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Pedro Noiva olhará o interior 

De passagem para sua 
terra natal, Carolina, es- 
teve nesta cidade o depu- 
tado Estadual Orlando 
Medeiros, candidato â re- 
eleição. Ex-Secretário de 
da Educação e hoje di- 
vergente da orientação 
política que Sarney im- 
prime à aRENa, i rlando 
Medeiros mostra-se confi- 
ante na sua reeleição, 

pois entende que seus 
redutos eleitorais per- 
manecem coesos em tor- 
no de sua candidatura. 

Falando a "O Progres- 
so" o deputado mostrou- 
se entusiasmado com o 
próximo Governo de Pe- 
dro Neiva de Santana. 
Acha Olando Medirosque 
o futuro Governadorserá 
ura h^mem voltado para 

Administrador Apostó- 

lico toma posse 

Tiveram início no dia 12 e 
encerram-se hoje as soleni- 
dades de posse do nôvo ad- 
ministrador apostólico da 
prelazia, o reverendo frei 
Marcelino de Miiano. 8,30 ho- 
ras de hoje na catedral de 
Carolina será celebrada Mis- 
sa Pontificai, com a pi-esen- 
ça de todos os sacerdotes da 
prelazia; às 12 horas a Pre- 
feitura daquela cidade ofere- 
cerá um almoço às autorida- 
des civis e eclesiásticas pre- 
sente à posse. 

O nôvo adminstrador apos- 
tólico nasceu na Italia a 18 
de julho de 1.920 e ordenou- 
se sacerdote em 1945; em 
1946 veio para o Brasil. De- 
pois de passar pelo Ceará 
veio para o Maranhão como 
vigário de Carolina e pos- 
teriormente de Barra do Cor- 
da onde se ene ntrava quan- 
do nomeado agora pelo Papa 
Paulo VT. 

Rm sua primeira carta pas- 
toral diz frei Marcelino "que 
o coração de vosso "prelado 
está aberto para vos conhe- 
cer, como também p?ira unir 
a sua vida à vossa vida, pa- 
ra participar de vossas ale- 
grias e de vossas dôres, pa- 

ra vos ajudar no caminho da 
vocação humana e cristã."— 
Chama a atenção dos fieis 
para as dificuldades de sua 
missão e prega a necessida- 
de das obras sociais e da 
justiça terrena. Termina sua 
mensagem exortando os ca- 
tólicos à oração e a união 
entre os homens de boa von- 
tade "num vínculo de fé e 
de caridade". 

Acompanhados do Vigário 
Capitular da Prelazia, frei 
Epifânio da Badia, estão em 
Caroliua, em reuniã'» cora o 
prelado, todas os sacerdotes 
residentes em Imperatriz. 

FMBRATEL RECEBE TERRENOS 

O advogado Moysés de 
( liveira Sander, de Em- 
presa Brasileira de Te- 
lecomunicações, esteve 
nesta cidade para rece- 
ber as escrituras dos ter- 
renos que a Prefeitura 
Municipal doou à F.MBBA- 
TEL para a construção 
das residências dos enge- 
nheiros da eraprêsa que 
aqui exercerão suas ati- 
vidades. Estuda agora a 
indenização por benfei- 
torias ao lavrador ocu- 
pante da área onde hoje 
se ergue a tôrre da em- 
presa. 

Visitando nossa reda- 
ção Moysés Sander exi- 
biu o gráfico das regiões 
servidas pelas redes de 
microondas de visibilida- 
de e de radiofusão. No 
Tronco Belem-Brasüia as 
cidades de Anápolis, Gu- 
rupi de Goiás e Imperatriz 
serão as únicas beneficia- 
das pelos os dois sistemas 
o que quer dizer: as úni- 

cas que receberão a iraa- 
magem pela T^.-O Tron- 
co Belém-São Luis co- 
nectará. com Belém-Bra- 
sília na cidade de òanta 
Maria no fará. 

NOVA ESTPADA Mü- 
NICIP-AL 

Estará aberta ao tráfego 
dentro dos próximos dias a 
estrada municipal que liga- 
rá êste município ao de João 
Lisboa através do trêcho 
Bananal-Varjão. —Trata-se 
de uma carroçàvel em cujo 
trajeto são necessárias 6 
pontes (tipo conhecido como 
pinguela): 1 sobre o ribeirão 
Cacau, uma sôbre o Cor- 
rente, a Grota Funda. Gro- 
ta do Manoel e outras. — 
A nova estrada permitirá 
uma economia de 15 quilô- 
metros sôbre o traçado a- 
tual que passa por João Lis- 
boa.— Em Varjão a rodovia 
entrará na antiga estrada, 
rumo a Amarante, Sitio No- 
vo etc. 

o interior de onde é pro- 
cedente; e que, por não 
ser político militante Nei- 
va Santana terá condi- 
ções de trabalhar sem as 
naturais limitações polí- 
tica, para ser realmente 
um administrador. 

JOSÉ VIEIRA 

No Sul do país onde 
compra matei ial para seu 
estabelecimento comérci- 
al e equipamento para 
as oficinas do ' O hro- 
gresso", encontra - se o 
nosso ) iretor-Proprietá- 
rio J. Matos Vieira, o qual 
regressará no próximo 
dia 20, trazendo esposa 
e filha que se encontrava 
em Goiânia. 

Secretário 

visita ínnierior 

O Secretário de Adminis- 
tração Municipal esta ado- 
tando visitas semanais ao 
interior no município, para 
o encaminhamento mais rá- 
pido das solicitações dos 
povoados. Assim é que no 
domingo passado estêve em 
Lagoa Verde onde autorizou 
a contratação de uma pro- 
fessora para preparação dos 
alunos daquêle povoado aos 
exames de admissão, em 
Imperatriz. Autorizou tam- 
bém a limpeza e constru- 
ção de cêrca em tôrno do 
cemitério local, ficando os 
demais pedidos para enca- 
minhamento ao Prefeito. — 
Ontem o Sr, José Arruda 
seguiu para Centro Nôvo. 

Delegado 

do Trabalho 

O Departamento Nacio- 
nal mão de Obras, através 
da Delegacia Regional do 
Trabalho faz o levantamen- 
to dos estabelecimentos co- 
merciais, bancários, escritó- 
rios e das indústrias exis- 
tentes em Imperatriz, para 
a instalação próxima aqui, de 
um Pôsto da DRT. 

Perto de 2 milhões 

o orçamento 

Com base nos dados co- 
lhidos até aqui a Divisão 
de Finanças da Prefeitura 
Municipal prevê para o ano 
de 1.971 uma receita de a- 
proximadamente dois mi- 
lhões de cruzeiros, lògica- 
camente para uma despesa 
da mesma ordem. 

Estiveram reunidos no es- 
critório IBGE nesta cidade 
os Supervisores Municipais 
de João Lisboa. Amarante, 
Montes Altos e outros que 
recebem instruções para o 
preparo em seus respectivos 
setores do pesoal que vai 
fazer o recenseamento. - Em 
Imperatriz está havendo di- 
ficuldade na seleção dos re- 
censeadores pela exigência 
da Carteira de Identidade 
aos candidatos. Só para es- 
ta cidade são necessários 74 
recenseadores aos quais são 
exigidos, além da Carteira 
de Identidade, a prova de 
quitação com o serviço mi- 
litar, título de eleitor e ates- 
tado de bons antecedentes. 
Amanhã terão inícios as ins- 
crições desse pessoal, ofici- 
almente. 

Em virtude das modifica- 

ções adotadas pelo Decreto 
95.697 o IBGE fará em primei- 
ro lugar o censo demográ- 
fico, seguido do agrícola. A 
coleta de dados terá inicio 
a Io. de setembro. 

O Sr. Antunes, Supervisor 
de Zona, ora nesta cidade, 
falando a " Õ PRÕGRESSÔ " 
ressaltou a colaboração aos 
serviços do Censo prestadas 
pela Prefeitura Municipal e 
pela Delegacia de Terras 
que colocou uma viatura a 
serviço do transporte de ma- 

terial de estatística. Tam- 
bém frisou a colaboração de 
firmas comerciais da cidade, 
como Armazém Paraíba, Lo- 

jas A Pernambucana t Lojas 
Viana, bem assim da Rádio 
Educadora de Imperatriz, as 
quais estão dando ampla di- 
vulgação ao Censc/70 

Oollins Desiste 

Tem-se como certa a re- 
tirada do páreo para a re- 
eleição do dep. Pires Col- 
lins, até aqui representan- 
te de Imperatriz na Assem- 
bléia. Com a candidatura 
Agostinho transferiu-se pa- 
ra este o reduto eleitoral de 
Collins, o que deverá acon- 
tecer também em Carolina 
de onde o primeiro é na- 

tural. — Comenta-se que o 
atual representante de Im- 
peratriz mostra-se desilu- 
dido com Os seus correligio- 
nários locais e teria até co- 
mentado que "criou cobras 
para mordê-lo", numa alu- 
são muito clara à atitude 
do Diretório local da Arena 
que apontou um [candidato 
da cidade. 

Em Pôrto Franco: 

Rennei empata e culpa juiz 

Jogando na sem-na passa- 
da na cidade de Pôrto Fran- 
co o Renner não foi além 
de um empate de 1 x 1. 

Regressando a Imperatriz 
a nelegeção Jo Renner culpa 
pelo empate o juiz da par- 
tida. O gôl de Pôrto Franco 
teria sido e m completo 
impedimento, enquanto ale- 

Professor atro- 

pelado em Belém 

Notícias procedentes de 
Belém dão conta que fale- 

ceu ali, vítima de atrope- 
lamento, o professor Luis 

Carlos que nesta cidade 
fundou o Instiluto de Lín- 

guas "Martin Luthr King" e 
lecionava num de nossos 
colégios. 

OS FILMES DA SEMANA 

Cine Muiraqnitã 

DIAS 
15 a 18 Técnica de um Ho- 

micídio 

19 a 20 - Justiceiro Vingador 
21 a 22 - Os Guerrilheiros 
15 (matinal) Profissional do 

Crime 

Sessões de domingo: 15,30 - 
19,30 e 21,15 

gam os imperatrizenses que 
o juiz não deixava o time 
visitante entrar na área do 

time da cidade. 
Alô, Yamazagui! 

Arysvaldo 

Pereira 

Registramos com satisfa- 
ção a passagem no ultimo 
dia 12 da data natalicia do 
Sr. Arysvaldo Ferreira che- 
fe do Serviço de Engenha- 
ria do SAAE. Parabéns. 

Leia 

"O Progresso' 

Clube 

Cocaniiné 

em reformaé 

Passa por remodelações 
o Clube Recreativo Tocan- 
tins, que receberá fôrro e a 
instalação de ventiladores 
alem da reforma de outras 
dependências, o que permi- 
tirá o maior conforto dos só- 
cios e freqüentadores do Clu- 
be. 
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Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Lei N". 11/70 
O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, ci- 
dadão Renato Cortez Moreira, faz saber a todos os seus ha- 
bitantes e a quem mais possa interessar que a Câma-a Mu- 
nicipal de Vereadores desta cidade, aprovou e eu sanciooo 
a Lei n0 11/70. 

ART. 1?) — para a execução das atividades da Municipalidade ha- 
verá na Prefeitura Municipal o seguinte quadro de Pessoal: 

N0 de cargos 
' — Cargos de provimenlo efetivo 

enominação do cargo in ivei  

!v<' de cargos 
1 
8 
1 
1 
1 

N8 de cargos 
4 
3 
l 
1 

Técnico de Contabilidade 
Oficial de Administração 
Auxiliar de Administração 
Auxiliar de Contabilidade 
Fscriturário Datilógrafo 
Escriturário Auxiliar 
Contínuo 
Fiscal de Rendas I 
Fiscal de Rendas 11 
Fiscal de obras 
Motoristas 
Auxiliar de Mecânico 
Mecânico 
Operador de Rádio 
Zelador 
Atendentes de Saúde 

II 

Nível 
inicial final 

14 15 
11 13 

8 1 
8 1 
4 6 
1 3 
1 2 
3 4 
5 6 
4 6 
3 5 
2 4 
H 10 
2 6 
1 2 
2 4 

Cargos em Comissão 
 Denominação do cargo 
Secretário Geral 
Chefe de ivisão 
Chefe de Gabinete 
Procurador 
Fiscal Gerei de Rendas 
III Fnn^òes Círalifíeadas 
 Denominação  
Chefe de Seção 
Chefe de Setor 
Tesoureiro 
Secretá.io da JSM 

Símbolo 

CC 

Símbolo 
FG, 

ART. 2o í ão fixados os seguintes valores para o corrente exer- 

refe^esta LeT refere a simbolos' níveis e funções gratificadas a que se 

I — I argos de provimenlo efetivo 

 D'vel  Valor mensal ((•Píl 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

125.0 
140,00 
170,00 
200,00 
230,09 
260,00 
290.00 
320,00 
Sf.O.OO 
380,00 
410,00 
440,00 

47o,oo 
5oo,oo 
53o,oo 

I I 
Símbolo 
ÇC. 

Cargos em Comissão 
- Vencimentos mensais 

?0 ,00 
5oo,oo 
45o.oo 

* II 
Sirabolo 
FG. 1 

« 2 
« 3 

ições Gratificadas 
  Vencimentos Gratificação 

8o,oo 
6o,oo 
4o,oo 

Art, 3^ - Anua'mente ao fim do exercício financeiro o Poder exe- 
cutivo mandará proceder estudos visando o reajustamento Hq funciona- 

ta bela= t a larfais mansagem à Çâmara. para atualização dos valores das 
^ fiíRrr' *0 ~ ^Ién? d0 PessoaI fixo. » Prefeitura admitirá para execu- ção de serviços técnicos ou de natureza braçal. especialistas e trabalha- 

dores braçais conforme as necessidades de serviço e dentro das dota- 
ções globais do orçamento, 

1<!." oS aílmi.8sõ
J
es serSp autorizadas em cada caso. mediante proposta da Secretaria de Administração, dentro dos limites das dotações ■ 

do orgao interessado. wuavuca 
_ . § .2° " 0 Pessoal de que trata o artigo 4. à admissão será feita de 
conformidade com a consolidação das Leis Trabalhistas. 

ART. 5o - Os cargos em comissão são de livre escolha do Prefeito 
e de recrutamento amplo e demissíveis ad nutum. 

ART 6o - As funções gratificadas somente poderão ser atribuídas 
a funcionários do Quadro do Pessoal da Prefeitura. 

ART. 7e - Os funcionários do Quadro de Pessoal da Prefeitura indica- 
dos para ocupar cargo em comissão optarão pelo vencimentos do cargo do 
qual e titular ou pelos vencimentos do cargo para o qual foi indicado, não 
podendo acumular ambos os vencimentos. 

.^RT- 89." ,As admissões para o quadro de pessoal permanente da hrefeitura^serão feitas de conformidade com aLegislação Federal e Municipal 
AR a . d° - Ao ocupante do cargo de Tesoureiro quando em efetivo 

exercício do cargo será atribuída a gratificação de cinco (5%) por cento, 
sobre o valor dos vencimentos do cargo efetivo do qual fôr titular, a tí- 
tulo do quebra de caixa. 

r, ^ 4RT' l?9 " Dentro de sessenta (6o) dias da aprovação destá Lei o Poder Executivo promoverá concurso público para preenchimento dos car- 
gos vagos, de necessidade imediata à administração municipal. 

.A.RT' 110 - Todos os Servidores só poderão ser admitidos no ní- vel inicial da carreira do cargo. 
ART. 12 - Os Servidores pagos pelos cofres Municipais não poderão 

perceber venimentos superiores aos dos cargos das tabelas criadas por 
esta Lei. ^ 

ART. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re- 
vogadas as disposições em contario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão 
em o7 de agosto de 197o 

Chegou 

v W 

".X 

o Volkswagen 

de 4 portas. 

fK 

' "X 

Para que chegue logo a sua vez, 

venha à nossa loja. 

Mas venha prevenido. 
Pois apesar de suas linhas 

diferentes, do painel tipo 
jacarandá, dos novos bancos, do 
espaço maior etc., êle 
é um autêntico Volkswagen. 

O motor continua refrigerado a ar. 
A potência dêle ê que mudou: 

60 HP, o que deu ao VW 1.600 
uma velocidade também maior. 

Até 135 km por hora, para sermos 

mais exatos. 
Sem falar na maior facilidade para 

arrancar, ultrapassar etc. 
Quando v. pisa no freio do 

VW 1.600, acontece o 
mesmo que com todos os outros 
Volkswagen: êle pára. 

Só que mais depressa, porque tem 
freios a disco nas rodas dianteiras. 

Quanto à suspensão, nada mudou. 
As mesmas molas que não 

existiam no Sedan Volkswagen 1.300, 
continuam a não existir no VW 1.600: 
em vez delas há barras de torção. 

Com uma diferença qúe 
aparece nas curvas: um estabilizador 
também no eixo traseiro. 

Agora que v. já viu como o 
vVv i.cOO se parece com os outros 
Volkswagen, venha até nossa loja. 

Não custa nada ver de perto até 
que ponto as aparências enganam. 

Comércio de Automóveis Magopar S.A. 

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

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

josé gomes de Arruda 
Secretário de Administração 

Chegam 

as Convenções 

Pouco a pouco as agre- 
miações políticas lançam-se 
à luta eleitoral. Em Impe- 
ratriz, no dia 23 será rea- 
lizada a convenção da ARE- 
NA, enquanto o MDB fará 

a sua no dia 7 de setem- 
bro.— para a convenção a- 

renista chegará do dia 21 o 
Deputado Federal Henrique 
La Rocque; e próceres eme- 
debistas são esperados para 
o conclave partidário. Cogi- 
ta-se inclusive da vinda do 
Sr. Epitacio Cafeteira, can- 
didato a Senador pelo MO- 
DEBRA. 

A PEDIDO 

Vigilância Noturna 

A guarda Noturna de Imperatriz tem agora nova Di- 
retoria empossada pelo Sr. Tte. Alberto Vieira Jorge, Dele- 
gado Regional de Polícia- 

Diretor-Comandante: 
Sub-Comandante; 
Corredor-Geral: 
2o Corregedor; 
Procurador Geral: 
Fiscal-Geral: 
Coordenador; 
Tesoureiro: 
Supervisor: 
Aux. de Secretaria: 

Francisco Marques Oliveira 
João Marques Oliveira 
Tte. Alberto Vieira Jorge 
Eurípedes Gonçalves Coêlho 
Pastor Paulo Ramos 
Dr. José Avelino Carvalho 
Pastor Josué Lima dos Santos 
Prof. Elzimar Lisboa Nascimento 
Sebastião Ribeiro Alves 
Clóvis Pereira Aguiar. 

Confie na Vigilância e peça um guarda para seu plan- 
tão ou uma placa que lhe garantirá a assistência da Guarda 

Imperatriz, 10 / agosto / 1.970 
A DIRETORIA 
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Encerrado o Alistamento Eleitoral 

Dados ainda oficiosos 
demonstram que o elei- 
torado imperatrizense a. 
tinge agora a mais de 
12.000 inscritos, talvez o 
maior colégio eleitoral 
depois da Capital do Es- 
tado. fí se o índice não 
chegou a números maio- 
res foi por culpa do pró- 
prio alistando que não 
procurou o cartório ou o 
fêz já na última hora, sem 
tempo para a fotografia 

O Sr. Francisco de Pau- 
la, Diretor do DMT de- 
clarou a "O PROGRES- 
8! " que o seu Departa- 
mento está, estudando o 
plano de sinalização da 
cidade, fixação de zonas 
de parada de coletivos e 
o preparo de um corpo 
de guardas de trânsito. 
No entender daquela au- 
toridade, depois de pre- 
parados os guardas de 
trânsitos passarão a es- 
clarecei os motoristas pa- 

e preparação de docu- 
mentos. 

Oficialmente, somente 
no dia 7 de setembro se 
conhecerá o número de 
eleitores de cada zona. 

No dia 6 último, em a- 
tendimento à lei eleitoral 
encerrou-se em todo o 
país o prazo de requeri- 
mento de inscrição e 
transferência de eleito- 
res. 

Em Imperatriz, o movi- 

ra só depois de algum 
tempo passarem a aplicar 

penalidades por infrações 
às regras do tráfego. En- 

tende o Diretor do DMT 
que somente na fiscaliza- 
ção o Departamento con- 

seguirá grande parte da 
verba destinada a sua 
manutenção. 

a previsão de emplaca- 
raento de carro para este 
ano é de 400 veículos a 
motor. 

menlo no cartório eleito- 
ral foi o maior de que se 
tem notícia até aqui. E 
graças aos esforços do 
Dr. José de Ribamar Fi- 
quene, da 33a. Zona Elei- 
toral, êsse serviço proces- 
sou-se dentro de absoiu- 
ta ordem, com o agrado 

Convidado pela unanimida- 
de dos motoristas assumiu a 
presidência dos postos de ta- 
xi 'SimplicioMoreira' e 'Pedro 
Américo', desta cidade, o Dr. 
José Ribamar Fiquene que 
assim dirigirá doravante mais 
uma entidade classista que 
surge entre nós. — Os dois 
postos contam atualmente 
com 42 carros, prevtndo-se a 
possibilidade do surgimento 
de um outro pôsto com 8 au- 
tomóveis. 

No decorrer da reunião fo- 
ram escolhidos ainda o vice- 
presidente e o secretário da 
Associação, respectivamente, 
o L)r. José Maria Rodrigues, 
promotor de justiça, e José 
Maria Quariguasi, gerente do 
Banco do Estado do Mara- 
nhão na cidade. 

A reunião contou com a 
presença do Secretário de 
Administração do Município, 

Município - 

Cearense de Baturité, Ba- 
chareBem Administração Pú- 
blica pela Universidade do 
Ceará, Francisco Zamenhof 

dirige com grande êxito a 
equipe do Senam que neste 
município e nas comunas vi- 
sinhas tem reformulado os 
confusos e superados méto- 
do^ de trabalho nas Prefei- 
turas. 

Em Imperatriz, a reforma 

geral óas facções políti- 
ticas e dos alistandos. 

Sob a constante fiscali- 
zação do juiz todo o fun- 

cionalismo do cartório 
eleitoral fêz o máximo 

para o atendimento ao 

público. 

do Sr. Francisco Paulo e ca- 
bo Robson, êstes do Depar- 
tamento Municipal de Trân- 
sito, além da presença de 
convidados. Escolhida a Di- 
retoria da nova entidade o 
Dr. Fiquene, em brilhantes 
palavras, expôs em linhas ge- 
rais o seu programa de ação 

frente à mesma e chamou a 
atenção dos motoristas para 
o seu papel dentro da co- 
munidade, conclamando to- 
dos à união em tôrno dos 

objetivos da classe. — Usa- 
ram ainda a palavra proprie- 
tários e motoristas de táxis, 
encerrando-se a reunião den- 
tro do clima de grande cor- 
dialidade. 

Durante seu pronuncia- 
mento o Dr. Fiquene teceu 
palavras elogiosas ao papel 
de "O PROGRESSO" na de- 
fesa dos interesses e anseios 
de Imperatriz. 

administrativa estará encerra- 
da no próximo dia 20. Para 
Sítio Novo, Montes Altos, Sí- 

tio Novo de Goiás, Aragua- 
tins e Grajaú seguiram os 
professores Otacilio Alcân- 
tara e William Pereira; José 
Melo e Edvardes Pereira es- 
tão fazendo a reforma admi- 
nistrativa em Pôrto Franco, 
Itaguatins e Nazaré. Zame- 
nhof continua em Imperatriz 
onde o trabalho do Senam 
se faz sentir com mais in- 
tensidade. Por sugestão dos 

técnicos do "ME" inclusive 
o prédio da Prefeitura está 
sendo ampliado para a me- 
lhor distribuição das repar- 
tições municipais. 

Falando a nossa reporta- 
gem o Coordenador da equi- 

pe informou-nos que até o 
Em de agosto tôda sua equi- 

No último dia 11 comple- 
tou 60 anos de idade a Sra. 
Olívia Cortez Moreira, de tra- 
dicional família imperatri- 
zense. A veneranda senhora 
é viuva do Cél. Simplício Mo- 
reira e mãe de numerosa 
prole. Entre seus filhos fi- 
guram o Dr. Jonas Moreira, 
ane tesista em Belém, a Sra. 
Izabel Ribeiro, a jóvem co- 
merciante Terezinha de Je- 
sus Moreira, o Sr, Renato 
Moreira, Sr. Augusto Morei- 
ra e outros. 

E na mesma data nasceu 
Léa Ronise filha do casal 
Renato-Diva Moreira, neta da 
ilustre aniversariante. 

Parabéns a Da. Olívia e 
aos pais de Léa Ronise. 

'Regrcóóa 

Equipe do ' vY/tr' 

A equipe do Senam termi- 
nada sua tarefa nêste e nos 

municípios vizinhos, retorna 
a Brasília no dia 22, após as 

solenidades de entrega dos 

certificados de aproveita- 
mento aos funcionários mu- 
nicipais que freqüentaram o 

Municipio-Escola. 

pe estará em Brasília para 
uma reunião de todos os 
técnicos do Senam. Finalmen- 
te, disse-nos que sua viagem 

a Brasília o Prefeito de Im- 
peratriz sugeriu ao Senam 
a instalação do Municipio-Es- 
cola em Carolina. 

Para lavagem de 

seu carro 

Pôsto Maiudá 

Dr. Carlos de Laet A. Brarja 

Ginecologia e Obstetrí- 
cia- Prevenção do Cân- 

cer Ginecológico 

Hospital São Vicente de Paula 
onsultórlo Zona 1 Lote 03 
Horário — 17 ás 19 horas 
TA6UATINGA - BRASÍLIA DF) 

O VIL — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da IIR-li — Fone 278 — Impepatriz — Ma. 

CQC06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053.006 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL; Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ - MAKAKHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 
material elétrico, etc. 

Trânsito será organizado 

UNEM-SE OS CHOFE 

RES DE TAXI 

O PROGRESSO 

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

José Matos Vieira 
Diretor e Redaloí-Chefe: 
Jurivê de Macedo 

Hedatores 
Luis Henrique Véras 

Pedro José Pereira Braga 
Colaborf dores: diversos 

TIRAGEM 
800 Exemplares 

Número avulso : 0,50 
» atrazado: 0,60 

Assinatura anual. . 
» semestral 

Redação e Oficinas: 
Rua Simplício Moreira, 1P74 
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d ireçâo não assume responsabili- 
dade por conceitos emitidos em artigos 
assinados e nem devolve originais 
mesmo não publicados. 

Da. Olivia 

e Léa Ronise 

Edital 

O Dr. Jasé Detüno Sipauba Juiz de Pireito da 2a Vara da Comar- 
i de imperatriz. Estado do > aranhflo, Republica do Brasil. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele tomar oonbe- 
mento que. no dia 20 de agosto próximo as 10 horas r.a saia do Fórum 
ssta omarca, o Porteiro dos auditórios levará à arreraatação do bem 
mhorado da açáo executiva promovida por Autonio Ferreira dos San- 
.s contra i A- NDUSTRIAL O A aMAZOV|\ -DA que se processa 
^ste Juizo, co stante de um caminhão caçamba marca Ford de cor 
armelha em bom estado de funcionamento que se encontra em poder e 
aarda do deposUário. Remi Ribeiro Oliveira nesta cidade no va or de 
rS 10 000 00 (dez mil cruzeiros.) 2° um caminhão marca chevrolet. cor- 
liie chassis r - 65 placa 24-99 Goiania-Goiás e dois (21 pneus transnor- 
marca atlas, estando o mesmo em bom estado de funcionamento e 

ae o dito caminhão pertence a t V lila?:r T di Anazoaia IOa) que 
> encontra em poder e guarda do depositário, senhor K b0os Lima 
esta cidade. O qual foi avaliado por cr$ 10,000,00 (dez mii cruzeiros) A 
enda será feita por quem maior oferta íiser sendo o pagamento f ito 
dinheiro a vista ou fiador idoneo por três (3) dias. Em virtude de que 

xpedi este e outros iguais que serão publicados por três (3) vezes no 
irnal "O Progresso"' desta cidade, e outros afixados na porta do Fórum 
amo de costume na forma da Lei. Imperatriz, 27 de julho de 1970. Eu, 
oracílda Ayres e Silva escrivã substituta datilografei. 

DR. JOSÉ DELFINO SlPAUBA 
Juiz de Direito da 2" Vara 

LOJAS VIANA 

- D' — 

Viana & Irmào - Com. e Ind. 

Completo Sortimento de Tecidos Finos e 

Populares, Confecções Cama e Mesa 

Prêços de Fábrica 

MATRIZ: —Rua Godofredo Viana, 556 

ML1AL: Bairro do Mercadinho 

s M 1" K K A T R I Z — M A R A ^ H À O 

J 

- Escola para Carolina 
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Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Lei N0.10/70 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, cidadão Renato Cortez Moreira, faz sa- 
ber a todos seus habitantes e a quem mais possa 
interessar que a Câmara Municipal de vereadores 
desta cidade, aprovou e sanciono a Lei n^ 10/70. 

TITULO I 
DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

ART. Io — A organização administrativa da Preifeitura 
pe Imperatriz é a seguinte: 

I) - Gabinete do Prefeito 
II) - Assessoria de Planejamento de Controle 

Procuradoria 
Secretaria Geral de Administração 
Divisão de Obras e Serviço Urbanos 
Divisão de Estradas e Rodagem 
Divisão de Educação e Assistência Social. 

TITULO II 
DA COMPETÊNCIA 

ART. 2o) — O Gabinete DO PREFEITO e,o orgão in- 
cubido de assistir o Prefeito nas suas funções Políticas ad- 
ministrativas, cabendo-lhe, especialmente, o assessoriamen- 
to para os contátos com os demais poderes e autoridades, 
e para o atendimento dos Municipes. 

ARP. S0) - A Assessoria de Planejamento e controle, 
e o orgão incubido de Planejamento e da organização Mu- 
nicipal, competindo-lhe elaborar ou promover a elaboração, 
e coordenar a execução do plano de diretor de desenvolvi- 
mento do Município, acompanhando a realização dos planos 
e progamas parciais pelo orgãos competentes da adminis- 
tração; coordenar a elaboração e execução do Orçamento, 
progama anual, do Orçamento Plurianual e dos planos de 
aplicação dos recursos. 
+ Paragrafo único — O assessor de planejamento e con 
iTole, deverá ser diplomado por uma escola seperior de ad- 
ministração e deverá ser contratado de conformidade com 
as leis Trabalhistas. 

ART. 4o) — A PROCURADORIA é o orgão que tem 
por objetivo a execução, coordenação e controle das ativi- 
dades jurídicas da Prefeitura, comnetindo-lhe pronunciar-se 
sobre toda matéria legal que for submetida pelo Prefeito e 
demais órgãos de administração Municipal, bem como efe- 
tuar a cobrança judicial da divida ativa do Municipio. 

ART. 5^) — A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO R 
FINANÇAS, compete encarregar-se da execução das ati- 
vidades-meio da Prefeitura, concernentes a pessoal, compras, 
almoxarijado, transportes, zeladoria, terras exuediente e co- 
municações, arrecadação contabilidade e Tesouraria. 

ART. 6o)J — A DIVISÃO DE OBRAS E SEV1ÇOS URBA- 
NOS, é o orgão diretamente subordinado ao Prefeito, res- 
ponsável pelas atividades-fim da Municipalidade, referentes 
as construções e conservação das obras Públicas, pelo li- 
cenciamento e fiscalização de obras particulares; pelo ser- 
viço deplimpesa e iluminação Públicas, manutenção dos par- 
ques e jardins; arborização da cidade, atividades de trânsito 
e administração de matadouro, mercados, feiras e cemitérios 
e ainda fiscalização dos serviços Públicos concedidos, per- 
mitidos ou autorizados. 

ART. 75)— A DIVISÃO DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊN- 
CIA SOCIAL, é o órgão diretamente subordinado ao Prefei- 
ta, incumbido das atividades-fim da Prefeitura concernentes 
à educaçâos primaria, média e superior, a manutenção de 
promoções cívicas e recreativas, biblioteca, distribuição 
e controle da merenda escolar. Compete-lhe também pro- 
mover a assistência medico-social aos Municípios, median- 
te a administração de unidades de saúde e de promoção 
de bem-estar e melhoria das condições de vida dacomunidade. 

ART. 8°) — A DIVISÃO DE ESTRADA DE RODA- 
GEM, é o orgão diretamente subordinado ao Prefeito, 
que sob sua responsabilidade a elaloraçâo e execução do 
plano Rodoviário Municipal, atuando em consonância com os 
orgãos Federais, e Estaduais pertinentes. 

TITULO III 
DAS DISPOSÍÇÕE GERAIS 

ART. 95)-- A presente Lei será regulamento pelo Pre- 
feito, no prazo de dez (10) dias, que aprovará, por Decreto 
o Regulamento interno da prefeitura, o qual discriminará 
detalhadamente a competência dos órgãos mencionados no 
artigo primeiro, com respectivos órgãos escalão inferior. 

ART. 10°) ■- A proporção que foram instalados os ór- 
gãos competentes da organização administrativa da prefei- 
tura, previsto nesta Lei, os órgãos atuais, serão extintos 
automáticamente, ficando o executivo Municipal autorizado 
a tomar as providências relativas a pessoal, instalações e 
recursos finaceiros. 

ART. 11°) — As despesas decorrentes da execução 
desta Lei ocorrerão por conta das dotações próprias, 
consignadas no orçamento vigente. 

ART. 12°) — Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado 
do Maranhão, em 08 de agosto de 1970. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

JOSÉ GONES DE ARRUDA 
Secretário de Administração 

ANO I Imperatriz (Ma.)16 de Agosto de 1970 N0. 16 

Colégios e Piefeitura na 

Atendendo às diretrizes da 
Assessoria Especial de Re- 
lações públicas do Gabine- 
te do Presidente da Repú- 
blica, o prefeito municipal 
reuniu os diretores e profes- 
sores das escolas secundá- 
rias e primárias locais pa- 
ra a esquematização das so- 
lenidades alusivas a Sema- 
na da Pátria, à qual será 
dispensada nêste ano espe- 
cial realce. — Ficou assen- 
tado na reunião que todos os 

colégios desfilarão pelas ruas 
da cidade, os primários no 
dia 5 e os secundários no 
dia 7 de setembro. O dia 6 
ficou reservado para as de- 
monstrações e disputas es- 
portivas. A Prefeitura as- 
sumiu o encargo da recupe- 
ração de tôdas as bandas co- 
legiais e do patrocínio do 
desfile de balisas de cada 
escola. Os colégios partirão 
em desfile da Praça Brasil 
e de outros pontos da Pre- 
sidente Vargas, até o Entron- 
camento. Dali descerão esta 

última Avenida e entrarão 
pela rua Godofredo Viana, 
Travessa Bom Jesus, Praça 
Castelo Branco, onde esta- 
rá o palanque oficial e daí 
até a Praça de Fátima, pon- 
to de encerramento do des- 
file. — Ainda como parte 
das solenidades, está em co- 
gitação um desfile de veí- 
culos portando a Bandeira 
Nacional e as Bandeiras dos 
Estados. Também os Sindi- 
catos e Clubes serão convi- 
dados a participarem dos 
festejos que decorrerão no 
dia 1- ao dia 7 de Setembro. 

Regulamen- 

tada a Cam- 

panha Eleitoral 

Noticia-se que o Presi- 
dente Garrastazu Mediei au- 
torizou ao Ministro Alfredo 
Buzaid, da Justiça, a ela- 
boração do ante-projeto de 
lei que regulamentará a 
campanha eleitoral de 1970. 

Justiça do Estado do Maranhão 

Comarca de Imperatriz 

cartório do 29 oficio 

Edital 

O Dr José Delfino Sipauba Juiz de Direito da 2" 
Vara da Comarca de imperatriz, Estado do Maranhão, Re- 
pública do Brasil. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou de- 
le tomar conhecimento que, no dia 20 de agosto próximo 
as 10 horas na sala do Fórum Mesta Comarca, o porteiro 
dos autorios levará á arrematação do bem penhorado da 
ação executiva promovida por "Antonio rerreira dos San- 
contra a Cia. Industrial da Amazônia - C1DA que se pro- 
cessa neste Juizo, constante de um caminhão caçamba mar- 
ca Ford de cor vermelha em bom estado de funcionamen- 
to que se encontra em poder e guarda de depositorio, Re- 
mi Ribeiro Oliveira nesta cidade no valor de Cr$10.00(>,00 
(dez mil cruzeiros). 25 um caminhão nutrea chevrolet, cor 
beije chassis < -65 placa 24-99 Goiania-Go. e dois (2) pneus 
transporte marca atlas, estando o mesmo em bom estado 
de funcionamento e que o dito caminhão pertence Cia. In- 
dustrial da Amazônia, (BÍKA) que se encontra em poder e 
guarda do depositário, senhor Rubens Lima nesia cidade 
O qual avaliado por cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros). A 
venda será feita por quem maior oferta fis^r sendo o pa- 
gamento feito dinheiro a vista ou fiacor idoneo por (3)dias. 
Èm virtude de que expedi este e outros iguases que serão 
publicados por (3) vezes no jornal O Progresso desta cidade 
e outros afixado na porta do Fórum, eomo de costume na 
forma da Lei. Imperatriz 27 de julho de julho de 1970. 
Eu, Qoracilda Ãyres e Silva esçrivã substituta datilografei. 

dr. José delfino Sipauba 
Juiz de direito da 2a vara. 

Paz no MDB 

Da reuniãovmantida com o 
presidente estadual da agre- 
miação, o Dep. Freitas Diniz, 
resultou a volta da tranqüi- 
lidade e euforia dentro do 
Modebra de Imperatriz.—Com 
a participação de pratica- 
mente a unanimidade do di- 
retório, foram examinadas as 
queixas e reinvidicações dos 
emedebistas, ficando pratica- 
mente tudo contornado. Frei- 
tas Diniz em sua explanação 
disse que não prete dia a- 
preciar as pequenas diver- 
gências internas que amea- 
çavam a unidade do partido, 
mas tão somente queria res- 
guardar essa unidade e cha- 
mar a atenção dos correli- 
gionários para as obrigações 
partidárias, inclusive para a 
lei de fidelidade. Pronuncia- 
ram-se diversos membros do 
Diretório, inclusive o vice- 
prefeito Dorgival Pinheiro 
que se mostrou perfeitamen- 
te entrosado dentro das nor- 
mas de sua agremiação e 
disposto a enfrentar a cam- 
panha para a eleição da câ- 
mara de vereadores, deven- 
do ser examinado depois o 
apoio no municipio aos can- 
didatos a deputado. 

O prefeito municipal não 
participou da reunião por 
encontrar-se ausente da ci- 
da cidade no dia da mesma. 

Já o presidente do partido 
em Imperatriz, Sr. Pedro Ri- 
beiro ;Gonçalves, mostra-se 
contente e acha que já na 
Convenção Municipal tôdas 
as dificuldades do MDB es- 
tarão superadas. 

Aliança Renova- 

dora Nacional 

Imperatriz — Maranhão 

Edital de Couvocaçào 

A Comissão Executiva Mu- 
nicipal da Ãliança Renova- 
dora Nacional (ARENA), do 
Município de Imperatriz, Es- 
tado do Maranhão, por seu 
Presidente, ad referendum 
do Diretório e na conformi- 
dade da legislação eleitoral 
em vigor, convoca os mem- 
bros do Diretório, Delegados 
perante a Convenção e ve- 
readores do partido, alter- 
nando por motiva de fôrça 
maior, a reunião do próximo 
dia 20 para o dia 23 (domin- 
go] do corrente mês, na sede 
provisória da ARENA, na re- 
sidência do Sr. Francisco He- 
rênio Álvares Pereira, à rua 
Godofredo Viana n. 408 n/ 
cidade, às 20 horas quando 
será realizada a escolha de 
cannidatos a Veraadores, âs 
eleições de 15 de novembro 
do corrente ano, conforme a- 
tribuições que lhe confere a 
lettra "C" do art. 36 dos Es- 
tatutos do Partido, art. 15 
da Resolução JN. 8.743 e art. 
10 da Lei N. 5.551. 

Imperatriz, 14 de agosto 
de 1.970. 

Benedito Batista Pereira 
Presidente ARENA Imperatriz—Ma 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

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

Laboratório de Análises Clinicas — Cangue — Oxigênio 

Dr. Baimundo Noleto Filho —Dra. Ruth Ferreira A quino Noleto — Dr. Celso Carlos Simões 

Avenida Getulio Varejas, 1511 — Imperatriz - Maranhão 


