DO FAROL

O APTO DOS SEUS SO-
NHOS, ESTÁ TE ESPERAN-
DO! SÓ FALTA VOCÊ! PRON-
TO 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. Re-
alize seu sonho agora e 
faça uma visita ao nosso 
STAND DE VENDAS. Próx. 
ao restaurante CABANA DO 
SOL Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

SAIA DO ALUGUEL! JÁ 
TEMOS O APTO PRON-
TO PARA VOCÊ MORAR! 
Com vista p/o mar e La-
goa. Próx. ao restaurante 
Cabana do Sol, ED. DELLA-
MARE - Aptos c/ 109,38m², 
sdo 3 stes e área de lazer 
completa FACILITADO EM 
ATÉ 6- MESES DIRETO COM 
A CONSTRUTORA. Venha 
conferir! 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

SE VOCÊ É QUE NEM SÃO 
TOME, VENHA CONHE-
CER O MELHOR 03 STES 
DA ILHA! PRONTO PARA 
MORAR! ED. DELLAMA-
RE, Próximo do Cabana 
do Sol, c/ 110m², nascen-
te, 3 suítes, sala de jantar, 
varanda gourmet, lavabo, 
coz., c/área de serv. e WC, 
2 garagem, área de lazer 
completa, pagto em até 
60 parcelas. Venha con-
ferir! 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

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

SÓ FALTA VOCÊ! O MELHOR 
03 SUÍTES DA ILHA, ESTÁ 
PRONTO! Na melhor loca-
lização da Ponta do Farol, 
ao lado do Rest. Cabana 
do Sol. ED. DELLAMARE, 
109,38M², nascente c/ 03 
stes s/ a master c/ saca-
da, sla de  estar/jantar,-

var. gourmet, WC social, 
home office, cozinha DCE, 
2 vgs de gar. Área de lazer 
completa. Pagamento fa-
ciltado em 60 meses. 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

 PONTA DO FAROL - 
AP000016 - Vendo apto an-
dar alto, c/3 stes, escritório, 
sala, coz., lavanderia. Área 
de lazer completa ! Ótima 
localização R$ 899.000,99 
3248-6709 / 99983-2772 oi 
/ 98223-8422 tim

Vende apto na melhor lo-
calização da ilha c/ vista 
previlegiada da Lagoa e do 
mar c/ 3 suítes.Você não vai 
acreditar, em 60 parcelas 
mensais c/ a construtora 
ou SFH. Realize seu seu 
sonho agora e faça uma 
visita ao nosso STAND DE 
VENDAS. Próx. ao Restau-
rante CABANA DO SOL. Ve-
nha conferir 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

RESERVE O  APARTA-
MENTO DO TAMANHO 
DOS SEUS SONHOS! Com 
vista para o mar e Lagoa. 
Próx. ao restaurante Caba-
na do Sol, ED. DELLAMA-
RE - Aptos c/ 109,38 m², 
sdo 3 suítes e área de la-
zer completa FACILITANDO 
EM ATÉ 60 MESES DIRE-
TO COM A CONSTRUTO-
RA. Venha conferir 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

Apto. - Vde aprtos novos, 
lançamento, ED. DELLA-
MARE. Próximo do Cabana 
do Sol, c/ 110 m², nascente, 
3 suítes,sala de jantar/es-
tar, varanda gourmert, la-
vabo, cozinha com area de 
ser. e wc, 2 garagens, área 
de lazer completa, pagto 
em até 60 parcelas. 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

Ponta do Farol - Vendo apto 
no Farol de São Marcos c/área 
de 250m² todo mobilhado R$ 
1.600.000,00 Tr.: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
988168000 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

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

LANÇAMENTO, na melhor 
localização da Ponta do 
Farol, ao lado do Rest. Ca-
bana do Sol. ED. DELLA-
MARE, 109,38 m², nascen-
te com 3 stes, s/ a master 
c/ sacada, sala de estar/
jantar, var. gourmert, WC 
social, home office, co-
zinha DCE, 2 vgs de gar. 
Área de lazer completa. 
Pagamento Facilitado em 
até 60 meses. 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

PONTA DO FAROL - FAÇA 
JÁ SUA MUDANÇA! APTO 
PRONTO PARA MORAR! 
Com vista para o mar e 
Lagoa. Próx. ao  restau-
rante Cabana do Sol, ED. 
DELLAMARE - Aptos c/ 
109,38m², sdo 3 suítes e 
área de lazer completa 
FACILITADO EM ATÉ 60 
MESES DIRETO COM A 
CONSTRUTORA. Venha 
conferir! 3227-3099 / 
9973-4073   www.bmen-
desimoveis.com.br

Vende excelente aparta-
mento com 154 m² com 
vista para o mar, 4 suítes 
amplas, sendo 2 reversí-
veis, 3 vagas de garagem, 
sala bem ampla e andar 
alto. Móveis projetados 
na suíte master, cozinha, 
rouparia, sala e varan-
da. Área de lazer c/pisci-
na, sauna , academia toda 
equipada, salão de festas 
climatizado e churrasquei-
ra. Aproveite! 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

Apto c/ 151 m², no Palla-
zo Verona, andar alto c/ 
vista mar, nasc total, c/ 3 
stes amplas, sala p/ 2 am-
bientes, varandão, lavabo, 
cozampla c/ despensa e 
DCE,  2 gars, área de lazer 
completa. Venha conferir 
não perca tempo  3227-
3099/ /9973-4073  www.
bmendes imoveis.com.br

PARQUE SHALON 

AP000267 - APTO - PAR-
QUE SHALON - Vende-se 
exc. apto c/sala, sacada, 
2 qrtos(s/1 ste), wc social, 
copa/coz., área de servi-
ço, exc. Localização R$ 150 
mil Tr: 3248-6709 / 99983-
2772 OI/ 98223-8422 TIM

RENASCENÇA

RENASCENÇA I – COD. 
[559] Vende-se um apt° 
no 1° andar c/2 vagas na 
garagem,sacada,sala,co-
pa,coz;,4qts/1 suíte,wc so-
cial,despensa e a.serviço, 
Valor: R$ 280.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

Renascença II - Vendo apto 
no Ed. Icaraí c/área de 130m² 
c/3 qrtos s/1 ste c/armários, 
sala ampla, varanda, wc so-
cial, coz. c/armários, área 
de serviço completa, 2 va-
gas na garagem e área de 
lazer completa R$ 460 mil 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

Renascença - AP000197  
Vende-se apto c/3 qrtos 
s/2 stes, wc social, sala de 
estar/jantar, coz., sacada, 
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.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

TURU

COND. PRAIAS BELAS 
– COD. [603] Cond. Bem 
localizado na estrada de 
Ribamar, na maiobinha, c/1 
vaga na gararem,varan-
da,sala de estar/jantar, 2 
dormitórios/1suíte,wc so-
cial,coz.e a.serviço. Valor: 
R$ 140.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

Turu - Vdo ou alugo apto 
quit no Cond. Villa de France 
no Ed. Mont Clair c/3 qtos 
s/1 ste, wc soc, coz., área de 
serv c/d.c.e comp,1 vaga, 
gás encanado, área de la-
zer c/qdra poliesportiva, pista 
de cooper. Vda: R$ 270.000,00 
Aluguel: R$ 1.500,00 c/ taxa de 
cond. incluída. Tr.: 32356687 
/ 32356477/ 999712399 / 
996064732. COD: 9600.

COND. ITAPIRACÓ – COD. 
[626] Vende-se um Apt° no 
2° andar, c/1 de garagem 
descoberta,sala de estar/
jantar, wc social,1qrto,coz; 
Valor: R$ 65.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

COD. [435] Vende-se um 
apt° com sala,copa,coz; sa-
cada,3qts/1suíte,wc social, 
dep. de empregada, a.ser-
viço, armários embutidos, 
e ar-condicionado,eleva-
dor na a.seviço,taxa de 
cond. R$ 400. Valor: R$ 
350.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

AP000265 – APTO – VEN-
DER – TURU - Vende-se 
apartamento com 78m², 
nascente, com sala de es-
tar/jantar, cortina de vidro, 
03 quartos (sendo 01 suí-
te), banheiro social, mó-
veis projetados, 02 vagas 
de garagem. R$ 350 MIL.

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

RENASCENÇA II - Ótimo apto 
c/ 140 m² privativos, nasc to-
tal, c/ 3 sts sdo 2 reversíveis 
c/ armários, sala ampla p/ 
2 ambientes c/ sacada e va-
randão, lavabo, coz ampla c/ 
armários, depóstito, DCE c/ 
área de serviço, área de lazer 
c/ pisc., churrasq., e espaço 
p/ eventos, 2 gar. Aproveite. 
3227-3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br 

Jardim Renascença II - Ven-
do apto c/ área de 110m² 
c/ 3 stes e as demais de-
pendências.R$ 650.000,00 
Tr.: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 988168000 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9601

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.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br COD: 9338

APTO VENDER - SÃO FCO 
- Vende excte apartamen-
to com 230m² com móveis 
planejados, 3 qtos sdo 2 stes 
com var, sala de estar, sala de 
jantar, home theater, varan-
da com jardineiras suspen-
sas, WC social, copa, cozinha, 
adega, área de serviço, DCE 
completa, depósito e 2 vagas 
de garagem. Aproveite! Por 
apenas R$ 600MIL! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

Vende excelente apar-
tamento! Super ventila-
do com 3 qtos sendo 1 
suíte, sala p/ 2 ambien-
tes com cortina de vidro, 
WC social, cozinha com 
área de serviço e 1 vaga 
de garagem.  Por apenas 
R$ 230mil! Não perca esta 
oportunidade! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

São Fco - Vdo apto no Ed. 
Ilha dos Lenções c/2 qrtos, 
sala em L, coz., area de serv. 
Pode ser financ. R$ 150 mil 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

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

RENASCENÇA - Vende 
exc. apto no ED. PARADI-
SO GARDEN, através de  Fi-
nanc. Bancário ou direto 
c/a Construtora em até 72 
mensais, c/1 qrto e 01 suíte, 
hall, coz., sla de estar/ jan-
tar, varanda,   Lazer: pisci-
na, churr., Playgrond, salão 
de festas, jogos, recepção 
mobiiada, fitness ,guarita 
de segurança, 2 garagens.
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

RENASCENÇA II

RENASCENÇA  II - Vende 
apto no Edifício University 
Home, c/ 50 m², nascente, 
semi mobiliado, c/1 qrto 
c/armário, cama e ar con-
dicionado, sala de estar  
c/mesa de 04 cadeiras e 
sofá, sacada, WC social, 
escritório, coz. c/geladei-
ra, fogão, armários e micro 
ondas, 01 garagem e área 
de lazer completa. Por um 
preço que vc não vai acre-
ditar. Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

RENASCENÇA  II - Vende 
apto no ED. JULIANA, atra-
vés de Financ. Bancário 
ou direto c/a Construtora 
em até 72 mensais,  c/ 92 
m², 3 qrtos s/1 ste, sala 
p/2 ambientes c/ varan-
da, WC social, coz. c/área 
de serviço, DCE, 02 vagas 
de garagens, área de la-
zer c/piscina e salão de 
festas. Financ. Bancário 
ou direto c/a Construto-
ra em até 72 mensais. Ve-
nha conferir! 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

RENASCENÇA II - Vende 
apto no cond. Costa 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 - 
AP000184 - Vende-se lindo 
apto, 102 m² de área pri-
vativa, porc., sala ampla, 
sacada, 3 qrtos (s/ 1 ste), 
copa/coz., área de servi-
ço, lavanderia, DCE; Total-
mente nasc,desocupado. 
Edifício c/ guarita 24 ho-
ras, áreas livres, piscina, 
apoio, vestiários masculi-
no e feminino. Localização 
privilegiada R$ 400.000,00 
3248-6709 / 99983-2772 
oi / 98223-8422 tim

RENASCENÇA - AP000269 
- APTO -  RENASCENÇA - 
Vende-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 garagem R$ 480 
MIL Tr: 3248-6709 / 99983-
2772 OI/ 98223-8422 TIM

RENASCENÇA - AP000134 
Vende-se aptos no edificio alto 
do renascença com 3 tipos de 
planta, 105,72m², 95,28m² e 
63,18m², vários itens de la-
zer. apartir de 560.000,00 
3248-6709 / 99983-2772 oi 
/ 98223-8422 tim

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

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

CRECI: 819 -A11 – Vendo 
Apto. c/ 03 quartos, sendo 
uma suíte, sala, varanda, 
cozinha, nascente, 02 va-
gas, todo projetado, prox. 
ao shopping, lazer com-
pleto.  (98) 99971-2945 / 
98845-6228 / 98119-4495
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APTO PRONTO PARA MO-
RAR! 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 serviços, 2 
vagas na garagem, lazer c/
quadra de esportes, salão de 
festas e playground, paga-
mento facilitado em até 80 
meses! Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

O APTO DOS SEUS SONHOS! 
ESTÁ ESPERANDO VOCÊ! 
PRONTO PARA MORAR! 
AV. São Luís Reis de França, 
próx. ao Restaurante Cheiro 
Verde, COND. ÍLE DE FRAN-
CE - Aptos c/ 83 m², 3 qtos 
s/1 ste e área de lazer. FA-
CILITADO EM ATÉ 72 ME-
SES DIRETO COM A CONS-
TRUTORA. Venha conferir! 
3227-3099 / 9973-4073www.
bmendesimoveis.com.br

NÃO PERCA TEMPO! FAÇA 
JÁ A SUA MUDANÇA! APTO 
PRONTO PARA MORAR!  
C/ 83m², c/ 3 qtos, sdo 
1 suíte, c/ sacada, sala 
em L p/ 2 ambientes c/ 
varanda, 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 BANCÁRIO 
NÃO PERCA ESSA OPOR-
TUNIDADE! 3227-3099 / 
9973-4073www.bmende-
simoveis.com.br

VOCÊ NÃO VAI ACREDI-
TAR! AGENDE LOGO SUA 
MUDANÇA! APTO PRON-
TO PARA MORAR! AV. São 
Luís Reis de França, próx. 
ao Restaurante Cheiro Ver-
de, COND. ÍLE DE FRANCE 
- Aptos c/ 83 m², 3 qtos s/1 
ste e área de lazer. FACI-
LITADO EM ATÉ 72 MESES 
DIRETO C/A CONSTRUTO-
RA.Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073www.
bmendesimoveis.com.br

COMECE O ANO ANO NOVO 
COM PÉ DIREITO! DENTRO 
DO SEU APTO NOVO!C/ 
83m², c/ 3 qtos, s/1 ste, c/ 
sacada, sala em L p/ 2 am-

bientes c/ varanda, WC so-
cial, coz., despensa c/wc de 
serviço. Área de lazer com-
pleta garagem coberta p/ 2 
carros. FINANCIADO DIRE-
TO C/ A CONSTRUTORA EM 
ATÉ 72 MESES E BANCÁRIO. 
NÃO PERCA ESSA OPOR-
TUNIDADE! Venha conferir! 
3227-3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

SAIA DO ALUGUEL! JÁ TE-
MOS O APTO PRONTO PARA 
VOCÊ MORAR! c/ 83m², c/ 
3 qtos, s/1 ste, c/ sacada, 
sala em L p/ 2 ambientes 
c/ varanda, WC social, coz., 
despensa c/ wc de serviço 
área de lazer completa ga-
ragem coberta p/ 2 carros. 
FINANC.DIRETO C/ A CONS-
TRUTORA EM ATÉ 72 MESES 
E BANCÁRIO. NÃO PERCA 
ESSA OPORTUNIDADE! Ve-
nha conferir! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

TURU - AP000018 - Vende-
se apto c/2 qrtos, wc so-
cial, sala, coz.Cond.c/gua-
rita 24 horas R$ 80.000,00 
3248-6709 / 99983-2772 
oi / 98223-8422 tim

TURU - AP000044 – Ven-
de-se apto c/3 qts s/1 ste 
reversível, wc social, sala, 
coz., lavanderia R$180.00,00 
3248-6709 / 99983-2772 oi 
/ 98223-8422 tim

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

NÃO PERCA! Vende exce-
lente apto, no Cond. Ville 
de France, c/ 80 m², nas-
cente, andar alto, c/ 3 qtos 
sdo 1 ste, sala em L c/ sa-
cada, WC social, coz. ampla 
c/ despensa ou depósito e 
WC de serviço, 2 vagas na 
garagem, lazer c/ quadra 
de esportes, salão de festas 
e playground, pagamento 
facilitado em até 80 meses. 
Venha Conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br

APTO NOVO, PRONTO P/ 
MORAR no ILE DE FRANCE, 
c/ 83 m², c/ 3 qtos, sdo 1 suí-
te, c/ sacada, sala em L p/ 2 
ambientes c/ varanda, WC 
social, cozinha, dispensa c/ 
WC de serviço. Área de lazer 
completa. garagem cober-
ta p/ 2 carros. Financiado 
direto c/ a construtora em 
72 meses e bancário.Não 
perca essa oportunidade! 
3227-3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

CHÁCARA BRASIL Apto novo/
Pronta-entrega, c/ 02 quar-
tos, coz. americana, varan-
da gourmet, área de lazer,01 
vaga na garagem. Valor $155 
Mil a negociar. Contatos: (98) 
9 8807-4468 (Whats) / 9 9210-
8023. (CA. 27.06.17).

ALU-
GAR

ANIL

ANIL - Aluga apto no cond. 
Eco park, c/ varanda, sala, 
1 qrto, 1 semi-ste, wc social, 
coz., área de serviço e gara-
gem. R$ 850,00 (aluguel e 
cond. 3268.3390 - 99976.7018.

ALTOS DO CALHAU
JARDINS DE PROVENDE / 
ALTOS DO CALHAU. Alu-
ga-se c/3 qtos, coz. e suíte 
com móveis projetados, bo-
xes no banh., porcelanato 
e pias de qualidade, gar.
coberta, 10º andar, nasc. de 
frente p/ mar e pisc., Torre 
Figueira. R$ 1800 + condo-
mínio . Tels.: 9 9933-0494.

BARRAMAR

ALUGA APTO COM VARAN-
DA, SALA, 02 QUARTOS COM 
ARMÁRIOS, WC SOCIAL RE-
VERSIVEL, COZINHA COM 
ARMÁRIOS, DCE, ÁREA DE 
SERVIÇO E GARAGEM. R$ 
1.000,00 (ALUGUEL, CONDO-
MINIO E IPTU) - 3268.3390 
- 99976.7018.

CALHAU 

CALHAU - AP000188 - Alu-
ga-se apto c/ 2 qrtos s/ 1 
ste, sala, coz., sacada, área 
de serviço. Cond. c/ área de 
lazer completa. Valor R$ 
1.500,00 3248-6709 / 99983-
2772 oi / 98223-8422 tim.

COHAFUMA

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

CRECI: 819 -A8 – Alugo 
Apto. no Jardins, mobilia-
do de 1ª qualidade, entra 
só com as malas, com 2 
quartos, sendo uma suí-
te, 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 suíte, ar-
mários projetados, sala, 
copa/cozinha, wc social 
com box, 02 ar condicio-
nado, com mobilias, vaga 
de garagem. R$ 1.600,00.

COHAMA

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

CIDADE OPERÁRIA

CIDADE OPERÁRIA – COD. 
[523] Resd. Gov. Luis Rocha, 
portão em alum., garagem p/
2carros,sala,copa,coz.,2 qrtos,1 
wc social, qntal grande, toda 
gradeada. Valor: R$ 200.000,00  
Fone: 3238-3583/99973-9137.

ESTRADA DA MAIOBA

ESTRADA DA MAIOBA – 
COD. [625] Cond. Rivie-
ra Cohatrac, Aluga-se 
ou passa no Valor de R$ 
900,00,taxa de cond. Valor 
R$ 150,00 incluso, lado da 
sombra, 2qts/1 suíte,coz.
americana, varanda ampla 
Fone: 3238-3583/99973-
9137

ESTRADA DE RIBAMAR COD. 
[A06] Aluga-se um apts° no 
Cond. Village dos Bosques 
III, c/sacada,sala,coz.,2qts,wc 
social, na av. de acesso ao 
Socorrão II, Valor: 650,00 
Fone: 3238-3583/99973-9137.

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.

JARACATI

ALUGA APTO NO COND. 
PLENO, COM VARANDA, 
SALA, 02 QUARTOS, 01 SUI-
TE, WC SOCIAL, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO E GA-
RAGEM. R$ 1.600,00 (ALU-
GUEL E CONDOMINIO) - 
3268.3390 - 99976.7018.

JOÃO DE DEUS

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

OLHO D’ÁGUA

OLHO D’ÁGUA – COD. [A26] 
Aluga-se um apt° no 5° an-
dar, c/ vaga na gar, portão 
elétrico,sacada,copa,coz.,-
sala,d.c.e, despensa, a.ser-
viço.completa.Obs: Sentido 
Poente/elevador social e 
de serviço, próx. ao SESC, a 
padaria e ponto de ônibus. 
Valor: R$ 1.900,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

PONTA DO FAROL

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

PONTA D’AREIA

Alugo apto no Ed. Pires Sa-
boia c/2 stes s/1 ste máster 
c/closet, sala ampliada, ar 
cond. em todos os ambien-
tes, coz., área de serviço 
c/dep., R$ 2.800,00 com 
a taxa de cond. incluída.
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 988168000 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br COD: 9597.

RENASCENÇA

Alugo apto mobilhado no 
cond. Villa Verde c/área 
de 93m² c/2 qrtos s/1s-
te, varanda, área de ser-
viço, 1 vaga, área de la-
zer, dce e 2 elevadores de 
acesso.R$ 2.200,00 com 
a taxa de cond. incluída.
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br COD: 9595.

Alugo apto no Ed. Mirela 
c/área de 94m² c/2 stes 
e 1 qrto, sala ampliada, 
coz., lavabo. R$ 3.500,00 
c/a taxa de cond. incluída 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 988168000 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br COD: 9596.

AP000259 – APTO – ALU-
GAR – RENASCENÇA - Alu-
ga-se apartamento com 
sala, copa/cozinha, 03 
quartos (2 semi-suíte e 
01 suíte), banheiro so-
cial, dependência de em-
pregada, armários pla-
nejados, lavabo, vagas 
de garagem. Condomínio 
com vários itens de lazer. 
R$ 3.000,00. 99983-2772 
oi / 98223-8422 tim

AP000264 – APTO – ALU-
GAR – RENASCENÇA - Alu-
ga-se apTO com varanda, 
sala de estar, duas suítes, 
copa/cozinha, área de ser-
viço, dependência de em-
pregada completa, banhei-
ro social, com uma área 
privativa de 74,64m², vaga 
de garagem. Com armá-
rios projetados na cozinha 
e com eletro DOMÉSticos. 
R$ 1.800,00. 3248-6709 / 
99983-2772 oi / 98223-
8422 tim

AP000259 – APTO – ALU-
GAR – RENASCENÇA - Alu-
ga-se apartamento com 
sala, copa/cozinha, 03 
quartos (2 semi-suíte e 
01 suíte), banheiro social, 
dependência de emprega-
da, armários. 3248-6709 
/ 99983-2772 oi / 98223-
8422 tim 

Alugo apto reformado no 
Ed. Ana Karine com 2 qr-
tos sendo 1 ste com ar-
mários, wc social, sala 
com varanda e cozinha.  
R$ 2.200,00 com con-
domínio. TR: 32356477/  
999712399/ 982252627 / 
3235-6687. www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

CRECI: 819 -A5 – Alu-
go Apto. mobiliado, c/ 2 
quartos, sendo uma suíte, 
sala, varanda, cozinha, la-
zer 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 suí-
te, todo projetado, pré-
dio novo, prox. a Escola 
Crescimento. (98) 98845-
6228 / 98119-4495.

RENASCENÇA II - Alugo 
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.

RENASCENÇA II

RENASCENÇA II - Alu-
ga apto no ED. EUROPA, 
c/100 m²,  c/3 qrtos, s/1 
ste c/armários e 02 stes 
reversiveis, sala ampla 
p/2 ambientes, lavabo, 
coz.ampla c/armários. Ve-
nha conferir! 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

RECANTO VINHAIS

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

SÃO FRANCISCO

ALUGO APTO NO COND. RI-
VIERA DA ÁREA, COM VA-
RANDA, SALA, 01 QUARTO 
COM ARMÁRIOS, WC SO-
CIAL, COZINHA, ÁREA DE 
SERVIÇO E GARAGEM. R$ 
950,00 (ALUGUEL E CON-
DOMINIO) - 3268.3390 - 
99976.70818.

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 SOCIAL, CO-
ZINHA, ÁREA DE SERVI-
ÇO E GARAGEM. R$ 800,00 
(ALUGUEL, CONDOMI-
NIO E IPTU) - 3268.3390 
- 99976.7018.

VINHAIS 

CRECI: 819 -A4 - Alugo 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.

ESTRADA DE RIBAMAR

ESTRADA DE RIBAMAR – 
COD. [571] Passa-se um 
apt° no Cond. Riviera III, 
2° andar, c/ vaga na ga-
ragem, sala, 2qts/1 semi
-ste, wc social,a.serviço,a. 
lazer completa. Valor: R$ 
40.000,00. Fone: 3238-
3583/99973-9137.

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2039  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br. / 98223-8422 tim

ESTRADA DE RIBAMAR – 
COD. [572] Passa-se um apt° 
no Cond. Riviera III, 3° andar, 
c/ vaga na garagem,sala, 
2qts/1 semi-ste,wc social, 
a.serviço,a. lazer comple-
ta. Valor:R$ 55.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

ESTRADA DE RIBAMAR – 
COD. [573] Passa-se um 
apt° no Cond. Dunas do 
Sol, 3° andar, c/ vaga na 
garagem,sala, 2qts/1 se-
mi-suíte,wc social,a.servi-
ço,a. lazer completa. Valor: 
R$ 50.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

SÃO FRANCISCO

SÃO FRANCISCO – COD. 
[630] Edf. Passarada, alu-
ga-se um apt° c/elevador, 
vaga na gar., cond. Fecha-
do, sala de estar, 3 qts/1 
suíte, 1 wc social, coz. gran-
de, d.p.e, a.serviço, taxa 
de cond. Já incluso Valor: 
R$ 1.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

Passo apt° no Cond. Rivie-
ra III, 2° andar, c/ vaga na 
garagem, sala, 2 qts/ 1 se-
mi-ste, wc social, area de 
serviço, a. lazer completa. 
Valor: R$ 40.000,00. Fone: 
99973-9137.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, com-
prar, alugar, passar... ou 
trocar. Anuncie. É só li-
gar: (98) 3212-2039  ou 
nos envie e-mail para: 
temclassificados@oim-
parcial.com.br

VENDE-SE
Terreno no 

bairro 
TriziDEla 
próx ponte 
metálica, 

c/ 7 mil m2. 
(ótima lo-
calização. 

CONTATOS:  

9 8848-4243    
   3231-7561
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ESTRADA DA MAIOBA
Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2039  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br. 

ESTRADA DA MAIOBA – 
COD. [581] Vende-se um 
sítio murado, portão metá-
lico, medindo 3.159 m² c/
várias árvores frutíferas, 
c/ água e energia. Valor: 
R$ 220.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

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

MARACANÃ

MARACANÃ – COD. [594]
Vila Esperança, vende-se 
um sítio que funciona c/
Pousada Ranchinho, pos-
sui 6 qts individuais, 20 
vafas p estac., área de 
lazer c/churr., a.serviço 
c/ coz;e d.p.e.  Valor: R$ 
250.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

TAJIPURU

Vendo sítio com 11.000m² 
no assentamento Nova Je-
rusalém (Rua da Esperança, 
Lote 83, depois do Andiroba 
e Santa Bárbara), com casa 
avarandada, muitas frutei-
ras, galinheiro, pocilga, poço 
artesiano c/ estrutura de 
concreto c/ capacidade 
p/ duas caixas d’água. R$ 
200 mil reais. Tratar c/ Sr. 
Francisco Carvalho: (98) 
98705.2041 e 99152.9442. 
Ou com D. Maria Luíza: (98) 
98891.2038 e 99182.4394.

.4

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.

Alugam-se Sitios e Casas 
para eventos c/ area li-
vre, piscina qdra e campo 
de futebol, no Anil e San-
ta Barbara.     3258-5629 
/ 8845-4785 / 99972-
6980.

ESTRADA DE RIBAMAR

Alugo sitio com 2 stes, 2 
quartos, sala ampla, copa, 
cozinha, piscina, churras-
queira, arvores frutífe-
ras, etc. R$ 2.000,00. TR: 
32356477 / 9 9971-2399 / 
3235-6687  / 9 8816-8000. 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br

Alugo sitio com 2 stes, 2 
quartos, sala ampla, copa, 
cozinha, piscina, churras-
queira, arvores frutíferas, 
etc. Tratar: 32356477 / 9 
9971-2399 / 3235-6687. 

 

 CENTRO

Vende prédio na Beira-Mar 
ao lado do Ibceu, com 2 
pavtos., recepção, 6 salas 
c/ wc interno e cozinha, 
R$ 280.000,00 - Tratar: 
9976.7018 - 3268.3390.

Vende-se uma sala comer-
cial no Centro. Tel: 98810-
5940. (P)

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.

COHATRAC 

COHATRAC – COD. [556] 
Vende-se um Ponto Co-
mercial na av. princi-
pal do 12x30m Conjun-
to Diamantina. Valor: R$ 
650.000,00  Fone: 3238-
3583/99973-9137.

PONTA DO FAROL

CRECI: 819 -A7 – Alugo 
sala no Business Center, 
pronta c/ divisórias, porta 
de vidro, balcão/armário, 
com piso porcelanato. (98) 
9 9971-2945 / 9 8845-6228 
/ 9 8119-4495

SÃO FRANCISCO

Vendo loja no Ed. Comer-
cial Castelo Branco com 
mezanino. R$ 100 mil. 
Tr.: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732. 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

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

São Francisco - Vendo 
escritório montado c/
recepção, 3 salas, ba-
nheiro, todo mobilha-
do e climatizado, 2 va-
gas de garagem R$ 160 
mil- Locação: R$ 2.500,00 
com cond. Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
988168000 www.ayrto-
nejulioimoveis.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.

Centro - Vendo prédio 
na Rua do Egito com 6 
qrtos, copa, cozinha, 
quintal e banheiros. R$ 
190 mil Tr.: 3235-6687 / 
3235-6477 / 99971-2399 
/ 99606-4732, www.ayr-
tonejulioimoveis.com.br 
COD: 9567.

CENTRO

Aluga-se ótimo ponto co-
mercial na Rua do Sol, a 
100m da Praça Deodoro, c/ 
1 salão bem amplo, 2 salas 
menores, coz. e WC social, 
c/ instalação p/ ar-condi-
cionado split e todo refor-
mado. Aproveite. Apenas 
R$ 1.500,00. 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

CALHAU

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

Vender, comprar, alugar, 
passar... ou trocar. Anun-
cie. É só ligar: (98) 3212-
2039  ou nos envie e-mail 
para: temclassificados@
oimparcial.com.br

COHAB

COHAB ANIL IV – COD. 
[A100] Prédio bem loca-
lizado na Cohab,salas co-
merciais R$ 900,00 c/wc 
e gradeado. Salas comer-
ciais R$ 1.000,00 c/wc e 
gradeado, Salão comercial 
no 2° andar R$ 2.500,00.
Salão Comercial 3° andar 
R$ 1.500,00 c/wc e gra-
deado. Fone: 3238-3583 
/ 99973-9137.

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

Aluga sala (prox. ao Pop 
Center) em frente a acade-
mia, 2º andar com área de 
30m² com banheiro inter-
no. R$ 650,00. 3268-3390/ 
9976-7018.

COHAMA

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

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br. 

MAIOBÃO 

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

RENASCENÇA 

Renascença II - Alugo lo-
jas 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.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

 
 
 

 

BAIRROS DIVERSOS

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

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

CURVA DO 90

Aluga-se quitinete com 
02 quartos, sala, cozi-
nha e lavanderia. Cur-
va do 90. Interessados, 
entrar em contato: (98) 
98750-0424 / 981636410.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, com-
prar, alugar, passar... ou 
trocar. Anuncie. É só ligar: 
(98) 3212-2039.

ALU-
GAR

 ARAÇAGY

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

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.
br. / 98223-8422 tim

CALHAU

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

CALHAU - Vende terreno 
no Calhau na Rua dos Tre-
membés, medindo 20X40 
(800 m²) . Venha confe-
rir! 3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.
com.br

COQUEIRO

Vende 2 áreas na cidade 
de São Luís, localiz. no lu-
gar chamado Coqueiro, de 
grande valor p/ o mercado 
atual. Seja p/ const. civil 
ou p/ grandes investido-
res que queiram implantar 
projeto de grande porte, 
devido que a 1º área com 
23 hectares, que margeia 
o Rio Coqueiro tem acesso 
aos pontos  dos portos do 
Itaqui, Alumar, e Vale e a 
2º área  com 65 hectares, 
as duas áreas são próxi-
mas uma da outra. www.
bmendesimoveis.com.br

LOT. BOB KENNEDY

LOT. BOB KENNEDY – COD. 
[604] Vende-se um terreno 
no loteamento Bob Ken-
nady murado, próx. à ave-
nida,26x65m, 1690 m², no 
Araçagy, paço do Lumiar.
Valor: R$ 220.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

QTAS DO CALHAU

Vende 4 lotes com exce-
lente localização no bairro 
residencial mais valoriza-
do da ilha, Quintas do Ca-
lhau c/ 800m² cada, todo 
documentado, do lado da 
praia, a partir de 550 Mil. 
Venha conferir não perca 
tempo. 3227-3099 / 9973-
4073  www.bmendesimo-
veis.com.br

SÃO CRISTOVÃO 

CRECI: 819 -A15 – Vendo 
terreno cp, 1300m², bom 
para galpões, lojas, centro 
comerciais, bem localiza-
do, prox. á avenida Gua-
jajaras. (98) 99971-2945 / 
98845-6228 / 98119-4495

VILA MARANHÃO

VILA MARANHÃO – COD. 
[600]  Vende-se terreno 
c/37.785,00 m² Valor: R$ 
3.500.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2039  ou 
nos envie e-mail para: tem-
classificados@oimparcial.
com.br. / 98223-8422 tim

VILA PASSOS

 VILLA PASSOS – COD. 
[579] Vende-se um ter-
reno c/ 295 m², ótimo 
p/empreend. Valor: R$ 
150.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

ALU-
GAR 

RENASCENÇA

Alugo área próximo ao Sho-
pping Tropical com 3.000m². 
Tratar: 9971-2399 / 3235-
6687/ 99606-4732. www.
ayrtonejulioimoveis.com.br
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Aluga sala no ed. Carra-
ra, c/área de 30m2 e ba-
nheiro interno. R$ 800,00 
- 3268.3390 - 99976.7018.

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

SÃO FRANCISCO

São Francisco- Alugo loja 
no Ed. Castelo Branco c/
mezanino R$ 1.200,00 . 
Tr.: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064723 
www.ayrtonejulioimo-
veis.com.br

Alugo sala no Ed. Comercial 
Castelo Branco com área de 
20 m², prédio com elevador. 
R$ 500,00. Tratar através 
dos telefones: 32356477 / 
999712399 / 99606-4732 / 
3235-6687. www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

SÃO CRISTOVÃO

 GUAJAJARAS – COD. [A101] 
Aluga-se Galpão c/ 2 pi-
sos,em bom estado, e bem 
localizado para fazer seu in-
vestimento na Av. Guajaja-
ras Valor: R$ 8.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

Alugo Galpão em bom es-
tado bem localizado na Av. 
Guajajaras. Fone: 3238-3583 
/ 99973-9137.

TIRIRICAL

Aluga-se lojas comerciais 
nas Avenidas: Guajajaras, 
dos Franceses e dos Afri-
canos. Tr: 3258-5629 / 
99129-6797 98845-4785 
/ 3083-0799 / 98142-7703.
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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 o número: 
3238-3583.

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

B. MENDES IMÓVEIS - Pre-
cisa-se de corretor(a) com 
CRECI ou estagiários do 
curso TTI, contratação 
imediata. Interessados 
entregar currículos na 
Av. do Vale, nº 9, Ed. Car-
rara - salas 517 / 518. Re-
nascença II. Tr: 3227-2182 
ou 3227-3099.

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

CONSULTOR DE VENDA  
EXTERNO .(Para segmento 
de cosméticos). Consul-
tor de vendas -Requisi-
tos:*Ensino médio com-
pleto; *Experiência em 
vendas externas *CNH 

“B”;Horário comercial; 
Remuneração por co-
missão + ajuda de cus-
to. Enviar currículo para: 
Trmslzcomercial@gmail.
com Tel: (98) 3089-5767.

Precisa-se de corretor(a) 
com Creci ou estagiários 
TTI. Tratar: 3227-2182.

OPORTUNIDADE PROFIS-
SIONAL! VENDEDOR(A) 
Vendedor externo para 
vendas de TV e plano de 
dados e voz para operado-
ra. Salário + Comissão + 
Ajuda de Custo. Interessa-
dos enviar currículo para : 
Recrutamento.vendas.te-
lecom@gmail.com

Tá precisando de emprego, 
de empregado? Anuncie. 
É só ligar: (98) 3212-2039  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br

Preciso de corretores de 
imóveis com experiência e 
Creci.  Ligar para o núme-
ro: 3238-3583 falar com 
Sebastião.

DIVERSOS

Vende-se um colégio com 
11 salas na Cidade Operá-
ria, próximo à feira. Va-
lor R$ 300.000,00 Tr: (98) 
3248-6709 / 99983-2772 OI 
/ 98223-8422 TIM.

Faço Negócio em Troca 
de 1 CPU, Monitor, Mou-
se, Teclado + Nobreak por  
2 CHROMECAST.  Tratar: 
98738-0951.

.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.

Vendo Caçamba GMC, 2000 
em bom estado. Tratar: 
98414-1471.

Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br.

KIA

Sportage  - Vendo Sporta-
ge, ano 2011/ automática 
nova. Contatos: 98 99193-
4195 / 9837-6727.

Quer vender, alugar, pas-

sar ou trocar? Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2039  
ou nos envie e-mail para: 
temclassificados@oimpar-
cial.com.br.

FORD

FUSION - Vendo um ex-

celente Fusion sel 2.5 

Automatico completo 4 
cilindros com teto solar 
2010/2010. R$ 49.000,00. 
3249-4773 / 9 9983-4085 
/ 9 8268-8895.

Quer vender seu CARRO? 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2039.

MOTO XTZ 125

Vende-se ou negocia-se 
moto XTZ 125 cilindra-
das-Yamaha/2015, com 
32.700 km rodados, qui-
tada,  documentação em 
dias e com todas as revi-
sões feitas na autorizada, 
facilitamos a negociação. 
Contato: (OI) 9 8822-8260/
(TIM) 9 8314-6038/(CLA-
RO) 9 8290-2984.

NISSAN

Vende-se Nissan Pathfin-
der SE25 / Utilitário Jipe 
/ Diesel 2007 / 2008, 4x4, 
die 44 ou 9 8127-00.


