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TCU disciplina compras municipais 

O Tribunal de contas da 
União resolveu disciplinar as 
compras de máquinas rodo- 
viárias pelos municípios, me- 
diante financiamentos com 
garantias das quotas do Fun- 
do de Participação. 

Segundo essas normas o 
prazo máximo de financia- 
mento passa a ser de três a- 
nos, não podendo o prefeito 
fazer a compra financiada 
nos últimos doze mêses de 
sua gestão, para o que junta- 
rá como comprovante uma 
certidão fornecida pela Jus- 
tiça Eleitoral. Os casos con- 
siderados especiais e que exi- 
jam essa compra no último 
ano de governo devem ser 
submetidos antes ao exame 
do TCU. 

O valor total da compraa 
de máquinas rodoviárias não 
poderá ser superior a 50% 
da quota do Fundo de Par- 
ticipação recebida no exer- 
cício Imediatamente anterior. 
E a prefeitura não poderá 
constituir procurador para 
receber totol ou parcialmen- 
te o valor corresdondente à 
quota a ser apPcada na a- 
mortização do íinaciamento. 

Em conseqüência, o Banco 
do Brasil fica autorizado a 
transferir essas importâncias 
desde que verifique nos res- 
pectivos contratos o atendi- 
mento das normas do TCU 

Estabelece mais o Tribu- 
nal que mesmo dentro do li- 
mite de 50% da quota de Par- 
ticipação o município não 

os presos 

s«> 

Divulga-se que o Minis- 
tro Jarbas Passarinho man- 
dou congelar por 3 anos os 
preços dos livros didáticos. 
A atitude do MEC visa de- 
fender a economia familiar 
todo ano desiquilibrada com 
os extorsivos aumentos dos 
livros didáticos. 

Trata-se sem dúvida de 
medida altamente elogiável. 

Resta saber se o comércio 
de livros acatará a decisão 
ministerial, pois sabemos 

que inúmeras são as medi- 
das dessa natureza que aca- 

bam burladas pelo comér- 
cio através inclusive de ar- 

timanhas, como o caso do 
"desaparecimento" da mer- 

cadoria, entre outras. 

Zona de Segurança 

Suspensas as Eleições 

Divnlgou-se "que o Presi- 
dente da República baixou 
ato incluindo na chamada Zo- 
na de Segurança os municí- 
pios paraenses de Marabá, 
Altamira e Itaituba, 'futuros 
portos da Trasamazônica, es- 
coadouros de minérios já far- 

tamente explorados naquela 
região. 

Em conseqüência, as elei- 
ções para prefeitos e verea' 
dores de Marabá foram can- 

celadas quando em pleno 
desenvolvimento. 

INDIRA SEGUIRIA O PAI? 

Divulga-se na índia que 
uma organização direitista 
denomidada Fôrça Voluntá- 
ria Nacional teria oferecido 
400,000 rúpias (moeda da 
índia) a quem assaasinar 
INDIRA GHANDI, dirigen- 
te máxima daquêle país e 
filha do extinto Mahatma 

Ghandi, líder espiritual e 
político daquele país. assas- 
sinado por um fanático 
quando participava de uma 
manifestação popular nas 
ruas de Nova Delhi. 

A trama contra Indira foi 
denunciada por um dos mi- 
nistros indianos. 

poderá prefudicar a aplica- 
ção dos percentuais obriga- 
tórios de gastos fixados pelo 
Poder Executivo Federal na 
época da assinatura dos con- 
tratos. 

Pílula para 

o homem 

Foi lançada esxperimental- 
mente nos Estados Unidos a 
chamada "pílula azul" cujo 
nome é código em WIN 
18.446 a qual provoca a este- 
rilidade temporária do ho- 
mem que a ingere sem qual- 
quer prejuízo à virilidade, 

Todavia, já um inconveni- 
ente. É que a pílula azul pro- 
voca como efeito secundário 
uma completa intolerância 
ao o álcool, fato que inclu- 
sive fá provocou a prisão de 
um motorista que num res- 
taurante bebeu uma cerveja 
após ingerir o anticoncepcio- 
nal, provocando a seguir tre- 
menda balbúrdia no trânsito, 
completamonte embriagado 
pela intolerância entre a cer- 
veja e a pílula. 

Ninguém morre 

em Nova Rezende 

Com 18.000 habitantes em 
todo o município e apenas 
4.000 na séde a cidade de 
Nova Rezende, no intérior de 
Minas, vem sendo bastante 
procurada principalmente por 
pessoas doentes dos pul- 
mões ou da pele que ali se 
curam sem a necessidade de 
qualquer medicamento, "por 
causa do clima e da altura. 
Em Nova Resende, êste ano, 
apenas verificou-se um óbito, 
não sendo pois .uma cidade 
indicada para as emprêsas 
funerárias.  

Censo não terminou 

A Chefia local do IBGE in- 
forma-nos que ainda restam 
3 setores na cidade e cinco 
no interior do município onde 
a coleta de dados não ter- 
minou: 

O serviço até aqui feito pe- 
los recenseadores está atual- 
mente sendo submetido à crí- 
tica pelo pessoal de escritó- 
rio que com isso procura 
fazer desaparecer qualquer 
falha eventualmente encon- 
trada. 

Menos Deputados - Mais Gastos 

Apesar da grande redu- 
ção do número de deputa- 
dos federais para a próxima 
legislatura; o gasto do país 

com os mesmos sera maior 
do que o atual, 

Levantamentos oficiais de- 
monstram que para 1.971 o 

Supremo nega força federal 

Apreciando pedido do De- 
sembargador Sipaúba da Ro- 
cha, do Tribunal Regional 
Eleitoral do Maranhão, o TSE 
negou a requisição de tropas 
federais para garantir o plei- 
to de 15 de novembro pró- 
ximo, apesar das alegações 

da maioria dos juizes eleito- 
rais que alegaram "falta de 
segurança face ao clima de 
constante agitação dominan- 
te no Estado." 

A notícia foi colhida no 
Correio Braziliente, da Ca- 
pital da República. 

AO POVO DE IMPERAIRIZ 

A direção dêste jornal, sentindo os 
mesmos problemas de seus concidadãos 
residentes nesta zona maranhennse; co- 
mungando os seus mesmos ideais; alimen- 
tando as suas mesmas aspirações, sente- 
se à vontade nesta hora para |fazer um 
apelo a todos os leitores de "O PROGRS- 
Su" e—por intermédio deles—aos eleito- 
res de Carolina, Porto Franco, Imperatriz, 
João Lisboa, Amarante, Sítio Novo do Ma- 
ranhão e Montes Altos, para que no pró- 
ximo domingo sufraguem nas urnas os no- 
mes dos candidatos regionais ANTÔNIO 
REGIS DE ALBUQUERQUE—pela ARENA 
e RUTH AQUINO NOLETO — pelo MDB. 

Nesta hora em que os nossos pro- 
blemas são cada vêz mais intensos, a dis- 
persão de votos só nos trará prejuízos. E 
é desnecessária vêz que cada partido in- 
dich, ao eleitor o seu candidato. — O ideal 
seria que nos reuníssemos todos em torno 
de um só candidato. Mas já que isso não 
foi possível, que nos unamos em tôrno do 
candidato nosso partidário lançado pe- 
la região. 

Estamos acostumados a ver o des- 
prezo daquêles que eleitos com os nossos 
votos não sabem retribui-los. — Coloque- 
mos, pois, um fim a êsse estado de coisas, 
votando, agora, nos candidatos saidos 
dessta nossa região: Régis pela Arena e 
Ruth pelo MDB. — Não vejamos neles os 
simples candidatos mas a aspiração de 
um povo que deseja e que necessita fazer 
se ouvir na Assembléia do Estado. 

Votemo em nossos candidatos: Ruth 
e Régis. 

JOSÉ MATOS VIEIRA—Diretor Proprietário 
JURIVÊ DE MACEDO—Redator-Chefe 

a areoar 

Fomos informados que no 
povoado Itinga, dêste muni- 
cípio, um dos componentes 
do destacamento militar se- 
diado junto ao pôsto de fis- 
calização daquela localidade 
teria obrigado um cidadão a 
pregar em sua própria casa 
cartaz político de um candi- 
dato a vereador. 

Segundo a informação, um 
filho do Sr. José Galvão, an- 
tigo morador naquêle local, 
ao chegar em casa encon- 
trou afixado em sua porta um 
cartaz de um candidato are- 
nista á Câmara Municipal. 

Não sendo o candidato de 
sua simpatia, usando de suas 
prerrogativas de dono da ca- 
sa o rapaz rasgou o cartaz, 

fato que teria provocado a 
ira do militar que a seguir 
sob ameaça, cfbrigou o môço 

a novamente afixar na por- 
ta de sua própria residência 
a propaganda política. 

O fato teve repercussão nos 
meios políticos, principal- 
mente no seio do MDB local 
que vê no gesto uma coração 
a seus simpatizantes naquê- 
le povoado. 

orçamento da União reser- 
vará ao poder legislativo a 

importância de cr$- 
118.424.000,00, comum au- 

mento de Cr$ 24.295.000,00 
em relação ao orçamento vi- 

gente quando aquêle poder 
dispõe de Cr$ 94.129.000,00. 

Segundo êsse mesmo le- 

vantamento, a despesa de 

cada brasileiro, no próximo 

ano, para manter o Congres- 

so será da ordem de Cr$ 1,24- 

AVISO 

R CIA. DE CIGARROS SOU- 

ZA CRUZ inieia uma nova etapa no 

seu sistema de distribuição na região do 
Tocantins 

Dentro dessa orientação, INAUGU- 

ROU, em Imperatriz dia 06.11.70, sua nova 

LOJA a Avenida Getúlio Vargas, S/N, 

entre as ruas Simplício Moreira e Corio- 

lano Milhomen. 

Assim a partir desta data, no horário 

de 7:30 horas as 17:30 horas a CIA. DE CI- 

GARROS SOUZA CRUZ sente-se hon- 

rada com a distinção de sua visita. 

CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ 
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É venenosa a planta da sorte 

É crença geral que a plan- 
ta conhecida por comigo-nin- 
guém-pode, da família das 
aráceas, traz sorte aos su- 
perticiosos que costumam or- 
namentar salas e alpendres 
com a mesma. 

Pois está provado agora 
que essa plánta é venenosa 
e em lugar da sorte pode 
trazer o luto, principalmente 
nas casas onde há crianças. 
A comigo-ninguém-pode ma- 
ta por asfixia aos órgãos da 
garganta, segundo foi prova- 
do por estudos em laborató- 
rios de São Paulo, fato com- 
provado pela morte em Nova 
Iguaçú, Estado dó' Rio, das 
crianças Evandro e Môníca, 
com 2 e 3 anos de idade 
respectivamente que ingeri- 
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Sorteios tem 

que ser autorizados 

Qualquer distribuição de 
prêmios, vales, brindes e si- 
milares promovida através de 
sorteios ou concursos mesmo 
a título de propaganda ou ca- 
ráter beneficente, terá de 
ser submetida às autoridades 
do Ministério da Fazenda, se- 
gundo disposição encaminha- 
da pelo Presidente da Repú- 
blica ao Congresso Nacional. 
A medida visa proibir as 
promoções de efeito preju- 
dicial às camadas menos fa- 
vorecidas da população. 

Para Deputado 

Estadual 

L 

Dr. ORLANDO MEDEIROS 

riram pedaços da folha des- 
sa planta com brincadeira de 
comidinna. 

A planta venenosa é da 
mesma família das trepadei- 
ras "jibóia" e da costela-de- 
Adão, também usaaas como 
ornamento. 

EOIIAL OE P 

O Doutor José Deliino Si- 
paúba, Juiz de Direito da 2a 

Vara da Comarca de Impera- 
triz, Estado °do Maranhão, na 
forma da lei etc. 

FAZ SABER aos que o pre- 
sente edital virem ou dêle 
conbecimeto tiverem, expe- 
dido dos autos n0 703/115 de 
Ação executiva, que se pro- 
cessa perante este* Juizo e 
cartório do Io Ofício, que a- 
tendeudo ao que lhe foi re- 
qu. rido por Adolfo t al Gil, 
e tendo em vista aos mais 
que dos autos consta, por 
despacho proferido aos re- 
feridos autos ás flF. 20 auto- 
rizou a vencia, em basta pú- 
blica, dos bens abaixo des- 
critos, iom suas respectivas 
avaliações, pertencentes a 
JOÃO ALVES MESQUITA, 
que serão levados a público 
pregão de venaa e t-rremíi- 
tação, a quem mais der e 
maior lanço oferecer, acima 
'das respectivas avaliações, 
pelo porteiro dos uditórios, 
ou quem suas vezes fizer, no 
dia 10 (dez) de novembro pró- 
ximo, ás 10,00 horas, na sala 
do fórum o imóvel seguinte:— 
UMA (1) casa residencial 
nesta cidade á rua Babaçu- 
lândía, (bairro entroncamen- 
to) com paredes de alvena- 
rias, coberta de telhas com 
piso de cimento, com 8 (oito) 
compaitimentos, uma porta e 
duas janelas de freote, uma 
janela do lado esquerdo e ou- 
tra do lado direito, toda re- 
vestida e pintada, com 10(dez) 
metros de frente por 40 (qua- 
renta) ditos ne laterais e fun- 
dos. com frente para o nor- 
te e fundos para o Sul, limi- 
tada a direita com casa de 
Elias Liartb e a esquerda, 
digo a direita com Jairo 
Monteiro Almeioa, e a esquer- 
da com Elias Liartb de Frei- 
tas, avaliada em Cr$ 10.000,00 
(dez mil cruzeiros), registra- 
do sob. n0 5 668.— E para que 
chegue ao conhecimento dos 
interessados e ninguém pos- 
sa alegar ignorância, man- 
dou expedir o presente edi- 
tal, que será afixado na sede 
deste Juizo, no lugar de cos- 
tume, e, por cópia publicado 
por 3 (três) vezes no sema- 
nário local. Dado e passado 
nesta cidade de Imperatriz, 
aos 19 (dezenove^) dias do 
mês de outubro de 1.970. Eu, 
Rosseny da Costa Marinho, 
Escrivão substituto, o datilo- 
grafei e subscrevi. 

DR. JOSÉ DELFÍNO SIPAÚBA 
Juiz de Direito 

INAUGURAÇÃO 

LOJA V I A N 

ARMARINHOS 

No dia 26 deste, a firma Viana & Irmào 

Com. e Ind. dando seqüência a sua meta de 

desenvolvimento fará a inauguração provi- 

sória de mais uma loja nesta cidade. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Credenciado pelo INPS e Fundo Rural 
CIRURGIA - PARTO - CLINICA GERAL - RAIO X 

Laboratório do Análises Clínicas — Sangue — Oxigênio 

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

Avenida Getulio Vargas, 1511 — Imperatriz-Maranhão 

INVENTE DMA CARGA 

NÓS TEMOS 

A SOLUÇÃO PARA ELA 

DAR MAIS LUCRO. 

¥ 

Qualquer que^ 

seja a carga, você ganKl   

quando o caminhão é Mercedes- 

Benz. E quanto maior a quanti- 

dade, maior a vantagem. 

O Mercedes-Benz transporta 
ma^s carga que os outros cami- 

nhões médios, porque é o único 

que tem cabina avançada ou se- 

mi-avançada, superespaçosa. 

Além do espaço, vo- 

cê ganha o que não 

gasta em gasoli- 
na. O motor 

Mercedes-Benz 

é Diesel e ren- 
de muito mais. 

Não recusa trabalho. 
Pode rodar centenas de milha- 

res de quilômetros, sem abrir. 

Outra coisa que você econo- 

miza é dinheiro de pneus. 

A distribuição da carga é per- 

feita, e por isso o desgaste de 

pneu é mínimo. 

Oficina é coisa que caminhão 
que se preza não freqüenta a to- 

da hora. E o L-1U3, como todo Mer- 

cedes-Benz, é caminhão que se 

preza. E que não 
deixa você per- 

der dinheiro. 

Pelo con- 

trário, ajuda 

a ganhar, 

na hora de 
yendê-lo. Pois o Mercedes-Benz 
é o caminhão nacional que tem 

o maior valor de revenda. 

a Se você está querendo tirar um 
peso dos ombros, venha até nos- 

sa loja. 

Assim você fica conhecendo 
o melhor caminhão médio. 

O mais econômico, o mais re- 

sistente.^O Mercedes-Benz é um 

caminhão que topa qual- 
quer parada. E ainda tira 

o pêso das preocupações 

dos ombros de seu dono. 

Concessionário Mercedes-Benz em Ponta Porá: 

Concessionário Mercedes-Benz em Imperatriz: 

DIESEL CAROLINA S.A, 
Praça Emiliano de Melo Azevedo. 10 

Fones: 192 e 194 

O V I L — Ó^os Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

(lailômetro I da RR - 14 — Fone 278 — Imperatriz — Ma- 

CGC.06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053.006 
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A cidade e seus dramas... 

.o SOMBRA 

A vida é cheia de contrastes, enquanto alguns 
vivem fazendo transplantes e outras inovações da ci- 
ência a fim de viverem mais alguns dias, outros preo- 
cupam-se em acabar seus dias de vida o mais breve 
possível. Vemos diariamente casos de pessoas frusta- 
das na vida particular ou amorosa que tentam partir 
para as "cidades dos pés juntos", com uma vontade 
louca de conhecer o outro mundo. Nem sempre os sui- 
cidas conseguem o seu intento, daí porque a tragédia 
vira uma verdadeira comédia. Outro dia aconteceu um 
caso bem interessante com a jovem Maricota. A dita 
cuja, depois de um longo namoro com um rapaz, re- 
solveu o mais breve possível. Começou a preparar o 
enxoval e marcou data do casamento, contudo o rapaz 
nada queria com a Maricota. Namoro até que era bom, 
mas casamento não estava em seus planos. Então re- 
solveu falar às claras: "Minha filha, eu me enganei com 
meus sentimentos. Nada mais quero contigo". Maricota 
frustada no seu propósito, envergonhada perante os a- 
migos, depois de pensar bastante tomou uma decisão: 
o suicídio. Foi até a farmácia do bairro, comprou uns 
50 comprimidos de melhorai, retornou a sua residência, 
trancou-se na alcova, e colocou todos os comprimidos 
num copo cheio de água. Depois de pronta a gororo- 
ba, bebeu tudo de um só gole e caiu desmaiada. 
Seus parentes acudiram a pobre coitada e leveram-na 
a um curador que lhe ingeriu outra gororoba, provo- 
cando uma pronta lavagem estomagal, que a pôs fora 
de perigo. O seu ex-namorado, quando soube do ocor- 
rido ainda comentou comentou com sues amigos: "Ver- 
dadeira palhaçada. Em pleno século XX ninguém mor- 
re mais tomando comprimidos de melhorai". E a vida 
continua... 

EDITAL' 

De ordem do Exm^ Sr. Des mbargador Presidente do 
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, tomo público, pa- 
ra conhecimento dos interessados, que esta Egrégia Corte, 
em sessão ordinária no dia 16 do corr mie, á unapimidade, 
resolveu, na forma do disposto no ArCgo 36, ^ 1do Códi- 
go eleitoral, homologara composição das Juntas • leitorais 
que deverão apurar o pleito d'j 15 de novembro próx roo 
vindouro, na circunscrição do Maranhão na forma que 
se segue; 

OITAVA JUNTA •■•«i RíiSsa?»! 

PRESIDENTE: Juiz JOSÉ DE R1BAM \E r<TQUENE 
MEMBROS : Juiz LUÍS JUSTO GALVÃO PEDROSA 

« EDGAR ALVES DE CARVALHO 
« PAULO DE TARSO DE AZEVEDO 

NOGUEIRA ; 
« WALTER EMANUEL DS BRITO 

a ag^rair 

Balsas — Fortaleza dos Nogueiras — Riachão — Ca- 
rolina — Imperatriz — João Lisboa — Montes Altos — Alto 
Parnaiba — Tasso Fragoso e Porto Franco. 

Dr. ERNANI SANT1S 
Diretor da Secretaria 

Em Imperatriz 

Subversivos compisni terrzs 

Revela o Brasiliense que 
no município de Imperatriz 
o movimento subversivo da 
célula VAR-Palmares adqui- 
rira 200 quilômetros quadra- 
dos de terra ;e preparavam 
esta região para o desencan- 
deamento de um movimento 
de guerrilha rural 

O noticioso divulga que 40 
jovens de ambos os sexos 
pertencentes a essa célula 
comunista foram presos e 
identificados e dal para cá 
vários "aparelhos" foram des- 
baratados, sendo apreendi- 
dos grande quantidade de ar- 
mas e munições. 

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. 

Relação e designação das mesas receptoras de votos 

no Município de Imperatriz da 23a Zona 

l-Seção - Grupo Escolar Est. de Goiás - Sala I 355 « 
23 « - idem III 

- idem V 
Secretaria 
- Sala I 

III 
- Pavilhão 

Idem idem idem idem 
33 « - Idem idem idem idem 
43 « - idem idem idem idem 
53 « - Grupo Escolar Gov. Archer 
63 « - Idem idem idem idem 
73 « - Idem idem idem idem 
83 « - Distrito CEM - Ala direita 
93 « - Idem idem - Ala esquerda 
103 « _ Clube Recreativo Tocantins 
11a « - Salão Paroquial 
123 « _ Prefeitura Municipal - salão do Fórum 
133 « - Escola Municipal Princesa Izabel (onde 

funcionou a Rádio Difusora) - sala 1 
143 « - Idem idem idem - sala 2 
15a « - Prédio F.S E.S.P. 
163 « - Escola Municipal Marly Sarney-sala 1 
24a « - Posto de classificação - Sede 
25a « - EscolaMunic Marly Sarney-sala 2- sede 
263 « - Idem idem idem - sala 3 
273 « - Idem idem idem - sala 4 
303 « - Rotary Clube - Imperatriz 
533 « - Escola Munic. Frei Manoel Procópio-sede 

36a « 
37a « 
38a « 
393 « 
40a « 
41a « 
17a « 

183 « 
19a « 
203 « 
21a « 
22a « 
23a « 
283 « 
29a « 
313 « 
32a « 
343 « 
42a « 
43a « 

- Sede: Escola Municipal Frei Manoel 
- Procópio sala II 
- sede: Escola Municipal da União 
- sede: Câmara Municipal 
- sede: Sindicato dos Arrumadore^-sala 2 
- sede: idem idem idem - sala 2 
- sede: Tiro de Guerra - saia 1 
- sede: idem idem idem - sála 2 
- PRIMEIRO COCAL -Escola Governa- 

dor Newton Belo 
- COQUELÂNDIA-Esc. Municipal- sala 1 
- LAGOA VERDE-Esc. Municipal-sala 1 
- FRADES - Escola Municipal 
- COQUELANDIA-Esc. Municip. - sala 2 
- AÇAILÂNDIA-Grupo Escolar - sala 1 
- LAGÔA VERDE-Grupo Escolar-sala II 
- ITINGA - Grupo Escolar - sala 1 
- AÇAILÂNDIA-Grupo Escolar - sala 2 
- ITINGA - Grupo Escolar - sala 2 
- AÇAILÂNDIA - Capela Católica 
- HIBSIRÃOSINHO-Capela Católica 
- COQüELANDIA - Capela Católica 
- LAGÔA VERDE - Igreja Católica 
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1/ 
2.' 
3.' 
4. 
5. o _ 

6.° 
7.° 

8.° 
9.° 

10.° 

2 portas 
Traseira em "fast-back" 
Faróis duplos na frente e luz de ré 
Amplo espaço interno para 5 pessoas 
2 porta-malas, com grande espaço 
de bagagem. O porta-malas interno tem 
acesso também pelo exterior 
Acabamento superluxuoso 
Motor plano 1600, de 2 carburadores e 
65 HP (SAE) 
Freios a disco nas rodas dianteiras 
Barra compensadora e. bitola larga atrás 
Mecânica Volkswagen 

NOS TEMOS 

MAIS1; 

NOSSO PLANO 

a 

Comércio de Automéveis MAOGFhi S.A. 

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

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

REVENDEDOR 
AUTORIZADO 
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"Vendidos" e perdidos na mata 

Os senhores João de Deus 
Lima, Raimundo Alves de Sou- 
sa, Milton Soares Araújo e 
Antônio Félix da Costa, to- 
dos desta cidade, encaminha- 
ram expediente ao Sr Dele- 
gado Regional de Polícia so- 
licitando o encaminhamento 
ao Sr. Secretário de Segu- 
rança Pública de queixa con- 
tra Januário Alves da 
Silva, o qual— segundo os 
queixosos — arregimentou 
mais de 100 homens em ím- 
sob promessas de trabalhos 
na Trnsamazônica, para a 
seguir entrega-los ao indiví- 
duo conhecido por Zezé que 
por sua vez levou os tra- 
balhadores para uma região 
útserta, no listado do Pará, 
sem abrigo e até sem qual- 
quer alimentação, além do 
que de dif.cil saída, pois o 
único meio de transparte é 
a tiavessia de um rio bas- 
^«nte caidaloro e não fervi- 
do por embarcações. 30 des- 
se Lomens, inCiiisive João de 
Deus teriam fug.do do local 
mediante pagamento a um 
pescador para levalá-h s até 
Itaituta, de onde o delega- 
do de polícia os encaminhou 
Beén. ã ^labem rotíciis 
to ene iíGj.ram ia maia, 
cujas famílias agora apelam 
às autor.dad s no sentido de 
localizá-los. Segundo ainoa a 
narrativa de Juão de Deus, 
quando os homens rrmavim 
para Itaituba tamaram conhe- 
cimento de que "iam vendi- 
dos"; e que, diz o informan- 

Imposto de Renda 

em 12 prestações 

Noticia-se que o Ministro 
Delfin Neto, da Fazenda, a- 
nunciou substancial mudança 
no que tange à legislação 
do Imposto de Renda. Entre 
outras coisas, a cobrança do 
Imposto de Renda já no pró- 
ximo ano seria feita em doze 
pagamonto?, baseado em es- 
timativa de rendimentos. 

Apeiar da fal.a de deta- 
lhes, admite-se que a novi- 
dade da cobrança será a ex- 
tensão do pagamanto anteci- 
pado aos não assalariados e 
profissionais liberais, os quais 
passariam a descontar a seu 
imposto mensalmente. 

Pelo nôvo sistema o cálcu- 
lo do Imposto de Renda se- 
ria feito por estimativa so- 
bre o rendimento. |\o final 
do ano o contribuinte faria 
sua declaração normal, pa- 
gando o res ante ou rece- 
bendo o excedente em devo- 
lução. 

Espera-se para dentro em 
breve as informações da Re- 
ceita Federal sobre essa mu- 
danç. 

te, no local de trabalho não 
existe nenhum acampamento 
de companhia construtora, 
muito embora os homens te- 
nham saldo daqui com a 
p omessa de trabalho na 
"Mendes Jr", feito por Ja- 
nuário, ora em local ignora- 
do. 

Duas vezes na 

cabine eleitoral 

Nos municípios onde se- 
rão realizadas simultânea- 
mente.eleições para senador, 
deputados e ^vereadores, o 
eleitor votará duas vezes, 
rigorosamente na seguinte 
ordem, de acordo com o art. 
24, parágrafo 19 das instru- 
ções 8.740 do TSE: a pri- 
meira votação será para se- 
nadores, deputados federais 
e deputados estaduais; a se- 
gunda será para prefeito 
(onde fôr o caso) e para ve- 
readores. 

DORGIVAL PINHEIRO 
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Tra scorrerá m aia de amanhã a data natalícia do Sr. 
Dogival Pinheiro de Souza, ilustre vice-preíeito de Imperatriz, 
presidente da Associação Comercial desta cidade e alto indus- 
trial, bem assim p?ssoa altamente conceituada nos meio sociais, 
pelo que receberá grandes manifestações de aprêço. 

A. S Sa. que sempre prestigiou êste jornal, os nossos efu- 
sivos parabéns e votos de felicidades. 

Recalmações têm sido en- 
dereçadas a "O PROGRESSO" 
contra a presença na rna de 
água poluída vinda das en- 
xurradas e dos quintais, bem 
como contra o lixo jogado 
nas vias públicas, 

Alegam os entendidos que 
essa falta de fiscalização o 
da coRta do lixo éa respen- 
sável pela ocorrência da gran- 
de quantidade de moscas e 
mosquitos que infestam e tra- 
zem com êles a origem da 
gastro-enteririte e da ame- 
bíase que estão levando aos 
médicos grande número do 
doentes. 

Embora o FSESP forneça 
as lages para fossas e depó- 
sitos de água, verdade é que 

gram e quantidade uos pré- 
dios [residenciais da cidade 
nio oispõero de fossas ou do 
móis rudimentar cui alo sa- 
nitánc. De outro lado, o ser- 
viço da coleta de lixo inicia- 
do pela Prefeitura [está para- 
lizado pelo manos em algu- 
mas ruas da cidade. 

Assim, faz-se mister uma 
campanha e fiscalização con- 
juntas do FSESP e da Pre- 
feitura para que o povo ha- 
bitue-se a essas normas de 
higiene, para o que deverá 
concorrer sensivelmente um 
serviço de coleta diária do 
lixo Je porta em porta, evi- 
tando-se assim os monturos 
tão prejudiciais à saúde pú- 
blica. 

política 

Agora... em Imperatriz a Filial da... 

CODEVA i 

Portas, janelas, portais, em todas as medidas e também sob encomendas 

MADEIRAS PARA CONSTRUÇÕES: Tábuas, ripas, caibros, vígo- 
tas, tarugos, ripões etc. 

VERIFIQÜE NOSSOS PREÇOS. — Av. Getúlio Vargas, ao lado do Hotel ALVORADA 

Apesar da adulação de 
Cafeteira, São Pedro acabou 
desmanchando o comíeio do 
MDB. — Grande massa po- 
pular compareceu ao "mee- 
ting" do dia 4 para ouvir o 
candidato ao Senado e o 
deputado Freitas Diniz. To- 
davia, jàs 21 horas, quan- 
do Cafeteira começava seu 
pronunciamento, a chuva 
desceu em grande quanti- 
dade, dispersando os assis- 
tentes, calculados em 4.000 
pessoas, 

❖ =:< * 

Enquanto alguns caíram, 
outros foram confirmados. 
Em Imperatriz a AREN A viu 
negados pelo TRE os regis- 
tros de seus candidatos Elias 
Liarth —Justino Oliveira e 
Roberto Cessemiro Dias. Jà 
em Pôrto Franco o MDB viu 

o mesmo Tribunal confir- 

mar os registros de todos 
os seus candidatos, [impug- 
nados pela ARENA e de- 
dendidos pelo Sr. Jurivê de 

Macedo, procurador do De- 
legado Municipal do Partido 
naquela cidade. 

* * * 

Comenta-se que subiram 
ao Supremo Tribunal Elei- 
toral os recursos dos candi- 
datos Justino de Oliveira e 

Roberto Cassemiro, contra 
a decisão do Eleitoral do 
Maranhão. O partido ainda 
não fêz substituição do can- 
didatos. 

* * * 

É esperado hoje em Por- 
to Franco e Imperatriz o 
deputado José Burnett, can- 
didato emedebista à reelei- 
ção, que aqui encerrará sua 
campanha política. 

Ifl 
I a | ■ 

u 11 

Causou admiração da cidade 
um pos . - nte quadrimotor "Her- 
c es" aa força Aérea Brasilei- 
ra que desceu em nosso aero- 
psrio trazem o patentes do exer- 
cito para a fisjaiização de obras 
do campo de pouso e levanta- 
mento de medidas para as mano- 
bras militares que serão levadas 
a efeito na região tocantína a 
partir do próximo dia 23 quan- 
do aqui começarão a desembar- 
car forças do Exército e a Ae- 

ronáutica. prevendo-se que fica- 
rão em Marabá tos integrantes 
da Marinha de Guerra. 

"Embraer" fabri- 

cará turbo-hélice 

A Emprêsa Brasileira de 
Aeronáutica divulgou ofici- 
almenfo que passará a fa- 

 bricar aviões bi-motores (tur- 

^ / n///i / " bo-hélices) com com capaci- 
DrLando1 /VIeaeiroó dade Para 30 a 40 passagei- 

ros. 
Como se sabe, já o Brasil 

fabrica os aviões "Bandei- 
rantes", para 6 passageiros, 
inclusive já com encomen- 
das para o exterior. Fabri- 
ca também o "Paulistinha", 
para treinamento, e plana- 
dores usados na borrifição 
dos campos agrícolas. 

Transitou por Imperatriz mais uma 
vêz o deputado Orlanio [ edeíror, 
que trata de sua campanha eleitoral. 
Nesta cidade aquele parlamentar fez 
um pronunciamento político pelo mi- 
crofones da Rãdio Eãucadora e visi- 
tou seus amidos e correligionários 
Pela oportun"dfdí de seu pronuncií- 
mento ent?ndem os círculos políticos 
que o deoutado visitante teve au- 
mentadae aqui suas probabilidades de 
boa vctayão 

Hcspikil 

Santa Tereza 

Sob a competente direção 
dos médicos Carlos Gomes de 
Amorim e Ovídio Raposo, Im- 
peratr z contará a partir de ho- 
je com mais um Hospital: o 
Santa Teleza. sito à rua Frei 
Manoel Procório, próximo a far- 
mácia Santo Antonio. 

O "Santa Tereza" está equi- 
pado com moderno e completo 
centro cirúrgico e dispõe de 20 
leitos, bem aisim de apartamen- 
tos. 

O corpo clinico do Hospital 
está assessorado por 3 eficientes 
e dedicadas enfermeiras. 

Hoje, às 10 horas, o nosocomio 
será oficialmente inaugurado. 

^Delegacia de ierraA 

Chega ao nosso conheci- 
mento que assumiu a direção 
da Delegacia de Terras local 
o engenheiro agrônomo José 
Fernando Dias, desiSnado por 
recente ato governamental. 

Na Chefia do|Fomento A- 
gícola estè o também enge- 
nheiro Orlandino Maranhão. 

O agrônomo Pedro Nunes 
de Oliveira já retornou a Im- 
peratriz, consta-nos que de- 
signados para alto pôsio da 
Secretaria de Aericultura 
junto à Delegacia de Terras. 

\ sêca 

trouxe a loucura 

Somente nos primeiros 20 
dias de outubro o Hospital 
Psiquiátrico São Vicente de 
Paulla, de Fortaleza, atendeu 
38b doentes mentais. Em se- 
tembro já havia recebido 421 
pacientes e 326 em agosto. 

Todos êsses doentes pro- 
cedem do interior do Estado 
que foi atingido pela última 
sêca. - Com o flagelo vie- 
ram a fome, o desemprêgo e 
agoiaa loucura. 

Relata a revista "Veja ' que 
é cada vêz mais freqüente a 
presença de homens e mu- 
lheres com um saco de man- 
timentos às costas, "no tris- 
te cenário de todas as sêcas. 

Aos leitores 

Um problema de ordem técnica 
impediu a circulação no último do- 
mingo de O PROGRESSO. 

Paradoxalmente, embora a con- 
trariedade que a ocorrência nos 
trouxe, teve ela também o condão 
de nos mostrar o quanto os nossos 
estimados leitores já querem este 
jornal. As informações solicitadas 
e até as reclamações são a expres- 
são da aceitação do nosso semaná- 
rio na cidade e nos demais locais 
onde circula. 

Agradecemos a solidariedade de 
todos e lamentamos ao mesmo tem- 
po a ocorrência.—A DIREÇÃO. 


