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em vigor; mão liníca 
Desde ontem está em vigor a Portaria do Delegado de trânsito em 

Imperatriz que estabelece o sistema de "mão nnica'' nas Avenidas Getú- 
túlio Vargas e Bfl-14. Pela primeira só trafegarão os carros vindos do En- 
troncamento para o centro. A volta será pela BR-14. 

A mesma Portaria fixa em 40 quilôm tros horários a velocidade má- 
xima dos veículos dentro das ruas. 

AÇAILANDIA: uma vila pede sossêgo 

Nascido de um acampamen- 
to rodoviário nos primeiros 
dias da Belém-Brasília, Açai- 
lândia é hoje um povoado 
com uma população calcu- 
lada em 5.000 habitantes na 
séde do distrito, colocado no 
entroncamento da BR. 10 
com Açailândia- Sta. Luzia. 

A exuberância de suas 
matas 9 a fertilidade da ter- 
ra atraem para ali agricul- 
tores e criadores vindos do 
sul e do léste do país. Já 
começam a surgir nos arre- 
dores dos povoados as pri- 
meiras grandes fazendas. E 
acompanhando a rodovia A- 
çailândia-Sta. Luzia, de um 
lado e do outro as roças e 
e as pastagens são uma 
constante demonstração do 
esforço humano para a con- 
quista da mata bruta, desco- 
nhecida pelo menos até a 
12 anos passados, muito em- 
bora e paradoxalmente já 
hoje proliferem as "ESCRI- 
TURAS DE TERRAS" na- 
quela região que segundo os 
moradores de hoje jamais 
antes da BR. 10 foi palmilha- 
da até por índios. 

Açailândia está pedindo 
socprro; está clamando pela 
implantação da ordem; quer 
sossêgo para o trabalho. "Se 
nos derem a ordem nós fa- 
remos o progresso de Açai- 
lândia," foi o que disse a O 
PROCESSO um morador da 
vila. 

AUTORIDADES NA BERLINDA 

Quarta feira passada a re- 
portagem esteve presente a 
uma reunião promovida pe- 

los moradores naquêle po- 
voado, que contou com apre- 
sença do prefeito municipal, 
do presidente da câmara de 
vereadores, representantes 
de igreja, da colônia Guru- 
pi, professores, comercian- 
tes, fazendeiros, lavradores 
e donas de casa. Convida- 
do especialmente a 'reunião, 
o Cap. Carlos Daniel não 
conseguiu todavia chegar a 
tempo, por motivo de fôrça 
maior. 

O amplo salão da Coope- 
rativa da Colônia ficou com- 
pletamente lotado; calcula- 
mente 1.000 pessoas esta- 
vam ali reunidas. Não hou- 
ve uma esquematização do 
que seria tratado na reunião 
mas apenas a franqia da pa- 
lavra a quem tivesse |qual- 
quer reclamação a apresen- 
tar às autoridades presentes, 
especialmente o prefeito que 
foi alvo das mais variadas 
perguntas e ouviu reclama- 
ções que vão desde a lim- 
peza das ruas até o abaste- 
cimento de água, passando 
pelas escolas que já são in- 
suficientes nos arredores de 
Açailândia. Os assunsos ven- 
tilados foram em parte a- 
tendidos; informações foram 

prestadas e deliberações fo- 
ram tomadas, inclusive a 
presença no local de funcio- 
nários da Prefeitura encar- 
regados da coleta de reque- 
rimentos de aforaraento de 
terrenos, no povoado, den- 
tro da área fixada pela Câ- 
mara Municipal em lei re- 
cente. 

QUEREMOS ORDEM 

A parte final da reunião 
foi dedicada às reivindica- 
ções que seriam dirigidas ao 
Delegado de Polícia. Dizem 
respeito ao clima de intran- 
qüilidade reinante nas ruas 
de Açailândia. Queixam-se 
os moradores da faita de se- 
gurança e da ausência de 
repressão aos abusos veri- 
ficados por parte de elemen- 
tos que se dizem acoberta- 
dos pela própria polícia ou 
por políticos, e que porisso 
mesmo não exitam em co- 
meter desmandos. Citaram o 
caso do elemento conhecido 
por "Chico Doido" que fa- 
zia em Açailândia as vêzes 
de guarda policial e que a- 
cabou, dias antes, preso pe- 
la Polícia Federal sob a acu- 
sação de "puxador de carro". 
Também mencionou-se o 

guarda "Boca Rieôil, que 
chegou a assassinar um ho- 
mem do povoado, fazendo 
êle próprio, a seguir o êxame 
cadavérico, o que está im- 
pune até hofe. Entre as a- 
cusações existe a de que 
pelo menos seis crimes de 
morte cometidos em Açai- 
landia de 1.968 para cá não 
foram até agora apurados, 
estando os criminosos soltos. 

Ultimamente alegam os in 
formantes, são comuns os 
disparos de revoólver dentro 
da rua, até contra proprie- 
dades. Apontaram à repor- 
tagem um cidadão de avan- 
çada idade que disse ter 
sido obrigado a fechar as 
portas de sua casa para e- 
vitar o perigo constante das 
balas. Também foi exibida 
um lâmpada a mercúrio que- 
brada noites antes à bala; 
a lampada fazia parte do sis- 
tema de iluminação do Pos- 
to do Trevo e custa 35 cru- 
zeiros. 

Como mentores dêsse cli- 
ma de desordem apontaram 
o ex-fiscal municipal conhe- 
cido por José Miúdo que 
contaria com o apôio do sub- 
delegado Pedrão que segun- 
do as denuncias sempre se 

MATOU-SE POR AMOR 

Crise na ARENA 

de Montes Altos 

Informam-nos da cidade 
de Montes Altos que uma 
crise de grandes proporções 
ameaça a unidade da ARE- 
NA naquêle município, com 
vistas à sucessão municipal 
que seria disputada dentro 
da mesma organização pelo 
Sr, Vanderli Sousa, e Jonas 
Sousa, por coincidência so- 
brinho e tio. A mesma fon- 
te de informações esclarece 
que a posição do prefeito 
M. Gomes é de neutralida- 
de ante as duas candidatu- 
ras, embora com certa sim- 
patia pela candidatura Jo- 
nas Sousa. O MDB já acer- 
tou em Montes Altos a in- 
dicação de seu candidato 
que é o Sr. José Felipe Al- 
ves (Nêgo). 

A mundana Júlia de Tal 
pôs fim à vida' quarta feira, 
ateando fogo às vestes que 
antes embebera era álcool. 
Antes do gesto fatídico ainda 
teve o cuidado de cortar um 
dos dedos e tingir com o pró- 
prio sangue uma fotografia 

do homem que ela amava e 
que a abandonou. Socorrida 
ainda com vida Júlia foi le- 
vada a uma das clinicas lo- 
cais, inultimente. 

O suicídio ocorreu no Mer- 

i cadinho. 

ÍDFNTIDADE: 1.000 Carteiras MlSSEt-Convit© 

Calcula-se que número su- 
perior a mil pessoas foi aten- 
dido pela comissão da Se- 
cretaria de Segurança encar- 
regada do fornecimento de 
carteiras de identidade no 
município, em apenas uma 
semana. Sabe-se ainda que 
a comissão deverá estar de 

Francisco Enéas e família agra- 
iecem as ^manifestações de pesar 
recebidas pela morte de sua filha 
AN A LÚÇIA e convidam parentes 
e amigos para a missa que manda- 
rão celebrar às 6 30 de amanhã na 
Igreja de Fátima' seguida da visita 
ao cemitério. 

volta a Imperatriz, com a 
mesma finalidade, logo após 
os festejos do carnaval. 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A firma HOTEL ANÀP< )LlS LTDA. 

esclarece ao público em geral que a re- 

ferida empresa não tem in eresse de qual- 

quer espécie na exploração do Posto 

RODO-TÂXI, sendo êste organização 

particular dos srs. Ubirajara Párreira e 

Ernesto Luzia dos Mártires. 

Imperatriz, 12 de fevereiro de 1972 

JÚLIO GÜERRA 
Gefente 

omite quando a transgressão 
vem da parte de amigo seu. 

Os denunciantes que la- 
mentaram a ausência ub De- 
legado de Policia garantem 
que provarão, se necessá- 
rio, tudo o que apontaram. 

Comentando 
EDMILSON FRANCO 

MAIS CARTEIRAS 
QUE ESTUDANTE 

O que se ouve e se vê cons- 
tantemente é o problema es- 
tudante versus cinema, por 
causa da meia entrada. Surge 
agora a novidade que não pode 
ser levada muito a sério: um 
funcionário de um dos nossos 
cinemas disse-me que "as 
distribuidoras ameaçam cor- 
tar o fornecimento de filmes 
ante a proporção entre as 
meias-entradas e número de 
estudantes em Imperatriz". 

Não sei se a notícia mere- 
ce fé; mas de quem é a cul- 
pa pela existência de tanta 
carteirinha de estudante? Só 
pode ser das direD-rias das 
associações estudantis que 
expedem carteiras por di- 
nheiro sem verificar se o pre- 
tendente é estudante ou não. 
Ou por dinheiro ou por ami- 
zade, dão a carteira. 

É necessário um freio nis- 
so. Os diretores dessas agre- 
miações devem defender o 
direito do estudante; mas de- 
vem saber também que só o 
estudante tem direito á meia- 
entrada. 

COMISSÃO DO INCRA 

Proveniente de São Luis 
aqui chegará uma comissão 
de enviãdos do INCRA que 
do dia 16 ao dia 25 ministra- 
rão curso preparatório do ser- 
viço de Recadastramento Ru- 
ral, medida adotada pelo ór- 

NOTICIAS 

NOVO CHEFE DA 

EMBRATEL 

A redação recebeu a honrosa vi- 
sita do Engenheiro THEODOMIRO 
LEMOS FILHO que veio participar 
a su investidora nas funções de 
Chete dó" Setor de Operações da 
EMBRATEL em Imperatriz, em su- 
bstituição ao Dr. Ota. ora em gôso 
de férias e que depois exercerá no- 
vas funções em outra divisão da 
Emprêsa. Em rápida palestra o Dr. 
Theodomiro mostrou vivo interesse 
pelo entrosamento com a comuni- 
dade imperatrizense, abordando ain- 
da aspectos ligados às suas funções, 
inclusive a ligação Imperatriz aò 
eixo Belem-Brasilia e à viabilidade 
da captação da imagem de TV em 
nossa cidade. 

Novo Cinema; O CELIMAR 
Gom a exibição da película DEUS 

PERDOA. EU NÃO. foi Inaugurado 
domingo passado o CINE CELIMAR 
de propriedade da emprêsa dirigida 
pelo industrial Luiz Bucelles. O cl- 
NE CELIMAR é a quarta casa èm 
funcionamento na cidade, mais um 
comprovante do índice de desenvol- 
vimento de Imperatriz que é sem 
favor nenhum a jcldade que mais 
cresce no norte do Brasil. Dotado 
de instalações modernas, o CELI- 
MAR promete para hoje a exibição 
já de filmes das melhores produto- 
ras, inclusive em cínemascope. 

SABONETE «BEMBOM» 
A Norte Sul Industrial e Comér- 

cio Ltda. lançou na praça, com gran- 
de aceitação, o sabonete BEMBOM 
due em nada iica a dever aos me- 
lhores sabonetes fabricados no país, 
quer na apresentação quer quanto 
à suavidade do perfume O PRO- 
GRESSO congratula-se com a lan- 
çadora pelo grande êxito alcançado 
no lançamento e agradece as amos- 
tras gentilmente ofertadas pelo sr. 
José Fernandes Moreira. 

HONRA AO MÉRITO 

Aldemar Gomes Bandeira, filho 
de modesto criador residente no mu- 
nicípio de Montes Altos, quis de re- 
pente projetar-se nos meios estudan- 
tis. Em menos de dois anos conse- 
guiu fazer o Madureza Ginasial. o 
Madureza Colegial e o Vestibular à 
Faculdade de Medicina da ^Universi- 
dade do Pará. Vendo coroado seus 
seus esforços, Aldemar é hoje nm 
dos novos al uios daquela Faculda- 
de, aprovado que foi no Vestibular. 

Parabéns ao vitorioso jovem; c 
que seu sucesso sirva de estímulo 
a outros. 

ANIVERSÁRIO 

Dia 3 p. passado, o lar do nosso 
amigo Rosseny (Eulina) Marinho es- 
teve em festas, quando naquela da- 
ta o primogênito do casal, Rosseny 
Júnior, aniversariava. Embora tar- 
diamente, nossos parabéns. 

gão em todo o país. 
MOBRAL EM AMAR ANTE 

Da vizinha cidade, nove 
professores fizeram b curso 
ministrado aos monitores do 
do Mobral. Sob a chèfia do 
Sr. Borges; os novos monito- 
res entrarão eni atiVidade as- 
sim que retornarem ao seu 
município. 
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A PEDIDO 

Associação Estudantil impõe, mas não representa 

.., É SALIÊNCIA.... 

Por obra e graça do espí- 
rito de trabalho, a viribilida- 
de para com a classe, que os 
estudantes de Imperatriz sem 
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exceção poderiam penetrar na 
quela casa ouvindo estas pa- 
lavras: "Pode entrar que a 
casa é sua." temos a legítima 
representação do estudante 
da terra, somos os diretores 
exemplres. Era o que ouvía- 
mos nos términos dos discur- 
sos dos componentes, hoje da 
diretoria da Associação Estu- 
dantil. transformados em: Es- 
pírito inerte, viribilidade ignó- 
bil, sem nenhuma Raquel de 
Queiroz à porta para receber 
estudantes, sem mesmo um 
lugar para dizerem, "sentem 
enquanto preparamos suas 
carteiras;"... sem casa, sem 
diretoria, sem crença, sem 
rumo, desprezada como a ca- 
noa do Zé Orocó. 

Por último chegou-me uma 
notícia que custei acreditar, 
pensei até que se tratasse de 
uma simples brincadeira, 
quando soube que uma meia 
dúzia de estudantes da E.T.C.I, 
dizem diretores da falida As- 
sociação, combinaram com os 
proprietários de Emprêsas 
Cinematográficas de nossa 
cidade para impedirem en- 
tradas de estudantes que por- 
tassem carteiras do Grêmio 
Estudantil Bernardo Sayão". 

e que só permitisem meia 
entrada mediante exibição da 
carteira da A.E.I. Veja só, o 
Grêmio do Sayão funciona le- 
gal há (8) oito anos, é re- 
gistrado em Cartório filiado 
à "União Maranhense dos Es- 
tudantes Secundários" em São 
Luiz, se não puder expedir 
carteiras aos seus 
sócios, que direito uma enti- 
dade que Jnão tem nenhuma 
dessas seguranças que lhe 
dão o direito de utilidade pú- 
blica estudantil, não tem pe- 
lo menos o seu Estatutus, fun- 
cionando desta forma ilegal. 

Nós que confiamos no di- 
nâmico diretor José Delfino 
Sipaúba que solucionará es- 
te problema, para o próprio 
bém dos diretores da Vítima, 
sem que necessite de ne- 
nhum impacto por parte do 
estudante. 

Colegas é aconselhável vo- 
cês saírem desta; é boca de 
fôrno sem jacrandá. Impnr 
sem representar é difícil (di- 
nheiro pro carnaval). 

...SÓ MUITA SALIÊNCIA... 
Imperatriz, 3/2/72 

ALDEMAN COSTA 

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 dêste juizo e pregão do 
Porteiro dos auditórios serão vendidos em leilão público, 
os bens adiante transcritos e penhorados á R. Neves & li- 
mão, na ação executiva que lhe move o Banco do Brasil 
S/A, a saber:— Uma (1) Máquina Zacarias modêlo Comer- 
cial. sipo 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, modê- 
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 arretnata- 
çâo. O presente s^rá 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 

Instituto Nacional de Previdência Social 

AGÊNCIA EM IMPERATRIZ 

AVISO ÁS EMPHEZAS E AOS CONTRIBUINTES EM GERAL 

1 — Em cumprimento à Portaria Ministerial n.0 MSPS 
3.628, de 27 de novembro de 1970, o INPS instituiu nôvo 
sistema de arrecadação, com a doação de novas GUIAS DE 
RECOLHIMENTO, a serem adqueridas no comércio espe- 
cializado. 

2 — Os novos modelos são os seguintes: 
I — GUIA DE RECOLHIMENTO (GR-1), destinada ao reco- 

lhimento de contribuições normais devidas por em- 
prêzas que empregam mão-de-obra assalariada. 

II — GUIA DE RECOLHIMENTO DE SITUAÇÕES ESPECÍ- 
FICAS (GR-2), destinada ao recolhimento de contri- 
buições referentes a: 

a) — 

b) 
c) 
d) 

Titular, sócios ou diretores de emprêzas sem em- 
pregados e não sejam tomadores do serviços de 
trabalhadores avulsos; 
segurados autonomos; 
segurados facultativos; 
Contribuintes em Dôbro. 

3 — Até 31 de março de 1972 serão admitidos reco- 
lhimentos com GUIA anterior. 

4 — Para maiores esclarecimento e fornecimento dos 
modêlos às firmas interessadas na impressão, o INPS aten- 
derá no endereço abaixo, no horário de 07,30 horas. 

Agência do I.N.P.S. 
Rua 15 de Novembro, 294 

Imperatriz-Maranhão, em 04 de fevereiro de 1972 

JOSÉ ÁVILA DANIEL MARANHÃO 
Agente 

Comunicamos aos promo- 

tores de festas carnavalescas 
(bares, boites, clubes e os que 
usem sistema de amplificado- 

ras para a difusão de músi- 

cas carnavalescas) que pro- 
curem imediatamente legali- 

zar sua situação perante o 
Agente Autônomos do Servi- 

ço de Direitos Autorais — 

Turma de Censura de Diver- 

sões Públicas,— Sr. Altimar 
Gonçalves Paiva, na delega- 
cia de polícia, nos expedien- 

tes normais. — Aos que não 

cumprirem essa exigência se- 
rão aplicadas as sanções ca- 

bíveis. 

a ALTIMAR GONÇALVES PAIVA 

Externato 

Menino Jesus 

A Diretoria do Externato 
MENINO JESUS avisa que as 

matrículas dêste colégio se 
iniciou no dia sete 
(7) para JARDIM DA INFÂN- 

CIA, ALFABETIZAÇÃO e ES- 

COLA FUNDAMENTAL com- 
pleta. 

(Primário do 1.° ao 4.° a- 

i no). 

O V I L — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

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

CGC. 06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053.006 

I 

HRMHZEM 

Tai- 

TECIDOS E ELETRO 

DOMÉSTICOS 

Sucesso 

— quer 

em Qual 

Lugar— 
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EXTRAÍDO DOS lESTA^CÇTpS; Í>A ^VÓS ESPÍRITA-. ^ 
a. a J - " • ' ' ^ ~ l' I 

Campanha da Caridade Cristã 

À vós Espírita, Campanha da Caridade Cristã, funda- 
da em Io de janeiro de 1972, nesta cidade de Imperâtriz, 
Estado do Maranhão,-onde terá sua sède, é uma' agremiã- 
ção de pessoas de ambos os sexos, adéptas da Doutrina Es- 
pírita, e será sempre regulada pelos moldes da fiosofia 
codificada por Allan Kardec., Os seus fins são a prática'da 
caridade material e moral;, o estudo a difusão e á pratica 
da caridade Doiitrina do nosso Mestre Jesus, dentro da ór- 
bita da codificação Kardequiana. por todps os , meios ao 
seu alcdnce. A - Vós Espírita será administrado por 
uma Diretoria eleita anualmente, cujo presidente é ó seu 
representante em Juizo e fóra dêle. O seu tempo de, dura- 
ção e o número, de sócios são ilimitados. Os sócios não j 
respondem subsidiáriamente pelas obrigações expressas ou | 
intencionalmentç contraídas em nome da Vós Kspírita se 
extinguira por falta absoluta de meios para continuar, por 
sentença Judicial irrecorrível, ou por deliberação unânime 
de seus sócios, competindo, nesse caso, aos sócios rema- 
nescntes em Assembléia Geral, doara Vós Espírita Cam- 
panha da Caridade Cristã e seus bens a uma sociedade 
congênere ou que pratique a verdadeira caridade. Os pre- 
sentes estatutos só poderão ser reformados no tocante á 
administração, em Assembléia Gerai realizada com a pre- 
sença de no mínimo 2/3 de sócios quites, especialmente 
convocados para isso. A atual diretoria consta em apenso 
aos Estatutos. v c 

Presidente, — ADERSON BAIANO DA SILVA 

CACAL VISITA CAMGURU 
i V * - i / 

■ -v Através 4 do seu Presidente 
Diomédio Alves da Silvav á Co-» 
operativa Agrícola dos Cerea- 
listas de Apodi Ltda, realisou 
visita ao município de Impera- 
triz, onde juntamente com o Dr. 
Roberto Pereira da Costa -rA- 
gente cooperador do BNCC no 
Rio Grande do Norte— Foram 

■ í Í , y * 
uma série de intercâmbios en- 
tre, as du^s çnjfcidades, a fim de 
propiciar troca de experiênciàs 
e manter um interrelaciopamen- 
tc> i cooperativista entre os 
Estados do Rio Grande do Nor- 
te e Maranhão. 

Conforme o Sr. Diomédio in- 

recebidos em Açailândia, pela ' ^ re(:!fç^0 de^se jornal, 
Diretoria da CooperâtlVà Agri- 
cbla Mistá Gúrupi Ltda. 

A referida visita faz parte de 

a^ CACAL còrhercialisou dos 
Associados em 1971, 147 ton. de 
Arroz beneficiado - 60 ton. de 

feijão - 18 toneladas de milho, 
e mantém em estpque 160 ton. 
de árfoz ém càsca - 50 ton. de 
castanha de cajú e 30 ton. de 
cêra de carnaúba. Explicou ain- 
da, que para esse ano o Banco 
do Nordeste db Brasil já defe- 
riu Cr$ 800.000,00 e o Banco do 

Brasil Çr$ 300.000,Q0, para re- 
passe a seus associados, atra- 

vés de suas agencias em ^los- 
soró no Rio Grande do Norte. 

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 PAIÍTI ULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X —' Oxigênio -f Banco de sangue — , / , . 
LABORATÓRIO DE ANALISES LlNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

Cirurgia do Tórax—Abdomem— Obstetricia-t-Ginecológia-r-Traumatologia-Ortopedia 
— Dermatologia— Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos 

PLANTÃO P E R M A N E N T E — As 24 horas do dia 

. jrjando sequencia á divulgação, das realizações do Prefeito 

Renato Moreira iniciada na edição anterior, publicamos 

abaixo mais dois clichês, seguindo-se de outros na edição seguinte 
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CAIXA D'AGUA DQ ENTRONCAMENTO 
J-KTO 

Preíeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

DECRETO N.5 01/72 . o 

O cidadão RENATO CORTEZ MOREIRA, prefeito Mu- 
nicipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, no uso de 
suas atribuições legais, etc. 

CONSIDERANDO que os serviços de "taxi" explorados no 
município de Imperatriz por emprêsas ou profissionais autôno- 
mos carecem de reformulação no interesse de que mélhor se 
ajustem às normas preceituadas pelo Código Nacional de Trân- 
sito e às determinações municipais pertinentes à exploração 
désses serviços; 

CONSIDERANDO que os exploradores dos serviços em 
referência persistem em infrigir essas normas, inclusive quanto 
à obrigatoriedade do alvará de licença exigido pela' municipa- 
lidade; 

CONSIDERANDO finalmente, que cabe ao Prefeito Mu- 
nicipal "exercer o poder de regulamentar" no âmbito da com- 
petência municipal (n^ V do art. 46 da Lei 2.829 de 19/02/ 
1968 — Lei Orgânica dos Municípios). 

RESOLVE: 

Art. I9— Ficam extintos os Postosde Táxis "Simplício Mo- 
reira", "Rodo Taxi" e "São Ctistovão" atualmente existentes 
no município; 

§ único— A extinção desses Postos não implica na sua- 
pensão dos serviços de transportes de passageiros mas unica- 
mente na fixação do "ponto" de cada veiculo adaptado e usa- 
do para esse fim, a qual passa a ser livre enquanto enexistirem 
os "Postos", a partir da vigência do presente decreto; 

Ârt. 2o — Dentro de 30 (trinta) dias contados da vigên- 
cia do presente decreto, obedecidas as exigências do Código Nar 
cional de Trânsito e as normas municipais atinentes à espécie, 
será reformulada a concessão dos serviços de que trata este 
decreto, cpm a nova fixação dos "Postos" e dos usuários de 
cada um deles. 

§— único Dentro do referido prazo e com o objetivo de re 
gulamentar essa reformulação. O Prefeito Municipal criará uma 
comissão de que farão parte de um (1) representante do Poder 
Executivo, dois (2) membros da Câmara de Vereadores e o Sr. 
Delegado de Policia, as conclusões a que chegar quanto a fixa- 
ção dos Postos, seu número e número dos carros, vinculado a 
cada Posto, bem assim a documentação exigida à-:empresa ou 
ao profissional autônomo pretendente a um lugar nos Postos,. 

Art, 39)— O presente Decreto entrará em vigor ha data 
de sua publicação no semanário local "O PROGRESSO", deven- 
do ainda ser publicado nos lugares costumeiros. 

Publique-se Registre-se e cumpra-se. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do 

Maranhão, em 31 de Janeiro de 1.972. 

RENATO CORTEZ MOREIRA - 
Prefeito Munictpai 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da S^vá Raposo Neto 

CLINICA GERAL -- CIRURGIA - PEDIATRIA —PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 



O Progresso 
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Por meio das páginas deste conceituado semanário Imperatrizense, 
venho participar a Câmara de Vereadores desta progressista cidade, a e- 
xistencja de uma RIJA cujo nome não se sabe a quem é dedicado. 

"RUA SOUSA LIMA" creio ser ela dedicada ao grande filho dajter- 
ra MANOEL DE SOUSA LIMA. Se defato ela pertence a esse cidadão 
meus parabéns a essa comunidade por prestigiar aquele que muito fez 
por seus -- ...iantes e deixou farta bagagem literária. 

SEGUE A SUA BIOGRAFIA: "Manoel de Souza Lima. nasceu em 
Imperatriz a 15 de Agosto de 1.S89, seus primeiros estudos foi na Fazen- 
da de João José Milhomem, onde mais tarde passou a ser Mestre Esco- 
la, foi grande distribuidor de cultura, posteriormente mudou-se pare a 
cidade de Bôa V.sta do Tocantins (Hoje Tocant m polis), onde juntamen- 
te com o Padre João de Souza Lima e o Prefeito Manoel Gomes da Cu- 
nha, fundaram o Colégio de Aulas avulsas secundárias que funcionou até 
1.935. ESCRITqR E POETA escreveu as seguintes obras literárias: Tupi- 
nambás - Sete Lagoas - Contos indígenas — Pascoa — Poemas— Poe- 
sia da Natureza e Mistério das Selvas (em prosa). COMO FARMACÊU- 
TICO na falta de médico, ajudou mu'to amenizando a dor de seus seme- 
lhantes, INTELECTUAL foi membro da Academia de Letras dos novos 
criada em S. Luiz do Maranhão, e pertenceu a Academia de Letras "CA- 
SA DE HUMBERTO DE CAMPOS" de Carollna, tendo como patrono 
Gonçalves Dias POLÍTICO elegeu-se a vereador por meio do Chefe po- 
lítico e caudilho Padre João de Souza Lima pelo partido P.S.R. FALE- 
CIMENTO. Veio a falecer deixando Viuva Dona Balbias Leite de Lima, 
dome3tica e sete filhos todos vivos ainda hoje". 

Aquém pertence a homenagem da Rua SOUZA LIMA ao Sr. Ma- 
noel ao Padre João ou a outra pessoa' 

Antecipo agradecimentos nela acolhida que se dignarem dar a êste 
APELO. 

REINALDO JONATAS LA BANCA 
O Andarilho patriota 

EDITORA F.T.D. EM 

IMPERATRIZ 
Livros atualizado de autores 

comprovados. 
Divulgadora: Juraci Conceição. 
Av. frei Manoel Procópio, 173. 

LIVROS 

NORDESTE 

DO PRIMEIRO AO 
QUARTO ANO, NA . 

Tipografia Violeta 

PREFEITO 

EXTINGUE 

POSTOS DE TÁXI 

Os motoristas de praça de 
Imperatriz não concordaram 
com a criação pelo prefeito 
Renato Moreira de um nôvo 
Posto que recebeu o nome 
de Rodo-Taxi, explorado pela 
organização do mesmo nome 
que todavia ainda não tem e- 
xistencia juridica definida. 
Em razão disso os profissio- 
nais do volante, via do advo- 
gado Sálvio Pino impetraram 
mandado de Segurança cujas 
alegações resumen-se ao se- 
guinte: 

I — O ATO atacado é nulo 
de pleno direito, pois deixou 
de revestir a forma especial 
determinada em lei (publica- 
ção em órgão de imprensa); 

II — A firma comercial 
RODOTAXI não tem valida- 
de jurídica, de vez que ainda 
não foi devidamente regis- 
trada na Junta Comercial do 
Maranhão; 

III — Estação 
ainda não existe 

Rodoviária 
íuncionan- 

ESTADO DO MARANHÃO 

Secretaria de Segurança Pública 

Delegacia de Polícia do Município de Imperatriz 

Portaria N, 01/72 

O Capitão PM— Delegado de Polícia dêste município, 
no uso de suas atribuições legais e jtendo em vista a Por- 
taria de 12 de janeiro de 1967 do Exmo. Sr. Secretário de 
Segurança Pública do Estado. 

a)— Considerando os constantes acidente ocorridos 
nesta cidade por inobservância da legislação de trânsito e 
dos princípios do direito. 

b)— Considerando que tais irregularidades carecem 
de urgentes providências por parte das autoridades cons- 
tituídas. . j 

c)— Considerando entendimento mantido com o Dire- 
tor do DETRAM e ser dever da autoridade providenciar 
medidas objetivando a manutenção da ordem. 

RESOLVE: 

Determinar que a partir das divulgações da presente 
Portaria fica estabelecido DIREÇÃO ÚNICA nas seguintes 
vias 

Que a Rua BR-14 passará a ter sentido de tráfego da 
Rua Cel. Manoel Bandeira para o Entroncamento com a 
estrada Belém-Brasilia. 

Que a Avenida Getulio Vargas passará a ter sentido 
de tráfego do Entroncamento com a estrada Belém-Brasilia 
para Rua Cel. Manoel Bandeira. 

Recomendar que os motoristas que dessas vias fize- 
rem uso o façam com velocidade reduzida, não ultrapassan- 
do a 4o km. por hora. 

Publique-se e cumpra-se. 

Delegacia de Policia de Imperatriz, 05 de Fevereiro de 1972 

CAPITÃO CARLOS DANIEL BARROS E SILVA 
Delegado de Policia 

do nesta cidade; 
IV — Privilégio exclusivo 

conflita com o princípio da 

CARLOS CHAGAS 

BRASÍLIA — Por volta do meio-dia do último dia 
7, sexta-feira um velho caminhão FORD, com pintura 
desbotada aproximou-se de Brasília. Vinha de Luziania, 
Goiás, e a intenção de seus dois ocupantes era desviar 
na entrada da capital, cortando caminho no rumo de Pla- 
naltina e Formosa. Tinham negócios lá e viajavam sozi- 
nhos, um engenheiro na direção. Outro homem de em- 
presa, a seu lado na boleia. Vestiam-se com a simplici- 
dade do planalto camisa caqui sem paletó. 

Quando se aproximaram da bifurcação rodoviária, 
despencou uma daquelas chuvas torrenciais da região. 
Pouco podiam ver adiante, julgaram uma temeridade se- 
guir na marcha veloz desenvolvida até então. Fechando 
os olhos, como a tomar uma decisão muito importante, 
o mais velho sugeriu ao motorista: "Então vamos passar 
pela cidade". 

Primeiro apareceu o Catétinho logo à direita, e pe- 
la primeira vez em sete anos, seis meses e vinte e qua- 
tro dias, Juscelino Kubitschek de Oliveira entrou na ci- 
dade por ele criada. A chuva continuava forte. "Como 
sempre, os pingos d'água pareciam laranjas, atingindo a 
gente sem dó". 

A primeira emoção foi vencida sem muito esforço. 
Saltando, ele andou em volta da primeira sede do go- 
vêrno federal no Planalto. A sua sede. O lugar de onde 
comandou a construção de todo o resto. Um jovem con- 
tinuou olhòu de relance para sua figura ágil, estranhando 
apenas que alguém pudesse passear na chuva. Imaginou 
mais um motorista de caminhão que parava para visitar 
o velho barracão 

De novo na estrada, contornaram o BOMBOLÉ e se 
defrontaram com a cidade inteira, lá adiante. "Senti-me 
como um súdito romano das Galias, que pela primeira 
vez visita Roma. A Roma do primeiro século, com seus 
palácios de mármore, sua suntuosidade e sua consciência 
de centro do mundo civilisado". 

Relatando ao repórter sua visita, o ex-presidente 
não evita as impressões que viveu. "Veio-me à lembran- 
ça a certeza de que Brasília inexoravelmente se cons- 
tituirá na sede da civilisação latina, no terceiro milênio. 
De Roma a Paris e à nossa capital o rumo é um só". 

Continuava a chover, os automóveis que ultrapas- 
savam o caminhão não se davam conta do passageiro 
precioso. Num sentido e outro ninguém o conhecia. Diri- 
giram-se para a catedral, estacionando ao largo. Jusceli- 
no pediu ao companheiro que descesse na frente para ver 
sa lá estavam as tradicionais caravanas de turistas. Caso 
positivo, êle não desceria, para não chamar a atenção. 
Deu sorte, só três beatas se encontravam próximas ao 
altar, en meditação profunda. A passos largos, desceu 
o túnel de acesso. "Maravilhei-me. Nunca tinha visto a 
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catedral completada. Tive a sensação de estar entrando 
no coliseu romano, pois o templo me parece o símbolo 
maior da grandiosidade de Brasília. Um marco de fé an- 
tes de tudo". 

Por longos minutos ele se demorou contemplando por 
dentro as grossas p&redes de vidro e as estruturas de con 
creto. E contemplando-se também, ali isolado e incógnito. 
Num relance, toda sua vida desfilou diante de seus olhos 
quase fechados. Seu pensamento maior foi o ae que, a- 
pesar de tudo, valeu a pena. "Como valeu a pena". 

Depois, a praça dos Três Poderes. Entre o Supremo 
Tribunal Federal e Palácio do Planalto, deteve-se no mo- 
numento. Defronte a própria efígie, recitou de cor as fra- 
ses exspostas na parede. Não as precisava ler. Quando 
chegou à parte final, do que "Brasília, construída com des- 
temor, sacrifício e determinação, assinala o certo e de- 
sejado encontro do Brasil com sua grandeza", sentiu um 
longo arrepio. Não apenas a chuva escorria por suas fa- 
ces molhadas. 

Agora o caminho para o Alvorada, que tantas vezes 
percorreu na negra LÍMOUSINE presidencial, avesso aos 
batedores, como o atual presidente. Defronte ao palacio 
tornou a descer, olhando-o de longe Na guarita, sequer 
um hipotético velho servidor pôde notá-lo, pois a chuva 
continuáva impiedosa. Viu os jardins esverdeados e a ar- 
quitetura serena, imaginou os salões, gabinete e quartos 
que tanto conheceu. Voltaram, arriscando uma passagem 
pela avenida W-3, Não seguiam devagar, mas também 
não corriam. Como antes, nem um só candango para re- 
conhecê-io. "Não que eu quisesse. Pelo contrário, ficou 
muito melhor assim. Mas não deixei de me sentir co- 
mo numa cidade-fantasma. Ou melhor como um fantas- 
ma numa cidade real". 

Na saída, um olhar para trás."Gostei de ver como Bra- 
sília está bonita. Foi uma surpresa. Tenho enfrentado dis- 
sabores e sofrimentos, mas ao deixar a capital, que não 
pisava há tanto tempo, cercou-me um sentimento de paz 
e tranqüilidade. Há em todos nós um sentido bíblico que 
vez por outra emerge à flor da pele. Senti-me como o 
semeador que do alto de um penhasco observa a seara 
indestrutível". 

Encerrando o relato de seu mais recente retorno a 
Brasília o ex-presidente disse: "Fui combatido aos limites 
da resistência humana, quando me propus trazer a capital 
para o planalto. Atacaram-me com rancor e não me pou- 
param os insultos mais pesados. Aí está o que ficou de 
tudo: a sede do mundo moderno. Muita coisa se fez de- 
pois de mim. Meus sucessores deram continuidade á obra 
iniciada. Reconheço também, não há por que negar, que os 
governos milirares vêm tocando a cidade em seu ritmo 
imprescindível. Aliás, nunca duvidei disso. Brasília pos- 
sui um profundo sentido de segurança nacional, de defe- 
sa e de posse—preocupações sempre presentes em nos- 
sas Forças Armadas. Ántes de ser a capital do mundo 
futuro, è um marco da ocupação do Brasil pelos brasileiros" 

(Transcrito do O Estado de São !Paulo de 18-01-72 
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livre concorrência assentado 
na Constituição Federal que, 
de fato, assegura um regime 
eminentemente competitivo, 
principalmente nas ativida- 
des liberais, comerciais e e- 
conômicas; 

y — Não houve licitação 
ou concorrência pública para 
concessão da exploração do 
serviço de TAXI, em períme- 
tro urbano da cinade. 

De sua vêz, o prefeito en- 
tendeu que os atuais t Postos 
carecem de reformulação in- 
clusive porque os proprietá- 
rios de "pontos" nesses Pos- 
tos não satisfazem as exi- 
gências do município, pelo 
menos. Ante isso, deliberou o 
chefe do executivo impera- 
trizense baixar o decreto que 
vai publicado noutro local 
desta edição, estínguindo oâ 
Postos de Taxi Simplicio Mo- 
reira, São Cristóvão e Rodo- 
Taxi. Ainda conforme o mes- 
mo decreto, dentro de 30 dias 
uma comissão fixará normas 
para a fixação de novos Pos- 
tos. 

Prêsos tentam 

a fuga 

Uma fuga de presos da ca- 
deia pública local foi frus- 
trada quando um soldado de 
plantão na madrugada de 
quarta feira, percebeu ruídos 
cuja procecência resolveu 
averiguar. De uma das celas 
prèviamente escolhida alguns 
detentos tentavam ganhar a 
liberdade através de um bu- 
raco feito numa das paredes 
que já quase permitia a saida 
de homens quando o soldado 
chegou ao local. O meio es- 
colhido pelos presos foi dos 
mais práticos. Durante o dia, 
aproveitando a mangueiraque 
joga água nas celas para o 
banho diário, êles molhavam 
a parede que dá para o fun- 
do da cadeia. Conseguindo o 
amolecimento desta, munidos 
de colheres subtraídas du- 
rante as refeições tentaram 
os detentos a abertura do 
buraco o que conseguiam 
com relativa facilidade. En- 
tre os que tentaram a fuga a 
maioria é composta de la- 
drões. 


