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TELIMSA / 70 

500 Telefones para Imperatriz 

Vultoso contrato foi assi- 
nado no dia 21 entre a 
TELEFÔNICA DE IMPERA- 
TRIZ S/A e a COTEC, do 
Ceará. Pela TELIMSA, fir- 
maram o contrato os Dire- 
tores Pedro Américo Sales 
Gomes, Licínio Cortez e Dor- 
gival Pinheiro de Souza; re- 
presentou a COTEC o Sr. 
Raimundo Nonato Melo. 

Êsse contrato acertou a 
venda e instalação pela CO- 
TEC, em Imperatriz, de mais 
100 (cem) aparelhos de te- 
lefone do tipo semi-autoxná- 
tico, o que elevará o núme- 
ro de aparelhos na cidade 
para 395 até o dia 15 de 
novembro próximo. 

Ouvidos pela reportagem 
de "O PROGRESSO" es- 
clareceram os Srs. Pedro 
Américo e Dorgival Pinhei- 
ro que já no próximo dia 12 
de setêmbro os compradores 
receberão instalados e em 
funcionamento os 100 tele- 
fones vendidos no mês de 
julho passado. 

Quanto aos aparelhos de 
que trata o contrato ora fir- 
mado, êles serão postos à 
venda a partir de amanhã, 
até o dia 30 de setembro. 
Nessa fase a venda será 
feita mediante Cr$ 100,00 
de entrada e 20 pagamen- 
tos mensais de cr$ 75,00 
cada um. — De de outu- 
bro em diante a entrada 
será de cr$ 200,00 e as pres- 
tações, também em número 

de 20, de cr$ 80,00 cada 
uma. 

Segundo a Diretoria da 
TELIMSA, tão logo entre- 
gue êsses aparelhos do novo 
contrato, uma outra venda- 
gem de telefones será ini- 
ciada, para instalação até 31 
de dezembro, pois "que a 
grande meta da TELIMSA' 
é encerrar o ano de 1970 
com 500 Jlinhas telefônicas 
funcionando em Imperatriz. 

"Em 1971 — disseram a- 
quêles Diretores- trataremos 
da substituição dos atuais a- 
parelhos por outros automá- 
ticos, conectados com o sis- 
tema de telecomunicações 
da EMBRATEL, isto é: ini- 
ciáramos em Imperatriz o 
sistema de micro-onda liga- 
do ao tronco Belém-Brasília 
da Embralel.—Para tanto, a 
TELIMSA já encaminhou ao 
Escritório especialisado, con- 
tratado no Rio de Janeiro, 
tôda a documentação neces- 
sária a êsse procedimento. 
Êsse escritório tem ainda a 
obrigação contratual de re- 
gularizar a situação da Com- 
panhia junto aos órgãos go- 
vernamentais, inclusive o 
previdênciario. 

Sôbre a ligação com a ci- 
dade de João Lisboa, escla- 
receu-nos o sr. Pedro Amé- 
rico que apesar da boa vonta- 
deáda TELIMSA a instalação 
não será feita por enquanto 
porque a Prefeitura daquela 
cidade não dispõe de recur- 

Vitorino alerta Filinto 

O Senador Vitorino Frei- 
re, que não conseguiu lu- 
gar na chapa para a re- 
eleição pela ARENA, ad- 
vertiu o líder Hlinto Mul- 
ler para os "riscos" da 
criação no pais na cria- 
ção das alas moças do 
Partido, alegando que no 
tempo do ex-PSD essas 
alas moças criaram inú- 

meras dificuldades às di- 
reções do então partido 
majoritário, inclusive no 
Maranhão. 

Sabe-se ainda a res- 
peito de Vitorino Freire 
que, terminado seu man- 
dato, irá o mesmo para 
uma Fazenda no Estado 
do Rio, (dedicando-se à 
pecuária 

Terminou o govêmo do compadre 

Encerrando as soleni- 
dades que marcaram a 
entrega de certificados 
dos concluíntes do curso 
do Município-Escola, o 
prefeito Renato Moreira, 
falando aos presentes,re- 
portou-se àquilo que ele 
chamou de "a época do 
Govêrno dos compadres" 
em que as administrações 

municipais prestavam-se 
unicamente ao atendi- 
mento dos pedidos dos a- 

migos. "Em meu govêrno, 
disse o Prefeito, essa 
fase foi encerrada para 

dar lugar ao atendimen- 
to a quem tem direito, 
sem parcialidade." 

Assim seja. 

sos, segundo alega, para as 
despesas que lhe caberiam 
nessa ligação. 

Perguntados sobre em 
quanto importou a aquisi- 
ção e instalação dos apare- 
lhos que ora instala e da- 
quêles cuja venda iniciará 
amanhã, esclareceram os di- 
rigentes da TELIMSA que 
êsse montante atinge a 
200.000,00. 

Para a aquisição de apa- 
relhos automáticos a TELIM- 
SA estuda possibilidades de 
financiamento pelo Banco do 
Nordeste; êsses estudos es- 
tão bem encaminhados, em 
Recife. 

Discorreram aindo os nos- 
sos informantes sôbre as 
modificações que estão fa- 
zéndo na séde da TELIMSA, 
inclusive a próixma instala- 
ção de aparelho renovador 
de ar, modernização do es- 
critório e outros melhora- 
mentos jà em pauta. 

Ressaltaram finalmente o 
zêlo da Companhia para com 
os interêsses dos seus só- 
cios, graças ao emprego cau- 
teloso de seu dinheiro em 
empreendimentos que além 
de rendosos para a TELIM- 
SA tem ainda |o condão de 
eleva-la cada vez mais no 
conceito público, levando a 
Telefônica de Imperatriz ao 
nível das realmente grande 
organizações. 

DR. AUGUSTO MILHOMEM 

Acompanhadô de sua esposa, Da. 
TeJezinha e da filha Marina, estê- 
ve entre nós, em viagem de visita 
à terra natal e aos familiares, ofDr. 
Augusto Milhomem, residente na 
Guanabara oude é alto funcionário 
da Divisão de Estatística do INPS. 

O visitante honrou nossa redação 
com sua presença e daqui levou 
uma coleção de ■'O PROGRESSO', 
de que ficou assinante. 

Agradecemos a visita. 

Foi realísada no dia 18 pp. 
a grande reunião festiva, pro- 
movida pelo Rotary Club de 
Imperatriz, que contou com 
a presença honrosa do Go- 
vernador do Distrito 449, Dr. 
Jorge Abraím e sua digna 
esposa. 

A reunião teve inicio às 
20,30 horas, na "Maloca" da 
Rodobrás, gentilmente cedida 
pelo Eng0. Chefe dessa re- 
partição, que contou com a 
presença de quase todos os 
rotarianos de Imperatriz. Pre- 
sidiu a reunião o Dr. Manoel 
Martins, tendo no protocolo 
o Pedro Braga e na secre- 
taria o Dorian Riker. Foi 
servido um jantar e após o 
sócio honorário Dr. Fíquene, 
fez uma brilhante saudação 
ao gov. visitante, em termos 
eloqüentes, arrancando aplau- 
sos dos presentes. Usaram 
ainda da palavra o Dr. Bara- 
ta, chefe da Rodobrás; Prof. 
José Queiroz do RC de Ca- 
rolina; Maria Filomena, da 
Casa da Amizade e finalmen- 
te o simpático Governador, 
Dr. Jorge Abraim. 

Compareceram a essa fes- 
tividade os seguintes rotari- 
anos: Rosseny Marinho, An- 
tônio Miguel, Francisco He- 

A Falta dágua 

traz problemas 

Inesperadamente, o forne- 
cimento .de água à cidade 
possou a sofrer cortes demo- 
rados e diários. Já depois de 
iniciado o corte vieram tam- 
bém os avisos do SAE quan- 
do era grande a preocupa- 
ção dos usuários do serviço 
águas. Acontece que em mui- 
tas casas os poços foram en- 
tupidosj ou aprovaitado para 
fossas. E com o corte brus- 
co inúmeras famílias se vi- 
ram sem condição até de to- 
mar banho., Nas escolas os 
sanitários passaram a inco- 
modar pelo mau cheiro exa- 
lado, tudo por cnusa da fal- 
ta d'água. 

Pouco a pouco a situação 
meihora más ainda;com o sa- 

crifício de muitos, principal- 

mente nas ruas mais afas- 
tadas do centro onde a cole- 

ta do precioso liquido tem 
que às vêzes ser feita à noi- 
te, para consumo do dia se- 

guinte. 

Continua o drama do Cônsul 

brasileiro Aluisio Gomide 

Boatos os mais diver- 
sos são espalhe dos em 
torno do seqüestro do 
Cônsul do Brasil no Gru- 
guai, cujo Govêrno con- 
tinua irredutível no pro- 
pósito de não negociar 
com osTupamaros.—Fa- 
la-se agora que hoj eserá 
o dia "D" do diplomata. 
Um comunicado entregue 
na Rádio Guaíba, em Por- 
to Alegre, teria esclare- 
cido que se não houves- 
se a troca do diplomata 
por prêsos politicos, até 

hontem, hoje Gomide se- 
ria fuzilado. — Enquanto 
isso continuam no Uru- 
guai as prisões de sub- 
versivos, com grande nú- 
mero entre êles de estu- 
dantes, senhoras e até 
sacerdotes e ministros e- 
vangélicos. As buscas de 
casa em casa, em Monti- 
vidéu e vizinhanças ainda 
nada ofereceram de prá- 
tico, mesmo porque os 
prisioneiros não revelam 
o esconderijo onde está 
o Cônsul. 

rênio; Antônio Miguel; Fran- 
cisco Soares; Sr. e Sra. José 
Vieira; Sr. e Sra. Pedro Braga; 
Sr. e Sra. Dorian Ríker; Sr e 
Sra. Cândido Viana; Sr. e Sra. 
João Viana; Sr. e Sra. Luiz Ve- 
ras; Sr. e Sra. Raimundo Silva; 
gr. e Sra. Ribamar Marinho; Sr. 
e Sra. Ubirajara Pareira; Sr. 
e Sra. Guilherme Cortez; Sr. 
e Sra. Dr. Fiquene; Sr. e Sra. 
Dr. Sipaúba; Sr. e Sra. Dorgi- 
val Pinheiro; Sr. e Sra. Dr. 
Carlos Amorim; Sr. Renato 
Moreira; Dr. Ribamar Bezerra, 
Sr. José Arruda, Sr. José E. 
Xavier e Dr. Manoel Martins 
(presidente). Contou ainda 
com os convidados especiais. 
Sr. e Sra. Dr. Agostinho No- 
leto, Dr. José Maria Rodri- 
gues; Sr. e Sra. Francisco 
Paula de Almeida; Dr. Fran- 
cisco Barata; Dr. Ovídio Be- 
zerra; Sr. e Sra. Arisvaldo 
Ferreira e Prof. José Queiroz. 

ÉDS0N AZEVE0D 

Registramos a estada em Impera- 
triz dêsse conceituado homem de 
negócios e figura de projeção na 
sociedade carolinense,' sócio do Ro- 
tary Clube daquela cidade e diretor 
presidenie da Diesel Carolina S/A, 
nesta cidade, 

Os que estudam 

De cada 1.000 crianças em 
idade escolar, 515 não se ma- 
triculam por falta de vagas 
nas escolas. Das que conse 
guem a matricula, 127 con- 
cluem o curso primário, 92 
ingressam no ginásio, 30 che- 
gam ao fim do curso cole- 
gial e 15 ingressam, na uni- 
versidade; da universidade 
saem 10 com o curso ter- 
minado. 

Essa é a triste estatística 
a que chegaram técnicos em 
educação no Brasil. 

A v ISO 

O Contador RUBENS PIRES 
DE LIMA torna público, pa- 
ra conhecimento de quem 
possa interessar, especial- 
mente de seus detratores, 
que se acha munido do CER- 
TIFICADO- DE INSCRIÇÃO 
no Conselho Regional de 
Contabilidade do Maranhão, 
sob n0 0892 -S-Ma„ para o 
exercício de 1.970. — Escla- 
rece outrossim que por de- 
terminação do Conselho Fe- 
deral de Contabilidade, que 
atingiu a todas as inscrições, 
foi cancelado apenas a ins- 
crição n0 656 do signatário, 
no Maranhão, para adotar-se 
apenas o número de inscri- 
ção original, no caso, para 
o abaixo assinado, o n. 0892 
que coresponderá o número 
de sua inscrição primitiva 
no Estado do Pará. 

(a) Rubens Pires Lima 

Concurso den- 

tro de 60 dias 

Anuncia-se que a Pre- 
feitura Municipal abrirá 
dentro dcs próximos 60 
dias a inscrição para o 
concurso destinado ao 
prenchimento das vagas 
dos cargos de carreira 
naquela Casa, com a ins- 
crição obrigatória in- 
clusive dos 'atuais ocu- 
pantes desses cargos. 
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Tiro de Guerra em 71 

Já no próximo ano os 
nossos jovens em idade 
do serviço militar não 
precisarão sair daqui à 
procura de quartéis, nem 
ficarão sujeitos a penali- 

Bola em jôgo 

SAMPAIO VEM Aí 
O Imperatriz anunciou pa- 

ra hoje uma partida com o 
Bangu, de Marabá. 

E nos garantiu um diretor 
do clube que já está certa 
uma apresentação em Impe- 
ratriz do Sampaio Corrêa da 
Capital em data a ser anun- 
ciada. 

Realmente, é de promo- 
ções como esta que o nos- 
so futebol está precisando, 
para atrair o público ao es- 
tádio. 

RENNER APAGADO 

Enquanto o Imperatriz faz 
fogos e procura trazer bons 
quadros o Renner encolhe- 
se todo e não dá mais o ar 
da graça. 

Dizem os torcedores dos 
outros times que o Renner 
só quer jogar na certa. E 
como o quadro está fraco, os 
dirigentes não aceitam jo- 
gos. Será?.. 

E O CRUZEIRO? 

Estava anunciado para hoje 
um jôgo Cruzeiro x Impera- 
triz, agora substituido por 
Imperatriz x Bangu. 

A cidade espera novamen- 
te por aquele Cruzeiro tão 
simpático e bom de bola que 
surgiu em nosso meio espor- 
tivo, mas que não foi muito 
longe. — Vamos reagir, Di- 
vino? 

dades pela não apresen- 
tação ainda que involun- 
tária. É que no próximo 
ano será instalado o Tiro 
de Guerra de Imperatriz, 
cujo prédio já se encon- 
tra de há muito concluido 
e cujas despesas de ma- 
nutenção estão garanti- 
das por lei votadas pe- 
lo executivo municipal, 
já sancionadas. 

A junta de Serviço Mi- 
litar na cidade inclusive 
recebeu instruções para 
acelerar os alistamentos, 
pois que grande número 
de atiradores deverá ser 
engajado tão logo se ins- 
tale o TG. 

Cruzeiro Nôvo está va- 
lendo até fins de 70 
A Gerência do Meio Cir- 

culante prorrogou até 31 de 
dezembro o prazo de tole- 
rância de aceitação de che- 
ques, valores mobiliários e 
outros títulos de créditos já 
impressos e existentes em 
estoqqe, com a denominação 
Cruzeiro Nôvo (NCr$). 

Esse comunicado foi feito 
ontem pelo gerente do Meio 
Circulante, sr. Celso de Li- 
ma e Silva, a tôdas as insti- 
tuições financeiras e ao pú- 
blico em geral. Como se re- 
corda, no último dia 15 de 
maio teve início a nova uni- 
dade do Sistema Monetário 
Brasileiro. Entretanto foi da- 
do prazo até o dia 30 de se- 
tembro para que todos os 
cheques, valôi-es, mobiliários 
e outros títulos de crédito 
saíssem de circulação com a 
inscrição Cruzeiro Nôvo. 

V. tem interêsse 

em saber tudo 

sobre o Volkswagen 

de 60 HP? 

■ vv, 

li 
ifl 

in 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Matriz; Rua 20 n. 809 — Goiânia - Go. 

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

Procure-nos. 

Estamos interessados 

no seu interêsse. 

Tão interessados que até já vamos 
lhe adiantando algumas informações. 

E a primeira é esta: o Volkswagen 
1.600, apesar de ter 4 portas, é 
mais Volkswagen do que nunca. 

Ou seja: êle também tem motor 
refrigerado a ar. 

Só que com mais potência; 
60 HP. 

E com suspensão por 

barras de torção. 
Além de uma vantagem que 

aparece nas curvas; o VW 1.600 
vem com um estabilizador 
também no eixo traseiro. 

Economia? 
Para consumir um litro de gasolina 

v. vai ter que andar 11 km com êle. 
E para trocar 2,5 litros de 

óleo, só depois de 2.500 km. 

Como todo Volkswagen que se 
preza, o VW 1.600 também tem 
aquela chapa de aço fechando 
tudo embaixo. 

Mas para saber tudo sobre o 
Volkswagen de 60 HP, dê-nos o 
prazer de sua visita. 

Afinal, se v. está interessado no 
Volkswagen 1.600, nós estamos 
interessados no seu interêsse. 

Anlversaria Igreja Presbiteriana 

Comércio de Automóveis Magopar S.A. 

Rua Minas Gerais, 113 — Taleg. MAGOPAR — Fone 151/153 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 
REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

A Igreja Presbiteriana lo- 
cal comemorou na última se- 
mana o 11° aniversário do 
presbiterianismo em terras 
brsileiras. As solenidades 
constaram de um vasto pro- 
grama e representação das 
várias denominações da re- 
gião. 

No encerramento, o Revd^ 
Paulo discorreu sôbre a che- 
gada ao Rio de Janeiro do 
Rev0 Aschel G. Symonton, em 

12 de agosto de 1859. No seu 
discurso frisou ainda o fato 
de que a vida e morte do 
Ministro braiileiro José Ma- 
noel da Conceição continua 
sendo uma obra inspiradora 
de nossos jovens. 

A igreja presbiteriana fêz 
realizar outras atividade co- 
memorativas, inclusive a tra- 
dicional festa da colheita no 
dia 16, às 20 horas 

ARENA aponta candidatos 

Em sua reunião prepara- 
tória no dia 19 último, o Di- 
retório Municipal da Arena 

apontou seus candidatos à 
vereança nas eleições de 15 

O V I L — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região" 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro 1 da BR - 14 — Fone 278 — Imperatriz — Ma. 

CGC06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053,006 

de novembro. A lista poderá 
ainda sofrer alterações pelo 
aumento de alguns nomes, o 
que ficará decidido hoje 
quando o Partido do Governo 
reunir-se em Convenção. Por 
enquanto, são os seguintes 
os candidatos: — Antônio 
Régís de Albuquerque (Dr.) 
Antônio Mariano Lucena, Al- 
deman Araújo Costa, Bene- 
dito Batista Pereira, Kzir de 
Souza Leite, Daniel Fernan- 
des Barbosa, Claro Ferreira 
da Silva, Elias Liarth Frei- 
tas, Garrone José Guimarães, 
José Avelino Carvalho (Dr.) 
Justino José de Oliveira, 
Leôncio Pires Dourado, Rt - 
mi Ribeiro de Oliveira, R( - 

berto Casemiro Dias, Valdo- 
miro de Sá Filho e Vicente 
Bernardino Bezerra, 

Na Convenção arenista se- 
rá igualmente oficializado o 
apôio do Diretório Municipal 
às candidaturas Henrique 
La Rocque e Agostinho No- 
leto, para deputado federal 
e estadual, respectivamente. 

CENSO- 70 

A realidade de hoje; a 
perspectiva do amanhã, 
foopere com o GoVêrno 
fornecendo as informa- 
ções necessárias. 
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"GELADA" 

KALAM HELEJ1EROS 

O Perácio era tm cara sortudo. Pra mulher, então, 
já viu, era fogo, Era encostar e pronto. Tava conversada. 

Ele tinha uma lábia fina e sabia se aproveitar das 
oportunidades. 

Numa festa a melhor bôca era a dêle. O cara tinha 
um ôlho clínico que detectava de longe a "mina", e caia 
em cima. Em qualquer reunião. Bastava que tivesse mu- 
Ihei*, êle estava lá. E já sabia, não voltava de mão abanan- 
do. A turma já acostumara a ver o Perácio sempre com 
uma dona muito boa pendurada do lado. 

Era dêsses caras que engrenam com a turma não se 
sabe como. Todo mundo gosta, participa de tudo, sabe o 
seu nome, mas é só. Ninguém sabe onde mora, o que faz, 
como vive. A sua imagem é aquela que com êle se apre- 
senta a turma. E o Perácio, boa praça, boa pinta, alegre, 
conversador, e com uma sorte miserável pra mulher. E êle 
faz questão de manter essa imagem. 

À tardinha, ou então, à noite êle chegava na roda 
mandava o que todo mundo já estava esperando. 

— Rapaz. Hoje eu topei com uma dona que é o 
fino. Encontrei no comércio e ela foi logo dando bola. Con- 
versamos, eu paguei um lanche pra ela e marcamos um en- 
contro hoje à tarde. Fui lá, e nem te conto. O marido dela 
tava viajando e nós mandamos a maior brasa da paróquia. 
Foi um programa de lascar. A dona é uma maravilha. Eu 
vou dar um jeito de passar com ela por aqui só pra vo- 
cês apreciarem o caté do material. 

E era verdade. Quando êle falava podia acreditar, 
Mas o que ninguém sabia é que o Perácio tinha 

mulher, filhos, todos bem instalados numa casa relativa- 
mente confortável. Um perfeito pai de família burguês. Era 
outra vida que êle mantinha completamente afastada da- 
quela de aventuras. As amizades eram outras. Gente séria 
e que o considerava um homem honrado. 

Como bom pai de família, aceitou o convite da es- 
posa para um fim de semana na praia. A esposa mulher 
bonita e bem apresentável, não faria má figura diante de 
qualquer uma das conquistas que êle realisava em sua ou- 
tra vida. Em outras palavras, era muito boa como as boas 
que ele conquistava 

Domingo, lá se foram, gozar das delícias do sol e do 
mar. Armaram barraca, as crianças saíram a brincar na 
areia e êle, colocou os óculos escuros, abriu uma revista e 
sentou-se ao lado da esposa, que já estendida na areia, de 
biquíni expunha-se ao sol dando um espetáculo que não 
podia deixar de ser visto por quem passasse por perto. 

E foi essa a desgaça do Perácio. 
Tinha na turma dêle, naquela turma onde êle, ia 

contar as suas aventuras, um cara que era a indiscrição 
personificada e fazia questão de elogiar o gôsto do Perá- 
cio na frente das garotas que êle Perácio conquistava, 

Pois uma das pessoas a quem a mulher do conquis- 
tador chamou a atenção foi justamente êsse amigo indis- 
creto. Ia passando, viu o mulheraço estendida na areia e 
reconheceu o amigo. 

Encostou e foi mandando bem alto: 
— Perácio rapaz, mas eu semnre digo que você é 

fogo. Que cara miserável pra arranjar mulher boa. Cada 
uma que você arranja é mais bonita que a outra. Onde foi 
que você arranjou essa beleza, me fala onde é a mina que 
eu quero ir lá buscar uma para mim. E por falar nisso, ca- 
dê aquela mulatinha de quinta-feira? Bom, não precisa dizer 
E claro que você já mandou em frente. Essa aí dá dez a 
zero nela. Me apresenta logo, rapaz deixa de fser egoísta, 
eu não mordo e se é amiguinha, do meu amigo, eu vou 
tratar com a maior deferência. 

O Perácio, branco que nem lençol em corda de la- 
vadeira foi gaguejando, sem jeito. 

Eu não tinha tido, ainda, oportunidade de apresen- 
tar antes... essa é a minha esposa... 

LOJAS VIANA 

-DE — 

Viana & Irmão - Com. e Ind. 

Completo Sortimento de Tecidos Finos e 

Populares, Confecções Cama e Mesa 

Préços de Fábrica 

MATRIZ: —Rua Godofredo Viana, 556 

FILIAL : Bairro do Mercadinho 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Semana da Pátria 

PROGRAMA: 

DIA Io — Desfile de carros de praça com bandeiras 
dos Estados Brasileiros: 

DIA 5 — Desfile das Escolas Primárias na ordem seguinte: 

Io Escolas Municipais 
25 Escola Particular Presbiteriana 
35 Escola Particular "Cristo Rei" 
4o Escola "Batista" 
55 Grupo Escolar "Governador Archer" 
6^ Grupo Escolar "Estado de Goiás" 
7o Centro Espirita "Gastão Peraira" 

— Programação Esportiva: 
— Desfile das Escolas Secundárias na ordem seg.: 

15 Ginásio "Bernardo Sayão 
2o Ginásio "Bandeirante" 
3o Escola Técnica de Comércio e Normal 

"Imperatriz" 
45 Escola Normal Ginasial "Santa Terezinha" 

PONTO DE PARTIDA; — Praça Brasil; / 
ITINERÁRIO: Avenida Getulio Vargas—Rua Godofrê- 
do Viana—Travessa Bom Jesus—Rua Coronel Manoel 
Bandeira (depois da parada no palanque na Praça Ma- 
rechal Castelo Branco) Praça de Fátima. 

17 HORAS— Cinco minutos de toque de sinos, sire- 
nas, buzinas, etc. Em seguida, cultos de todas as cren- 
ças serão realizados dedicados à grandeza da Pátria. 

DIA 6 
DIA 7 

O PROGRESSO 

Fundado em 3 de maio de 1970 
Registro n®. 136 
Diretor-Proprietário: 

José Matos Vieira 
Diretor e Redator-Chefe: 
Jurivê de Macêdo 

Redatores 
Luis Henrique Véras 

Pedro José Pereira Braga 
Colaboradores: diversos 

TIRAGEM 
800 Exemplares 

Número avulso : 0,50 
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Rua Sxmplicio Moreira, 1674 
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jAó cxigcndaó 

do Jmpoóio 

dc ^Renda 

Segundo o Dec. Lei ns 
401, de 30 de dezembro de 
1.968 e Portaria n5 321 de 

14 de agosto de 1969, a 
partir do próximo |dia 15 
de setembro o número do 

cartão de identidade dos 
contribuintes do Impos- 

to de Renda deverá cons- 
tar obrigatoriamente, en- 

tre outros documentos, 
nas receitas médicas nos 
recibos de honorários. 

nos contratos, nas procu- 
rações, nas notas pro- 

missórias, nas letras de 
câmbio, nas escrituras 

de compra e venda de 
imóveis, contrato de lo- 
cação. 

Os não cumpridores 
dessa obrigação estarão 
sujeitos a multa de 
Cr$ 50,00 por papel ou 

documento de que não 
constar o número do car- 
tão. E a verificação do 

cumprimento dessa de- 
cisão governament^ es- 

tará a cargo das reparti- 
ções públicas e dos agen- 
tes fiscais de tributos 
federais. 

Dr. Carlos de Laet A. Braga 

Ginecologia e Obstetrí- 
cia- Prevenção do Cân- 

cer Ginecológico 

Hospital São Vicente de Paula 
Consultório Zona 1 Lote 03 
Horário — 17 ás 19 horas 
TAGUATiNGA - BRASÍLIA DF"> 

Você sabia?... 

QueToi na era Arqueozói- 
ca que apareceram os pri- 
meiros organismos unicelu- 
lares. 

Que a Ameba foi o pri- 
meiro ser unicelular a apare- 
cer na face da Terra. 

Que os seres vvivos são 
formados da própria matéria 
existente nos seres não vivos 

Que as plantas lutam pela 
luz lutam por espaço, pela 
água, pelas riquezas do solo. 

Que o bicho-pau parece, 
às vezes um graveto sêco. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Portaria N0. 70/70 

RENATO CORTEZ MOREIRA, Prefeito do Mnnicí- 
P10 de Imperatriz, Estado do Maranhão, usando 
das atribuições que lhe são conferidas e na for- 
ma da Lei. 

RESOLVE 

frt; „ Para o bom andamento dos serviços conta- 
beis desta Prefeitura Municipal, a partir do dia 'oi de se- 

rfJil í e Qualquer pagamento a ser efetuado 
mentJeS0U^a^la, ol)edecerá 0 seguinte calendário, mensal- 

Sla no —Pagamento do pessoal interno da Prefeitura; 
?n'ii~oag- a íorflecedores de Comb. e Lubrificantes L»ia lU/ll- Pag a professoras da séde e interior e ainda 

de alugueis diversos; 

Dia 14 —Pagamento a fornecedores diversos. 

PI..fI
algraf0 'únic?~? Pagamento ao pessoal diarista da Prefeitura, será efetuado aos sábados a partir das 16,00 horas 

... f . "T Kevogam-se as disposições em contrário entrara esta Portaria em vigor na data de sua publicação! 

to dePrie970tUra Municipal de Imperatriz (MA), 07 de agôs- 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

JOSÉ GOMES DE ARRUDA 
Sec. Geral de Administração 

HOSPITAL SÃO RAIMUNDO 

Credenciado pelo INPS e Fundo Rural 
CIRURGIA PARTOS CLINICA GERAL — .RAIOS X 

Laboratório de Análises Clínicas — Sangue — Oxigênio 

Dr. Raimundo Meto Filho —Dra. Ruth Ferreira Aquiho Noleto — Dr. Celso Carlos Simões 

Avenida Getulio Vargas, 1511 - Imperatriz-Maranhão 



Receberam certificados os Concluintes do "ME" 

ANO I Imperatriz (Ma.)23 de Agosto de 1970 N0. 17 

UMA NOVA ERA? 

Escreve RAYMUNDO ROSA 

A determinação do Gover- 
no de construir a TRANSA- 
MAZÔNÍCA, estrada que cor- 
tará o Brasil de um extremo 
ao outro,^implica, necessaria- 
mente, numa série de consi- 
derações. Há os derrotistas 
que negam ao Governo a 
capacidade de realizar uma 
obra de tamanha envergadu- 
ra. Surgem, por outro lado, 
os otimistas que querem-na 
construída num praso relâm- 
pago. 

Para nós, amazônidas, e 
para os nordestinos acossa- 
dos de secas periódicas e 
imprensados pela deusidade 
demográfica numa região á- 
rida, a disposição do Govêr- 
no em fazer a estrada signi- 
fica que estamos ás portas 
de uma nova era. Porisso, 
o comportamento de cada um 
de nós, quer os de cá, quer 
os de lá, deve ser oe aplausos. 

Quem tem noticias do mi- 
lagre de Israel, não pode du- 
vidar da capacidade um Go- 
vêrno de uma Nação tão ri- 
ca, jóvem e pujante. Desa- 
creditar do Governo, estare- 
mos desacreditando de nós 
mesmos, da nossa capacida- 
de de realização e, sobretu- 
do, do nosso sentimento de 
nacionalidade. 

Para nós— e isso já o dis- 
semos por diversas vezes — 
o maior problema da Ama- 
zônia é o seu povoamento. 
Sem a posse definitiva da 
Amazônia, nossa soberania 
poderá ser contestada e so- 
frer reparos, coisa que seria 
desagradável e humilhante 
para nós como Nação. Povo- 
ar a Amazônia é o objetivo 

principal. As estradas, o a- 
proveltamento das vias flu- 
viais, os meios de comunica- 
ção e tudo enfim que possa 
fixar o homem, constituem 
os caminhos ou instrumen- 
tos para o povoamento. A 
própria Belém-Brasilia já 
nos dá um exemplo do que 
significa uma estrada para a 
colonização de uma região 
desabitada. 

Construindo,, assim, uma 
estrada numa região rica em 
madeiras de lei, em minérios, 
com grande faixas de exce- 
lentes terras aráveis, o Go- 
verno se propõe, ainda, a res- 
ponder o desafio que há anos 
pesa sobre a nossa naciona- 
lidade, que é integrar a A- 
mazônia no contexto econô- 
mico, politico e social de um 
Brasil Grande. É obra arro- 
jada, porém realizável. 

Surgirão condições novas, 
aparecerão novos nuclea- 
mentos que amanhã serão 
cidades. Milhares de nordes- 
tinos sem teras terão opor- 
tunidade de construir uma 
vida nova às margens da 
Transamazõnica e o poten- 
cial de riquezas, até então 
inexploradas, será somado à 
nossa economia. Será, enfim, 
o começo de uma nova era, 
com todas as suas implica- 
ções, exigindo dos nossos ho- 
mens públicos da região no- 
vos raciocinios e, certamen- 
te, uma reformulação dos 
métodos administrativo, afim 
de que nós amazônidas pos- 
samos assimilar todas as van- 
tagens desse desenvolvimen- 
to que se avisinha 

Presidente falará 

à Nação 

É aguardado o pronun- 
ciamento do Presidente Emí- 
lio Garrastazu Médici, no de- 
/correr do qual Sa. Exa. es- 
clarecerá à Nação os moti- 
vos que o levaram a partici- 
par da escolha dos futuros 
governadores estaduais e 
abordará a construção da 
Transamazõnica como passo 
decisivo para o início do pro- 
cesso de desenvolvimento da 
Amazônia. 

O Corpo da mulher 

descia o rio 

Chegou ao conhecimento 
da Redação que o Sr. Olím- 
pio Herênio, desta cidade 
quando pescava no Tocan- 
tins, acima de Imperatriz, 
contastou o encontro por ou- 
tros pescadores de um corpo 
de mulher que trajava cal- 
ças compridas e blusa de 
malha e apresentava marcas 
de 6 facadas. O corpo já apre- 
sentava sinais de decompo- 
sição. Sabe-se que o fato foi 
comunicado à polícia local. 

GADO NA PISTA 

Animais, principalmente va- 
cuns, continuam passeando 
impunentemente péla Av Pre- 
sidente Vargas, dificultando 
e oferecendo perigo ao trân- 
siio. Além do cuidado emjre- 
lação ao pedestre, o moto- 
rista tem que vigiar também 
o movimento dos outros veí- 
culos e mais as rêzes que 
calmamente atravessam a 
rua, parando à cata de al- 
guma comida, sem o menor 
receio e sem pressa alguma. 

Já registramos o fato em 
edição anterior e somos for- 
çados a fazê-lo novamente, 
chamando a atenção da fis- 
calização municipal para es- 

A presença de Magistrados, 
funcionários federais, Prefei- 
tos, Vereadores e funcioná- 
rios municipais assinalou as 
soleniaades de entrega de 
certificados aos funcionários 
que concluiram o curso do 
Município-Escola do Senam. 
As festividades tiveram lu- 
gar no Restaurante do Fides- 
Bar e foram presididas pelo 
prefeito Renato Moreira, com 

o acompanhameuto de seus 
colegas de Montes Altos e 
de João Lisboa. Presente to- 
da a equipe de técnicos do 
SENAM e ainda o Procura- 
dor do DAM no Maranhão, 
diversos oradores viseram 
uso da palavra, destacando- 
se entre os pronunciamentos 
o do Dr. Zamenhof de Oli- 
veira, Coordenador do Curso, 
bem assim os de seuss cole- 

••• í:: 

y. 

Dr. Francisco Zamenhoff 

qas, caia um abordando te- 
mas do trabalho a que aqui 
se dedicaram. Dos convida- 
dos, merece ênfase o discur- 
so do Dr. José Ribamar Fi- 
quene que fêz verdadeira 
profissão de fé no engrande- 
cimento do Maránhão e nò 
trabalho do Govêrno em mu- 

dar a mentalidade dirigente 
brasileira. Pelos concluintes 
jalou o funcionário Amélio 
Marinho, da Prefeitura de Im- 
peratriz, O prefeito Renato 
Moreira ressaltou o traba- 
lho do Senam, fazendo um 
retrospecto do seu esforço 
juuto ao Ministério do Inte- 
rior para a instalação aqui 
do "ME". Terminou seu pro- 
nunciamento colocando os 
préstimos da Prefeitura local 
ao alcance daqueles menos 
beneficiados pelo curso e, fi- 
nalmente, também abordan- 

do a mudança de mentalida- 
de daqueles que hoje fliri- 
gem a coisa pública no Bra- 
sil.— A entrega dos certifi- 
cados foi feita pelo Dr. Za 
menhof. Tôda a equipe de 
técnicos deixou dia 21 a ci- 
dade. 

Deo/z/e Sodai Júri condena 2 homicidas 

VIAJANTES 

Retornou de Kecije (Pe», na se- 
mana passada, a Sra. Laura Mon- 
teiro de Almeida, de nossa socie- 
dade local, Maque'a cidade esteve 
em visita a seus familiares 

Já está definlíivameete marcado 
para a primeira quinzena de de- 
zembro próximo, o casamento do 
industrial Üiomar Cuiz da ilva, 
com a ^rta, Maria Soiange, da so- 
ciedade de Anápolis. 

No dia 4 de setembro, em come- 
morarão a Semana 'a Pátria, o Ro- 
tary Club de 'mperatriz, irá pro- 
mover uma interessante palestra, 
tendo como ora cr o Pr. José Del- 
fino Sipa- ba, que irá versar sôbre 
o tema CIVISMO, 

—o— 
Procedente de Belém-Pa., encon- 

tra-se em nossa cidade o coneei- 
tuado advogado do Banao do Bra- 
sil S, /., Dr, Dalt n ' ordeiro Lima. 

- o— 
Está sendo esperado, no início do 
próximo mês, Dr. Henrique Araújo, 
que virá fixar residência em nossa 
e assumir o setor jurídico do BB 
ag. local. 

Venda de casa 

Vende-se uma casa, de plati 
banda, paredes de alvenaria, 
com 6 compartimentos, sendo 
1 salão 2 dormitórios, 1 sala 
copa e cozinha, boa acomo- 
dações, cora banheiro, sani- 
tário, água encanada e quin- 
tal murado, sitoa à rua Sim- 
plício Moreira, 26 próximo 
ao posto de Saúde. Tratar 
com Dona Alda Martins, na 
mesma. 

Reunido o Tribunal do Jú- 
ri, desde o dia o dia 20„ três 
acusados pela prática de cri- 
me de homicídio foram jul- 
gados até ontem. Antonio 
Ferreira Duarte foi condena- 
do a 4 anos e 10 meses de 
reclusão, tendo o júri enten- 
dido que o mesmo cometeu 
o crime após provocação da 
vítima. O defensor do acu- 
sado foi o Sr. Jurivê de Ma- 
cedo, que invocou a tese da 
legítima defesa,— No segun- 
do julgamento Vicente Dias, 

foi condenado a 19 "anos e 
meio de reclusão, tendo co- 
mo defensor dativo o provi- 
sionado Álvaro Alvares Pe- 
reira. No julgamento de on- 
tem entrou Adolfo Soledade, 
sendo que o resultado ainda 
não nos foi fornecido. Fun- 
cionou na defesa Jurivê de 
Macedo. — O Tribunal do júri 
foi presidido pelo Dr. José 
de Ribamar Fiquene e o Mi- 
nistério Público foi represen- 
tado pelo Dr. José Maria Ro- 
drigues. 

IMPOSTO TERRITORI AL 

iBRA está cobrando! 

A Chefia do escritório 
do IHRA am < arolina dis- 
tribuiu avisos no sentido 
de que o Imposto Terri- 
torial Rural referente ao 

corrente exercício está 
sendo cobrado e que os 
avisos de débito encon- 

tram-se sob o encargo 
das prefeituras munici- 
pais. 

Diz ainda o aviso que 

a guia de arrecadação 
correspondente v êste 
exercício de 70 será a- 
crescida dos impostos, 
taxas e contribuições re- 
lativos a exercícios ante- 
riores, não pagos e, final- 
mente, que o imposto ter- 
ritorial deverá ser pago 
até o dia 31 dêste mês, fi- 
cando os contribuintes, 
daí em diante, sujeitos a 
multas. 

Ama e respeita a Bandeira do Brasil! 

QUANjlüO Ei-A PASSAR EM DESFILE, 

LEVANTA-TE E DESCOBRE A CABEÇA 

Quebramolas ou cái-o-carro? 

sa irregularidade que além 
de por vidas em riscos ain- 
da pode acarretar questões, 
pois no dia em que um carro 
matar uma dessas rêzes logo 
aparecerá o dono para que- 
rer cobra-la a piêço bem al- 
to, esquecido dé que a obri- 
gação do criador é trazer 
sua criação no mato ou prê- 
sa nos currais e pastagens. 

Se a Prefeitura decidir-se 

a punir os infratores, logo o 
gado será recolhido. 

E o executivo dispõe dos 
recursos legais que o auto- 
rizam e garantem nisso, doa 
a quem doer. 

Em Goiânia, para conter o 
impetp dos motoristas, o tran- 
sito adotou o famoso siste- 
ma cohecido por "quebra- 
molas"; fêz fincar nas aveni- 
das e ruas de mais movimen- 
to de veículos espécie de 
cravos que f"rmam uma li- 
nha tranversal reta e salien- 
te do terreno, obrigando o mo- 
torista a uma diminuição de 
velocidade para transpor sem 
riscos o obstáculo. 

Foi um "Deus nos acuda". 
Todo mundo reclamou, os 
jornais criticaram, mas o 
quebra-mola permanece, diz 
Trânsito, com muita eficiência 

Em Imperatriz, ao invés do 
quebra-raolas temos o "cái-o- 
carro". O cidadão vai indo 
em seu veículo, folgadamen- 
te, e de repente é tragado 

por uma valeta que não tem 
mais tamanho. Quando não 
havia o asfalto, a Prefeitura 
determinou que na Avenida 
Presidente Vargas fossem fei- 
tas valetas em cada esqui- 
na, também para impedir os 
motoristas fazerem da Aveni- 
da pista de corrida. —Não era 
a medida ideal, embora te- 
nha por alguns dias satisfei- 
to o seu fim, mesmo porque 
em Imperatriz muitas vêzes 
se chega ao lugar certo pe- 
lo caminho errado; êsse foi 
um deles. — Mas os motoris- 
tas, inconformados, na cala- 
da noite, munidos de pás e 
enxadas, entupiram as valas, 
para que eles pudecem cor- 
rer. Não apenas êles moto- 
ristas de táxis mas também 
os choferes de caminhões e 

até os meninos que aqui tam- 
bém dirigem carro. 

Acontece é que, já no tem- 
po do asfalto, duas valas e- 
normes ficaram na rua Gel. 
Manoel Bandeira e outra na 
rua Godofrêdo Viana, para 
passagem de águas pluviais 
— E ou pelas força das á- 
guas ou pelo constante pas- 
sar de carros, verdade é que 
essas valas crescem, cres- 
cem... que agora o perigo 
já não é o motorista passar 
em alta velocidade; é mes- 
mo o de ficar dentro do bu- 
raco. 

O povo está reclamando e 
nós vamos esperar que a 
Prefeitura procure, como boa 
brasileira que é, dar o nos- 
so famoso geitinho nêsse 
queb;a-molas pelo avêsso. 


