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ANO II Imperatri: ; (Ma.), 6 de feveeiro de 1972 N0. 86 

Ao Capitao-Delegado: 

Que tal a gente fazer valer em Imperatriz a lei 

^Censura Federal) que regulamenta a presença de 

menores em casas de espetáculos, e nos bares e 

sinucas? Parece-nos boas pedidas. 

\1 / 

O Prefeito Renato C. Moreira transpõe 

o seu segundo ano de Administracâc 

Dia 31 de janeiro passado 
marcou o transcorrer de dois a- 
nos do govêrno municipal d^, 
Sr. Renato Cortez Moreira. 

Como é natural, todo gover- 
no, do nacional ao municipal, 
sofre contestação popular A ad- 
ministração municipal de Impe- 
ratriz não foge evidentemente 
à regra, louvada por uns e con- 
testada por outros. 

Daí porque, ao ensêjo dêsse 
aniversário de govêrno munici- 
pal quiz O PROGRESSO ouvir 
o prefeito Renato Moreira, pa- 
ra que êle tivesse a oportuni- 
dade de apresentar ao público 
o que já conseguiu realizar nes- 
se período de sua administra- 

ção e o que pretende reali- 
zar no decorrer do ano que se 
inicia . 

Em resumo eis, as declara- 
rações do Prefeito: 

Ê sabido, o meu governo não 
é administração de fachada, de 
obras apenas para os olhos, que 
podem somar votos mas que 
não justificam o emprêgo do 
dinheiro do povo. 

—Minha preocupação nestes dois 
anos de Prefeitura tem sido a 
•de empregar as verbas muni- 
pais e as demais dotações or- 
çamentárias de acordo com as 
normas legais,- especialmente 
com as instruções do Tribunal 
de Contas da União. E o caso 
das verbas aplicadas no setor 
da educação. Estão aí os pré- 
dios escolares que construí e 
reformei no interior do municí- 
pio e na cidade. Só construídos 
até aqui tenho 13. Está aí o 
número de matrículas primá- 
rias que em dois anos levei de 
1.500 para 9.000; e o número 
de professoras municipais que 
passei de 41 para 287. 

E nos demais setores da admi- 
nistração, em todos eles estão 

as verbas aph ^adas de modo a 
serem prontamente comprova- 
das. Os mercados públicos, es 
tradas, a assistência social, os 
convênios firmados com órgãos 
de outras esferas governamen- 
tais, tudo isso é a marca de 
minha administração que não 
cogitou nem vai cogitar de o- 
bras de ostentação, mas de obras 
básicas que permaneçam ser- 
vindo de apôio aos que vierem 
depois de mim. 

Se voltarmos aos primeiros 
dias de meu govêrnc, sem ou- 
tros recursos que não as verbas 
essencialmente municipais, 
quando tudo era difícil e ne- 
gado a um prefeito eleito pela 
oposição, ainda assim iremos 
encontrar uma reforma que con- 
sidero de primeira ordem: a 
reforma administrativa do mu- 
nicípio que consegui com o a- 
pôio do Ministério do Interior, 
através do SENAM que para 
aqui mandou seus técnicos. 
Também é desses primeiros dias 
a herança de um débito de mais 
de 250 milhões que encontrei, pa- 
ra um caixa com apenas cr$ 16,50, 
com o fundo de Paricipâção e fun 
do Rodoviário retidos por irre- 
gularidades na aplicação de ver- 
bas. O primeiro, eu só vim a 
receber no fim do mês de ju- 
nho de 1971, e o Fundo Rodo- 
viário só após 6 meses de admi- 
nistração. O funcionalismo pú- 
blico, especialmente as profes- 
soras municipais tinham seus 
vencimentos com atrasos su- 
perior a 5 meses em muito» 
dos casos. Encargos que eu tive 
que regularizar, salvo é claro, 
os débitos-fantasmas, de origem 
política, sem comprovação bas- 
tante, que eu me recusei a co- 
brir para não ser conivente com 
a má aplicação do dinheiro do 
povo 

Finalmente, sei que existe u- 
ma preocupação muito grande 
em ofuscar o meu trabalho 

SR. RENATO MOREIRA 

Prefeito Municipal de Imperatriz 

quando feito em colaboração 
com outros órgãos. Muito em- 
bora a Prefeitura tenha dado 
todo o apôio ao Estado, desde 
a cessão de terrenos até a ma- 
nutensão de repartições esta 
duais aqui sediadas, normalmen- 
te essa colaboração -é obscure- 
cida. Adversários meus no cam- 
po político chegam até a co- 
mentar que minha administra- 
ção não mantém diálogo com 
o Governo do Estado porque 
pertenço à oposição, o que em 
última análise é uma negação às 
altas qualidades de políticos e 
de administrador do Governa- 
dor Pedro Neiva de Santana 
que jamais me perguntou a que 
corrente partidária eu perten- 
ço quando junto a êle pleiteio 
qualquer beneficio para Impe- 
ratriz. 

O caso mais patente, e mais 
ilustrativo dessa campanha de 
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minimização da participação do 
município nos grandes empre- 
endimentos é o caso da ilumi- 
nação da cidade. 

A energização só foi conse- 
guida com a participação da 
Prefeitura de Imperatriz que 
depositou para isso trezentos 
milhões junto à CEMAR, além 
da doação do terreno para o 
erguimento das obras das Cen- 
trais Elétricas. — Além dessa 
nossa presença, também o 
BANCO Internacional de De- 
senvolvimento a ELETROBRÁS 
e a CEMAR (pelo Estado). 

Todavia, quando da inaugu- 
ração do sistema elétrico de 
Imperatriz, o cuidado maior de 
meus adversárias políticos foi o 
ofuscamento dessa participação 
municipal, o que repercutiu até 
junto ao cerimonial ^de Palácio 
que aqui veio organizar a vin- 
da do Governador e acabou in- 
fluenciado pela pressão parti- 
dária. Apenas o Presidente da 
CEMAR, Cel. Alberto Liege 
Braga, no aeu discurso em pra- 
ça pública teve a coragem de 
ressaltar a participação da Pre- 
feitura no financiamento e no 
esforço para que tivéssemos a- 
qui a energia elétrica. 

Flnalisando, esclareceu o Pre- 
feito Renato Moreira. "O PRO- 
GRESSO" receberá uma lista 
dacfuilo que já [fèz e daquilo 
que ainda fará o meu govêrno 
até o fim de meu mandato. 
Quem pretender o comprovante 
do que aí está, basta procurar 
a Prefeitura que terá o máximo 
prazer em faze-lo. 

A luta política é praxe nos 
regimes democráticos, a paixão 
política, que é um erro, é a dis- 
torção dessa luta. E o que vem 
ocorrendo em Imperatriz è uma 
distorção dos fatos com interes- 
ses .leramente eleitoreiros. Mas 
cabe ao povo a palavra final. E 
eu confio nesta palavra final. 

O CANDIDATO 

Terminadas as declarações, 
perguntamos ao prefeito se tem 
seu govêrno sido embaraçado 
pela ação do legislativo muni- 
cipal. 

Não. Apesar das divergências 
políticas, aqui fora, a Câmara 
de Vereadores jamais me negou 
o seu apoio. A bancada da 
ARENA mostra-se sempre dis- 
posta a cooperar, embora não 
abrindo mão de seu direito de 
crítica que eu aceito prazeirosa- 
mente, mesmo que às vézes di- 
vergindo do pensamento de 
meus opositores. Mas isso è nor- 
mal na vida partidária e às ve- 
zes extravassa para o campo 
onde se situam o legislativo, 
e Executivo Mas dentro ds Câ- 
mara até hoje não tive qualquer 
pretensão re-cusada. 

E o candidato, Prefeito, tem 
o MDB alguém já apontado? 

Também não.— Embora não 
pertença eu à Executiva do 
MDB, mantenho contáto per 
manente com meus correligio 
nários e sei que eles ainda não 
pensaram nisso. Há todavia ges- 
tões nesse sentido. Consultas 
aos correligionários do interior 
e auscultamento da opinião pú- 
blica. O nome do candidato par- 
tidário poderá, assim, surgir a 
qualquer momento. 

O MDB irá unido às urnas? 
Tudo indica que sim. Não te- 

mos no seio do parido qualquer 
divergência que autorize pen- 
sar num lançamento de sub- 
legenda. 

O Povo Reclama 

Aspecto de um trecho da Avenida frei Manoel Procópio, com can eiros re- 

centemente ajardinados pelo prefeito Renato Moreira. 

O DONO DA AVENIDA 
Não foi sem razão que já se 

disse nestas colunas que em 
Imperatriz cada um tem o 

seu Código de Trâoeito par- 
ticular. Vamos a um exem- 
plo, entre os muitos; 

A altura do u.0 2096 da A- 
venida Getúlio Vargas, logo 
depois da AUTOBRAS, uma 
fila da pedras de tamanho a- 
vantajado bloqueia o estacio- 
namento de veículos, obrigan- 
do-os a ficarem -parados no 
mínimo a um metro da cal- 
çada que ali é razoavelmen- 
te larga. 

Se se prestar atenção ao 

fato de que a AUTO BRÁS é 
uma oficina mecânica ondeé 
freqüente a entrada ou o es- 
tacionamento de veículos; e 
que, como emtôda a Avenida, 
o movimento de carros é bas- 
tante acentuado naquêle se- 
tor, a conclusão é cristalina: 
essa fila de pedras está cau- 
sando embaraços ao trânsito 
e oxalá não venha dar causa 
a um acidente de lamentá- 
veis proporções, simplesmen- 
te porque alguém naquêle 
trecho entendeu de afastar 
carros de sua c«'sa, obstruin- 
do o leito da via pública. 

Com V as ac TRANSITO. 
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ivante mi 

1 — Mercado no povoado Ribeirãozinho 
2 — Conclusão do prédio da Escola de Açailândia - ini- 

ciada na gestão anterior. 

3 — Prédio do Matadouro de Açailândia. 
4 — Ampliação do Prédio da Prefeitura Municipal 
5 — Abertura da estrada carroçável Imperatriz - Olho 

d' Água do Paulo com 25 ^"Uômetros. 

5 — 30 «quilômetrÇ .le estrada carroçável no trecho 
Baranal-Varjão. 

7 — Aquisição de uma camioneta Rural Willys. 
8 — Reforma Administrativa Municipal, com técnicos 

do Ministério do Interior. 

9 — Revestimento total do piso da pista do aeropor- 
to (piçarra). 

10 — 

11 — 

12 — 

Aumento das matrículas escolares de I.5((0 para 
6.000 alunos. 
Aumento do corpo de professoras municipais de 
41 paia 15^. 

13 — 

Pagamento de contas feitas na gestão passada no 
valor de Cr$ 220.000,00; incluido nessas contas 
o pagamento ao funcionalismo público que não 
recebia desde setembro de 1.969. 

EM CONVÊNIO 

Confecção para distribuição ao público de 237 
fossas sanitárias e 110 reservatórios de água. 
Nêsse trabalho, o FSESP entrou com a mão d', 
obra e orientação técnica. Todo o custeio pala 
Prefeitura. 
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MATADOURO MUNICIPAL PRONTO PARA O ABATE DE GADO 

Streap-Tease 

na Igreja 

Muito loira e muito vamp, 
a mulher Fátima veio de A- 
nápolis especialmente para 
dtmçar num dos cabarés lo- 
cais, dirigido por uma con- 
t'rrânea sua. Ali toda noite 
ela exibe os seus dotes físi- 
cos perante uma platéia não 
muito exigente, sobejamente 
conhecedora da anatomia £e- 
raenina. 

De repente, Fátima passou 
a ter ura comportamento es- 
tranho, alegando que se acha 
perturbada por espíritos.Pas- 
sou então, segundo consta a 
pedir informações sobre os 

1 — Matadouro Público de Imperatriz, com capacida- 7 — 

O PROGRESSO 

Fundado em 3 de maio de 1971 
Registro n*11 36 
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José Matos Vieira 
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Mario Mazzini 
Colabortdores: diversos 

TIRAGEM 

800 Exemplares 
Número avulso : 0,50 

» atrazado: 0,60 

Assinatura anual 20.00 
» semestral 12,00 

Redação e Oficinas 
Rua Sirapliolo Moreira, 1679 

A direção não a-'sume responsabili- 
dade por conceitos eniiidos em artipos 
assinados e nem devolve originais 
mesmo não publicad< s 
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de abate de 10 bovinos e 10 suínos por hora. A 
inauguração dêsse prédio está dependendo unica- 
mente da ligação de água já em andamento; 

Os prédios os Grupos escolares "União" à rua 
Pedro II; "Urbano Rocha", no Nova Imperatriz; 
"Princesa Izabel", rua Bahia; "Bandeirantes", rua 
Rui Barbosa; "Tocantins", rua Simplício Moreira; 

Construção dos prédios das escolas dos povoados: 
Ribeirãozinho - Centro Nôvo - Açaizal - 1.700 - Tre- 
cho Seco - Alto do Maurício - São Félix - Primeiro 
Cocai; 

Conslrução dos Mercados de Açailândia - Itinga - 
Bom Jesus. 

Ampliação do Prédio da Cadeia Pública. 
Obras do Estádio Municipal 

8 — 

9 — 

10 — 

11 — 

12 — 

13 — 

14 — 

15 — 

Ampliação do Cemitério Público 
Meio-fio e ajardinamento da rua Frei Manoel 
Procópio; 

Construção de boeira para passagem de águas 
pluviais no bairro Nova Imperatriz; 

Ampliação das galerias pluviais das ruas Godo- 
fredo Viana e Getúlio Vargas; 
Recuperação de trechos asfaltados da Av. Getú- 
lio Vargas e rua Manoel Bandeira; 

Aquisição de um veiculo (basculante) Mercedes 
Benz; 
25 quilômetros de locação e abertura de ruas na 
periferia. 

Reforma e ampliação de boeira pluvial na R. Bom 
Futuro; 

Conclusão do prédio do Mercado de Lagoa Verde; 

"centros" e os médiuns lo- 
cais. até que, dia da sema- 
na ontem finda, ela resolveu 
ir a uma das nossas igrejas. 
Fm meio à cerimônia religio- 
sa que ali se desenrolava, 
Fátima deu uma de vedete e 
para o espanto dos piedosos 
fiéis começou, em pleno tem- 
plo, a disoir-se. Uns dizem 
que ela chegou a completar 
a cena de nudismo; outros a- 
cham que iicou no meio do 
caminho Mas só os fieis que 
levaram para um canto da 
igreja é que podem informar 
ao certo o que ali se passou. 

Amigos de Fátima estavam 
tentando devolve-la à sua 
base de operações onde tal- 
vez se veja livre dos espíri- 
tos maus. 

Para o «Campus»: 

Sudene e U.F. de Goiás 

Divulga o Correio Brazili- 
ense que os planos do "Cam- 
pus" de imperatriz serão ela- 
borados pela SUDENE com 
a assistência de técnicos da 
Universidade Federal de 
Goiás. A mesma notícia in- 
forma que na viagem do Min. 
CostM Cavalcante ao norte 
nordeste ficou decidida a 
criação de um outro "cam- 
pus avançado", êste na cida- 
de Picos no Piauí. 
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GRUPO_E5 TOLAR "URBANO ROCKA"—Bairro Nova Imperatriz GRUPO ESCOLAR «PEDRO II» —Bairro da União 
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(Continuação) 

16 — Meio-fio na rua Guanabara; 
17 — Aumento de 6.000 para 9.000 de matrículas nas 

escolas primárias; . 'J 
18 — Aumento do número de prc^essôres primários de 

153 para 287. 
Doações de terreno do pàtrimônio para o ergui- 

mento de armazéns e outras obras de interêsse coleti- 
vo a; CIBRAZEM - AEROPORTO - (nôvo) - PORTO FLU- 
VIAL - EXPOSIÇÃO - AGRO - PECUÁRIA - HOSPITAL 
DO FUNRURAL - PATRULHA MOTO - MECANIZADA 
DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MARANHÃO 

Participação cora o Estado: v 

Pagamento de fretes de carretos de sementes da 
SAGRIMA para distribuiçãd ao lavrador; 

Aluguel - mobiliário e material de escritório pa- 
ra a instalação da '"ACAR-MARANHÃO". 

CONVÊNIOS; 

Construção da Caixa d'água do Entroncamento — 
mão de obra e orientação do FSESP e recursos da 
Prefeitura; 

Participação com 80% na construção da rodovia 
Imperatriz—Entroncamento da CIDA, pela CODERMA; 

Confecçàlr de 456 fossas sanitárias e 247 reser- 
vatórios de água pelo FSESP com recursos da Prefeitura. 

O asfalto na 

Godoíredo Viana 

ILUMINAÇÃO DE IMPERATRIZ: 

Os recursos para a energização de Imperatriz são 
oriundos de fundos tío Banco Internacional do Desenvol- 
viraento-Eletrobrás-Estado do Maranhão (CEMAR) e Pre- 
feitura Municipal que participou com a importância de 
Cr$ 300.00,00, além da doação do terreno destinado aos 
Escritórios e edificações outras da CEMAR, próximo ao 
Distrito da Rodobrás. 

Já existe a promessa da re- 
cuperação da cobertura as- 
íáltica da rua Godoíredo Via- 
pa. Com efeito, trata-se de 
medida a ser adotada com 
ürgência pois a rua está 
cheia de verdadeiras crate- 
ras, dificultando sobremanei- 
ra a passagem de carros. 
Também estão a merecer re- 

ly^as valetas que oort-0^ 
as fua£ e como se acentuam 
com o passar co-t'""" des 
veículos. Os condutores de 
carros pequenos já encon- 
trara dificuldades em trans- 
por esses obstáculos que re- 
clamam uma providencia da 
Prefeitura. 
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ESCOLA DE RIBEIRÃOZINHO 

SE DEIXAR FUMAR NA ESCOLA... 

AFA8TAD0 E MULTADO 0 DIRETOR 

A Comissão de Justiça da 
Câmara dos Deputados con- 
siderou constitucional e jurí- 
dico o prrojeto do deputado 
Pedro Lucena (MDB-EN) que 
proíbe a venda de cigarros 
r.;'.s cantinas ou qualquer de- 
pendência dos colégios fede- 
rais, estaduais, municipais ou 
particulares, bem assim proí- 
be terminantemente o uso do 
fumo durante o horários es- 

colar. 
A lei determina a suspen- 

são por 3 dias do aluno que 
for encontrado fumando den- 
tro do estabelecimento; na 
na reincidência a suspensão 
será dobrada. Da terceira vêz 
em diante a suspensão será 
de 10 dias para cada infração. 

A mesma lei responsabili- 
sa o diretor do colégio pela 
observância da lei, cabendo- 

lhe a iniciativa da punição 
e afastamento do funcionário 
que comerciar com fumo no 
colégio. Pela omissão, será o 
o diretor afastado das funções 
nos estabelecimentos oficiais 
e sujeito a multa igual a 10 
vezes o maior salário míni- 
mo do pais se em escolas 
particulares. 

A proibição abrange as es- 
colas de Io e 2o graus 

ESCOLA PRINCESA IZABEL 

O QUE SERÁ FEITO EM 1972 

— Ampliação e adaptação do prédio do Estado ce- 
dido para a instalação do "Campus avançado"; 

2 — Construção do Mercado do Entroncamento; 
3 — Reforma e ampliação do Mercado velho; 
4 — A Praça de Fátima (obra de embelezamento): 
5 — A Praça Brasil, com um monumento em homena- 

gem ao imigrante; 

6 — Construção do prédio da Câmara de Vereadores; 
7 — prédio da Escola do Povoado São Francisco 
8 — prédio da Escola Cidelândia 
9 — prédio da Escola do Cajuapara 

10 -- Obras de ampliação do Grupo "Marly Sarney" 
11— Funcionamento do Ginásio Municipal "Dorgival 

Pinheiro" 

12 — Conclusão do Estádio Municipal com a constru- 
ção de alambrados - parte de arquibancadas e o 
piso de grama; 

13 — Construção do Pronto-Socorro Municipal, com 
planta fornecida pelo Projeto Rondon; 

14 — Instalação do sistema de iluminação do povoado 
Itinga; 

15 — Prédio do Mercado de Petroüna 
16 — Prédio do Mercado de Cidelândia 
17 — Prédio da Escola de Barreiro 
18 — Galerias pluviais na Luis Domingues e BR-14, com 

o asfaltamento das mesmas; 
19— Compra de um carro "basculante" Mercedes Benz. 

DOAÇÃO: 

1.000 metros quadrados de terreno para a cons- 

trução do quartel do BEC. 

CONVÊNIOS: 

Com o FSESP— para a construção de fossas e 
e reservatórios de água, com 
todas as despesas pela prefeitura 

Com a "CAEMA" para a construção da rêde de 
esgotos sanitários a iniciar-se em maio. A partici- 
pação da prefeitura nessa obra será de 25 /0 

do valor da mesma. 

S 
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ESCOLA SIMPLICIO MOREIRA 

LERCADO DE ACAILANDIA 
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GRUPO ESCOLAR RUY BARBOSA 

ENCONTRAM-SE EM MARABÁ 
n ■ ■ 

isiro e mm inoera n 

MERCADO DO ITINGA 

Está marcado para o dia 8 próximo o encontro em Marabá 
do Ministro Jarbas Passarinho, da Educação, com p Di:. José de 
Ribamar Fiquene, presidente da Fundação Earico Gaspar Dutra 
que mantém vários colégios em Imperatriz. No transcorrer de 
encontro marcado com bastante antecedência serão tratados as- 
suntos da mais alta relevância pertinentes ao ensino na região 
e com especialidade em Imperatriz que, espera-se colherá atra- 
vés de seu representante benefícios de vulto em favor da for-^ 
maçâa cultural da; grande massa estudantil aqui radicada ou 
que procura a cidade em busca das escolas. 

COVAP DE GOIÁS ■ Materiais para Construção 

MATRIZ — Rua 20 n. 809— Goiânia - Goiás 

FILIAIS * ^V* ^etu^0 Vargas, - Esq. c/ a Rua Pará - Tel: 202 e 400 - Imperatriz - Ma. 
( Rua Cônego João Lima, 427 - Tel. 168 - Araguaina - Goiás 

Revencedora de Motores Estacionários Yanmar - Trituradores para ração Menta 

Serras: Braçais e Golpiões - anos Galvanizados e Plásticos - Caixa dagua. Telhas 

de cimento Amianto - Cerâmica e azulei} os - Ferro redondo para construção - Ci- 

mento - Material para encanamento em Geral - Vidraçaria completa. 



T' 

v - 
O PROGRESSO Página 5 

rlspectos históricos de Porto Franco 

Admite-se que o primeiro 
devassamento do território te- 
nha se dado em 1854, pela e- 
xistêucia, a esse tempo, de 
pobres agricultores no nôvo 
núcleo que vinha de ter iu- 
fluência da Boa Vista, pe- 
quena povoação no norte de 
Goiás. Tempos depois apare- 
ceu o português José Joa- 
quim Severino que, de certo, 
procurava este local, a £im 
de coinerciar com sal e mer- 
cadorias trazidas de Belém 
do Pará, com os seus mora- 
dores, e ainda com os do po- 
voado de Boa Vista. 

O nome inicial dado à p )- 
voação foi Pôrto Franco, na 
hipótese de José Joaquim Se- 
verino, quando de sua pri- 

meira subida no rio Tocan- 
tinsi com o fim de estabele- 
cer jbomércio de sal e mer- 
cadorias, ter procurado um 
ancoradouro propício às suas 
embarcações e só ter encon- 
trado êsse pôrto. 

Da penetração aludida, re- 
sultou o povoamento do mu- 
nicípio, já pela construção 
de prédios no núcleo explo- 
rado, já por penetração no in- 
terior das terras. 

A povoação do Porto Fran- 
co teve seu apogeu de gran- 
deza no período de 1858 a 
1878. Infelizmente foi comple- 
tamente arruinada pela guer- 
ra civil de Boa Vista que du- 
rou três anos — 1891-1894. 

A criação do município de 
Porto Franco partiu o muni- 

HOSPITAL STA. TEHEZA 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 
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Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

cípio de Carolina pelo rio 
Itaueira que ficou sendo limi- 
te entre os dois. 

Uma das personalidades lo- 
cais, Frei Manoel, empregou 
todo seu valimento e toda 
sua astúcia, no empenho de 
ser a povoação do Santa Te- 
reza de Imperatriz a sede do 
município de Porto Franco. 
Conseguiu êle, por intermédio 
de um deputado provincial 
que, na redação definitiva da 
Lei n.0 398, de 27 de agosto 
de 1856, a povoação de Porto 
Franco, elevaria à vila ficas- 
se denominada "Vila de San- 
ta Tereza de Porto Franco". 
Favorecido pela ambigüidade 
desta Lei e pondo em ação 
sua influencia, obteve do pre- 
sidente da província a decla- 
ração oficial de ser a povoa- 
ção de Santa Tereza, situada 
fora do território povoado, a 
sede do município de Porto 
Franco. 

A 2 de abril de 1919, a po- 
voação de Porto Franco foi 
elevada à categoria de vila, 
por Lei estadual n.0 853, do 

EDITAL 

O Dr. José Delfino Sipaúba Juiz de Direito da 2a Va- 
ra da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão etc. 

Faz saber, aos que o presente edital virem, e dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa, que no dia 22 de 
fevereiro próximo, às 10 (dez) horas, na sala do Fórum, 
nesta cidade sobre a presidência deste juizo e pregão do 
Porteiro dos auditórios serão vendidos em leilão público, 
os bens adiante transcritos e penhorados á R. Neves & Ir- 
mão, na ação executiva que lhe move o Banco do Brasil 
S/A, a saber:— Uma (1) Máquina Zacarias modelo Comer- 
cial. tipo C, com dois (2) burnidores, com separador e 
levador de farelos grosso e arrastador de farelos, no es- 
tado, avaliado em Cr$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos cru- 
zeiros): — Um (1) motor estacionário Diesel MWM, mode- 
lo K.D.12.8, de 22 HP, com polia n0. 6.135-22, avaliado por 
Cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros) e todos no 
total de Cr$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros) E quem os re- 
feridos bens quizer arrematar deverá comparecer no dia e 
hora designados, sendo êles entregues a quem mais der 
maior lance oferecer, pago no ato as despesas da lei e 
em seguida também no prazo legal o valor da arremata- 
ção. O presente 8orá publicado por trez vezes na im- 
prensa local e afixado no local de costume. Imperatriz, 24 
de janeiro de 1972. Eu Antenor Bastos, Escrivão dati- 
lografei. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Juiz de Direito da 2.a Vara 

mesmo ano. Em 1.° de janei- 
ro de 1920 foi desmem- 
brada do município de Impe- 
ratriz e instalada na mesma 
data,- sendo governador do 
Estado o Dr. Urbano Santos. 
Elevada a têrmo judiciário 
pela Lei. estadual n^ 1 120, 
de 9 da maio de 1923, cuja 
instalação efetuou-se aos 13 
dias do mês de junho de 
1924. Pelo decreto n.0 45. de 
29 de março de 1938, foi a 
vila elevada à categoria de 
cidade instalando-se no dia 
29 de julho do mesmo ano. 

A primeira eleição realiza- 
da no município foi a 1.° de 
dezembro de 1919, sendo es- 

e 

-DE- 
i 

Raimundo Nonato Machado 

Serviços perfeitos de torno retificações 
de eixos-virabrequim e blocos. 

Avisa aos mecânicos, jnotorisias e proprietários 

de autos e motores estacionários, que cc*á funcio- 

nando com tôda perfeição, satisfazendo ao mais 

exigente cliente. Está portanto funcionando a dis- 

posição de Imperatriz e demais cidades vizinhas. 

ALI NO PÔSTO BERNARDO SAYÃO 

i 

Morreu o menino do poço 

Quando já se tinha como certa a recuperação do 
garoto jogado pela mulher IV" iria da Paz no fundo de 
um poço, como noticiamos em edição anterior, eis que 
domingo último o menino veio a falecer no Hospital on- 
de estava internado. Segundo o médico assistente, a 
criança faleceu em conseqüência da queda. — O corpo 
foi velado no próprio Hospital onde já a criança era 
bastante querida do corpo clínico. 

colhido, para Prefeito o te- 
nente Valério Neves de Mi- 
randa, que foi empossado no 
cargo a 12 de janeiro de 1920. 

O atual prefeito do muni- 
cípio é o Sr. Lourival da Sil- 
veira Mílhomem, eleito em 
1969. 

2 — AREA: 4 407 km2 

3.1— População estimada: 
16784 hab. (Fundação IBGE- 
1968). 

3.2— Densidade demográ- 
fica: 3.81 hab./km2. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — 
Credenciado pelo INPS e em Convênio 

Imperatriz - Maranhão 
com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTI ÜLAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue — 
LABORATÓRIO DE ANALISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Holeto, 
Analista Joberval Lobato de Souza ^ 

Cirurgia do Tórax—Abdomem— Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopeoia 
— Dermato egia-Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

HRMflZEM 

V 

V 

TECIDOS E ELETRO- 

I 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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Policia desmantela quadrilha 

Falsário • «fabricava» motoristas com Carteira do Amapá- 

cruzeiros e um relógio para subornar o policial 
crno 

José Lima de Oliveira, mi- 
neiro de 36 anos de idade, re- 
sidente hoje na passagem 
Cristovam Colombo, em Be- 
lém, está recolhido às gra- 
des da cadeia pública de Im- 
peratriz pela sua comprova- 
da participação na falsifica- 
ção e venda de carteiras de 
motorista da Secretaria de 
Segurança do Território Fe- 
deral do Amapá. 

O falsário foi preso em di- 
ligência comandada pelo Cap. 
Carlos Daniel que informado 
da chegada do mesmo í Im- 
peratriz foi encontá-lo no po- 
voado Itinga, onde realmen- 
te deu-se o encontro. Des- 
prevenido, porém, José Lima 
foi tomado de pânico quando 
recebeu voz de prisão. Ten- 
tando ganhar condição de fu- 
ga êle ofereceu ao policial 
que o prendia quinhentos cru- 
zeiros em dinheiro e mais um 
relógio de pulso para deixa- 
lo evadir se. Quando viu ne- 
gado o seu intento arrancou 
o carro violentamente, sendo 
todavia cercado logo adiate 
e conduzido até Imperatriz. 

Prestando declarações José 
informou que se iniciou na 
falsificação e venda de car- 
teiras em Belém do Pará pas- 
sando ífepois a agir no inte- 
rior do Estado, chegando até 

Escola "0 MUNDO DA CRIANÇA" 

Imperatriz. O negócio >era 
tãò rendoso que o falsifica- 
dor e um comparsa em Be- 
lém tomavam avião para o 
Território onde adquiriam as 
carteiras que seriam distri- 
buidas entre os "motoristas" 
já previamente falados para 
a compra. 

Embora a cautela da polí- 
cia que não divulga os nomes 
dos implicados e nem as ci- 
dades onde foram vendidas 
essas carteiras, pode a re- 
portagem garantir todavia 
que somente em Imperatriz 
êle vendeu mais de 30 des- 
ses documentos que varia- 
vam de cotação entre 400 e 
200 cruzeiros, conforme as 
posses do candidato a moto- 
rista. Inclusive motoristas de 
praça as adquiriram nesta cida 
de. Há também os "corretores 
que igualmente tem pariíci- 
pação na quadrilha pois a 
suposição é de que José faz 
parte de um complexo crimi- 
noso com um raio de ação 
bastante amplo, especialmen- 
te no norte. 

Segundo declaração de al- 
guns compradores, os "corre- 
tores" avisavam ao candidato 

Agora em suas instalações 
próprias. 

Avisa que suas matrículas 
já estão abertas. Cursos: Jar- 
dim, pré s todo o primário. 
Professores renomados — No- 
vos métodos. Carro para apa- 
nha e entrega de alunos a do- 
micílio. — Boa área para re- 
creação. Visitem-nos á rua 
Slmplício Moreira, 172^!. 

Negócio de ocasião 

Vende-se um terreno, no 
lugar Laginhas município de 
Itaguatins, na margem esquer- 
da do rio Tocantins com 160 
metros de frente e 1.814 mts. 
de fundo, uma parte situada 
com arames e outra com ma- 
tarias. 

Interessado deverá ter en- 

tendimento com, Sr; Manoel 
Alves Resplandes. 

Rua Simplicio Moreira, 1.240 

nesta cidade 

que José pertencia aos qua- 
dro da Polícia Federal; e que 
porisso podia vender cartei- 
ras. 

O Cap. Carlos Daniel escla- 
receu à reportagem que já 
apreendeu e está apreendendo 
as carteiras compradas em 
Imperatriz, sujeitos os com- 
pradores, também, às sanções 
prevista no Código de Trân- 
sito. In lusive estão impe- 
didos de pleitear por algum 
tempo qualquer documenta- 
ção de habilitação para diri- 
gir veículo. 

JUÇARA CLUBE 
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Dia 

Nota Sociais 

ANIVERSÁRIOS 
Em festas o lar de nosso Redator- 

Chefe. É que o casal Jurivê-Leonor 
Macedo viu e vê transcorrer ontem 
e hoje os aniversários de suas filhas 
Sandra Maria e Sônia Maria. On- 
tem a Sandrinha rocebeu seus co- 
legas que foram bebemorar a data. 

XXX 
Quem completa era hoje é o ga- 

roto Alexandre, filho do casal José- 
Vicença Vieira, proprietários da Ti- 
pografia Violeta e deste semanário, 

xxx 
Sônia Milhomem completa hoje 15 

anos de vida, para a alegria de 
seus pais Coló e Da. Alzira Milho- 
mem. A aniversariante receberá 
seus colegas e amigos em animada 
festinha. 

xxx 
Regressou de São Luis o nosso co- 

laborador Alfredo (Tex> Vieira Neto, 
que esteve a negócios na Ilha Re- 
belde onde também cuidou dos in- 
teresses do Grêmio Estudantil Ber- 
nardo Sayão junto à Urião de Es- 
tudantes Maranhenses. 

xxx 
Para Goiânia viajaram as senho- 

ras Cassy Rodrigues e Sebastiana 
Sipaúba, acompanhadas da profes- 
sora Irene Milhomem. 

x z x 
Dia 4, festejou seu aniversário a 

sra. Deusa Batista esposa dc nosso 
unigo Zezito. industrial dos mais 
prósperos, diretor da üVÍL. 

Aos aniversariantes e viajantes os 
votos de felicidades desta coluna. 

í 
m 

S :: 

12 — Sabado — BAILE DA SERPENTINA 
ás 22,00 hs. 

Dia 13 — Domingo— MANHÃ-DE-SOL — a partir das 
9,00 hs. 

Dia 13 — Domingo — VESPERAL INFANTIL — das 
16.00 às 19.00 hs. 

Dia 13 —Domingo—BAILE DO CONFETE ás 22,00 hs. 
Entrega de troféu ao bloco de mais 
bela fantasia. 

Dia 14 — Segunda-Feira — BAILE DA MÁSCARA 
22,00 hs. 

Dia 15 — Terça - Feira — MATINÊ INFANTIL — das 
10,00 às 13,00 hs. 
Concurso de fantasias com 
distribuição de prêmios. 

Dia 15 — Terça - Feira — BAILE DA SAUDADE 
às 22,00 hs. - Entrega de tro- 
féu ao bloco mais animado 
da temporada. 

OBSERVAÇÃO — Todos os bailes da temporada serão 
animados por sua Magestade, o Rei 
Momo-TIM-TIM, e a Bela Rainha de 
Carnaval do Juçara. 

AVISO IMPORTANTE 

1 — As mesas estarão à venda na Secretaria do Clube 
dando direito à entrada de quatro pessoas. 

2 — Os convites para não-sócios serão adquiridos na se- 
cretaria do clube por indicação de sócio, 
É terminantemente proibido levar bebidas para o 
clube 

A DIRETORIA 

IMPRUDÊNCIA CAUSA DESASTRE 

Atropelou a menor e fugiu 

Quando acompanhada de 
sua mãe, a menor Sara Li- 
maf de 5 anos de idade, foi 
colhida pelo táxi de placa 
0321—IZ, dirigido por An- 
tônio Magalhães que fugiu 
a seguir sem prestar qual- 
quer socorro a sua pequena 
vítima. Depoimentos presta- 
dos por colegas do motoris- 
ta dizem que o mesmo co- 
lheu a garuta quando diri- 
gindo em velocidade passa- 
va pela Praça Castelo Bran- 
co. Ao contornar um outro 

táxi que estava parado pa- 
ra lhe dar passagem, Antô- 
nio chocou-se contra êsse 
carro, colhendo a seguir a 
menina que felizmente so- 
freu apenas escoriações ge- 
neralizadas. 

Antonio foi preso já na 
tarde do mesmo dia. quan- 
do calmamente conduzia 
passageiros, sem dar a míni- 
ma importância à infração 
praticada. É apontado por 
colegas como costumeiro 
corredor mesmo em serviço. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

PORTARIA N.0 02/71 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, cidadão RENATO CORTEZ MOREIRA no- 
uso de suas atribuições legais, etc. 

Designa Comissão que escolherá os símbolos próprios 
do Município de Imperatriz. 

Art 1) — Indica os cidadãos abaixos relacionados pa- 
ra componentes da COMISSÃO que ora fica criada, desti- 
nada à apresentar a Municipalidade dentro do prazo de 
noventa (90) dias, decorrido desta publicação, os símbolos 
próprios do Município de Imperatriz (Hino, Escudo ou Bra- 
zão e Bandeira), permitidos pela Constituição Federal—Art. 
1Q § 30. 

Art. 2o) — Fica delegada a Comissão ora criada a re- 
gulamentação das escolhas destes símbolos; 

Art. 3o) — São membros da Comissão, cuja Presidên- 
cia será indicada pelos seus próprios componentes, os Ve- 
readores Leôncio Pires Dourado, e Francisco Freitas Filho, 
como representantes do Poder Legislativo Itapoan Martins 
Lima, representante do Prefeito Municipal; A Professora 
5delvira Marques de Moraes Barros, representando o Magis- 
tério; e o Jornalista José Matos Vieira da imprensa local. 

Art. 4o) — A Comissão em referência tomará posse pe- 
rante o Prefeito Municipal no dia 07 de Fevereiro corrente, 
às dez horas, no Gabinete do Prefeito. 

Art. õQ) — Dê-se ciência — publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de ilmperatriz, em 01 
de Fevereiro de 1972. 

Outro trecho de rua recebendo embelezamento. Este é na 15 de Novembro. 
RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 


