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HOJE
TEM

 O projeto “Bem Dito Samba” vai 
acontecer no Buriteco Café, no 
Centro Histórico de São Luís

34º  máx

25º  min

TÁBUAS DE MARÉS COTAÇÕESPREVISÃO DO TEMPO

MARÉ BAIXA
8h38 ...........1,2m

21h11 ..........1,4m

MARÉ ALTA
2h26 ...........5,4m

15h09 ........5,4m

DÓLAR
cotado em
R$ 3,116

EURO
cotado em
R$ 3,116

-0,72% -0,72%

Sol com algumas 
nuvens. Não chove.

Lideranças devem deixar 
o PSDB no Maranhão

Retorno do senador Roberto Rocha significa o afastamento entre PSDB e PCdoB 
e pode interferir na permanência de lideranças tucanas no partido. POLÍTICA

TUCANOS DE BICO VERMELHO

DIVULGAÇÃO

Maranhão começa bem nos 
Jogos Escolares  da Juventude 

ESPORTES

Divulgado 
edital para 

concurso do 
Procon/MA

GERAL

NA  DEFESA

Temer fará 
discurso 
contra 2ª 
denúncia

Temer pretende fazer 
pronunciamento contra 2ª 
denúncia, repetindo a tese 

de que o delator mente e 
não merece credibilidade, 

assim como as gravações dos 
empresários da JBS.

POLÍTICA

Cais da 
Sagração 
no teatro
Espetáculo homônimo 

à obra do escritor 

maranhense Josué 

Montello conta a história 

do barqueiro Severino, que 

faz travessia de passageiros 

entre São Luís e Alcântara.

IMPAR

NONONONO

Alerta para 
o câncer 

infantojuvenil SAMPAIO NA SÉRIE C 

A caminho da 
primeira batalha

JUSTIÇA

STF livra José Reinaldo da Lava-Jato

Bandidos furtavam motos de 
dentro do quartel da PolíciaNA CARUDA!

A decisão pelo arquivamento aconteceu após pedido do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que 

manifestou-se contrário à sequência da investigação contra o ex-governador do Maranhão. POLÍTICA

VIDA

Sampaio encerra treinamentos e define equipe 
que vai começar jogando em Volta Redonda. A 

delegação tricolor já seguiu viagem para a "Cidade 
do Aço" no fim da tarde de ontem. 

 ESPORTES

Eurico tem dez dias para 
se defender de acusações 

ESPORTES

Segunda edição do Projeto 
Amiguinhos de Ana Letícia será 

realizada neste sábado, na Lagoa 

da Jansen, para chamar a atenção 

da sociedade sobre os sintomas 
do câncer em crianças e jovens.

VIDA

GRAFITAGEM 
Artistas propõem 

projeto de 
intervenção 
na cidade

 GERAL

C U L T U R A

Mais luz nas ruas e monumentos

MAURICIO ALEXANDRES

Mais de 11 mil pontos da cidade estão sendo beneficiados com a modernização da iluminação pública em São Luís. Somen-
te neste ano, já foram colocados mais de mil novos pontos. Ainda como parte do projeto de melhoria do sistema de iluminação 
pública de São Luís, alguns locais da cidade, principalmente nas áreas do Centro Histórico e pontos turísticos, estão recebendo 
iluminação artística com a implantação de luminárias arandelas, como o Forte Santo Antônio, na Península (foto). GERAL
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Haja luz!

Esta ação está transformando ruas, 
avenidas e praças da nossa capital em 
espaços mais iluminados e seguros à 
circulação dos moradores. Em muitos 
dos locais, houve a substituição das 
lâmpadas denominadas amarelas 

pelas luminárias com tecnologia LED, 
que são econômicas e mais eficientes

Edivaldo Holanda Júnior, prefeito de São Luís

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

Mais de 11 mil pontos da cidade de São Luís estão sendo beneficiados com a modernização da 
iluminação pública. Somente neste ano, já foram colocados mais de mil novos pontos

IMPERATRIZ

Lançado Edital Startups na 17ª Fecoimp

EFEITO KOBRA

Artistas propõem projeto 
de intervenção na cidade

D
ando continuidade ao 
maior projeto de me-
lhoria do parque de 
iluminação pública 

já executado na capital ma-
ranhense, a Prefeitura de São 
está estendendo os serviços de 
revitalização e modernização 
do sistema de iluminação a di-
versas vias da capital, contem-
plando outros setores da cida-
de. Somente este ano já foram 
colocados mais de mil novos 
pontos de iluminação que se 
somam aos mais de 10 mil im-
plantados na primeira gestão 
do prefeito Edivaldo.

“Esta ação está transforman-
do ruas, avenidas e praças da 
nossa capital em espaços mais 
iluminados e seguros à circula-
ção dos moradores. Em muitos 
dos locais, houve a substitui-
ção das lâmpadas denomina-
das amarelas pelas luminárias 
com tecnologia LED, que são 
econômicas e mais eficientes”, 
disse o prefeito Edivaldo lem-
brando que desde 2013 já fo-
ram substituidas outras 43 mil 
luminárias e colocados mais de 
cinco mil pontos de ilumina-
ção de LED em uma extensão 
de 60 quilômetros.

Nesta semana, a ação foi 
levada aos bairros Jardim São 
Cristóvão, Liberdade, Cida-
de Operária, Coquilho, Santa 
Helena, Santa Clara, Itapera, 
Vila Maranhão, Vila Brasil, BR 
-135,Lago Azul e no Tajipuru, 
na zona rural, onde apenas lá 
foram instalados 134 novos 
pontos de iluminação pública.

Preservação do local

O secretário da Semosp, An-
tonio Araújo, explicou que o es-
tilo de iluminação adotado pela 
prefeitura nos locais visa respei-
tar e preservar as característi-
cas de cada lugar beneficiado 
pelos serviços. “O nosso proje-
to de iluminação pública é feito 
respeitando as características 

O governo do Maranhão, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Gestão e Previdência 
(Segep), divulgou na última 
quarta-feira o edital do con-
curso público para o cargo de 
fiscal de defesa do consumi-
dor para o Instituto de Pro-
moção e Defesa do Cidadão 
e Consumidor do Maranhão 
(Procon/MA). São disponibili-
zadas 10 vagas para o quadro 
permanente da instituição. 

Os interessados deverão se 
inscrever no site da Fundação 
Carlos Chagas, no endereço 
eletrônico: http://www.con-
cursosfcc.com.br/concursos/
proma117/index.html. As ins-
crições serão realizadas, ex-
clusivamente, via Internet, no 
período das 10h da próxima 
segunda (18), às 14h do dia 
16 de outubro. A remunera-
ção é de R$ 3.890,00 (três mil 

oitocentos e noventa reais).
A partir do dia 20 de outu-

bro, o candidato poderá con-
ferir no endereço eletrônico 
da Fundação Carlos Chagas, 
se os dados da inscrição foram 
recebidos e o valor da inscri-
ção foi pago. Em caso nega-
tivo, o candidato deverá en-
trar em contato com o Serviço 
de Atendimento ao Candida-
to - SAC da Fundação Carlos 
Chagas, pelo telefone (0XX11) 
3723-4388, de segunda a sex-
ta-feira (úteis), das 10h às 16h 
(horário de Brasília), para ve-
rificar o ocorrido.

Às pessoas com deficiên-
cia serão reservadas 5% (cin-
co por cento) das vagas exis-
tentes, que vierem a surgir ou 
que forem criadas no prazo 
de validade do Concurso. O 
candidato deverá declarar no 
ato da inscrição.

Gestores e diretores de 
educação das 19 Unidades 
Regionais de Educação do 
Maranhão se reúnem desde 
ontem, no Centro Pedagógi-
co Paulo Freire, no campus 
da Universidade Federal do 
Maranhão, em São Luís, para 
avaliar e discutir os resultados 
do segundo simuladão Mais 
Ideb, realizado entre os dias 
30 de agosto e 1º de setem-
bro, em escolas de Ensino Mé-
dio nos 217 municípios ma-
ranhenses. 

Para a gestora da Unidade 
Regional de Educação de Im-
peratriz, Orleane Santana, o 
encontro é fundamental para 

o planejamento de ações es-
tratégicas para a melhoria da 
aprendizagem. “No caso de 
Imperatriz, o resultado de Ma-
temática superou Língua Por-
tuguesa e momento agora é 
de avaliação e traçar ações a 
partir desses resultados, por-
que esse é o objetivo do si-
mulado. Tudo que está sendo 
discutido é para o aluno, ele 
é o foco de todas as nossas 
ações”, destacou. 

“Estamos na segunda eta-
pa do simulado Mais Ideb e 
já percebemos a diferença no 
fazer pedagógico”, adiantou 
o professor Márcio Sampaio, 
gestor regional de Pedreiras.

O prefeito Edivaldo recebeu 
no final da tarde de quarta-fei-
ra artistas do grafite do grupo 
Galeria Urbana do Maranhão 
(Guma). Durante a reunião, no 
Palácio de La Ravardière, sede 
da Prefeitura, foi discutida com 
a gestão municipal proposta 
de parceria para aplicar a arte 
do grafite em espaços públicos 
da capital maranhense. Pelo 
projeto, os pontos de parada 
de ônibus do Centro serão os 
primeiros a receber a mani-
festação artística.

“É uma forma de valorizar 
os espaços públicos estimu-
lando a preservação e o cui-
dado, além de destacar esta 
arte que é muito significativa 
e forte em suas propostas de 
ação social. É uma ideia que 
estamos debatendo para que 
seja formatada e aplicada na 

cidade, transformando estes 
espaços públicos em painéis 
artísticos urbanos”, destacou 
o prefeito Edivaldo.

O projeto é uma iniciati-
va da Prefeitura de São Luís 
e envolve a Subprefeitura e 
as secretarias Municipal de 
Trânsito e Transportes (Smtt), 
Criança e Assistência Social 
(Semcas), Cultura (Secult) e 
Habitação e Urbanismo (Se-
murh), entre outras. Artistas 
do Galeria Urbana visitam 
prefeito Edivaldo e discutem 
projetos de intervenção na 
cidade. O grupo Guma é um 
projeto de intervenção artís-
tica nos espaços urbanos e 
que reúne 10 artistas mara-
nhenses. Em parceria com 
a gestão municipal, o gru-
po produziu um painel na 
Praça do Pescador.

Um dos mais conceituados 
eventos em oportunidades de 
negócios do Brasil, a Feira do 
Comércio e Indústria de Im-
peratriz (Fecoimp) chegou a 
sua 17ª edição na quarta-feira 
(14), no Centro de Convenções 
da cidade. O governador Flá-
vio Dino, mais uma vez, parti-
cipou da abertura da iniciativa 
e enfatizou a força da cidade de 
Imperatriz para vencer a crise a 
partir das suas potencialidades 
empreendedoras. Na ocasião, 
o governo do estado lançou o 
Edital Startups, que investirá R$ 
850 mil para o fomento de pro-
jetos voltados para a criação de 

soluções de base tecnológica.
Com o tema ‘Todos os negó-

cios acontecem aqui’, a 17ª Fe-
coimp, que conta com o apoio 
do governo do estado, ressalta 
a relevância comercial de Im-
peratriz para a Região Tocanti-
na. Para este ano, a expectativa 
é de que a oferta de palestras 
e treinamentos gere presença 
de público 20% maior do que 
a edição passada: são espera-
das 36 mil pessoas nos quatro 
dias de evento, que segue até 
o dia 16 de setembro.

Para o governador Flávio 
Dino, a força demonstrada 
pela cidade de Imperatriz  é 

capaz de vencer qualquer cri-
se, pois o espírito que preside 
mais uma edição da Fecoimp 
é de união, congraçamento e 
harmonia. Segundo ele, a par-
ceria público-privada é funda-
mental pois “todos os empre-
endedores, de Norte a Sul do 
país, sabem o peso que o po-
der público tem na formação 
do Produto Interno Bruto no 
Brasil e na geração de ativida-
de econômica, seja pela sua di-
mensão indutora, seja pela ca-
pacidade de geração de renda 
para movimentação do amplo 
setor de comércio e serviços”.

A 17ª edição da Fecoimp 

visa reunir a classe empresa-
rial em oportunidades de ne-
gócios, troca de experiências e 
interação sobre as novidades 
tecnológicas e demais inova-
ções do setor. Na programa-
ção, mais de 70 palestras, mi-
nicursos, workshops, oficinas 
e seminários; 16 estandes de 
alimentação variada; e 11 atra-
ções culturais. Uma das no-
vidades é o Salão do Empre-
endedor, que tem parceria do 
Sebrae-MA e vai oportunizar 
mais de 30 palestras sobre es-
tratégias para a comercializa-
ção de produtos e serviços de 
microempreendedores.

OPORTUNIDADE

Divulgado edital para 
concurso do Procon/MA

MUNICÍPIOS

Avaliação dos resultados 
do segundo simuladão

do Anel Viário; rotatória da Ave-
nida Odilo Costa Filho (Anjo da 
Guarda) e estacionamento da 
Praia Grande, no Centro, entre 
outros pontos da cidade.

urbanísticas de cada local da ci-
dade. Há setores que requerem 
apenas revitalização das lumi-
nárias, já há outros que a ilumi-
nação com LED é mais apro-
priada e outros pontos, como 
no Centro Histórico, que temos 
de preservar as características 
arquitetônicas e histórias do 
lugar, utilizando iluminação de 
acordo com o espaço”, observou 
o secretário Antonio Araújo.

Com essa modalidade de 
iluminação LED, a prefeitu-
ra proporcionou um aspecto 
muito mais belo e moderno a 
áreas como a orla da Avenida 
Litorânea, as avenidas Guaja-
jaras, Holandeses, Jerônimo de 
Albuquerque, Tirirical, Liba-
neses (acesso ao Aeroporto) e 
Tupinambá, na Ponta d’Areia; 
Rua dos Bicudos; além do Ele-
vado da Cohab; no Complexo 

ILUMINAÇÃO 
ARTÍSTICA
Ainda como parte do projeto 
de melhoria do sistema de 
iluminação pública de São 
Luís, alguns locais da cidade, 
principalmente nas áreas 
do Centro Histórico e pontos 
turísticos, estão recebendo 
iluminação artística com a 
implantação de luminárias 
arandelas. A iluminação 
artística já foi implantada 
nas ruas do Mocambo, 
nas proximidades da Fonte 
das Pedras, Godofredo 
Viana (Beco do Teatro), do 
Precipício, nas imediações do 
Mercado Central e em outros 
pontos turísticos como o 
Forte Santo Antônio e Praça 
do Foguete, por exemplo, 
recém-inaugurados pelo 
governo do estado em 
parceria com a prefeitura.
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para fugir
do estresse

 Os fatores que geram o estresse já são bem conhecidos por muitos. 
Os mais comuns são as preocupações, a falta de tempo e os 
problemas familiares. Já os efeitos são bem variados

Responsável: Neres Pinto
E-mail: neresp@oimparcial.com.br

Seis dicas

* CHRISTIAN BARBOSA

 

E
stresse todo mundo tem, é uma reação natural do 
corpo a alguma ameaça externa. Desde o tempo 
das cavernas, ele atua em benefício do ser huma-
no, já que, quando o homem precisava caçar, o 

estresse preparava o seu corpo para que tivesse mais 
foco e mais reflexos. É isso mesmo: nos momentos cer-
tos, o estresse é positivo. O grande problema é que, atu-
almente, ocorre com tamanha frequência que acaba 
sobrecarregando o organismo e prejudicando a saúde.

 Os fatores que geram o estresse já são bem conhe-
cidos por muitos. Os mais comuns são as preocupa-
ções, a falta de tempo e os problemas familiares. Já os 

efeitos são bem variados: dor de cabeça, tensão ou dor 
muscular, fadiga, distúrbios de sono, raiva, ansieda-
de, falta de motivação, falta de foco, irritabilidade etc.

O estresse pode ser bem leve, mas que, se acumu-
lado e não receber nenhuma intervenção, ele acaba 
com a nossa saúde. É uma preocupação aqui, outra 
ali, dificuldades na carreira, problemas financeiros ou 
de relacionamentos que fazem com que o problema 
se agrave. Não espere chegar ao mais elevado nível de 
estresse para começar a pensar em qualidade de vida. 
Crie um plano de ação na sua agenda e estipule tare-
fas para melhorar o seu dia a dia. 

Para ajudá-lo a colocar isso em prática, eis algu-
mas ações:

Procure ajuda 

 Não tente enfrentar estresse sozinho. Cercado de pessoas 
que gostam de você, fica mais fácil resolver o problema. 
Converse com o seu chefe, familiares ou amigos. Peça ajuda 
para marcar médicos, para acompanhá-lo nos exames, 
para fazer algo diferente, para ir com você à academia ou 
simplesmente para aproveitar mais a vida;
 

5

61
2

3
4

Aceite o problema 

 Ter estresse não é o fim do mundo, 
qualquer pessoa está sujeita a 
momentos de estresse na vida. 
Portanto, é fundamental que você 
aceite isso e previna-se. Deixar para 
mudar só depois que está doente 
pode ser tarde demais. Admitir o 
problema ajuda a tomar a atitude de 
mudar. Negar só vai te prejudicar;
 

Seja mais 
produtivo 

 Quanto mais tempo você 
tiver para aquilo que você 
realmente gosta de fazer, 
menos estresse você terá. 

Com tempo disponível, 
consegue ir ao médico, 

praticar esportes, sair com 
os amigos, se dedicar mais a 
família e aos sonhos. É outra 

vida!;

Invista nos 
seus 
hobbies ou na 
sua fé 

 Você precisa ter uma válvula 
de escape, algo que te ajude 
a se sentir melhor ao investir 
o seu tempo. Pode ser um 
hobby, um esporte, uma 
prática religiosa, meditação 
ou qualquer outra coisa que 
o deixe mais concentrado. Só 
você pode descobrir o que 
fazer, portanto não espere 
isso cair do céu. Saia do lugar 
e tente encontrar o melhor 
“remédio natural” para você;

Faça diferente 

 De nada adianta saber que está 
estressado e continuar insistindo 
naquilo que está minando sua 
resistência. É necessário fazer alguma 
mudança, pode ser na alimentação, 
no seu estilo de vida ou no trabalho. 
A regra é óbvia, se você fizer as 
coisas do mesmo jeito, seu estresse 
permanecerá. Defina as suas áreas de 
mudança e comece algo novo;

Nem tudo é tão
 grave quanto parece

 Que muita gente faz tempestade em 
copo de água é inegável. Quantas 
tarefas urgentes não são tão urgentes 
assim? Quantas situações que até então 
eram pouco complicadas tomaram 
proporções gigantes de repente? A 
próxima vez que surgir um problema, 
analise com objetividade em vez de 
alimentá-lo. Um pouco de leveza ajuda 
muito a reduzir o estresse e a focar 
os pensamentos em atitudes mais 
relaxantes.
 

* Christian Barbosa é especialista em 
administração de tempo e produtividade 
e CEO da TriadPS, empresa 
multinacional especializada 
em programas e consultoria 
na área de produtividade, 
colaboração e 
administração do 
tempo 
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PGR

Subindo o tom 
do discurso

Temer pretende fazer pronunciamento contra 2ª denúncia, repetindo a tese de que o delator 
mente e não merece credibilidade, assim como as gravações dos empresários da JBS

BRASÍLIA -DF

Curtidas

Julgamento de crimes de militares
MUDANÇA

Joesley e Saud perdem imunidade penal

Denise Rothenburg
deniserothenburg.df@dabr.com.br

Ofensiva final
O procurador-geral Rodrigo Janot ganhou o embate no 

Supremo Tribunal Federal, mas ainda não levou o grande 
prêmio, uma vez que é preciso esclarecer como fica a si-
tuação da JBS, de seus executivos e das provas. O Planalto 
já se prepara para dar aos aliados o discurso de que Janot 
baseará a segunda denúncia em uma delação que ainda 
está sub judice. Afinal, se a Câmara derrotou a primeira 
denúncia antes de conhecidas as novas gravações de Ja-
not, agora será mais fácil pular o novo obstáculo.

O Planalto se prepara inclusive para enfrentar a hipóte-
se de que Janot utilize apenas a delação de Lúcio Funaro, o 
doleiro que apontou os peemedebistas Geddel Vieira Lima 
e Rodrigo Rocha Loures como operadores de Michel Temer. 
Para esse caso, os aliados do presidente vão fazer circular o 
discurso de que Funaro é um mentiroso contumaz que já 
enganou diversas vezes a Justiça para se livrar de processos.

Esquecidos
O PMDB suspendeu Geddel Vieira Lima, que está pre-

so, mas se esqueceu da trinca na cadeia há mais tempo: 
Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves e Rodrigo Rocha 
Loures. todos continuam peemedebistas de carteirinha.

Nem vem
O vice-presidente da Câmara, Fábio Ramalho, que xin-

gou o ministro Antonio Imbassahy, pode reclamar onde 
quiser. O presidente Michel Temer não planeja tirar o tu-
cano do cargo de ministro da Secretaria de Governo. Do 
jeito que vai o PSDB, qualquer movimento mais brusco 
só aumentará o problema.

Mal-estar na PGR
Está um climão na procuradoria entre Raquel Dodge e 

o cerimonial de Rodrigo Janot, que cuida da posse, em 18 
de setembro. Os “Janozistas” não têm facilitado a vida dos 
aliados de Raquel e ainda convidaram a ex-presidente Dilma 
Rousseff para a cerimônia, que contará com a presença do 
presidente Michel Temer. Ela ainda não confirmou presença.

CB.Poder
O CB.Poder, que pode ser visto no site do Correio Bra-

ziliense, traz o professor Marcelo Vitorino, especialista em 
marketing digital, que analisa as chances dos candidatos 
que já se apresentaram para 2018. Ele garante que as re-
des terão mais importância, mas a tevê continuará como 
o carro-chefe das campanhas.

E o Lula, hein? 
Adversários do ex-presidente que acompanharam o 

depoimento consideram que Lula conseguiu transformar 
sua fala num ato político. Ao dizer, por exemplo, que, se 
voltar a ser candidato em 2018, o apartamento vizinho ao 
seu terá mais movimento, o ex-presidente deixou a porta 
aberta para reforçar o discurso de que, se for preso até lá, 
terá sido perseguição.

Efeito Geddel I/ A apreensão de malas e caixas de di-
nheiro de Geddel Vieira Lima em um apartamento em 
Salvador mudou a estratégia dos ladrões em Brasília. Na 
terça-feira, em pleno horário de almoço, uma moradora 
da 305 Sul quase teve um infarto quando homens bem-
vestidos tocaram a campainha de seu apartamento e en-
traram dizendo que não iriam machucá-la, mas queriam… 
A mala de dinheiro.

Efeito Geddel II/ A tensão durou mais de uma hora. 
Eles fizeram uma busca na casa e só saíram quando se 
convenceram de que não havia malas de dinheiro ali. Um 
dos meliantes fez uma ligação telefônica na frente da se-
nhora de mais de 70 anos e foi direto: “Ô seu …! Você me 
deu o endereço errado. Não tem mala de dinheiro aqui”. 
Saíram sem levar nada.

Olho vivo!/ Atenção moradores da cidade: os assaltan-
tes conseguiram passar pela portaria porque estavam 
bem-vestidos e aproveitaram a chegada de um morador 
da mesma prumada da tal senhora. Fica a lição. Não se 
pode mais fazer a gentileza de deixar alguém desconhe-
cido entrar junto com você no seu prédio. Os bandidos 
atrás dos bunkers de dinheiro chegam com cara de exe-
cutivos e confiantes no velho ditado: “Ladrão que rouba 
ladrão tem cem anos de perdão”.

Por falar em tensão e ladroagem.../ A coluna foi 
saber de brasileiros que moram na Flórida o que eles pre-
ferem: voltar ao Brasil ou ficar na Flórida e enfrentar as 
tempestades. A maioria opta por permanecer nos EUA. 
“Comparados com o rastro de destruição do atual fura-
cão brasileiro, os daqui são brisas de baixa intensidade e 
acabam logo.” Faz sentido.

N
a estratégia para se defen-
der da segunda denúncia 
apresentada pela Procu-
radoria-Geral da Repú-

blica (PGR), o presidente Michel 
Temer pretende fazer um pro-
nunciamento político assim que 
a peça for apresentada. De acor-
do com um de seus auxiliares, 
ele deve subir o tom do discurso.

No campo jurídico, Temer 
sofreu na última quarta-feira 
(13/9), duas derrotas no Supre-
mo Tribunal Federal (STF): a 
Corte rejeitou declarar como 
suspeito o procurador-geral Ro-
drigo Janot, que  apresentou 
ontem ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) nova denúncia 
contra o presidente Michel Te-
mer. Nesta segunda denúncia, 
Janot acusa o presidente dos 
crimes de organização crimi-
nosa e obstrução de Justiça.

De acordo com o procura-
dor, Temer e parlamentares do 
PMDB, que também constam 
na denúncia, participaram de 
um suposto esquema de cor-
rupção envolvendo integrantes 
do partido na Câmara dos De-
putados com objetivo de obter 
vantagens indevidas em órgãos 
da administração pública.

Na acusação sobre obstru-
ção de Justiça, Janot sustenta 
que Temer atuou para comprar 
o silêncio do doleiro Lúcio Fu-
naro, um dos delatores nas in-
vestigações e que teria sido o 
operador do suposto esquema. 
A suposta interferência teria 
ocorrido por meio dos empre-
sários da JBS, Joesley Batista 
e Ricardo Saud, que também 
são acusados do mesmo crime.

A Comissão de Relações Ex-
teriores e Defesa Nacional do 
Senado (CRE) aprovou ontem, 
em votação simbólica, o polê-
mico Projeto de Lei da Câma-
ra (PLC) 44/2016, que atribui 
à Justiça Militar competência 
no julgamento de crimes do-
losos contra a vida cometidos 
por militares contra civis, em 
atividades de garantia da lei e 
da ordem, dentre outras.

Após um ano parada na Casa, 
a proposta ganhou celeridade a 
partir de apelos do comandante 
do Exército, general Villas Bôas 
em redes sociais. Em agosto, por 
meio de sua conta no Twitter, o 
general cobrou: “A Op GLO [Ope-
ração de Garantia da Lei e da Or-
dem] no RJ exige segurança ju-
rídica aos militares envolvidos. 
Como Cmt [comandante] tenho 
o dever de protegê-los. A legis-
lação precisa ser revista”, disse.

Para análise
Na mesma semana, o minis-

tro da Defesa, Raul Jungmann 
também tratou do assunto em 
uma reunião com o presiden-
te do Senado, Eunício Oliveira. 
Com a aprovação de ontem na 
CRE, o texto seguirá para aná-
lise no plenário da Casa com 
pedido de tramitação em re-
gime de urgência.

Relatado pelo senador Pe-
dro Chaves (PSC-MS), o texto 
retira a cláusula de vigência, 
originalmente vinculada à or-
ganização dos Jogos Olímpicos, 
e transfere definitivamente o 
julgamento destes crimes do 
tribunal do júri para a Justiça 
Militar. Ainda pela proposta, 
além das missões de garantia da 
lei e da ordem, caberá à Justiça 
Militar o julgamento de delitos 
praticados por militares con-

tra civis em outras situações 
específicas: no cumprimento 
de atribuições que lhes forem 
estabelecidas pelo presidente 
da República ou pelo minis-
tro da Defesa; em ações que 
envolvam a segurança de ins-
tituição militar ou de missão 

militar, mesmo que não beli-
gerantes; e em atividades de 
natureza militar, de operação 
de paz ou de atribuição subsi-
diária, realizadas em confor-
midade com a Constituição, o 
Código Brasileiro de Aeronáu-
tica ou o Código Eleitoral.

O procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, pediu 
ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) a prisão por tempo inde-
terminado do empresário Joes-
ley Batista, dono da JBS, e do ex-
executivo da empresa Ricardo 
Saud. Ambos cumprem prisão 
temporária desde o domingo 
passado, e o prazo de cinco dias 
da detenção vence hoje.

Para sustentar o novo pedi-

do de prisão, Janot informou ao 
ministro Edson Fachin, relator 
do caso no STF, que decretou a 
perda da imunidade penal con-
cedida a Batista e Saud por ter 
concluído que os acusados omi-
tiram informações da PGR du-
rante o processo de assinatura 
do acordo de delação premiada.

Na última quarta-feira, a de-
fesa dos acusados pediu ao Su-
premo concessão de liberdade 

aos acusados. Na petição, o advo-
gado Antônio Carlos de Almeida 
Castro, conhecido como Kakay, 
refirmou que os acusados jamais 
cooptaram o ex-procurador da 
República Marcello Miller para 
atuar a favor da JBS e que não 
omitiram informações da PGR.

“Demonstrada, enfim, a ab-
soluta ausência de indícios de 
ocultação de provas, cuja plau-
sibilidade é presunção mera-

mente hipotética, aguarda a 
defesa que os requerentes se-
jam colocados em liberdade, 
quando findo o prazo de cin-
co dias, permanecendo até lá 
e sempre à plena disposição 
desta Colenda [digna de res-
peito] Corte, bem como das 
autoridades investigativas, no 
fiel cumprimento dos termos 
do acordo de colaboração”, ar-
gumentou o advogado.

Velha estratégia
O discurso do presidente 

deve repetir a tese de que o 
delator Lúcio Funaro mente 
e não merece credibilidade, 
assim como as gravações dos 
empresários da JBS. Janot tam-
bém deve ser alvo. A ideia é 
dizer que o procurador-geral 
se aproveita de Funaro para 
deixar um legado e tentar sal-
var sua imagem depois da di-
vulgação de uma foto em que 
aparece sentado à mesa em 
um bar de Brasília ao lado do 
advogado Pierpaolo Bottini, 
que atua para a JBS.

Temer repetirá, com essa es-
tratégia, o que fez por ocasião 
da primeira denúncia contra ele. 
No fim de junho, ele afirmou 
que a acusação era uma “ila-

ção” da Procuradoria e mirou 
no ex-procurador da República 
Marcelo Miller, que auxiliava 
Janot e teve um pedido de pri-
são negado pelo Supremo, di-
zendo que recebera “milhões” 
para sair do Ministério Público 
e trabalhar na defesa do frigo-
rífico JBS. O presidente chegou 
a insinuar que o dinheiro não 
fosse unicamente para Miller 
e que poderia ter beneficiado 
Janot, embora tenha negado 
essa intenção. 

Tramitação

Com a chegada da denún-
cia ao STF, a Câmara dos De-
putados precisará fazer outra 
votação para decidir sobre a 
autorização prévia para o pros-
seguimento do processo na 

Suprema Corte. O Supremo 
não poderá analisar a questão 
antes de uma decisão prévia 
da Câmara. De acordo com a 
Constituição, a denúncia apre-
sentada contra Temer somente 
poderá ser analisada após a 
aceitação de 342 deputados, 
o equivalente a dois terços do 
número de deputados.

A autorização prévia para 
processar o presidente da Re-
pública está prevista na Cons-
tituição.  A regra está no Artigo 
86:  “Admitida a acusação con-
tra o presidente da República, 
por dois terços da Câmara dos 
Deputados, será ele submeti-
do a julgamento perante o Su-
premo Tribunal Federal, nas 
infrações penais comuns, ou 
perante o Senado Federal, nos 
crimes de responsabilidade”.

O presidente Michel Temer repetirá a mesma estratégia, o que fez por ocasião da primeira denúncia contra  ele
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Lideranças do 
PSDB podem 

deixar o partido
Retorno do senador Roberto Rocha significa o afastamento entre PSDB e 
PCdoB e pode interferir na permanência de lideranças tucanas no partido 
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Raimundo Borges

Saiba morrer quem 
viver não soube

Provocação do ministro Gilmar Mendes, do STF, dirigida ao 
procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que chegou a 
requerer seu impedimento. Janor não foi ontem à ultima sessão 
do Supremo, de sua gestão, que termina domingo próximo. 
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Em 2016, Roberto Rocha e Carlos Brandão articulavam, em Brasília, aproximação do PSB com o PSDB

PAULO DE TARSO JR.

S
em espaço dentro do 
PSB, o senador Rober-
to Rocha está de malas 
prontas para o PSDB. 

Se falta prestígio no seu atu-
al partido, sobra na sua futu-
ra “casa”. Pelo menos é desta 
forma que se entende o convi-
te feito pela Direção Nacional 
do PSDB a Rocha. O senador 
recebeu em seu gabinete, em 
Brasília, uma comitiva das li-
deranças nacionais da legenda 
e está bem próximo de assinar 
sua filiação para retornar ao ni-
nho tucano. A volta de Rocha ao 
PSDB deve causar mudanças 
significativas na estrutura do 
Diretório Estadual do partido.

A saída de lideranças impor-
tantes na legenda não será algo 
inesperado, principalmente de-
vido às alianças que serão feitas 
para as eleições do ano que vem. 
O PSDB não deverá continuar ao 
lado de Flávio Dino como acon-
teceu em 2014. E essa tendência 
pode antecipar a saída de Car-
los Brandão (vice-governador e 
presidente do PSDB estadual), 
Neto Evangelista (secretário de 
Estado de Desenvolvimento So-
cial), Pinto Itamaraty (suplente 
do senador Roberto Rocha e vice-

presidente do PSDB estadual) e 
Luís Fernando Silva (prefeito de 
São José de Ribamar), que hoje 
são ligados ao projeto de Dino 
de alguma forma. 

Apesar da situação atual, a 
saída destes integrantes do PSDB 
não está confirmada. O próprio 
Carlos Brandão já deixou claro 
ter recebido convites para mu-
dar de legenda, mas afirma, para 
interlocutores, que não deverá 
sair do ninho tucano, pelo menos 
não até dezembro. Esta semana, 

por exemplo, especulou-se a ida 
de Brandão para o PP, mas logo 
essa informação foi desmentida 
pelo vice-governador. 

No fim do ano, o PSDB rea-
lizará sua convenção nacional 
para definir seus verdadeiros ca-
minhos políticos para 2018. Até 
lá, muita coisa deverá acontecer 
no PSDB. Em novembro, ocor-
rem as convenções municipais 
e, em novembro, as estaduais, e 
é justamente isso que manterá 
Brandão e seus aliados no partido.

Caso as definições não agra-
dem aos tucanos ligados ao gover-
nador Flávio Dino, a debandada 
do PSDB deverá ser confirma-
da. Dentro do Diretório Esta-
dual, o desejo é que ninguém 
saia do partido. No entanto, 
quem se sentir desconfortável, 
vai ter que decidir se ficará ao 
lado da orientação nacional 
ou se permanecerá seguindo 
a aliança com o PCdoB. Nes-
ta segunda hipótese, a saída do 
PSDB será inevitável. 

O ministro Roberto Barro-
so, do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), arquivou o inquérito 
contra o deputado federal José 
Reinaldo Tavares (PSB). A decisão 
pelo arquivamento aconteceu 
após pedido do procurador-ge-
ral da República, Rodrigo Janot, 
que manifestou-se contrário à 
sequência da investigação contra 
o ex-governador do Maranhão. 

O parlamentar maranhense 
era suspeito de ter sido coniven-
te, quando era governador do 
Maranhão, com suposta propi-
na recebida da Odebrecht pelo 

então procurador-geral de seu 
estado, Ulisses César Martins de 
Sousa. Com a decisão do magis-
trado do STF, José Reinaldo está 
oficialmente fora da Lava-Jato.

A decisão do ministro seguiu 
o entendimento da defesa e o 
parecer do Ministério Público 
Federal (MPF), apontando pres-
crição das penas que poderiam 
ser aplicadas ao parlamentar em 
caso de condenação.

Ao se manifestar, o procura-
dor-geral da República destacou 
que a documentação apresen-
tada atestava que Zé Reinaldo 

tem mais de 70 anos e pontuou 
que, nesses casos, o prazo pres-
cricional cai pela metade.

“Considerando que as penas 
máximas cominadas aos delitos 
sob investigação variam de 6 a 12 
anos, normalmente prescreveriam 
em 12 ou 16 anos, respectivamen-
te, nos termos do art. 109, incisos 
II e III, do Código Penal. Com a di-
minuição decorrente da idade do 
Deputado Federal José Reinaldo 
Carneiro Tavares, tais lapsos cro-
nológicos caem para 6 e 8 anos. 
Como os fatos em apuração re-
montam aos anos de 2006 e 2007, 

é forçoso reconhecer a prescrição 
da pretensão da punitiva do Estado 
em relação a José Reinaldo Car-
neiro Tavares”, despachou Janot.

Senado

Com o arquivamento do in-
quérito, o deputado federal José 
Reinaldo terá certa tranquilidade 
para articular sua pré-candidatura 
ao Senado. Ele, que segue em bus-
ca do apoio do governador Flávio 
Dino (PCdoB), não esconde que 
seu desejo é concorrer à Câma-
ra Alta no ano que vem. (P.T.Jr.)   

ARQUIVADO

STF livra José Reinaldo da Lava-Jato

Madeira defende término de aliança entre PSDB e PCdoB
Quem está de olho nos re-

sultados destas convenções é 
o ex-prefeito de Imperatriz, 
Sebastião Madeira, principal 
articulador do retorno de Ro-
berto Rocha ao partido. Prin-
cipal opositor à aliança com o 
PCdoB, Madeira está há tempos 
se articulando junto ao Dire-
tório Nacional para encerrar o 
apoio dos tucanos a Flávio Dino.

O estopim para convencer o 
Diretório Nacional a quebrar a 

aliança com o PCdoB foi justa-
mente o ato público do início do 
mês em São Luís, quando o go-
vernador Flávio Dino deu provas 
de que apoiará o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva nas 
eleições de 2018, caso Lula es-
teja apto a concorrer. Aquele 
ato mostrou claramente que o 
PCdoB está unido ao PT, algo 
que desagrada o PSDB, que 
terá candidato próprio para a 
disputa presidencial.

Em 2014, apesar das divergên-
cias ideológicas históricas dos 
dois partidos, o PSDB só apoiou 
a candidatura de Dino porque 
o PT apoiava a candidatura de 
Edinho Lobão (PMDB). Logo, é 
impensável imaginar PT e PSDB 
juntos no palanque mesmo que 
seja para apoiar a reeleição do 
governador maranhense.

“Eu luto desde o início do ano 
para tirar o partido da coliga-
ção do Flávio. É uma situação 

esdrúxula. O PSDB participar 
do projeto do Flávio é como se 
fosse um Frankenstein, não tem 
nada a ver. O PSDB é sempre di-
reita. Todo o entorno do Flávio 
chama o PSDB de golpista. Há 
quatro anos, o PT não estava na 
coligação do Flávio. O PT apoia-
va o Edinho Lobão. A festa que 
o Flávio fez para o Lula mostra 
claramente que o PCdoB é mais 
Lula do que o próprio PT”, disse 
Madeira a O Imparcial.

Diz o documento dos engenheiros que com “a con-
solidação do golpe ao mandato de Dilma Rousseff, a 
engenharia brasileira sofre um inaceitável processo 
de criminalização, com empresas nacionais fechadas, 
obras paralisadas e milhares de profissionais demiti-
dos”. Repudia a corrupção e a desnacionalização da 
economia em curso no Brasil. 

Volta entortada
Assim como em 2011, quando ele negociou “por cima” 

a saída do PSDB e a entrada no PSB, indo diretamente ao 
então mandachuva do PSB, governador Eduardo Campos, 
o hoje senador Roberto Rocha faz o mesmo movimento no 
sentido inverso. Definiu com o presidente em exercício do 
PSDB, senador Tasso Jereissati, e o governador de São Paulo, 
Geraldo Alckmin, a volta às origens tucanas. Só falta a filiação. 

Roberto Rocha já acertou tudo para retornar ao ninho 
tucano, depois que viu as portas do PSB irem se fechando 
à sua frente, coincidentemente na esteira de seu projeto de 
disputar o governo do Maranhão em 2018, obviamente con-
tra Flávio Dino. Rocha “perdeu” eleição em Imperatriz, com 
Ildon Marques, que levou do PMDB. Em Balsas, o seu irmão 
Rochina nem concorreu à reeleição, e em São Luís, o filho, 
Roberto Rocha Júnior, se aventurou como vice de Wellington 
do Curso, quando tinha condições de ser reeleito vereador. 

Hoje, o PSDB tem um projeto de governar o Brasil, com Ge-
raldo Alckmin ou o prefeito de São Paulo, João Doria. Como 
não cabem dois candidatos, um deles vai sobrar, no caso, Do-
ria. Na esteira da disputa presidencial, os tucanos precisam de 
candidatura de peso nos estados. Roberto Rocha, um tucano 
de “sangue”, se enquadra. Mas, para concorrer ao governo do 
Maranhão, ele mesmo já tomou a posição de opositor a Flá-
vio Dino, de quem recebeu o apoio decisivo no fim da campa-
nha de 2014 para ganhar a vaga de senador, de Gastão Vieira. 

Ganhando ou perdendo o governo, com o mandato até 
2022, Rocha não perde nada. Só tem a ganhar, pois, em tese, 
estaria habilitado para novo embate quatro anos à frente. O 
PSB, por sua vez, está praticamente definido que marchará 
em 2018 com Flávio Dino, conforme decisão já anunciada 
pelo diretório regional, num momento crítico no âmbito 
nacional, com o partido rachado, com a debandada em 
vias de se tornar realidade, de aproximadamente oito de-
putados federais, dentre os quais José Reinaldo Tavares, 
que refuga “comunismo”, mas está afinado com Flávio Dino.

Mistura aprendida
Quem vive pregando que o governador Flávio Dino não dei-

xou a toga e que não tem carisma nem sabe se “misturar” ao povo 
precisa mudar rapidamente de opinião. Dino não só se mistu-
ra bem como o povão, como recebe paparico por onde anda.

Jeitão de abraçar 
“É sucesso com o povo, posando para fotos e sendo ad-

mirado até por quem não gosta de comunista”, diz, brin-
cando, um entusiasmado deputado que o acompanha em 
várias caminhadas pelo interior do Maranhão. Diz que Dino 
aprendeu mais do que se imagina a forma de lidar com o 
povo e lideranças municipais. 

Jogo jogado (1)
O vice-governador Carlos Brandão está cauteloso quan-

to à entrada de Roberto Rocha no PSDB, que ele preside no 
Maranhão. O partido está aberto a qualquer filiação, diz 
um tucano, desde que seja indicado pela direção. No caso 
de um senador da República entrar “por cima”, convidado 
pela cúpula, o cenário muda, com figurino e tudo. 

Jogo jogado (2)
Brandão tem que se acautelar para não ser atropelado. 

Roberto Rocha já vem se movimentando com o ex-prefeito 
de Imperatriz, Sebastião Madeira, que sonha com um man-
dato de senador e não teria espaço em uma candidatura pou-
co expressiva. Agora, o jogo de 2018 já começa a ser jogado.   

Gigante abalado 
Aí vem mais barulho na esteira do escândalo das dela-

ções dos donos e executivos da JBS, que espalharam man-
chetes mundo afora, dada a grandiosidade da holding do 
grupo J&F. A CPI mista do Congresso Nacional vai investi-
gar as entranhas dos investimentos tomados pelo grupo 
ao BNDES, o que o tornou gigante em lucro e corrupção. 

Do Maranhão, vão participar 
da CPI da JBS os senadores 
João Alberto (PMDB), Rober-
to Rocha (PSB) e os deputa-
dos Weverton Rocha, líder do 
PDT, e Juscelino Filho, presi-
dente regional do DEM. Os 
empréstimos da J&F trans-
correram de 2007 a 2016. Vale 
destacar que, em 2016, ou-
tra CPI do BNDES tratou do 
mesmo tema e foi conclu-
ída com vários pedidos de 
indiciamento.

O 11º Congresso Na-
cional de Sindicatos 
de Engenheiros (Con-
senge), realizado em 
Curitiba, “República 
da Lava-Jato”, divul-
gou carta aberta, em 
que prega urgência 
de um projeto de país 
comprometido com 
a engenharia brasi-
leira, a soberania na-
cional e a classe tra-
balhadora.



 NUNA NETO
Nessa data, O Imparcial 

trouxe como destaque 
a seguinte manchete: 

Sindicato dos Professores
apoia "pente-fi 

no" na folha. Após O 
Imparcial divulgar que 

professores recebiam sem 
trabalhar, a presidente do 
Sinproesemma, Benedita 

Costa, se pronunciou 
positivamente

sobre a auditoria 
interna realizada pela 

Secretaria de Estado 
da Educação e pediu a 

posterior exoneração dos 
profi ssionais irregulares. 

Ela explicou
que o problema é 

antigo, vem se arrastando 
há várias gestões, e que o 

sindicato já teria solicitado 
diversas vezes que uma 

auditoria fosse realizada.
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O Ministério Público apresentou denúncia 
por corrupção e lavagem de dinheiro contra o 
ex-presidente. O procurador Deltan Dallagnol 

apontou Lula como o principal mentor de 
todo esquema de propinas e que ele 
teria recebido cerca de R$ 3,7 milhões.  

PÁGINA TRÊS

"Comandante 
máximo do 
esquema de 
corrupção"

Lula lá...
Hoje, o Ministério 
Público Federal 

acusa o senhor Luiz 
Inácio Lula da Silva 
como comandante 

máximo do esquema 
de corrupção

Sindicato dos Professores 
apoia "pente-fi no" na folha

Após O Imparcial divulgar que professores recebiam sem trabalhar, a presidente do Sinproesemma, Benedita Costa, se pronunciou positivamente
sobre a auditoria interna realizada pela Secretaria de Estado da Educação e pediu a posterior exoneração dos profi ssionais irregulares. Ela explicou 

que o problema é antigo, vem se arrastando há várias gestões, e que o sindicato já teria solicitado diversas vezes que uma auditoria fosse realizada. VIDA

GANHANDO  SEM TRABALHAR

Benefi ciários podem ter acesso ao cartão que 
assegura às crianças entre 4 e 7 anos de idade a 

possibilidade da gratuidade do transporte já pre-
visto em lei, evitando o constrangimento na catra-
ca. A emissão do documento está sendo realizada 
no Terminal de Integração do bairro da Cohama.

VIDA

Pagamento do seguro-defeso 
é um problema político,

diz federação dos 
pescadores  do  Maranhão

VIDA

Festas nas dependências 
do Campus da UFMA 

continuam suspensas por 
tempo indeterminado

VIDA

Inscrições para nove ofi cinas 
ofertadas pela XI Semana 

de Teatro estão abertas 
até o preenchimento de vagas

IMPAR

POLÍTICA

Candidatos a 
prefeito assinam 
compromisso de 
sustentabilidade

População  demonstra 
pouco interesse 

pelas campanhas, diz 
cientista político

POLÍTICA

Edivaldo Júnior e 
Wellington abrem 
vantagem, aponta 

pesquisa Ibope
POLÍTICA

Vento, ventania....
HONORIO MOREIRA\OIMP\D.A PRESS

kitesurfi stas ocupam orla

Cartão Criança 
pode ser adquirido no 
Terminal da Cohama

EU ACREDITO !
Sampaio Corrêa anuncia 

novos reforços para reta fi nal

VALE VAGA NA FINAL
 Moto Club ainda indefi nido 

para enfrentar o Volta Redonda
ESPORTES

ESPORTES

ESPORTES
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Retrato 
dahistória

O capitalismo é um Sistema caracterizado 
pela sua força na geração de riqueza, porém 
não sabe distribuí-la. O Comunismo e o So-
cialismo sabem distribuir riqueza, mas têm 
pouca competência em gerá-la. Entretanto, 
o Cooperativismo é o único Sistema econô-
mico que sabe concretizar as duas tarefas: 
gerar riqueza e distribuí-la.

Cooperativismo é a união de pessoas para 
criação de riqueza sob uma base de gestão 
democrática e a distribuição desta de uma 
forma equitativa. Uma cooperativa é uma as-
sociação autônoma de pessoas (acima de 20) 
que se juntem, voluntariamente, para satis-
fazer aspirações e necessidades econômicas, 
sociais e/ou culturais comuns, por meio de 
uma empresa de propriedade coletiva e de-
mocraticamente gerida.

Forte de valores como equidade, solida-
riedade, gestão compartilhada, valorização 
e priorização do capital humano em detri-
mento do capital financeiro, distribuição, e 
sustentabilidade, o Cooperativismo é mui-
to mais que um negócio, é uma filosofia ca-
paz de unir desenvolvimento econômico e 
bem-estar social. É um modelo alternativo 
que combina produtividade e responsabili-
dade social e que busca uma sociedade prós-
pera, mais justa e mais humana.

O cooperativismo é um movimento que 
gera hoje qualidade de vida para mais de um 
bilhão de cooperados no mundo. Este núme-
ro é muito superior aos 328 milhões de acio-
nistas de empresas de capital no mundo. O 

O Sítio Santo Antônio da Alegria ou Sítio do Físico (deno-
minação popular dada ao local devido ao seu proprietário, o 
físico-mor da então Capitania Geral do Maranhão, Antônio José 
Pereira da Silva) está situado às margens do Rio Bacanga, em 
um terreno de 100 hectares. Esse foi o maior complexo indus-
trial do estado, considerado também o primeiro parque indus-
trial planificado do Brasil. No local, foi iniciada a construção de 
composto de indústrias de beneficiamento de arroz, sal, couro 
curtido, pólvora, cera, vela e cerâmica. Além disso, após a morte 
do físico em 1817, passou a fabricar fogos de artifícios.No ter-
reno havia também uma casa grande – alpendrada e calçada de 
cantaria e cerâmica –, uma igreja e uma senzala, assim com as 
antigas casas de engenho. Do conjunto de edificações, resistem 
atualmente ruínas da muralha, de alguns poços, uma escada-
ria, rampas, tanques e a fornalha. (Foto: Sítio do Físico_1995)

ARQUIVO/OIMPARCIAL

A nova ameaça 
nuclear

Responsável: Zezé Arruda

 E-mail: zezearruda@oimparcial.com.br

cooperativismo emprega atualmente mais de 
100 milhões de pessoas. Nos Estados Unidos, 
a população cooperativista é de 120 milhões 
de pessoas. No Brasil, segundo a Organização 
das Cooperativas Brasileiras -OCB, existem 
hoje no país cerca de 6.700 cooperativas com 
mais de 9 milhões de associados e cerca de 300 
mil funcionários. As cooperativas atuam em 
13 segmentos diferentes. Porém, um pouco 
menos da metade das cooperativas brasilei-
ras atuam nos setores de agropecuária e de 
crédito congregando 4 milhões de associados 
de um total de 9 milhões. No Maranhão, há 
cerca de 600 cooperativas. Porém, menos de 
100 têm suas documentações em dia.

Para apreendemos a importâncias das 
cooperativas em relação aos bancos, bas-
ta observemos, por exemplo, o desempeno 
dos bancos. Os lucros das agências bancarias 
de São Luís têm seu paradeiro nos grandes 
centros financeiros do País, deixando a co-
munidade ludovicense e a economia local 
carente de recursos para o desenvolvimento 
de suas atividades. Em nível nacional, ape-
nas nas regiões Sudeste e Centro-oeste que 
o volume das captações dos bancos é menor 
que o volume dos investimentos (emprésti-
mo, financiamentos, etc.). Isto mostra que 
tais regiões recebem recursos externos vin-
do das outras regiões.

Diferentemente do sistema bancário, o 
cooperativismo é um mecanismo que pro-
porciona que os recursos fiquem nos mu-
nicípios e beneficiem seus titulares. As co-
operativas de crédito, por exemplo, é um 
importante mecanismo para implemen-
tar ações que promovam a inserção de co-
munidades carentes na cadeia produtiva e 
fomentar, portanto, o crescimento econô-
mico. Suas vantagens são enormes, pois a 
cooperativa de crédito é dirigida e contro-
lada pelos próprios cooperados, todos os 

associados têm acesso ao crédito sem dis-
tinção, e com menor custo operacional em 
relação aos bancos, menor taxa de juros 
nas operações de crédito, menores tarifas 
de prestação de serviços, menos impostos 
e tributos, e maior rendimento nas aplica-
ções financeiras. A concessão do crédito é 
imediata e sem burocracia, o atendimento 
é personalizado, a aplicação dos recursos é 
feita na própria classe e as sobras e exceden-
tes são distribuídas entre os cooperados. Além 
disso, as cooperativas têm um fundo de assis-
tência aos cooperados e um fundo de reserva.

Ficou comprovado que as cooperativas 
exercem um papel fundamental no desen-
volvimento econômico e social de centenas 
de milhões de pessoas pelo mundo. Portanto, 
cabe a todos: governos, cooperativas e as or-
ganizações representativas do setor de encon-
trar as formas de dar ênfase à decisão da ONU.

As universidades precisam contribuir com 
esse movimento, por exemplo, criando cursos 
relacionados como o de “Gestão de Cooperati-
vas”, etc. As secretarias de trabalha e renda devem 
dar mais importância a esta ferramenta extra-
ordinário de combate à pobreza e à desigual-
dade. O SEBRAE e a FIEMA podendo também 
ter um papel fundamental no fortalecimento 
do setor. Salientamos a bela inciativa da Asso-
ciação Comercial do Maranhão que instalou 
a cooperativa de crédito dos empresários do 
Maranhão. Também, a Organização das Co-
operativas do Estado do Maranhão -OCEMA 
e os órgãos municipais competentes pelo es-
forço na definição e implantação da Política 
Municipal de Cooperativismo.

Devemos sensibilizar sobre a importân-
cia desta ferramenta econômica e social, e 
de promover a criação e o desenvolvimen-
to desse modelo que, nos últimos anos, vem 
atraindo o interesse tanto dos economistas 
como dos empreendedores.

Economizar pelo menos R$ 1 bilhão 
por ano é uma das metas do Programa 
de Demissão Voluntária (PDV ) lançado 
pelo Executivo. Desde ontem, os servi-
dores poderão pedir desligamento do 
serviço público, redução de jornada para 
seis ou quatro horas diárias, ou licen-
ça incentivada por três anos. O prazo 
de adesão termina em 31 de dezembro. 
Além do PDV, a realização de concursos 
públicos está congelada, ou seja, não há 
intenção de preencher os cargos vagos. 
Hoje, a União desembolsa R$ 284 bi-
lhões, anualmente, com a folha salarial 
dos 640 mil servidores ativos, aposenta-
dos e pensionistas. É a segunda maior 
despesa, atrás da Previdência Social, que 
consome R$ 559 bilhões por ano.

Máquina enxuta não quer dizer má-
quina ineficiente. É preciso capacitar 
os servidores para a realização de ta-
refas com mais presteza e eficiência. 
Hoje, a população padece ante o mau 

atendimento das demandas nas repar-
tições. Não bastasse, enfrenta as bar-
reiras impostas pela burocracia. Todos 
esses fatores devem ser considerados 
na revisão da estrutura funcional do 
Executivo a fim de que não haja danos 
às políticas públicas ou descontinui-
dade de programas essenciais.

A favor da economicidade, é indis-
pensável rever as tabelas de salários. Al-
gumas categorias são contempladas com 
elevados rendimentos nos níveis iniciais, 
enquanto outras têm proventos muito 
baixos. A modernização tem de contem-
plar mecanismos de avaliação de quali-
dade e de produtividade do servidor. A 
distribuição do funcionalismo é outra 
exigência que se impõe. Concentra-se 
elevado número de pessoas em deter-
minados órgãos, enquanto outros são 
carentes de recursos humanos.

Rever o tamanho e a estrutura do 
Executivo é medida esperada há mui-

to tempo. Mas será insuficiente se não 
vier acompanhada da extinção de sig-
nificativo número de funções e cargos 
comissionados, a maioria deles parte 
da cesta de moedas de barganhas entre 
o Executivo, o Congresso Nacional e os 
apoiadores de campanha. Para diminuir 
a despesa, é necessário ainda eliminar 
mordomias, como carros oficiais, alu-
guéis de jatinho, passagens aéreas, auxí-
lio-moradia e muitos outros benefícios 
incompatíveis com a realidade do país.

A iniciativa do Executivo precisa ins-
pirar decisão semelhante ao Legislativo e 
ao Judiciário, que, embora paguem altos 
salários, não oferecem serviços à altura 
do que a população busca. O caixa da 
União é único e dele sai o dinheiro para 
o financiamento dos Três Poderes. Se um 
economiza e dois seguem na gastança de-
senfreada, o país continuará enxugando 
gelo, e o perseguido equilíbrio das con-
tas públicas dificilmente será alcançado.

SOFIANE 
LABIDI
PRESIDENTE 
DA ACADEMIA 
MARANHENSE 
DE CIÊNCIA

Em tempos de retrocessos notáveis, a escalada mi-
litar que opõe a Coreia do Norte aos Estados Unidos, 
a par de tantos eventos imponderáveis, é o que mais 
tem preocupado e assustado a comunidade interna-
cional, entre o insólito e o sem noção. Bem além de 
meros delírios anacrônicos, alheios à racionalidade 
moderna, a questão envolve elementos estratégicos 
complexos, com todos os ingredientes para agravar-
se com imprevisível desenlace. Afinal, o que estaria a 
opor países tão distantes e díspares — e de forma tão 
grave — ainda que por resquícios de guerra do século 
passado, com seus belicosos caciques a ameaçarem-se 
com bombas atômicas, bombas reais, algo que parecia 
banido da inteligência e da humanidade?

A outra desconcertante pergunta é como a Coreia do 
Norte, de tão limitados recursos, de rasteira ditadura tão 
caricata a evocar o cinema mudo de Chaplin, com tantas 
condenações internacionais, aparentemente abandonada 
por seus aliados, como, mesmo assim, conseguiria efetivar 
seu ameaçador programa nuclear e de mísseis balísticos?

A resposta dos think tanks das relações internacio-
nais parece convincente: o que está em jogo é a partilha 
de poder na Península da Coreia. A queda do regime de 
Pionguiangue seria o fim da divisão coreana — a queda 
do último muro de Berlin — com advento de país único, 
potência regional para o ocidente, um novo Japão aliado 
aos Estados Unidos, e que enfraqueceria drasticamente a 
presença chinesa na região, fronteira não apenas ideoló-
gica, mas de confronto de poder econômico, como nas ra-
zões imperecíveis do velho e bom materialismo histórico.

Bem, por isso a China é a principal fiadora do regime de 
Kim Jong-un, detentora de 90% de seu comércio externo e 
clara interessada na estabilidade do país, ainda que impa-
ciente com a rebeldia agressiva e irracional de seu prote-
gé. Todos os embargos impostos em sete sanções da ONU 
foram, até o momento, insuficientes para cessar a corrida 
atômica, com pressões e sanções comerciais chanceladas 
também por Pequim e Moscou sem resultados. O novo 
passo, na forma de outra resolução da ONU, contempla 
agora embargo de petróleo, o que pode imobilizar o de-
pendente país desde a máquina militar convencional até 
a enigmática parafernália nuclear. A deliberação acerca 
da medida, a ocorrer só com unanimidade das superpo-
tências será difícil prova para a diplomacia chinesa: como 
dar estabilidade à Coreia do Norte, se sufocando sua úni-
ca fonte de poder? Como ficaria seu ditador hereditário, 
privado da política de terror atômico que sustenta seu 
precário regime de cidadania escrava?

Em outro lado da questão, são improváveis conces-
sões apaziguadoras às reivindicações de Kim Jong-un, 
com o reconhecimento de seu governo por Washing-
ton e Seul. Entre as duas Coreias, mais de meio século 
após a guerra vige apenas armistício, mas não tratado 
de paz, em conflito que juridicamente ainda não ter-
minou. Tal status provisório é o que permite mano-
bras conjuntas e a ostensiva presença militar norte 
americana em bases ao sul da península, lamentável 
forma de paz armada que se consolidou interpartes. 
A história parece não reservar espaço para inocentes.

Por último, mas não com menos importância, resta 
desvendar qual seria o papel da Rússia em tal quebra-
cabeça, diante da presença de seus antagonistas históri-
cos, Estados Unidos e China, agora confrontados em um 
mesmo potencial teatro de guerra. A versão insólita de 
um Putin apaziguador, chamando ao diálogo e à nego-
ciação, bem revela a complexidade da explosiva questão, 
em que palavras soam divorciadas de intenções.

São todas essas perguntas em aberto que demonstram 
a imprevisibilidade e os riscos da escalada nuclear. Pese 
embora as superpotências não colidam abertamente, tem-
se todo um emaranhado de interesses dissimulados, de 
duplos discursos, com negociações secretas e pactos in-
confessáveis, ao total arrepio do direito internacional clás-
sico.Crise agravada ainda na forma de comunicação entre 
contendores, que sem tradicionais canais diplomáticos, 
trocam insultos boquirrotos de Internet, com os protago-
nistas e detentores formais de poder atômico a banalizar e 
a escancarar o efetivo risco a que se expões a desassosse-
gada humanidade. Como no manifesto histórico de Ber-
trand Russell e de Albert Einstein, em 1955, conducente à 
criação das Conferências de Pugwash, de grande impor-
tância na política de desarmamento, resta sempre evocar: 
“Pensemos em nossa humanidade!”.

JORGE FONTOURA
ADVOGADO E PROFESSOR
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Atente aos sintomas
•	 Dores	de	cabeça,	sobretudo	se	forem	incomuns	e	contínuas,	além	de	vômitos	

frequentes	pela	manhã	ou	com	piora	ao	longo	do	dia;

•	 Perda	de	peso	inexplicada,	febre	e	sudorese	noturna;

•	 Inchaço	abdominal;

•	 Dores	nos	membros	e	inchaços	sem	qualquer	sinal	de	infecção	ou	trauma;

•	 Caroços	ou	inchaços,	especialmente	se	forem	indolores	e	não	
acompanhados	de	febre	–	além	de	outros	sinais	de	infecção;	

•	 Tontura,	perda	de	equilíbrio	ou	coordenação;

•	 Tosse	persistente	ou	falta	de	ar;	

•	 Palidez,	dor	óssea	e	hematomas	ou	sangramentos	pelo	corpo;

•	 Alterações	oculares:	embranquecimento	da	pupila,	estrabismo	recente,	
perda	visual,	hematomas	ou	inchaço	ao	redor	dos	olhos.

Segunda edição do Projeto Amiguinhos de Ana Letícia será realizada neste sábado, na Lagoa da 
Jansen, para chamar a atenção da sociedade sobre os sintomas do câncer em crianças e jovens

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

Alerta para o câncer 
infantojuvenil

PATRICIA CUNHA

Q
uando fala de Ana Letícia, o pai dela, 
o promotor de Justiça Luis Samaro-
ne Batalha Carvalho, se emociona. 
Ana faleceu em 2015 logo após ter 

completado 5 anos. Ela tinha Leucemia Lin-
foide Aguda (LLA), um câncer diagnostica-
do após 1 ano que ela vinha desenvolvendo 
os sintomas. Desde então, a vida da família 
nunca mais foi a mesma. “Falar dela é emo-
cionante em qualquer situação. A gente tem 
aprendido a caminhar agora sem ela. Mas é 
muito difícil. Muito difícil. Ela era o centro da 
nossa família, de tudo que fazíamos. Era uma 
criança muito feliz, muito perspicaz, muito 
observadora, inteligente, amável...”, diz com 
a voz embargada.

Descobrir que uma criança ou um ado-
lescente tem câncer é algo terrível. Afinal, 
nenhum pai e nenhuma mãe estão prepara-
dos para receber tal notícia. Porém, quando a 
doença é descoberta logo no começo, a pos-
sibilidade de cura é muito maior.  O diagnós-
tico precoce do câncer infantojuvenil pode 
representar o início da cura.

É para alertar pais, familiares, professores, 
população em geral para os sintomas preco-
ces do câncer, que será realizado pela segun-
da vez o Projeto Amiguinhos da Ana Letícia, 
amanhã, às 17h, na Praça do Foguete (Lagoa 
da Jansen).

A intenção, segundo uma das organiza-
doras, Priscilla Carvalho, tia de Ana Letícia, 
é que a ação integre o calendário da cidade, 
assim como Outubro Rosa, por exemplo. “É o 
Setembro Dourado, mês de conscientização 
do câncer infantil, um alerta que já acontece 
em outras cidades e agora queremos que ele 
faça parte de São Luís também”.

Desde que Ana Letícia faleceu, em maio de 
2015, familiares e amigos se doam em ações 
solidárias para crianças carentes e pacientes 
com câncer. Ana Letícia se internou no hos-
pital AC Camargo (em São Paulo) no dia 26 
de fevereiro de 2015, data em que comple-
tou 5 anos. Segundo a tia, ela já vinha apre-
sentando os sintomas há 1 ano e nenhum 
médico havia dado um diagnóstico, até que 
uma amiga indicou um médico oncologista. 
Quando foi diagnosticada a doença já estava 
avançada. “Apesar das boas chances de cura 
que  o médico deu em São Paulo, desde que 
ela chegou, foi para UTI, depois para quar-
tos de ambulatório, passou poucos dias no 
apartamento que alugamos. Acredito que, por 
ter ficado muito tempo internada, ela teve 
infecções e, como estava 
com a imunidade mui-
to baixa, não resistiu”, 

lamenta Priscilla.
Ana era a única filha do casal. Samarone 

conta que eles penaram muito até receber 
o diagnóstico. “Mesmo o médico é um pou-
co ignorante em outras questões diferentes da 
sua especialidade. Por isso que esse projeto é 
importante, para que as pessoas não deixem de 
investigar os sintomas, de se informar. Porque 
tudo que nós sabemos hoje, nós soubemos após 
ter passado por isso. Se nós tivéssemos tido essas 
informações, talvez a gente tivesse outra atitu-
de. Se tivesse um diagnóstico mais rápido, tal-
vez a nossa filha tivesse tido outra resposta ao 
tratamento. Quanto mais rápido o tratamento, 
maiores as chances de cura”, aponta.  

Com o projeto, eles pretendem alertar outras 
pessoas para que não passem pelo que passaram. 
“Na verdade, o projeto surgiu  também com uma 
necessidade nossa de direcionar, canalizar essa 
nossa perplexidade, essa dor imensa que a gente 
ainda sente e que não vai passar nunca. A gente 
aprende a conviver, mas não passa. Tudo o que 
a gente faz, da hora que a gente acorda, em to-
dos os momentos, tudo nos faz lembrar ela, tudo 
pensamos nela”, lamenta o pai. INFORMAÇÃO

Do diagnóstico para o tratamento e falecimento foram três meses. A 
duração do tratamento de Ana Leticia seria de dois anos, caso a doença ti-
vesse sido diagnosticada mais cedo.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer já represen-
ta a primeira causa de mortalidade no Brasil na faixa etária de 1 a 19 anos. 
São cerca de 12 mil novos casos por ano. Diagnóstico precoce e tratamento 
imediato aumentam as chances de cura da doença em até 70%. Importante 
que pais e familiares procurem um médico caso a criança ou adolescente 
apresente sintomas que podem aparecer a qualquer momento, como: do-
res de cabeça, sobretudo se forem incomuns e contínuas, além de vômitos 
frequentes pela manhã ou com piora ao longo do dia; perda de peso inex-
plicada, febre e sudorese noturna, entre outros (veja quadro abaixo).  Caso 
o problema persista, retorne ao médico e insista em um diagnóstico mais 
detalhado ou consulte uma segunda opinião.

 A doença é a segunda maior causa de morte de crianças e adolescentes 
no país de 1 a 19 anos, atrás apenas de acidentes e violência, ou seja, o cân-
cer é a primeira causa de mortes por doença. 

SERVIÇO
O quê? Projeto Amiguinhos da Ana Letícia
Quando? Amanhã, às 17h
Onde? Praça do Foguete (Lagoa da Jansen)
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Três homens e dois adolescentes agiam audaciosamente, furtando motocicletas 
do interiordas  instalações da Polícia Militar em Itapecuru-Mirim. Com as prisões,

a polícia identificou uma organização criminosa que agia na região

Bandidos furtavam
motos de dentro do 
quartel da Polícia

BARREIRINHAS

Venezuelano vinha 
espalhando pânico

VIDAResponsável: Douglas Cunha  E-mail: dp.cunha47@gmail.com

Policiais militares foram 
acionados pela Ciops para ave-
riguar um suposto furto de apa-
relhos de TV, do Hotel Pesta-
na, no Calhau. Ali, os militares 
constataram que Daví Sodré 
de Jesus, de 30 anos, morador 
de Pedrinhas, havia sido deti-
do levando dois aparelhos de 
TV de 32 polegadas das mar-
cas Phillips e Samsung. Ele foi 
apresentado no Plantão Cen-
tral da Polícia Civil,  sendo au-
tuado em flagrante pelo cri-
me de furto qualificado.(DC)

DOUGLAS CUNHA

P
oliciais militares pren-
deram e apresentaram, 
na Delegacia Regional 
de Itapecuru-Mirim, três 

homens e dois adolescentes, 
suspeitos de furtar quatro mo-
tocicletas de dentro das ins-
talações da 8ª Companhia da 
Polícia Militar, sediada naque-
la cidade. 

Foram autuados na Dele-
gacia Regional de Itapecuru-
Mirim, por associação para o 
crime e furto qualificado, os 
indivíduos Edson Silva Caldei-
ra, conhecido como “Branco”,  
de 26 anos; Waleff Rodrigues 
Costa, de 18 anos; e Jefferson 
Mendes Barreto, de 18 anos; e  

Os  suspeitos foram apresentados na Delegacia Regional e autuados  em  flagrante por furto qualificado

apreendidos pela prática de ato 
infracional análogo aos crimes 
de furto qualificado e associa-
ção para o crime dois adoles-
centes de 15 e 17 anos. 

Com estas prisões, a polí-

cia chegou a outros acusados, 
desmontando, assim, uma or-
ganização criminosa que vinha 
agindo em Itapecuru-Mirim  e 
cidades da região. Foram deti-
dos ainda Edson Silva Caldeira, 

de 26 anos; Marcelo  Silva de 
Souza, de 21; e Luciano de Jesus 
Santos, de 29 anos, conhecido 
como “Facão”. Com o grupo, a 
polícia apreendeu vários obje-
tos, produtos de furtos. 

 Depois de receber denún-
cias e desenvolver uma inves-
tigação preliminar, policiais 
militares da CPTUR, em Bar-
reirinhas, prenderam no povo-
ado Atins, naquele município, 
um homem de nacionalidade 
venezuelana, que se identificou 
como Jhon Reveron, de 31 anos. 
Ele é suspeito de haver pratica-

do vários assaltos na região e vi-
nha espalhando pânico no mu-
nicípio, deixando a população 
em polvorosa. O suspeito não 
apresentou documentos e deve-
rá ser transferido para a capital, 
a fim de ser investigado sobre a 
legalidade de sua permanência 
no país e possíveis crimes que 
tenha praticado. (DC)

AUDÁCIA

Preso 
suspeito 
de furtar 
televisores
em hotel, 
no Calhau



IMPAR
São Luís, sexta-feira, 15 de setembro de 2017

www.oimparcial.com.br

E-mail: samartonymartins@gmail.com

Responsável: Samartony Martins
E-mail: samartonymartins@gmail.com

Cais da Sagração: 

DUAS PERGUNTAS// Michele Cabral

Espetáculo homônimo à obra do escritor 
maranhense Josué Montello conta a história 
do barqueiro Severino, que faz travessia de 

passageiros entre São Luís e Alcântara 

Sobre a 
companhia

A Cia. MiraMundo 
Produções Culturais surgiu 
em 2010, formada por 
um coletivo de artistas 
profissionais, entre atores, 
diretores, cantores, arte-
educadores, acrobatas, 
palhaços e pesquisadores 
de teatro. Tem como 
missão a produção de 
espetáculos teatrais e 
eventos culturais de 
qualidade estética e de 
relevância para o cenário 
cultural do estado do 
Maranhão. Em seu 
repertório, encontram-se 
as seguintes produções 
teatrais: Palita no 
Trapézio, Atrapalhaças!, 
Histórias de todos os 
dias, O piquenique, 
entre outros. Em 2012, a 
Companhia MiraMundo 
ganhou o Prêmio Myriam 
Muniz de Teatro, pela 
Funarte, com o projeto de 
Circulação MiraMundo 
em Repertório- Conexão 
Nordeste, que levou 
a todas as capitais do 
Nordeste e mais 11 cidades 
da região os espetáculos 
Palita no Trapézio e 
História de Todos os Dias. 
Dentro da Pesquisa em 
Teatro, a Companhia 
MiraMundo traz a 
proposta de pesquisar a 
cena no espaço aberto, 
investigando, a partir 
das técnicas do teatro de 
rua, a ocupação, atuação 
e intervenção na cena 
urbana, oferecendo 
gratuitamente a artistas 
um laboratório de 
experimentação da cena 
teatral e sua relação com 
a cidade em parceria com 
a Universidade Federal do 
Maranhão.

SAMARTONY MARTINS 

U
m dos livros mais im-
portantes do escri-
tor maranhense Josué 
Montello, Cais da Sa-

gração, que narra a história do 
barqueiro Severino, o qual, de-
senganado pelo médico, deci-
de fazer uma viagem que deve 
ultrapassar o limite da vida, foi 
adaptado para o teatro. O espe-
táculo homônimo à obra de Jo-
sué Montello será apresentado 
nos dias 19, 20 e 21 de outubro 
de 2017, no Teatro Alcione Na-
zareth, com duas sessões às 15h 
para os alunos do ensino médio 
da rede estadual.  O espetáculo 
voltará a ser encenado nos dias 
17 e 18 de outubro. 

Ambientada na década de 
1940, a história traz como prin-
cipal personagem Mestre Seve-
rino, barqueiro que faz o trans-
porte de passageiros da cidade 
de Alcântara a São Luís. Em uma 
de suas viagens, Mestre Seve-
rino conhece Vanju, mulher de 
vida fácil que sobrevive prosti-
tuindo-se no baixo meretrício, 
na região do Desterro no Centro 
Histórico de São Luís. Apaixo-
nado, Mestre Severino casa-se 
com Vanju e, a partir desta união, 
um mundo tão misterioso e pro-
fundo como o mar que banha 
a Ilha vai desvendando-se. Por 
meio destas personagens, Josué 
Montello revela toda a beleza e 
complexidade da cultura, cos-
tumes e crenças de nosso povo.

Segundo Michele Cabral, pro-
dutora, diretora e responsável 
pela adaptação da obra literá-
ria para a linguagem teatral, o 
espetáculo tem como objetivo 
proporcionar ao público presen-
te uma viagem e conhecimen-
to sobre os costumes da cidade 
de São Luís dos anos de 1940 e 
1950 por meio do romance nar-
rado no litoral nordestino vivido 
pelo personagem Mestre Seve-
rino, um barqueiro que traba-
lha transportando pessoas pela 
costa maranhense. No desenvol-
ver das cenas, sua mentalidade 
de homem rústico do mar vai 
se revelando, assim como seus 
amores. Uma lição de vida que 
ressalta o valor da força de von-
tade. O espetáculo cultural que 
será encenado pela Companhia 
MiraMundo Produções Culturais 
é composto pelos atores: Carlos 
Costa, Diana Mattos, Jyesse Fer-
reira, Rickson Melo e Jura Men-
des. A adaptação do romance, 
direção, sonoplastia e cenografia 
são de Michele Cabral. A ilumi-
nação é de Nina Araújo e a ope-
ração de luz de James Lopes. A 
contrarregragem será realizada 
por Nanny Ribeiro. A produção 
executiva é da Mará Cult Produ-
ções, da produtora cultural An-
dressa Cabral, com trilha sonora 
original de Alan Fonseca.

Michele Cabral explicou que, 
no ano de 2012, foi lançado o Edi-
tal São Luís em Cena, promovido 
pelo governo do estado, realizado 
pela Secretaria de Cultura e Tea-
tro Arthur Azevedo. O edital tinha 
o objetivo de comemorar os 400 
anos da cidade de São Luís pre-

miando propostas artísticas que 
contemplassem obras de escrito-
res maranhenses. Na oportuni-
dade, a Companhia MiraMundo 
Produções propôs a adaptação da 
obra Cais da Sagração, de Josué 
Montello. O espetáculo foi apre-
sentado em duas sessões, uma 
para alunos da rede pública de 
ensino e a outra aberta ao público 
em geral, no mês de setembro de 
2012, no Teatro Arthur Azevedo. 
Em decorrência do ano de 2017 
marcar o centenário de nascimen-
to do escritor maranhense Josué 
Montello, a MiraMundo Produ-
ções Culturais recebeu o convite 
da Casa Josué Montelo e remon-
tou o espetáculo com o propósi-
to de homenageá-lo com quatro 
apresentações da adaptação de 
Cais da Sagração. Andressa Ca-
bral ressaltou que a realização do 
espetáculo permitirá ao público 
a ida ao teatro, uma experiência 
estética, além da apreciação de 
uma das obras mais significativas 
do autor maranhense, que será 
utilizada no Processo Seletivo de 
Acesso à Educação Superior da 
Uema– Paes/2018.

do livro para o teatro

Qual a importância de adaptar Cais da Sagração para o teatro? 
Cais da Sagração é uma obra premiadíssima. Foi publicada em várias línguas de diver-
sos países. Para mim, foi um privilégio fazer esta adaptação, mas também foi uma grande 
responsabilidade ter que levar para o palco essa obra. Foi muito difícil fazer essa adap-
tação, pois não poderíamos levar outra coisa para o palco a não ser a essência de Josué 
Montello que está muito presente em Cais da Sagração. Ele apresenta personagem com 
características muito fortes da cultura maranhense, como no modo de viver e falar, seus 
hábitos e costumes.  

Foi muito difícil fazer transição?   
Fácil não foi. Eu já conhecia Cais da Sagração desde a minha adolescência. Foi uma das 
primeiras obras dos grandes clássicos da literatura que eu li. Quando resolvi adaptá-la, 
fiquei meses e meses maturando qual a melhor forma de fazê-la. Até mesmo porque a 
narrativa de Josué Montello é refinada e muito rica em detalhes. Tive que transforma  
o tempo literário do romance para o tempo do teatro. Uma das características de Josué 
Montello é a fragmentação do tempo. Eu não poderia escrever um texto onde isto não es-
tivesse presente. Foi muito trabalhoso, mas ficamos felizes com o resultado final.

DIVULGAÇÃO



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



JUIZADO

Sampaio encerra treinamentos e define equipe que vai começar jogando em Volta Redonda, 
amanhã. Delegação tricolor seguiu viagem para a 'Cidade do Aço' no fim da tarde de ontem

Eurico tem dez dias para 
se defender de acusações 

Goleiros: Jean e Alex Alves

Laterais:  Esquerdinha, Pedro Costa e Jerffeson Recife

Zagueiros:  Fredson, Paulo Sérgio, Maracás e Odair

Volantes:  Diego Silva, Zaquel e Valderrama

Meias:  Fernando Sobral, Hiltinho, Marlon e Wellington Rato

Atacantes: Reginaldo Júnior, Isac, Uilliam e Felipe Marques

JOGADORES RELACIONADOS

Torcedores vão acompanhar
o jogo no Estádio Castelão
O Departamento de Marketing do Sampaio Corrêa 
divulgou ontem, por meio do site oficial do clube, uma 
intensa programação para o próximo sábado, quando 
espera reunir milhares de bolivianos no Estádio Castelão 
para verem o jogo contra o Volta Redonda por meio de 
um telão em alta definição.
A Sedel liberou os setores 2 e 3 do estádio. “Vai ser um 
evento bonito e recheado de atrações, feito exclusivamente 
para o Universo Tricolor. Para os apaixonados pela Bolívia 
Querida e que merecem todo o nosso respeito. É um 
verdadeiro esquenta para o jogo de volta, onde esperamos 
lotar mais uma vez o Gigante do Outeiro”, diz a nota.
Os ingressos promocionais custarão R$ 5 (meia-entrada). 
Sócios-torcedores têm acesso livre, mas precisam retirar o 
ingresso para participar dos sorteios.  Também começarão 
a ser vendidos no local os ingressos para o jogo da volta, 
marcado para o Castelão. No local haverá atendimento 
novos cadastros de sócios-torcedores.

A caminho da 
primeira batalha

O juiz Guilherme Schilling 
Polo Duarte, do Juizado do 
Torcedor, rejeitou o afasta-
mento imediato do presiden-
te do Vasco, Eurico Miran-
da, após pedido protocolado 
pelo Ministério Público do 
Rio (MP-RJ) ontem. Schilling 
concedeu dez dias para que 
a diretoria do Vasco se ma-
nifeste sobre a acusação de 
ter facilitado acesso a jogos 
para membros de uma torci-
da organizada banida.

Na decisão, o magistrado 
ressalta que é necessário dar 
direito de defesa ao Vasco an-
tes de avaliar o afastamento 
da atual diretoria. Sem entrar 
no mérito do pedido do MP, o 
juiz avalia que o requerimen-
to não exige “tutela de urgên-
cia inaudita altera parte”, isto 
é, o cumprimento integral da 
decisão antes de ouvir o lado 
de Eurico Miranda.

“Não obstante às razões 
invocadas pelo autor, perce-
be-se, de plano, que o caso 
vertente não é de exame da 

medida liminar como tutela 
de urgência inaudita altera 
parte”, diz a decisão.

“Com efeito, tratando-se 
de decisão que carrega em 
seu bojo maior grau de afe-
tação dentro dos quadros as-
sociativos da agremiação ré, 
em respeito aos predicados 
constitucionais do contra-
ditório e da ampla defesa, in 
casu, mostra-se necessária a 
justificação prévia do clube 
réu antes da formação do ju-
ízo de convicção quanto ao 
pedido liminar”, completa o 
documento.

Na manhã de ontem, o Mi-
nistério Público pediu o afas-
tamento imediato de Eurico 
Miranda e da diretoria do Vas-
co, com a convocação de no-
vas eleições. O órgão acusa o 
mandatário de contratar in-
tegrantes da torcida organi-
zada Força Jovem como fun-
cionários em São Januário. A 
torcida em questão está bani-
da desde 2015 por episódios 
de violência.

BADMINTON

Maranhão começa bem nos 
Jogos Escolares da Juventude 

ESPORTES www.oimparcial.com.br
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Tricolor fez último 
treino com bola e 
viajou para Volta 
Redonda, onde 

enfrentará a
 equipe local

NERES PINTO

 

N
ão tem mistério. O 
Sampaio vai enfren-
tar o Volta Redonda 
com sua melhor for-

mação. Foi o que definiu ontem 
pela manhã o técnico Francisco 
Diá. Com o retorno de Diego Sil-
va, liderado pelo Departamento 
Médico, e a volta de Pedro Cos-
ta na lateral-direita, o time fez 
seu último coletivo com Alex Al-
ves; Pedro Costa, Odair Lucas, 
Maracás e Esquerdinha; Zaquel, 
Diego Silva, Fernando Sobral e 
Hiltinho; Felipe Marques e Isac.

A delegação embarcou para 
o Rio de Janeiro, deslocando-
se em seguida para Volta Re-
donda, onde o time ainda pre-
tende realizar hoje um treino 
de reconhecimento do Estádio 
Raulino de Oliveira. 

Apesar do clima de otimismo 
reinante em meio ao grupo de 
jogadores, o meia Fernando So-
bral sugeriu que seja dada muita 
atenção ao adversário, principal-
mente, nesta partida marcada 
para amanhã. “Temos que tratar 
esse primeiro jogo com muita 
seriedade e aplicação, até o úl-
timo minuto. Estamos focados e 
prontos para tentarmos conse-
guir outro bom resultado fora de 
casa”, afirmou o meia sampaíno.

O técnico Francisco Diá, mes-
mo desconfiado com a vantagem 
de fazer o segundo jogo no Cas-
telão, no momento tem o mes-
mo pensamento dos jogadores. 
“O Volta Redonda é uma equipe 
bastante qualificada, que merece 
nosso respeito, mas vamos entrar 
com a mesma intenção dos jogos 
anteriores. Esperamos conseguir 
um resultado positivo para ficar-
mos mais perto da classificação 
no segundo jogo, em casa”.  Por 
isso, o primeiro encontro entre 
as duas equipes é considerado 
como um dos mais importantes.

Na primeira rodada das dis-
putas do badminton nos Jogos 
Escolares da Juventude – JEJ 
2017, etapa infantil, o Mara-
nhão conseguiu bons resulta-
dos no primeiro dia. Os quatro 
alunos-atletas que competiram 
venceram e convenceram.

Na categoria simples mas-
culino, Alan Vinícius e João Xa-
vier ganharam as eliminatórias 
por 2 games a zero.  Na dupla, 
disputando a 1ª fase/grupo, os 
meninos também levaram a me-
lhor, batendo de 2 a 0 na dupla 
do Rio de Janeiro, em um jogo 
relativamente fácil. As meni-
nas do Maranhão, Ana Clara e 
Rebeca Coelho, venceram as 
atletas de Brasília por 2 games 
a 0 na dupla simples. 

“Meu objetivo é ganhar um 
jogo de cada vez, no passo-a-
passo, até chegar à final e con-
seguir disputar o ouro”, disse 
João Xavier, que tem 12 anos de 
idade e é da cidade de Timon.

Para o também timonense, 
Alan Vinícius, o jogo do sim-
ples masculino serviu para ele 

corrigir alguns erros do início 
da partida. O aluno-atleta ven-
ceu o 1º game na fração 21 a 
12 e o 2º game ficou nos 22 a 
20. “Fiz uma boa partida. No 
primeiro game eu estava er-
rando demais, mas consegui 
corrigir e ganhar a disputa. 
Espero, agora, ter bons jogos 
e conseguir medalha”, disse 

o atleta. 
Os Jogos da Juventude vão 

até o dia 21 deste mês. As mo-
dalidades individuais termi-
nam hoje e, amanhã (16), os 
atletas das modalidades coleti-
vas chegam à capital do Paraná 
para o segundo momento da 
maior competição estudantil 
do Brasil.

Meninos do Maranhão começaram bem nos Jogos Escolares da Juventude
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O vice-governador Carlos Brandão recebeu nesta quarta-feira a visita do cônsul-geral dos Estados Unidos em Recife, John Barrett, e sua 
comitiva, que vieram a São Luís para conhecer as potencialidades do Estado e tratar de investimentos

É pra curtir 
n   Nesta sexta-feira, 15, às 22h, 
no Mokai Lounge Bar, tem 
Samba & Pagode Retrô, com 
produção de Mário Carneiro 
Junior. E quem anima a festa 
são dois dos melhores grupos 
da cidade, Sambaceuma e 
Negro Som. 

n   Já no sábado, 16, tem a 
dupla sertaneja Dam & Nay, 
além de forró das antigas.  

n   Kátia Medeiros promove 
neste domingo, 17, a sua 10ª 
Feijoada, no Athenas Bistrô, 
no Turu. A festança terá início 
às 13h (quando será aberto o 
buffet). Fabyana Alves e Kátia 
Berbare vão animar  a festa.

n   Parabéns ao juíz Mário 
Márcio de Almeida Sousa, 
da 1ª vara da Comarca de 
Imperatriz, que entrou em 
exercício no cargo de juiz 
auxiliar de entrância final da 
Comarca de São Luís, quarta-
feira, na Corregedoria Geral 
da Justiça.

n   O centro histórico de São 
Luís vai ser regado a muito 
samba nesta sexta-feira!  É o 
projeto “Bem Dito Samba”, 
que vai acontecer no Buriteco 
Café,  que reúne arquitetura 
colonial, boa gastronomia, 
música de qualidade e muito 
chopp gelado. 

n   Para fazer a batucada foram 
convidados cinco bambas da 
Ilha que prometem sacolejar 
o ambiente.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Governo empossa mais dois 
procuradores aprovados em concurso

PGE

O médico Eduardo Lago, da Clínica Dermos, está participando até este domingo, 17, do Congresso Eu-
ropeu de Dermatologia (26º Congresso EADV), em Genebra, de onde vai trazer muitos conhecimentos 
para aplicar na sua clientela em matéria de rejuvenescimento, cirurgia a laser, botox, psoríase etc

Super Coach 2017
n   A coach Venísia Ferreira está no Rio 

de Janeiro, onde participa até domingo, em Ni-
terói, do Super Coach 2017,  o maior evento desse 

segmento e que reúne profissionais da área 
de todo o Brasil. 

n   Criadora do programa Morfossítense – que tem 
por objetivo levar a pessoa a adotar mudanças 
conscientes por uma vida melhor -  Venísia é 

a única maranhense a compor o time de 
palestrantes do evento.

Manutenção I
n   Quem não gosta de um refrescante banho de piscina, 

em especial nos dias mais quentes? Mas vale lembrar que, 
para garantir a saúde a manutenção da piscina precisa ser 
feita com qualidade e regularidade. 

n   É que o contato do banhista com uma água mal trata-
da pode acarretar algumas infecções transmitidas por bac-
térias, e provocar doenças como diarreia, hepatite A, otite 
e conjuntivites.

Manutenção II
n    Para garantir uma manutenção mais segura nas pisci-

nas, a dica é participar do workshop gratuito sobre o tema, 
que acontece nesse sábado, 16, na loja Potiguar que fica no 
retorno da Forquilha, das 10h às 12h. 

n    As dicas serão dadas pelo instrutor José Nogueira, da 
HTH. Inscrições gratuitas podem ser feitas no site www.apo-
tiguar.com.br ou nas redes sócias da empresa.

Som das micaretas
n   A festa Axé 90 Graus, neste sábado, às 21h, na Casa 

das Dunas, traz de volta a São Luís três astros do axé mu-
sic das antigas: Reinaldinho (ex-Terra Samba), Ninha (ex-
Timbalada) e Tatau (ex-Araketu).

n   Eles estarão no palco para mais de duas horas de re-
pertório, numa alegria contagiante embalada por três vo-
zes que remeterão às melhores micaretas do Brasil.

Feng Shui
n   A Nova Acrópole Organização Internacional em São Luís, 

com sede na Ponta do Farol, vai promover no próximo dia 28, 
das 19h às 22h, o curso de Feng Shui, voltado para iniciantes e 
para aprimoramento de profissionais da área. 

n   Ministrado pelo consultor de Feng Shui, Eduardo Rosa, 
também professor de Filosofia prática da Nova Acrópole, o cur-
so passa ensinamentos sobre esta arte milenar e como aplicá-
la em sua casa ou escritório, obtendo um ambiente harmônico 
e próspero. 

Setembro Verde
n    A Faculdade Estácio de São Luís participou, nesta quarta-feira, 13, da abertura da 

campanha Setembro Verde, da Assembleia Legislativa. 
n   A solenidade aconteceu no Palácio Manuel Beckman, no Calhau, e contou com alu-

nos e professores do curso de Enfermagem da Estácio, além de representantes de institui-
ções de saúde da capital. 

n   A campanha Setembro Verde acontece em todo o país para incentivar a doação de órgãos.

Que beleza!
n   Moda, beleza, tendências e promoções vão se encon-

trar no Rio Anil Shopping, de 21 a 24 desde mês, com a reali-
zação do “Que beleza!”. 

n   Este ano, a proposta é diferenciada, com descontos de 
produtos nas lojas e colocação das ilhas da moda, com a ex-
posição de manequins, com a curadoria de blogueiras e in-

fluenciadoras digitais.

Mais dois aprovados no 
concurso de procurador Se-
gunda Classe tomaram posse 
do cargo, em ato ordinário re-
alizado ontem, na sala de reu-
niões da Procuradoria Geral 
do Estado do Maranhão (PGE/
MA). Os mais novos procura-
dores são Marcus Vinicius Ba-
cellar Romano e Gustavo Ce-
sário Sabóia de Almada Lima. 
Com eles, chega a 30 o núme-
ro de empossados.

A cerimônia de posse foi 
comandada pelo procurador-
geral adjunto para Assuntos 
Estratégicos, Bruno Tomé Fon-
seca, que deu as boas-vindas 
aos novos membros da Procu-
radoria. O corregedor da PGE/
MA, procurador Rogério Belo, 
fez a leitura do termo de posse, 
que foi, em seguida, assina-
do pelos novos procuradores.

Marcus Bacellar e Gustavo 
Sabóia foram nomeados no últi-
mo mês de agosto, um dia após 
a posse de outros cinco procura-
dores. Com eles, o total de vagas 

disponibilizadas pelo concur-
so público estão preenchidas.

Gustavo é maranhense e co-
nhece bem a PGE/MA, tendo 
sido estagiário no órgão. A pos-
se representou para ele uma 
volta para casa. “Eu queria 
muito estar aqui de volta, pois 
tive uma boa experiência na 
PGE. Para mim, assumir esta 
vaga de procurador é a realiza-
ção de um sonho”, disse.

Já Marcus é fluminense. Ape-

sar de estar próximo da família, 
ele não hesitou em buscar a vaga 
de procurador no Maranhão. 
Ele assume o cargo de procu-
rador com uma grande vontade 
de defender o Estado ao qual 
ele já declara como sendo seu 
também. “A partir de agora, já 
sou maranhense e defenderei os 
interesses do Estado com afin-
co e em respeito àquele que é 
nosso maior chefe, o povo ma-
ranhense”, falou entusiasmado.



Imóveis
Ligue e anuncie: 3212.2042
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ARAÇAGI

ARAÇAGI - OPORTUNIDA-
DE ÚNICA! Vende exc. Casa 
em cond. De alto padrão, 
reformada e ampliada c/ 
200 m², 03 stes, 02 vagas 
de gar., área ampla de lazer 
c/ churr. (privativo). Ven-
de-se c/ móveis projeta-
dos. Não perca tempo! Ve-
nha conferir! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmende-
simoveis.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.bmendesi-
moveis.com.br

CA000245 vende-se exc.
casa duplex c/terraço, 4 
qts, 3 wc s/1 ste e 2 se-
mi-ste, sala de estar e 
jantar, lavabo, escritório, 
copa, coz.dce, qntal am-
plo, gar.p/4carros 200 Mts. 
Construída R$ 420.000,00 
Ligue 3248-6709 /99983-
2772/ 98223-8422.

ANIL
ALFA IMÓVEIS  – Vende 
casa c/ 5 qtos, próximo do 
divina pastora 98862-1821 
/ 98180-8018.

Av. Santos Dumont – COD. 
[689] - Vende-se uma casa 
com 3 suítes, churrasqueira, 
piscina, quintal, varanda,s. 
de estar,s. de jantar, 5 vagas 
na garagem,wc social, jardim 
de inverno, sauna, deck mo-
lhado, canil. R$ 320.000,00. 
Fone: 3238-3583/99973-9137.

CA000315 Vende-se exc.
casa duplex, c/3 qts, 2 wc 
s/1, sala, copa, coz., va-
randa, qntal amplo e gar.1 
carro R$ 190.000,00. Ligue 
3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422.

CANAÃ - CA00005 Vende-
se exc.casa c/áreas livres, 
terraço coberto, varanda 
lateral, sala ampla (estar/
jantar), wc social, 2 qts s/1 
ste, copa, coz., área de ser-
viço, lavanderia, dce e pis-
cina R$ 230.000,00. Ligue 
3248-6709 / 99983-2772 / 
98223-8422.

Av. Santos Dumont – COD. 
[689] Vende-se uma casa c/3 
stes, churr., piscina, qntal, 
varanda, s. de estar,s. de 
jantar, 5 vagas na gara-
gem,wc social,jd de inver-
no, sauna, deck molhado, 
canil. R$ 320.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

JARDIM COELHO NETO - 
CA000309 Vende-se exc. 
casa duplex, c/360 Mts, 4 qts, 
3 wc,2 sts, sala, copa, coz., 
lavanderia,dispensa, gar. 
5 carros R$ 510.000,00 Li-
gue 3248-6709/99983-2772/ 

98223-8422.

CONJ. SANTO DUMONT - 
CA000272 vende-se exc.casa 
c/3 qts, 2 wc s/1 ste, sala, 
copa, coz., qntal amplo, gar.1 
carro 130 Mts R$ 200.000,00 
Ligue 3248-6709/99983-
2772/ 98223-8422

ALEMANHA 

CA000249 Vende-se exc. casa 
c/terraço, gar.;sala de es-
tar, sala de jantar 3 qts s/2 
suítes, coz. e área de servi-
ço, lavanderia, dce e qntal 
amplo R$ 300.000,00 Ligue 
3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422 

ALTO DO TURU II

ALTO DO TURU II – COD.  
[485]  - Vende-se casas no-
vas c/ portão de alumínio, 
garagem para 3 carros, sala, 
copa, cozinha americana, 1 
wc, 1 suíte, 1 semi-suíte, jar-
dim de inverno, caixa d’água 
e poço artesiano, Valor: R$ 
140.000,00. Fone: 3238-3583 
/ 98119-4495.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087.

BELIRA
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).

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.

CALHAU

CA000154 - Vende-se exc.casa 
duplex c/ 1100 Mts, c/moveis 
plan., 0 stes, s/ 1 c/closet, ba-
nheira, sala de tv, coz. lavande-
ria, dce, qntal amplo c/ piscina, 
churr. e garagem p/ 10 carros R$ 
1.200.000,00. Ligue 3248-6709 / 
99983-2772 / 98223-8422

CENTRO

Vendo ou alugo casa comer-
cial c/7 salas c/ banheiro, 
copa, coz., recepção c/ wc, 
jd de inverno e deposito. Alu-
guel: R$ 5.000,00 Venda: R$ 
550.000,00 Tr: 3235-6687 / 
3235-6477/ 99971-2399/ 
98816-8000, www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br COD: 9598.

Centro - Vendo ou alugo casa 
comercial quitada na Rua 
Custodio Serrão c/ recep-

ção, escritório, jd de inver-
no, wc social, área de servi-
ço com wc, deposito e coz, 
Venda: R$ 200.000,00. Alu-
guel: R$ 1.500,00 Tr.: 3235-
6687 / 3235-6477 / 99971-
2399 / 99606-4732, www.
ayrtonejulioimoveis.com.
br COD: 9599.

CIDADE OPERÁRIA

CIDADE OPERÁRIA – COD. 
[673] Vende-se casa na uni-
dade 203, 2 qts, 1 poço ar-
tesiano, sala, coz., gara-
gem, wc social, terraço, 
portão de alum. Valor: R$ 
130.000,00. Fone: 3238-
3583/99973-9137.

CIDADE OPERÁRIA – COD. 
[626] Vende-se casa na uni-
dade 203,2 qts, 1 poço arte-
siano, sala, coz., garagem, wc 
social, terraço, qntal. Valor: 
R$ 150.000,00. Fone: 3238-
3583/99973-9137.

CIDADE OPERÁRIA – COD. 
[523] Vende-se Casa no Resd. 
Gov. Luis Rocha, portão em 
alumínio, garagem p/2car-
ros, sala, copa,coz., 2 qr-
tos,1 wc social, qntal gran-
de, toda gradeada. Valor: R$ 
200.000,00 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.

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 con-
ferir! 3227-3099 / 9973-4073 
www.bmendesimoveis.com.br

CRECI: 819 -A12 - Vendo casa 
em condomínio fechado, sala 
p/ 2 ambientes, 01suíte c/ ar-
mário, 01 semi suíte c/ armário, 
1 quarto, cozinha c/ armários 
2 vagas cobertas e área de la-
zer completo. (98) 99971-2945 
/ 98845-6228 / 98119-4495.

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.ayrtonejulioimoveis.
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 semisuí-
te, sala, coz., varandão, chur-
rasqueira e coz. de apoio no 
fundo, gar. p/ 02 carros, área 
de lazer com churrasq., pis-
cina, salão de festas e vários 
quíosques. Aproveite! 3227-
3099 / 9973-4073 www.bmen-
desimoveis.com.br 

ALFA IMÓVEIS   – Vende 
casa na cohama 3 quartos 
98862-1821 / 98180-8018.

RESIDENCIAL PINHEIRO - 
CA000304 - Vende-se exc. 
casa duplex c/ 244 Mts , toda 
no porc. c/3 sts, s/1 c/close, 5 
wc , sala, copa, coz., qntal am-
plo c/área de serviço e área de 
lazer c/piscina e churr., garag 
05 R$ 480.000,00 Ligue 3248-
6709/99983-2772/ 98223-8422

COHAB

COHAB ANIL III- CA000266 
Vende-se exc. casa c/4 qts, 
3 wc s/1 ste, sala, copa, coz., 
qntal amplo, garagem 2, 200 
Mts R$ 230.000,00 Ligue 3248-
6709/99983-2772/ 98223-8422

CA000320 Vende-se exc.casa 
na Cohab c/250 Mts, 3 qts 3 e wc 
s/1 ste, sala, copa, coz., 2 vagas 
de garagem R$ 260.000,00 Li-
gue 3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422.

COHAJAP

COHAJAP - CA000336 Vende-
se exc.casa c/4 Stes, 1 lavabo, 
sala, copa, Coz., Qntal amplo, 
Dce, Coz.de apoio, lavanderia, 
gar.p/3 carros R$ 400.000,00 
Ligue 3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422.

CA000309 Vende-se exc. casa 
duplex c/360 Mts de área, c/4 
qts, 3 wc s/2 Stes, sala, copa, 
coz., lavabo, moveis plan., qn-
tal amplo c/área de serviço, 
lavanderia, dispensa e gara-
gem p/5 carros R$ 510.000,00 
Ligue 3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422

COHATRAC 

COHATRAC PRIMAVERA – 
COD. [599] Vende-se casa 
c/área total 250m², posição 
p/o poente, portão elétrico, 
cercas elétricas, terraço, jd 
de inverno, 2 vagas na gar., 
coz., d.p.e, copa, 1 wac social, 
3qts/,closet, qntal. Valor: 
R$ 300.000,00. Fone: 3238-
3583/99973-9137.

COHATRAC IV – COD. [602] 
Vende-se casa c/área total 
250m², posição p/o poen-
te, portão elétrico, jd de in-
verno, 2 vagas na garagem, 
coz., copa, 1 wac social, 3qts. 
Valor: R$ 250.000,00. Fone: 
3238-3583/99973-9137.

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

COHATRAC II – COD. [405] Ven-
de-se uma casa, c/garagem p/2 
carros,sala, copa, coz.,5 qrto, 
2 stes, terraço, aceito troca em 
sítio ou uma casa próx. ao cen-
tro, 4 wc, varanda, despensa, 
jardim de inverno, a. serviço, 
qntal, piso cerâmico. Valor: R$ 
350.000,00. Fone: 3238-3583 
/ 99973-9137.

VILLÁGIO COHATRAC IV – 
COD. [629] Casa c/terraço, 
gar. p/2 carros, sala de jan-
tar/estar. coz. americana, wc 
social. Valor R$ 200.000,00 
Fone: 3238-3583/ 99973-9137.

COHATRAC – COD. [596] Ven-
de-se uma casa c/portão elé-
trico,garagem p/2carros,Sa-
la,copa,coz. 3 qts,2suítes,WC 
social, dep. Empregada, a.
serviço, quintal Valor: R$ 
250.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

COHATRAC IV – COD. [692] 
Vende-se uma casa c/gar.p/ 
5 carros, coz., sala de jantar, 
caseiro, lavanderia, churr., 
lavanderia, sauna, varanda, 
3 salas sociais, escritório, 3 
stes, 1 lavabo, 1 closet, canil 
Valor: R$ 320.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.
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ESTRADA DE RIBAMAR

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

FILIPINHO

CA000314 Vende-se exc.casa ou 
Aluga-se exc. casa duplex c/6 
qts, 7 wc s/5 Stes, sala, copa, 
coz., dispensa, área de servi-
ço, qntal amplo, c/terraço e 
gar.p/5 carros R$ 600.000,00 
Ligue 3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422

IPEM SÃO CRISTOVÃO

VENDE CASA COM SALA, 03 
QUARTOS, WC SOCIAL, COZI-
NHA, QUINTAL E GARAGEM. 
R$ 170.000,00 - 3268.3390 
- 99976.7018.

IPEM TURU

IPEM TURU- Vende casa, c/va-
randa, sala, 01 ste, wc social, coz., 
garagem e qntal R$ 250.000,00 
- 3268.3390 - 9976.70818

JARDIM ELDORADO

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

JARDIM RENASCENÇA
Vende uma casa c/ 4 qtos sen-
do 3 stes, coz. Projetada, 2 sa-
las, piscina, vaga p/ 4 carros, 
closet, banheira de hidromas-
sagem Tr: (98) 98862-3443 / 
98263-9584. (25.09).

LIMA VERDE

Lima Verde – COD. [687] Ven-
de-se uma casa com 3 qts, 
1 suíte, wc social,s.de es-
tar, s. de jantar,cozinha,tv 
a cabo,terraço, quintal,cer-
ca elétrica. R$ 180.000,00 
Fone: 3238-3583/99973-9137.

MAIOBÃO

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

CA000186 Vende-se exc. 
casa nasc. c/varanda, ga-
rag, sala de estar/jantar, 2 
qts, coz., area de serviço, 
lavanderia, terreno Lateral, 
320 Mts R$ 160.000,00 Li-
gue 3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422.

OLHO D’ÁGUA

CA000025 Vende-se exc. 
casa em cond. c/moveis 
plan., piso porc., sala de tv, 
copa, coz. Americ, 3 qts, 4 wc 
s/3 stes, qntal amplo, dce, 
lavanderia, gar.p/2 carros 
cond. c/área de lazer com-
pleta R$ 490.000,00 Ligue 
3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422

PAÇO DO LUMIAR

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

PARQUE SHALON
ALFA IMÓVEIS - Vende casa 
c/ 3 quartos e vaga p/ 4 car-
ros 98862-1821 / 98180-8018.

CA000302 Vende-se uma 
casa c/3 stes, c/armários em-
butidos, sala, copa, coz., área 
de serviço, dce, 4 vagas de 
garagem R$ 450.000,00 Li-
gue 3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422

PLANALTO VINHAIS

PLANALTO VINHAIS II - 
CA000248 vende-se exc.casa 
c/3 qts, 2 wc, sala, copa, coz., 
dce e qntal amplo, garagem p/3 
carros, 250 Mts R$ 300.000,00 
Ligue 3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422

 - CA000248 Vende-se exc.
casa c/ áreas livres, terraço, 
gar., sala de estar/jantar, 3 
qts, wc social, copa/coz., área 
de serviço, lavanderia, dce e 
qntal amplo R$ 300.000,00 
Ligue 3248-6709/99983-
2772/ 98223-8422

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. Tratar 
c/ Sr. Antonio Carlos: (98) 
98235.1347 ou 3227.4125, em 
horário comercial.

PONTA DO FAROL - Vendo 
casa quitada c/área de 360m², 
toda projetada e no porc. c/4 
qrtos s/3 stes, wc social, sala 
em L, copa, coz., área late-
ral, gar.p/5 carros, escritório, 
área de serviço, DCE, piscina 
R$1.200.000,00 Tr: 3235-6687 
/ 3235-6477 / 99971-2399 / 
99606-4732 www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br

CA000275 - Vende-se Exc. 
Casa, c/ 3 qrtos (1 ste e 3 wc), 
Sala, copa, coz.,dce, piscina 
e garagem p/6 carros, área 
360 Mts R$ 1.200.000,00 Li-
gue 3248-6709 / 99983-2772 
/ 98223-8422

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 
inverno, WC social, cozinha 
c/ área de serviço, gar. p/ 3 
carros, LOC. PRIVILEGIADA. 
Venha conferir. 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmendesi-
moveis.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/ armários e closet, 
sala ampla p/ 4 ambientes 
c/ pé direito duplo, lavabo, 
home theater, cozinha c/ ar-
mários, churrasqueira, cozi-
nha de apoio, piscina e jar-
dins. Garagem para 03 carros. 
Excelente localização. Apro-
veite! 3227-3099 / 9973-4073 
www.bmendesimoveis.com.br

RENASCENÇA II

Jardim Renascença II - Ven-
do casa c/área de 360m², 
toda no porcel., nascente, 
c/4 qrtos s/3 stes e semi-s-
tes, varanda,, garagem p/5 
carros, sala de estar/ jantar, 
copa/ coz., cisterna, DCE, 
qntal,  lavabo, área de ser-
viço completa R$ 550.000,00 
Tr: 32356687 / 32356477/ 
999712399/ 996064732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

Casa com 3 stes + 1 qrto, 
todos os compartimen-
tos c/ moveis projetados, 
DCE, piscina, churr., ETC 
R$ 900.000,00. Tr: 3235-
6687 / 3235-6477 / 99971-
2399 / 98816-8000 www.
ayrtonejulioimoveis.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/pis-
cina 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 quartos,  
sala ampla com sac., coz. e 
wc  social e um externo. Gar.  
coberta p/3 carros. Murada, 
cerca e alarme, portão  de 
alumínio  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)

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.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9441

SÃO FRANCISCO

São Francisco - Vendo casa 
com área de 720m² com 3 
quartos sendo 1 suíte, 3 sa-
las, banheiro social, DCE 
completa, varanda, quintal, 
cozinha, garagem e varanda 
R$ 800.000,00 Tr: 32356687 
/ 32356477 / 999712399 / 
996064732, www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

Vendo casa na Rua das Qua-
resmeiras R$ 350 Mil. Tra-
tar: 98867-9919/ 98186-4938 
Joelma. (B-10).

TURU

Vende casa c/ 90,65m², no-
vas, em condomínio fechado, 
com 3 quartos s/ 1 suite, sala 
de estar e jantar, WC social, 

cozinha com área de servi-
ço, garagem, área de lazer 
c/ piscina, salão de festas e 
churrasqueira, pagamento 
facilitado. 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

CA000116 Vende-se exc. 
casa em cond. c/3 qts, 
s/ 1 ste, 2 vagas de gara-
gem em ótima localiza-
ção R$ 310.000,00 Ligue 
3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422

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

VINHAIS
Vende- se casa c/ sala co-
mercial no Vinhas, 3 quartos, 
sendo 2 sts, 1 c/ closet, sala, 
copa, cozinha, wc social, área 
de serviço com cozinha alter-
nativa. R$ 450.000,00 Fone 
(98) 99975-4165.

 BEQUIMÃO 

BEQUIMÃO - Alugo casa 
c/ área de 250m² c/ 4 qr-
tos s/2 stes, wc social, 
coz., qntal, área de servi-
ço e garagem R$ 1.200,00 
Tr: 32356477/ 32356687/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9620.

CALHAU 

CA000276 Aluga-se exc.casa 
c/4 stes, sala, copa, coz., 
garagem, qntal e área de 
serviço R$ 4.000,00 Ligue 
3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422.

CIDADE OPERÁRIA 

[Cód. 619] Cidade Operária – 
Aluga-se casa para eventos, 
c/salão de festas, escritó-
rio, varanda, piscina, cam-
po, churr., 2 wc’s e estacion. 
p/vários veículos. Valor R$ 
4.000,00 Fone: (98) 3238-
3583/(98) 99973-9137.

CHÁC. BRASIL TURÚ

Aluga Exc. Casa em terreno 
de 900 m², toda avarandada, 
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. 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

COHAB

Cohab - Alugo casa com 
2 qrtos sendo 1 ste, sala, 
copa, cozinha, banheiro 
social e varanda R$ 900,00 
Tr: 32356687 / 32356477 / 
999712399 / 996064732, 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9616.

COHABIANO

[Cód.A02 ] COHABIANO - 
Aluga-se uma casa c/sala 
de estar, coz., sala de jantar, 
qntal c/á. serviço, 2 qts, 1 
ste, wc social, próx.ao ter-
minal de onibus do Coha-
trac IV. Valor: R$ 1.000,00 
Fone: (98) 3238-3583/ (98) 
99973-9137.

COHAJAP

CA000287 Aluga-se exc.
casa c/4 qts, 05 wc s/2 
stes, sala em 2 ambientes, 
coz.ampla e garagem p/4 
carros R$ 2.000,00 Ligue 
3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087.

COHAFUMA

Cohafuma - Alugo casa du-
plex c/5 qrtos s/ 2 stes, sala, 
2 wcs, garagem p/ 5 carros, 
dce, área de serviço comple-
ta. R$ 4.500,00 Tr.: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

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

COHASERMA
ALFA IMÓVEIS – Aluga casa 
no Cohaserma de 3 quartos 
98862-1821 / 98180-8018

COHATRAC

COHATRAC II- CA000318Ven-
de-se exc.casa c/4 qts, s/2 stes, 
sala, copa, coz., área de serviço 
e garagem R$ 200.000,00 Li-
gue 3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422.

 ALTEROSA - CA000236 alu-
ga-se exc. casa duplex c/5 
qts, 6 wc s/4 stes, sala de 
tv, escritório, copa, coz., 
jdim de inverno, dce qntal 
amplo,canil e garagem 06, 
1000 MTS R$ 4.500,00 Li-
gue 3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422

ESTRADA DE RIBAMAR

Aluga-se casa no Condo-
mínio Amaral de Mattos, 
c/ 3quartos sendo 1 suí-
te, 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.

MONTE CASTELO

CA000190 - Aluga-se exc.
casa duplex c/ 05 qts, s/02 
stes, wc social, sala, coz., sa-
cada, qntal amplo, lavan-
deria, vaga de garagem R$ 
4.500,00 Ligue 3248-6709 
/99983-2772/ 98223-8422

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/ clo-
set e Hidro, slas de estar, jantar, 
íntima e  de tv, varandas, coz c/ 
ármar, DCE, ampla área livre c/ 
jardins, piscina, gar. p/ 06 carros. 
Aproveite! 3227-3099 / 9973-4073  
www.bmendesimoveis.com.br

PARQUE ATENAS

Aluga ou vende-se casa no 
parque universitário, guaja-
jaras, aceita-se proposta Tra-
tar: 3258-5629 / 9 9129-6797 
/ 9 8845-4785 / 3083-0799.

PARQUE SHALON

CA000330 Aluga-se exc. casa 
c/360 Mts, 3 qts, 4 wc s/2 
Stes, sala, copa, coz., qntal 
amplo c/lavanderia e gara-
gem p/4 carros R$ 2.500,00 
Ligue 3248-6709/99983-
2772/ 98223-8422

PLANALTO VINHAIS

CRECI: 819 -A2 – Alugo casa 
bem localizada, c/ sala, 03 
quartos, sendo uma suíte, 
varanda, garagem. Jar-
dim 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 la-
zer c/ piscina c/ iluminação, 
churrasqueira, hidro massa-
gem excelente localização 
c/ vista p/ o mar,  Aproveite. 
3227-3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br
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RESID. VINHAIS II

Residencial Vinhais II- Alugo 
casa com área de 390m² com 
3 suítes com armários, DCE, 
sala, banheiro social, cozi-
nha, área de serviço, gara-
gem para 3 carros, varandão 
R$ 1.500,00 Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

Classificados TEM, o lugar certo 
para vender, comprar, alugar, 
passar... ou trocar. Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087.

TURU

TURÚ - Aluga Casa em ter-
reno de 900 m², toda ava-
randada, c/4 qtos s/2 stes, 
ampla sala de estar e sala de 
TV , WC social, coz. c/armá-
rios, DCE, coz.de apoio, am-
pla área livre, garagem p/4 
carros.Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br.

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

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, gara-
gem,sala,copa,coz., 2 qrtos, 
WC social,lavanderia e qntal 
Fone: 3238-3583/99973-9137.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087.

/ 98223-8422
ALU-
GAR

BARREIRINHAS

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

BEQUIMÃO

BEQUIMÃO - Vendo apto no 
Cond. Buena Vista, nascente, 
quitado c/2 qrtos, sala, coz., va-
randa, wc social, área de servi-
ço R$ 160.000,00. Tr: 32356687 
/ 32356477 / 999712399 / 
996064732, www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br.

BEQUIMÃO - Vendo apto 
no Ed. Monte Carlo c/área 
de 105m², projetado e no 
porcelanato c/3 qrtos s/1 
ste, sala, varanda, wc so-
cial, coz., área de serviço c/
banheiro, 1 vaga e deposito 
R$ 320.000,00. Tr: 32356687 
/ 32356477 / 999712399 / 
996064732, www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

AP000317 Vende-se exc. Apt 
c/105 Mts, todo no Porc., c/
móveis plan., 3 qts, 03 wc 
s/1 Ste, sala em 2 ambientes, 
copa, coz., 2 vagas de garagem, 
cond.c/área de lazer completo 
e Apt nascente R$ 330.000,00 
Ligue 3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422

CALHAU

AP000195 Vende-se exc.
Apt c/ 230 Mts, 04 stes c/
varanda, moveis plan., 05 
wc, sala frente p/ o mar, 03 
vagas de garagem., dep., 
lazer completo em otima 
localização e vista para o 
Mar R$ 1.500.000,00 Li-
gue 3248-6709/99983-
2772/ 98223-8422

CAOLHO 

AP000295 Vende-se excelen-
te Apartamento com 130 Mts, 
nascente com vista Mar, 04 
qts sendo 01 Ste, dce com-
pleto, sala com sacada, copa, 
cozinha, garagem para 02 
carros R$ 495.000,00 Ligue 
3248-6709/99983-2772/ 
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.
ayrtonejulioimoveis.com.br 

CRECI: 819 -A13 – Vendo 
Apto. no Novo Tempo, c/ 2 
quartos, sala, cozinha, 2 ba-
nheiros, social e serv. Ótima 
localização. (98) 99971-2945 
/ 98845-6228 / 98119-4495.

Cohafuma – Vendo aparta-
mento duplex quitado com 
área de 165m² com 5 quar-
tos sendo 2 suítes, área de 
serviço, varanda, banheiro 
social, 2 vagas de garagem 
R$ 400.000,00 Tr: 32356687 
/ 32356477/ 999712399/ 
996064732, www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br COD: 9617

ALFA IMÓVEIS – Vende apto 
c/ 2 quartos 98862-1821 / 
98180-8018.

Cohafuma- Vendo aparta-
mento com área de 82m², 
2 quartos, sala em L, DCE, 
varanda, wc social, cozi-
nha, área de serviço, ga-
ragem para 2 carros. R$ 
210.000,00 Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087.

AGENDE SUA MUDANÇA 
PARA 2017! Próx. ao INSS 
e Shopping Rio Anil, RESI-
DENCIAL NOVO ANIL – Cond. 
c/elevador em todos os blo-
cos, lazer c/piscina e acaba-
mento diferenciado. Aptos 
c/ 2 qtos s/1 suíte. Financ. 
Bancário ou direto c/a Cons-
trutora em até 72 mensais 
.Venha conferir!  3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmende-
simoveis.com.br

VOCÊ NÃO VAI ACREDITAR! 
FAÇA UMA VISITA AO NOSSO 
STAND DE VENDAS! COMPRE 
SEU APTO NOVO PARA JULHO 
DE 2017! Próx. a Maternida-
de Marly Sarney e Shopping 
Rio Anil, RESIDENCIAL NOVO 
ANIL – Cond.c/ elevador em 
todos os blocos, lazer c/pisci-
na e acabamento diferenciado. 
Aptos c/ 2 qtos s/1 ste. Financ. 
Bancário ou direto c/a Cons-
trutora em até 72 mensais. 
Venha conferir! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmendesi-
moveis.com.br

SEU SONHO, ESTÁ BEM 
PERTO DE REALIZAR! EN-
TREGA DO APTO EM JULHO  
DE 2017! Próx. ao fecurão e 
Shopping Rio Anil, RESIDEN-
CIAL NOVO ANIL – Cond. c/ 
elevador em todos os blo-
cos, lazer c/piscina e aca-
bamento diferenciado. Ap-
tos c/ 2 qtos s/1 ste. Financ. 
Bancário 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 di-
ferenciado. Aptos c/ 2 qtos 
s/1 ste. Financ. Bancário ou 
direto c/a Construtora em até 
72 mensais. Venha conferir! 
3227-3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

COHAB

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

ESTÁ CANSADO DE SUBIR 
ESCADA? VENHA ENTÃO  
PARA O ÚNICO PRÉDIO NO 
COHAB ANIL COM ELEVA-
DOR!!  Próx. a Maternidade 
Marly Sarney e Shopping Rio 
Anil, RESIDENCIAL NOVO 
ANIL -  Cond.c/elevador em 
todos os blocos, lazer c/pis-
cina e acab.direnciado. Aptos 
c/ 2 qtos sdo 1 ste. Financ. 
Bancário 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 -  
Cond.c/elevador em todos os 
blocos, lazer c/piscina e acab. 
direnciado. Aptos c/ 2 qtos 
sdo 1 ste. Financ. Bancário 
ou direto c/a Construtora em 
até 72 mensais. Venha con-
ferir! 3227-3099 / 9973-4073    
www.bmendesimoveis.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.
Bancário ou direto c/a Cons-
trutora em até 72 mensais. 
Venha conferir!  3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.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

Classificados TEM, o lugar certo 
para vender, comprar, alugar, 
passar... ou trocar. Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087.

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, RESI-
DENCIAL NOVO ANIL - Ap-
tos c/ 02 qtos sdo 01 suite 
e elevador. Venha conferir. 
3227-3099/9973-4073. www.
bmendes imoveis.com.br

COHAMA

Cohama - 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.ayrtone-
julioimoveis.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

ALFA IMÓVEIS – Vende apto 
no quintas do sol 98862-
1821 / 98180-8018

ALFA IMÓVEIS – Vende apto 
no vila das palmeiras Ma-
rio Andreaza 98862-1821 / 
98180-8018.

ALFA IMÓVEIS – Vende apto 
na cohama , 3 qtos, nascente 
98862-1821 / 98180-8018

COHAJAP

Vende-se exc.cobertura com 
250 Mts, toda no porc., c/3 stes, 
01 wc, sala, copa, cozinha,la-
vanderia, piscina privativa, 
Cond. c/área de lazer comple-
ta R$ 500.000,00 Ligue 3248-
6709/99983-2772/ 98223-8422

AP000257 Vende-se exc. APT 
no 1. andar com 02 qts, 02 wc 
sendo 01 suíte, Sala, Copa, Co-
zinha, com 60Mts e 01 vaga de 
garagem coberta R$ 220.000,00 
Ligue 3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422

CA000158 - Vende-se exce-
lente casa em Cond. com 03 
qts, 02 wc sendo 01 suíte e 01 
semi-suíte, 02 vagas de gara-
gem, dce wc social, sala, coz. 
Cond. Com area de lazer com-
pleta 420.000,00 Ligue 3248-
6709/99983-2772/ 98223-8422

AP000181  Vende-se exce-
lente Apt, com 03 qts, 02 wc 
sendo 01 suíte, sala com sa-
cada, copa, cozinha, 01 ga-
ragem R$ 260.000,00

COHATRAC

[Cód. 662] Cohatrac - Vende-
se um apt° no Cond. Village 
Jardins IV, c/sala de estar,coz.
americana, 2qts/1ste,1semi
-ste,wc social, estacion., 
a.lazer completa. Valor: R$ 
104.000,00. Fone: (98) 3238-
3583/(98) 99973-9137.

FORQUILHA

ALFA IMÓVEIS – Vende apto 
na forquilha c/ 2 qtos 98862-
1821 / 98180-8018.

FORQUILHA – COD. [690] 
Vende-se apt° no Cond. Vi-
tória, 2qts,1semi-suíte, ar-
condicionado, s. de estar,s.
jantar, 1vaga na garagem, 3° 
andar, área de lazer com-
pleta. R$ 110.000,00. Fone: 
3238-3583/99973-9137.

FORTALEZA

Vnd  flat na praia do Meireles/
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. bancá-
rio. Venha  conferir. 3227-3099/ 
99973-4073 www.bmendesi-
moveis.com.br 

JARACATI

ALFA IMÓVEIS – Vende 
apto no Pleno 98862-1821 
/ 98180-8018.

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 óti-
ma 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.bmende-
simoveis.com.br

AP000289 vende-se exce-
lente apt com 02 qts e 02 wc 
sendo 01 suíte, com 56 Mts 
e 01 vaga de garagem, todo 
planejado R$ 240.000,00 Li-
gue 3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422

CA000274 vende-se exce-
lente casa em cond. Com 
03 qts, 04 wc sendo 03 suí-
tes, sala, copa, cozinha, 02 
garagens, 245 Mts de área 
construida R$ 730.000,00 
Ligue 3248-6709/99983-
2772/ 98223-8422.

OUTEIRO DA CRUZ

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

OUTEIRO DA CRUZ – COD. 
[598] Vende-se Apt° c/sa-
cada,sala de estar/jan-
tar,2qts/1 semi-ste,wc so-
cial,coz., a. serviço. Valor: 
R$ 105.000,00 Fone: 3238-
3583/99973-9137.

PONTA D’AREIA

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

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087.

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

PONTA DO FAROL

O APTO DOS SEUS SONHOS, 
ESTÁ TE ESPERANDO! SÓ 
FALTA VOCÊ! PRONTO PARA 
MORAR! Vende apto na me-
lhor local. da ilha c/ vista 
privilegiada da Lagoa e do 
mar c/3 stes. Você não vai 
acreditar, em 60 parcelas 
mensais c/ a construtora ou 
a SFH. Realize seu sonho 
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
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SAIA DO ALUGUEL! JÁ TE-
MOS O APTO PRONTO PARA 
VOCÊ MORAR! Com vista p/o 
mar e Lagoa. Próx. ao res-
taurante Cabana do Sol, 
ED. DELLAMARE - Aptos c/ 
109,38m², sdo 3 stes e área 
de lazer completa FACILITA-
DO EM ATÉ 6- MESES DIRE-
TO COM A CONSTRUTORA. 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

SE VOCÊ É QUE NEM SÃO 
TOME, VENHA CONHECER O 
MELHOR 03 STES DA ILHA! 
PRONTO PARA MORAR! ED. 
DELLAMARE, Próximo do Ca-
bana do Sol, c/ 110m², nas-
cente, 3 suítes, sala de jantar, 
varanda gourmet, lavabo, 
coz., c/área de serv. e WC, 2 
garagem, área de lazer com-
pleta, pagto em até 60 par-
celas. Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

VENHA CORRENDO! NÃO  
TEMPO! AGENDE SUA MU-
DANÇA E VENHA CONHECER! 
C/vista p/ o mar e Lagoa. 
Próx. Ao rest. Cabana do Sol, 
ED DELLAMAE - Aptos c/ 
109,38m² sdo 3 stes e área 
de lazer completa. FACILITA-
DO EM ATÉ 60 MESES DIRE-
TO COM A CONSTRUTORA. 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073 www.bmende-
simoveis.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 com-
pleta. Pagamento faciltado 
em 60 meses. 3227-3099 / 
9973-4073    www.bmende-
simoveis.com.br

Vende apto na melhor locali-
zação da ilha c/ vista previle-
giada 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 Res-
taurante CABANA DO SOL. 
Venha conferir 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmendesi-
moveis.com.br

RESERVE O  APARTAMENTO 
DO TAMANHO DOS SEUS SO-
NHOS! Com vista para o mar 
e Lagoa. Próx. ao restaurante 
Cabana do Sol, ED. DELLA-
MARE - Aptos c/ 109,38 m², 
sdo 3 suítes e área de la-
zer completa FACILITANDO 
EM ATÉ 60 MESES DIRETO 
COM A CONSTRUTORA. 
Venha conferir 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

Apto. - Vde aprtos novos, 
lançamento, ED. DELLAMA-
RE. Próximo do Cabana do 
Sol, c/ 110 m², nascente, 3 
suítes,sala de jantar/estar, 
varanda gourmert, lavabo, 
cozinha com area de ser. e 
wc, 2 garagens, área de lazer 
completa, pagto em até 60 
parcelas. 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

RESERVE O APTO DO TA-
MANHO DOS SEUS SONHO! 
Com vista p/ o mar e Lagoa. 
Próx. ao rest. Cabana do Sol, 
Ed. DELLAMARE. - Aptos c/ 
109,38 m², sdo 3 stes e área 
de lazer completa. FACILI-
TANDO EM ATÉ 60 MESES DI-
RETO COM A CONSTRUTORA. 
Venha conferir. 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmendesi-
moveis.com.br

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087.

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

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

Vende excelente apartamen-
to com 154 m² com vista para 
o mar, 4 suítes amplas, sen-
do 2 reversíveis, 3 vagas de 
garagem, sala bem ampla 
e andar alto. Móveis pro-
jetados na suíte master, 
cozinha, rouparia, sala e 
varanda. Área de lazer c/
piscina, sauna , academia 
toda equipada, salão de fes-
tas climatizado e churras-
queira. Aproveite! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

Apto c/ 151 m², no Pallazo Ve-
rona, andar alto c/ vista mar, 
nasc total, c/ 3 stes amplas, 
sala p/ 2 ambientes, varandão, 
lavabo, cozampla c/ despen-
sa e DCE,  2 gars, área de la-
zer completa. Venha conferir 
não perca tempo  3227-3099/ 
/9973-4073  www.bmendes 
imoveis.com.br

AP000279 vende-se excelente 
Apt com carromóveis planejados, 
02 qts, 02wc sendo 01 suíte, sala, 
cozinha, lavanderia, garagem 
p.01 R$ 280.000,00 Ligue 3248-
6709/99983-2772/ 98223-8422

PARQUE ATENAS

AP000288 Vende-se Apt 
cm 02 qts, sendo 01 sui-
tes, 02 wcs; 01 vagas p/ 
garag, com pisc, com 56 
Mts R$ 150.000,00 Ligue 
3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422.

PARQUE SHALON

AP000267 Vende-se excelen-
te ou passo APT com 02 qts, 
copa, cozinha, Sala, varanda, 
01 garagem R$ 140.000,00 
Ligue 3248-6709/99983-
2772/ 98223-8422

AP000294 vende-se exce-
lente Apt com 97 Mts, no 
porcelanato com 03 qts, 03 
wc sendo01 suíte, sala, copa, 
cozinha planejada, lavan-
deria, escritório e garagem 
p/01 carros R$ 240.000,00 
Ligue 3248-6709/99983-
2772/ 98223-8422

RECANTO VINHAIS 

AP000308 Vende-se exc. Apto 
c/2qts, s/1 Ste, sala ampla, coz., 
02 wc e 01 vaga de garagem 
R$ 150.000,00 Ligue 3248-
6709/99983-2772/ 98223-8422

RENASCENÇA

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 vagas na 
garagem e área de lazer com-
pleta R$ 460 mil Tr: 3235-6687 
/ 3235-6477 / 99971-2399 / 
99606-4732 www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br

Renascença - Vendo apto no 
Ed. Luma c/3 qrtos, todo cli-
matizado e c/moveis pro-
jetados R$ 450.000,00 
Tr.: 32356687 / 32356477/ 
999712399/ 988168000 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

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

CRECI: 819 -A11 – Vendo Apto. 
c/ 03 quartos, sendo uma suí-
te, sala, varanda, cozinha, nas-
cente, 02 vagas, todo projeta-
do, prox. ao shopping, lazer 
completo.  (98) 99971-2945 
/ 98845-6228 / 98119-4495

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. PARADISO GAR-
DEN, através de  Financ. Ban-
cário ou direto c/a Constru-
tora em até 72 mensais, c/1 
qrto e 01 suíte, hall, coz., sla 
de estar/ jantar, varanda,   
Lazer: piscina, churr., Play-
grond, salão de festas, jogos, 
recepção mobiiada, fitness 
,guarita de segurança, 2 ga-
ragens.Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

RENASCENÇA - Vendo apto 
o Ed. Portal da Lagoa, qui-
tado e projetado c/área de 
72m² c/2 qrtos s/ 1 ste, wc 
social, área de serviço, 1 vaga, 
varanda, área de lazer com-
pleta, gerador, 2 elevadores 
R$ 370.000,00.  Tr: 32356687/ 
32356477 / 999712399 / 
996064732 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

AP000269 Vende-se excelente 
Apt com 127,29 Mts, 03 qts, 02 
wc sendo 01 suíte, sala com 
sacada, copa, cozinha, dce e 
02 garagem R$ 46.000,00 Li-
gue 3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422

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: 3235-
6687 / 3235-6477 / 99971-
2399 / 99606-4732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

TURU

APTO PRONTO PARA MO-
RAR! Vende exc.apto, no 
Cond. Ville de France, c/ 
80 m², nascente, andar al-
to,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 SO-
NHOS! ESTÁ ESPERANDO 
VOCÊ! PRONTO PARA MO-
RAR! Av. São Luís Reis de 
França, próx. ao Restaurante 
Cheiro Verde, COND. ÍLE DE 
FRANCE - Aptos c/ 83 m², 3 
qtos s/1 ste e área de lazer. 
FACILITADO EM ATÉ 72 ME-
SES DIRETO COM A CONS-
TRUTORA. Venha conferir! 
3227-3099 / 9973-4073, www.
bmendesimoveis.com.br

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.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 am-
bientes c/ varanda, WC so-
cial, coz., despensa c/wc de 
serviço, área de lazer com-
pleta, garagem coberta p/ 2 
carros. FINANC.DIRETO C/ 
A CONSTRUTORA EM ATÉ 72 
MESES E BANCÁRIO NÃO 
PERCA ESSA OPORTUNI-
DADE! 3227-3099 / 9973-
4073www.bmendesimo-
veis.com.br

SÃO CRISTOVÃO

AP000327 Vende-se exc.Apt 
c/3 qts, 01 wc, sala c/sacada, 
coz. americana, área de ser-
viço 72 Mts R$ 98.000,00 Li-
gue 3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422

SÃO FRANCISCO

São Francisco - Vendo apto 
c/ área de 120m² c/ 3 suítes, 
lavabo, sala de estar/ jan-
tar, coz., área de serviço c/
banheiro,  adega, varanda, 
gar.p/2 carros R$ 380.000,00 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 
www.ayrtonejulioimoveis.
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, va-
randa com jardineiras sus-
pensas, WC social, copa, co-
zinha, adega, área de serviço, 
DCE completa, depósito e 2 
vagas de garagem. Aprovei-
te! Por apenas R$ 600MIL! 
3227-3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

Vende excelente apartamen-
to! Super ventilado com 3 
qtos sendo 1 suíte, sala p/ 
2 ambientes com cortina 
de vidro, WC social, cozi-
nha com área de serviço e 1 
vaga de garagem.  Por ape-
nas R$ 230mil! Não perca 
esta oportunidade! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.com.br

SÃO FRANCISCO - Vendo 
apto c/área de 77m² quitado 
c/2 qrtos s/1 ste, escritório, 
banheiro social e na área de 
serviço, coz. americana c/ar-
mários, varanda, área de la-
zer completa R$ 260.000,00 
Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 / 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br - COD: 9610.

RENASCENÇA  II - Vende apto 
no ED. JULIANA, através 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/ varanda, WC social, coz. 
c/área de serviço, DCE, 02 
vagas de garagens, área de 
lazer c/piscina e salão de 
festas. Financ. Bancário 
ou direto c/a Construtora 
em até 72 mensais. Venha 
conferir! 3227-3099 / 9973-
4073    www.bmendesimo-
veis.com.br

APARTEMANTO NO EDI-
FICIO TURMALINA, PRO-
XIMO AS ESCOLA CRES-
CIMENTO, COM 172M2, 3 
SUITES, SENDO UMA COM 
CLOSET, COZINHA E DEPEN-
DENCIA, ARMARIOS EM MDF, 
EM TODAS AS DEPENDEN-
CIAS, 03 VAGAS INDEPEN-
DENTES, ULTIMO ANDAR, 
SACADA COM CORTINAS 
DE VIDRO. EDFICIO COM 
PISCINA SAUNA E SALÃO 
DE FESTA. VIGILANCIA 24H. 
VALOR R$ 930.000,00. TRA-
TAR 98740-1430.

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

RENASCENÇA II - Ótimo apto 
c/ 140 m² 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.

AP000269 vende-se exce-
lente apt com 03 qts, 02 wc, 
sendo 01 suíte, sala, copa, 
cozinha, dce,02 garagem e 
127,29 Mts de Área total R$ 
480.000,00

AP000277 vende-se exc. apt, 
c/3 qts, 2 wc sendo 1 ste,sa-
la, coz., area de lazer com-
pleta R$ 450.000,00 Ligue 
3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422

Vende-se exc. Apt com 145 
Mts, todo no porc. e com mó-
veis plan. 3 Stes, 01 lavabo, 
sala com sacada, copa, coz., 
lavanderia, DCE completo, 01 
garagem R$ 800.000,00 Li-
gue 3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422 

RENASCENÇA I 

RENASCENÇA I – COD. [559] 
Vende-se um apt° no 1° andar 
c/2 vagas na garagem,sa-
cada,sala,copa,coz.,4qts/1 
ste,wc social,despensa e a.
serviço, Valor: R$ 280.000,00 
Fone: 3238-3583/99973-9137.

ALFA IMÓVEIS – Vende apto 
no Cond. Millennium, ven-
da ou locação 98862-1821 
/ 98180-8018

ALFA IMÓVEIS – Vende apto 
no ed. Lausanne no 6º andar, 
nascente, 3 qtos, coz. E dep, 
por R$ 450 mil 98862-1821 
/ 98180-8018

RENASCENÇA II

RENASCENÇA  II - Vende 
apto no Edifício Univer-
sity Home, c/ 50 m², nas-
cente, semi mobiliado, c/1 
qrto c/armário, cama e ar 
condicionado, sala de es-
tar  c/mesa de 04 cadeiras 
e sofá, sacada, WC social, 
escritório, coz. c/geladeira, 
fogão, armários e micro on-
das, 01 garagem e área de 
lazer completa. Por um pre-
ço que vc não vai acreditar. 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br
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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. FACILI-
TADO EM ATÉ 72 MESES DI-
RETO C/A CONSTRUTORA. 
Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073www.bmende-
simoveis.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 DIRETO 
C/ A CONSTRUTORA EM ATÉ 
72 MESES E BANCÁRIO. NÃO 
PERCA ESSA OPORTUNIDA-
DE! 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

ÚLTIMAS UNIDADES! VENHA 
E RESERVE LOGO O SEU! Av. 
São Luís Rei de França, próx. 
ao Restaurante Cheiro Ver-
de, COND. ÍLE DE FRANCE 
- Aptos c/ 83 m², 3 qtos sdo 
1 suíte e área de lazer. FACI-
LITADO EM ATÉ 72 MESES 
DIRETO COM A CONSTRU-
TORA. 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.bmende-
simoveis.com.br

APTO NOVO, PRONTO P/ MO-
RAR 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 coberta 
p/ 2 carros. Financiado direto 
c/ a construtora em 72 meses 
e bancário.Não perca essa 
oportunidade! 3227-3099 / 
9973-4073 www.bmendesi-
moveis.com.br

AP000265 Vende-se um 
apt.d. Ville de france, 8º 
andar, c/3 qts, s/1 ste, 01 
wc, com 78m², 02 vagas de 
garagem R$ 320.000,00 Li-
gue 3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422

ALU-
GAR

ANIL

ANIL - Aluga apto no cond. 
Eco park, c/ varanda, sala, 
1 qrto, 1 semi-ste, wc so-
cial, coz., área de serviço e 
garagem. R$ 850,00 (alu-
guel e cond. 3268.3390 - 
99976.7018.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087.

BOM JARDIM 

[Cód. A50] Bom Jardim - Alu-
ga-se Apt° na Rua General 
Arthur Carvalho, sala de es-
tar, 2 qts, wc social, a.ser-
viço, vaga na gar.Valor R$ 
800,00 Fone: (98) 3238-3583/
(98) 99973-9137.

COHAFUMA

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

COHAMA

ALFA IMÓVEIS – Aluga apto 
no Quintas do sol c/ mobília, 
1º andar, nascente 98862-
1821 / 98180-8018.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087.

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

ESTRADA DE RIBAMAR 

[Cód. 678] Estrada de Ri-
bamar - Aluga-se Apt° no 
Cond. Riviera II, térreo, 2 
qts, sala, cozinha americana, 
varanda, wc social, a.ser-
viço, garagem e a. de lazer 
completa. Valor R$ 600,00 
Fone: (98) 3238-3583/ (98) 
99973-9137.

FORQUILHA

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

FORQUILHA 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.

[Cód. 679] Forquilha - Alu-
ga-se Apt° no Cond. Vitória, 
2 qts, sala de estar, coz., wc 
social, a.serviço, garagem e 
a. de lazer completa. Valor 
R$ 750,00 Fone: (98) 3238-
3583/(98) 99973-9137.

Aluguel de um apartamento 
no condomínio Vitoria São 
Luís – Forquilha, Bloco B14, 
Apartamento 21, 2 quartos, 
cozinha americana com ar-
mário, nascente. Tratar com 
Marcia Regina, 988144572 
ou 981768864. (B-22.9).

FILIPINHO
Aluga-se apto no Condominio 
Eco-Filipinho, 2 qtos, 1 ste, 
wc social, sala a serv., coz., 
1 vaga na garagem. Valor: R$ 
800,00. Tel.: (98) 9 8739-2036.

JARACATI

ALUGA APTO NO COND. PLE-
NO, COM VARANDA, SALA, 02 
QUARTOS, 01 SUITE, WC SO-
CIAL, COZINHA, ÁREA DE SER-
VIÇO E GARAGEM. R$ 1.600,00 
(ALUGUEL E CONDOMINIO) 
- 3268.3390 - 99976.7018.

JARACATY - Alugo apto no 
Ed. Residencial Pleno c/
área de 57m² c/2 qrtos s/1 
ste, coz. americana, área de 
serviço c/varanda, sala, wc 
social, garagem (nº 967), 
área de lazer completa R$ 
2.500,00 com cond. Incluí-
do Tr: 32356687/ 32356477/ 
999712399/ 996064732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

Aluga-se exc. ponto c/74 
Mts, 01 wc e Caixa d´´agua 
de 1500 Litros R$ 1.350,00 
Ligue 3248-6709/99983-
2772/ 98223-8422

JOÃO DE DEUS

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

PLANALTO PINGÃO 

[Cód. 629] Planalto Pingão 
- Aluga-se Apt°c/sala de es-
tar/jantar, varanda, 2 qrtos, 
1 ste c/armário projetado, wc 
social, coz. americana c/ban-
cada, armários proj., vaga 
na garagem. valor: 1.000,00 
Fone: (98) 3238-3583/(98) 
99973-9137.

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: 3235-
6687/ 3235-6477/ 99971-
2399/ 98816-8000 www.
ayrtonejulioimoveis.com.
br COD: 9597.

PONTA DO FAROL

ALFA IMÓVEIS - Aluga apto 
no Cond, Leony do vale c/ 
4 quartos 98862-1821 / 
98180-8018.

RENASCENÇA

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.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9596.

CRECI: 819 -A5 – Alugo Apto. 
mobiliado, c/ 2 quartos, sen-
do uma suíte, sala, varanda, 
cozinha, lazer completo, prox. 
a praça nova da Lagoa. (98) 
98845-6228 / 98119-4495.

CRECI: 819 -A6 – Alugo Apto. 
com 170m², c/ 4 quartos, 
sendo 2 suíte, todo proje-
tado, prédio novo, prox. a 
Escola Crescimento. (98) 
98845-6228 / 98119-4495.

RENASCENÇA II - Alugo apto 
no cond. Costa azul, c/ va-
randa, sala, 2 qrtos, 1 suíte, 
wc social, coz., área de ser-
viço e garagem. R$ 1.200,00 
- 3268.3390 - 9976.7018.

RENASCENÇA II

RENASCENÇA II - Aluga apto 
no ED. EUROPA, c/100 m²,  
c/3 qrtos, s/1 ste c/armá-
rios e 02 stes reversiveis, 
sala ampla p/2 ambientes, 
lavabo, coz.ampla c/armá-
rios. Venha conferir! 3227-
3099 / 9973-4073    www.
bmendesimoveis.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 serviço, 1 vaga, varanda 
R$ 1.200,00 incluído o cond. 
Tr.: 32356687 / 32356477/ 
999712399/ 996064732 www.
ayrtonejulioimoveis.com.br

SÃO FRANCISCO

ALUGO APTO NO COND. RI-
VIERA DA ÁREA, COM VA-
RANDA, SALA, 01 QUARTO 
COM ARMÁRIOS, WC SOCIAL, 
COZINHA, ÁREA DE SERVI-
ÇO E GARAGEM. R$ 950,00 
(ALUGUEL E CONDOMINIO) 
- 3268.3390 - 99976.70818.

São Francisco- Alugo apar-
tamento com área de 51m² 
com 1 quarto, sala, varan-
da, cozinha americana, wc 
social, 1 vaga de garagem 
R$ 1.000,00 com a taxa de 
condomínio Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
996064732  www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

TURU

APTO. para alugar c/ 2 qtos, 
coz., wc, área de lazer no 
Rec. Turu II, 3º andar. R$ 
600,00. Fone: 98149-1461 
/ 98725-6848.

ALUGA APTO NO COND. 
SOLEMAR, COM SALA, 02 
QUARTOS, WC SOCIAL, CO-
ZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E 
GARAGEM. R$ 800,00 (ALU-
GUEL, CONDOMINIO E IPTU) 
- 3268.3390 - 99976.7018.

Aluga-se ou passa-se apto 
na Av. Gal.  Artur Carvalho, 
Bl 17, apto 3 - Turu. Fones: 
98846-1799/2057, 98810-
8465.

[Cód. 682] Turu -  Aluga-
se apt° no Cond. Itapiracó, 
sala de estar, 3qts/1ste, wc 
social, coz. Sala de estar, 
varanda. Valor: R$ 1.100,00 
Fone: (98) 3238-3583/ (98) 
99973-9137.

Classificados TEM, o lugar certo 
para vender, comprar, alugar, 
passar... ou trocar. Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087.

Alugo no Lago Verde II-Turu 
- Apto térreo – sala, 2 qtos, 
coz, área de serv. , ban/wc, 
vaga de estacionamento e 
área de lazer. Prox às facul-
dades da Av. Rei de França. 
Contato 99994-9185/ 3243-
2444/ 98139-6008

VINHAIS 

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

ALFA IMÓVEIS - Aluga apto 
no Parque Atenas c/ mobília 
98862-1821 / 98180-8018.

ESTRADA DA MAIOBA

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

ESTRADA DE RIBAMAR

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

[Cód. 560] Estrada de Ri-
bamar - Passa-se um apt° 
no Cond. Indaiatuba, 2 qts, 
wc social, sala de estar, 
jantar, coz.americana, 01 
vaga na garagem. Valor: 
R$ 35.000,00. Fone: (98) 
3238-3583/(98) 99973-9137.

SÃO FRANCISCO
Passo apt° no Cond. Riviera 
III, 2° andar, c/ vaga na ga-
ragem, sala, 2 qts/ 1 semi-s-
te, wc social, area de serviço, 
a. lazer completa. Valor: R$ 
40.000,00. Fone: 99973-9137.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

 
 
 

 

BAIRROS DIVERSOS

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

 CURVA DO 90

Aluga-se quitinete com 02 
quartos, sala, cozinha e 
lavanderia. Curva do 90. 
Interessados, entrar em 
contato: (98) 98750-0424 
/ 98163 6410.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087.

RECANTO DO VINHAIS 

Aluga kitinet na curva do 
90 c/ 2 qtos, sala, coz., wc 
e área de serviço, cond. Fe-
chado. Tr: (98) 98263-9584 
/ 98163-6410 / 98750-0424. 
(25.09).

ALU-
GAR

 ARAÇAGY

Vende-se um terreno na mo-

rada do sol araçagy 15x30 

Tr: (98) 98862-3443 / 98263-
9584. (25.09).

Classificados TEM, o lugar certo 
para vender, comprar, alugar, 
passar... ou trocar. Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087.

TE000329 Vende-se exc.ter-
reno no Alpha Ville, 17x29 
em um lote de forma re-
tangular, totalizando 450 
mts R$ 210.000,00 Ligue 
3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422.
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ANIL

Aluga-se Sitios / Casas para 
eventos c/ grande area li-
vre, piscina quadra e cam-
po de futebol, no Anil, Co-
quilho  no Santa Barbara.     
3258-5629 / 8845-4785 / 
99972-6980 / 3083-0799 
/ 98142-7703.

Alugam-se Sitios e Casas 
para eventos c/ area livre, 
piscina qdra e campo de fu-
tebol, no Anil e Santa Bar-
bara.     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).

CA000326 Vende-se exc.loja 
com 120 Mts, Ideal p/cli-
nicas R$ 98.000,00 Ligue 
3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422.

COHAB

AR000312 Vende-se exc.
Predio comercial, c/3 Pi-
sos, com area de 900 Mts 
construída, ideal para ins-
talações de médio e gran-
de porte R$ 1.800.000,00 
Ligue 3248-6709/99983-
2772/ 98223-8422.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087.

COHATRAC

COHATRAC – COD. [556] Ven-
de-se um Ponto Comercial 
na av. principal do 12x30m 
Conj. Diamantina. Valor: R$ 
650.000,00 Fone: 3238-3583/ 
99973-9137.

Classificados TEM, o lugar certo 
para vender, comprar, alugar, 
passar... ou trocar. Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087.

JOÃO PAULO

SA000338 Vende-se salas co-
merciais, c/40 Mts , com wc. 
Aceita Permuta R$ 30.000,00 
Ligue 3248-6709/99983-
2772/ 98223-8422.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

PONTA DO FAROL

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

BOA VISTA

Vendo 1 lote med: 11 x 18 = 
198m2, no Residencial Beija-
Flor II, situado na Estrada da 
Boa Vista. Vlr R$ 30.000,00. 
Tr: 98725-6848.

BOB KENNEDY

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

CALHAU

Vende-se terreno no Altrero-
sas Calhau, plano, tdo mu-
rado  c/ 25 m x40 m. Ex-
cel. localização, por trás do 
Grand Park. Venha conferir.   

3227-3099 / 9973-4073  www.
bmendesimoveis.com.br

CALHAU - Vende terreno no 
Calhau na Rua dos Tremem-
bés, medindo 20X40 (800 m²) 
. Venha conferir! 3227-3099 
/ 9973-4073    www.bmen-
desimoveis.com.br

COHABIANO
VENDO TERRENO NA RUA 
NOSSA SENHORA DA CON-
CEIÇÃO, DE ESQUINA,  ME-
DINDO 10X20 NO COHABIA-
NO 10. R$ 60.000,00. TR: 
98806-7330.

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 investidores 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 hec-
tares, as duas áreas são pró-
ximas uma da outra. www.
bmendesimoveis.com.br

ESTRADA DA MAIOBA

Estrada da Maioba – 
COD. [688] Vende-se 
um terreno na estrada 
da maioba com área 
de 27.552,95 m², ótimo 
para empreendimen-
tos de grande porte. 
R$ 3.800.000,00 Fone: 
3238-3583/99973-9137.

QTAS DO CALHAU

Vende 4 lotes com excelen-
te localização no bairro re-
sidencial mais valorizado 
da ilha, Quintas do Calhau 
c/ 800m² cada, todo docu-
mentado, do lado da praia, 
a partir de 550 Mil. Venha 
conferir não perca tempo. 
3227-3099 / 9973-4073  www.
bmendesimoveis.com.br

SÃO CRISTOVÃO 

CRECI: 819 -A15 – Vendo ter-
reno cp, 1300m², bom para 
galpões, lojas, centro comer-
ciais, bem localizado, prox. 
á avenida Guajajaras. (98) 
99971-2945 / 98845-6228 
/ 98119-4495.

SÃO RAIMUNDO

Vdo terreno ao lado do Bairro 
do São Raimundo,  no Pontal 
da Ilha med. 10 m de frente e 
20 de fundo já com o baldra-
me da casa feito e faltando 
murar só a frente. Registra-
do. Vlr: R$ 35.000,00. Tel.: 
(98) 98867-1448.

TURU

Vendo 1 lote med: 11 x 18 = 
198m2, no Residencial Beija-
Flor II, situado na Estrada 
da Boa Vista do Turu. Vlr R$ 
30.000,00. Tr: 98725-6848, 
98149-1461.

JARDIM ELDORADO - 
TE000290 - vende-se exc.
terreno murado c/1000 Mts 
de Área total R$ 400.000,00 
Ligue 3248-6709/99983-
2772/ 98223-8422

VILA MARANHÃO

VILA MARANHÃO – COD. 
[600]   -  Vende-se ter-
reno c/ 37.785,00 m². 
Valor: R$ 3.500.000,00. 
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

 

ESTRADA DA MAIOBA

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

MATINHA
ALFA IMÓVEIS – Vende sitio 
c/ piscina e casa de 3 quar-
tos e 8.000m² 98862-1821 / 
98180-8018.

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 fruteiras, 
galinheiro, pocilga, poço ar-
tesiano c/ estrutura de con-
creto 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. Ma-
ria Luíza: (98) 98891.2038 e 
99182.4394.
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RENASCENÇA
Vendo escritório montado (ar-
mário e mesas). Boa localiza-
ção - Ed. Atrium Plazza, rua 
das Mitras - Renascença, R$ 
120.000,00. Tratar: (Tim) 98124-
1511 / (Oi) 98753-3551. (C-21.9).

SÃO FRANCISCO

São Francisco - Vendo es-
critório montado c/recep-
ção, 3 salas, banheiro, todo 
mobilhado e climatizado, 2 
vagas de garagem R$ 160 
mil- Locação: R$ 2.500,00 
com cond. Tr: 32356687/ 
32356477/ 999712399/ 
988168000 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

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

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

CENTRO
Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087.

Aluga-se ótimo ponto comer-
cial na Rua do Sol, a 100m 
da Praça Deodoro, c/ 1 salão 
bem amplo, 2 salas meno-
res, coz. e WC social, c/ ins-
talação p/ ar-condicionado 
split e todo reformado. Apro-
veite. Apenas R$ 1.500,00. 
3227-3099 / 9973-4073 www.
bmendesimoveis.com.br

MAIOBÃO

PO000050 - Aluga-se exc. 
sala comercial, na Av. 13, 
R$ 1.200,00 / R$ 1500,00. 
Ligue 3248-6709 / 99983-
2772 / 98223-8422.

RECANTO VINHAIS

RECANTO VINHAIS - Aluga-
se exc. ponto c/ 74 Mts, 01 wc 
e Caixa d’água de 1500 Litros 
R$ 1.200,00. Ligue: 3248-6709 
/ 99983-2772 / 98223-8422

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

RENASCENÇA 

Renascença II - Alugo lojas 
c/mezanino e porc. na Gale-
ria Atlanta Center c/áreas 
de 40m² e 48m². A partir de 
R$ 2.000,00. Tr.: 3235-6687 
/ 3235-6477 / 99971-2399 / 
99606-4732 www.ayrtone-
julioimoveis.com.br

Aluga sala no ed. Carrara, c/
área de 30m2 e banheiro in-
terno. R$ 800,00 - 3268.3390 
- 99976.7018.

Renascença – Alugo casa co-
mercial com área total de 
450m² e construída de 190m² 
com 2 quartos sendo 2 suítes, 
varanda, wc social, quintal, 
área de serviço, garagem 
para 5 carros. R$ 4.000,00 
Tr: 32356687 / 32356477 / 
999712399 / 996064732, 
www.ayrtonejulioimoveis.
com.br COD: 9612.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

SÃO FRANCISCO

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

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087.

Alugo sala no Ed. Comercial 
Castelo Branco com área de 
20 m², prédio com elevador. 
R$ 500,00. Tratar através 
dos telefones: 3235-6477 / 
99971-2399 / 99606-4732 / 
3235-6687. www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br

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

[Cód. 104] São Cristovão 
– Aluga-se Galpão comer-
cial c/600 m² e várias sa-
las, ideal para empreendi-
mentos, Valor: R$ 3.000,00. 
Fone: (98) 3238-3583 / (98) 
99973-9137.

TIRIRICAL

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

Alugo lojas comerciais no 
Tirirical. Tratar:  3258-5629.

Classificados TEM, o lugar 
certo para vender, comprar, 
alugar, passar... ou trocar. 
Anuncie. É só ligar: (98) 
3212-2087  ou nos envie 
e-mail para: temclassifi-
cados@oimparcial.com.br

Aluga-se loja comercial na 
Av. dos Franceses. Tr: 3258-
5629. (t).

LOJA - Aluga-se loja comer-
cial na Av. Guajajaras. Tratar:  
99129-6797 / 98845-4785 / 
98142-7703. (t).

Lojas comerciais para alugar 
na Avenida dos Africanos. 
Tr: 3258-5629, 98142-7703.

CIDADE OPERÁRIA

[Cód. A66] Cidade Operá-
ria – Aluga-Prédio comer-
cial duplex na Av. 203, 1° 
piso salão, 5 salas e 2 wc’s, 
2° piso; 5 salas, 3 wc’s. Va-
lor: R$ 5.000,00.  Fone: (98) 
3238-3583/(98) 99973-9137.

COHAB

Aluga sala (prox. ao Pop 
Center) em frente a aca-
demia, 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.

COHAJAP 

SA000263 aluga-se exc. sala 
comercial c/ 38,70 Mts de 
area privativa, estacion. p/ 
clientes R$ 2.000,00 Ligue 
3248-6709/99983-2772/ 
98223-8422

FORQUILHA

[Cód. 684] Forquilha - Alu-
ga-se um ponto comercial 
na Forquilha, medindo 12,00 
x 26,00, ótimo p/ empreen-
dimentos, localizado em 
uma das vias de transição 
da Forquilha para a estr. da 
Maioba. Valor: R$ 1.000,00. 
Fone: (98) 3238-3583 / (98) 
99973-9137.

Classificados TEM, o lugar certo 
para vender, comprar, alugar, 
passar... ou trocar. Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087.

[Cód. 685] Forquilha - Alu-
ga-se ponto comercial óti-
mo para empreendimentos, 
c/ área aberta e coberta p/ 
estoque de materiais. Va-
lor: R$ 2.500,00. Fone: (98) 
3238-3583 / (98) 99973-9137.
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Oportunidades
& Veículos

EMPREGOS

Precisa-se de corretores 
de imóveis, com experi-
ência e CRECI ou estagiá-
rios da área.  Interessados 
enviar currículo para se-
bastiao_imoveis@hotmail.
com ou ligar para o núme-
ro: 3238-3583.

A Empresa A. E Industria Co-
mercio e Serviços. Locali-
zada na Estrada da Raposa 
em frente ao Colégio Maris-
ta, está contratando Mar-
ceneiro para fabricação de 
móveis planejados e pintor 
com experiência para laque-
amento de móveis. Tr: (98) 
3233-0007/98822-1233/ 
98245-1233. Salário a com-
binar. (17.09).

Tá precisando de trocar algo? 
Anuncie na seção do Troca-
Troca do classificados TEM. 
É só ligar: (98) 3212-2042.

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

B. MENDES IMÓVEIS - Pre-
cisa-se de corretor(a) com 
CRECI ou estagiários do cur-
so TTI, contratação imediata. 
Interessados entregar cur-
rículos na Av. do Vale, nº 9, 
Ed. Carrara - salas 517 / 518. 
Renascença II. Tr: 3227-2182 
ou 3227-3099.

CONSULTOR DE VENDA  EX-
TERNO. (Para segmento de 
cosméticos). Consultor de 
vendas -Requisitos: *Ensi-
no médio completo; *Expe-
riência em vendas externas 
*CNH “B”; Horário comercial; 
Remuneração por comissão + 
ajuda de custo. Enviar currí-
culo para: Trmslzcomercial@
gmail.com Tel: (98) 3089-5767.

NEGÓCIOS

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.

Negocio Montado – Vende-
se 6 Kitinetes todas de fren-
te para rua. No Jardim São 
Cristovão I. Todas alugadas. 
Com renda mais de 2 mil re-
ais. Fone: 98833-6409. (B-15).

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

.1

HYUNDAI
CAÇAMBA - Vende-se uma 
caçamba toco, GMC 12.170, 
motor, carterpiler, bascu-
lante de 8m³, branca, ano 
2000. Em bom estado de con-
servação. Tels: (98) 98488-
9798 /98414-1471.

KIA
SPORTAGE  - Vendo Spor-
tage, ano 2011/ automática 
nova. Contatos: 98 99193-
4195 / 9837-6727.

Vender, comprar, alugar, pas-
sar... ou trocar. Anuncie. É só 
ligar: (98) 3212-2087.

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

MOTO XTZ 125
Vende-se ou negocia-se 
moto XTZ 125 cilindradas 
- Yamaha/2015, com 32.700 
km rodados, quitada,  do-
cumentação em dias e com 
todas as revisões feitas na 
autorizada, facilitamos a 
negociação. Contato: (OI) 
9 8822-8260/(TIM) 9 8314-
6038/(CLARO) 9 8290-2984.

NISSAN
NISSAN - Vende-se Nissan 
Pathfinder SE25 / Utilitário 
Jipe / Diesel 2007 / 2008, 
4x4, diesel, prata, ar, v.e, 
airbag, dir. hidr, trav elét, 
alarme. Revisado e doc. re-
gular. São 7 lugares.  Tel: (98) 
9 8119-9344 ou 9 8127-0055.

Vende-se Nissan SE25 / Uti-
litário Jipe / Diesel 2007 / 
2008, 4x4, diesel, prata, ar, 
v.e, airbag, dir. hidr, trav elét, 
alarme.  Tel: (98) 9 8119-
9344 ou 9 8127-0055.

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

Faço Negócio em Troca de 1 
CPU, Monitor, Mouse, Tecla-
do + Nobreak por  2 CHRO-
MECAST.  Tratar: 98738-0951.

Vendo escritório montado 
(armário e mesas). Boa loca-
lização - Ed. Atrium Plazza, 
rua das Mitras - Renascença, 
R$ 120.000,00. Tratar: (Tim) 
98124-1511 / (Oi) 98753-3551. 
(C-10.9).

Tá precisando de fazer bons 
negócios para sua renda fi-
nanceira, sua empresa etc?  
Anuncie conosco. É só li-
gar para: (98) 3212-2039/ 
3212-2042.

PROFISSIONAIS
Faço pequenos serviços de 
serralheria. Solda, enfeites 
para lembrancinhas, aniver-
sário, etc. Fone: 99905-2402, 
98721-7320.

Fornecemos quentinhas 
a preço popular. Fazemos 
eventos: aniversário, casa-
mento, baby chá, churras-
co e outros eventos. Fone: 
98442-0658.

Presto serviços de seguran-
ça particular, de shopping 
e empresas diversas. Tenho 
experiência. Fone: 99905-
2402, 98721-7320.

Classificados TEM, o lugar certo 
para vender, comprar, alugar, 
passar... ou trocar. Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087.

Contratos de Compra e Venda 
de Imóveis, Permuta e Lo-
cação - Realize seu negó-
cio com segurança. Faça seu 
contrato com quem entende 
do assunto. Tratar através 
dos telefones: 3235-6477 / 
99971-2399 / 99606-4732 / 
3235-6687. www.ayrtoneju-
lioimoveis.com.br

[Serviços de Registro de Imó-
veis - Podemos auxiliá-lo no 
que for necessário. Contate-
nos!.   Fone: (98) 3238-3583 
/ (98) 99973-9137.

Regularização de imóveis - 
Quer regularizar seu imóvel? 
Nós fazemos para você! Com-
prar, vender, alugar ou admi-
nistrar imóveis. Tr: 3258-5629 
/ 99129-6797 98845-4785 / 
3083-0799 / 98142-7703.

TOYOTA
VENDO UMA HILUX SRV 
CD 4X4 2013/2013 DIESEL 
A/T, EM PERFEITO ESTADO 
TRATAR: (98) 98841-1010 / 
98188-9978.

SERVIÇOS
FELIP´S CAR - LOCADORA 
Veículos novos, seguros e 
com o melhor preço da ci-
dade. Temos valores espe-
ciais para pacotes de diárias 
para pessoa física ou jurídica. 
Atendimento 24 horas no ae-
roporto. Faça já sua reserva 
nos fones: (98)98232-7644 
ou 98899-8317.

Viaje com conforto e segu-
rança. Buscamos e deixamos 
em sua casa em São Luís. 
Fone: 98707.6537.

Expresso Vip. Segurança e 
conforto. Faça sua reserva. 
Fone: 98707.6654.

Viaje diariamente de São Luís 
para São João dos Patos, Mi-
rador e Sucupira do Norte. 
Tratar: 9 8131.3630.

Transportes e Turismo. Su-
perando fronteiras, unindo 
gerações. Ligue e compre 
a sua passagem através do 
0800 726 7001.

Fretamento. A sua melhor 
opção em transportes. Cis-
ne Branco. Fone: 3245.1233.

Escolha seu destino, confi-
ra os nossos horários e boa 
viagem com a Guanabara. 
Ligue: 3243-2332.

Quer vender, alugar, pas-
sar ou trocar seu CARRO? 
Nós ajudamos você a ne-
gociar. Anuncie. É só ligar: 
(98) 3212-2039.

Guanabara. Cuidamos da sua 
satisfação em todos os sen-
tidos. A começar com a pon-
tualidade. Fone: 3243.2332.

Classificados TEM, o lugar certo 
para vender, comprar, alugar, 
passar... ou trocar. Anuncie. É 
só ligar: (98) 3212-2087.

Viagens diariamente de São 
Luís para Barreirinhas. Fone: 
3243-2847.

Faça sua reserva para o  Ex-
presso Vip através dos fones: 
(98) 3236-2933 / 99971-5153 
/ 98131-3630.

A Sideral Transportes e Tu-
rismos, com saidas de São 
Luis e Retornos todos os dias 
para Guimarães, Cururupu. 
Confira: 3259-8006.


