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E a Coderma? 

A rodovia Imperatriz— 
(idelândia, "Estrada do 
Arroz", com construção a 
cargo da "CODERMa"— 
Cia. de Desenvolvimento 
Rodoviário do Maranhão 
e com participação finan- 
ceira da Prefeitura de im- 
peratriz (20% das despe- 
sas) esta paralizada, se- 
gundo denúncias feitas á 
reportagem, há quase 120 
dias, salvo nos trêchos de 
onde está sendo retirada 
piçarra para o encasoa- 
Ihamento do aeroporto da 

cidade. 

Trata-se de uma rodo- 
via de vi al importância 
para o município e o pró- 
prio Estado pelo seu papel 
no escoamento da safra 
que mais uma vez se a- 
proxima, daí o carater 
prioritário que teria rece- 
bido quando firmado o 
contrato Prefeitura—Co- 
derma—Para sua constru- 
ção. 

Inexplicavelmente para 
o publico, especialmente 

para o lavrador que já an- 
tevê o problema da colo- 
cação de sua colheita, as 

obras da rodovia sofrem 
essa solução de continui- 
dade que pode não acar- 

retar prejuízos á CODER- 
MA nas que refletirá ne- 
gativamente na economia 

do Maranhão e no ânimo 
do homem do campo que 
outra vez sente-se fustra- 

do ante mais uma promes- 
sa que se transforma em 
desilusão. 

Escolas Reabertas 

A partir de amanhã prà- 
ticamente a totalidade de 
nossas escolas estará de por- 
tas reabertas para o ano le- 
tivo de 1972. Em todas elas 
é grande o número de pro- 
cura de matrículas, apesar 
das dificuldades enfrentadas 
por grande número de pais 
pobres que não podem arcar 
com as despesas da inscri- 
ção dos filhos, especialmen- 
te nos colégios de nivel se- 
cundário. Em Imperatriz, ex- 
ceção feita ao Ginásio Ban- 
deirante, todos os demais são 
pagos. Também será gratúi- 
to o Ginásio Dorgival Pinhei- 
ro de Sousa que a Prefeitu- 
ra instalará ainda êste ano. 

Ônibus noturno para S. Luís 

Trechos da Belém-Brasília 
e da Pôrto Franco-São Luis 
apresentam-se bastante dani- 
ficados pelas chuvas, espe- 
cialmente nos locais de pas- 
sagem de águas.— Na Pérto 
Franco-São Luis, há aproxi- 
madamente 9 quilômetros da- 
primeira cidade existe atolei- 
ro um tanto extenso, dificulj 
tando sobremaneira a passa- 
gem de carros, principalmen- 
te porque a rodovia ali é ue 
pouca largura e não permi- 
te os desvios. Fe'izmente, no- 
ta-se no trecho a constante 
presença de elementos do 
BEO que dão sempre condi- 
ção de pissagem aos veículos. 

Já a nova rodovia Impera- 
triz-Joâo Lisboa, ainda em fa- 
se de conclusão, apresenta 
também alguns trechos de pas- 
sagem difícil que todavia per- 
mitam a passagem contínua. 

A Imperatriz-Montes Altos 

sómente vem sendo usada por 
jeeps e com muita dificulda- 
de. Não permite de forma al- 
guma a passagem de carros 
grandes. 

No setor goiano, o trecho 
entre o pôrto fluvial e a ci- 
dade de Sítio Novo de Goiás 
está igualmente intransitável, 
muito embora os poucos qui- 
lômetros do trecho pertençam 
a dois municípios igualmen- 
te interessados no escoamen- 
to da produção regional. Sí- 
tio Nôvo e Itaguatins. Em 
idênticas condições está o 
trecho Sítio No, c Axixà de 
Goiás, outro grande centro 
produtor. 

Ainda no Maranhão, a A- 
çailândia Santa Luzia mal per- 
mite o trafego de veículos de 
pequeno porte e isso mesmo 
em dias não chuvosos, pela 
falta de pontes e desmonora- 
mento de aterros. 

José Matos Vieira 

A Empresa Braga Ltda. que 
mantinha um ôúíbus diário 
entre São Luis e Imperatriz, 
partindo desta cidade às 6,00 
horas, desde 5a. feira passa- 
da colocou na mesma linha 
um carro com partida de Im 

peratriz às 18 horas e chega- 
da marcada em São Luis pa- 
ra as 9,00 da manhã seguin- 

te.— Correspondendo, também 
da capital do Estado parte to- 
das as tardes para Impera- 
triz um carro de luxo. 

INTERMEDIÁRIAS O PRO- 

BLEMA 

Se as cidades terminais des- 
sas linhas (S. Luis e Impera- 
triz) sentem-se bem servidas 

com êsses dois carros de diá- 

rios, o mermo já não se po- 
de dizer das cidades inter- 

mediárias, caso principalmen- 
te de Grajaú onde os ônibus 

passam sempre lotados. A des- 
peito de passarem por aque- 
la cidade diária mente carros 

das empresas BRAGA-TAVA- 
RES e ESTRELA DALVA, ver- 

dade é que ainda assim é di- 

ficílimo encontrar-se uma va- 
ga em qualquer deles, pois 
que as agências intermediá- 
rias não contam com uma co- 
ta de lugares, ficando os a- 
gentes na dependência da 
chegada do carro para a ven- 
da ou não da passagem. 
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FESTIVAL DE FURTOS 

Comerciante ataca- 

do por ladrão 

Um ladrão ainda não iden- 
tificado tentou na madrugada 
de terça feira última contra 
a vida do comerciante João 
Viana, sócio da LOJA VIANA, 
o qual escapou milagrosa- 
mente pois nem ao menos te- 
ve condição para reagir. O 
comerciante dormia em sua 
residência que foi invadida 
pelo ladrão. Presume-se que 
estando êste último entregue 
à procura de objetos que le- 
varia, o comerciante,ndormin- 
do teria se mexido na cama. 
Temeroso de que sua vítima 
acordasse e reagisse, o la- 
drão desferiu contra esta vio- 
lenta pancada, com uma bar- 
ra de ferro que usou para 
forçar a entrada O comer- 
ciante foi atingido na região 
malar direita e ficou sem sen- 
tidos. Quando recuperou-se 
já o amigo do alheio deixa- 
ra a casa. Um vizinho viu já 
às 5 horas da manhã quando 
um indivíduo corria pela rua; 
mas não sabia do que se pas- 
sava, só mais 'tarde ligando 
os fatos. A polícia não conse- 
guiu ainda localizar o ladrão 
quase homicida. 

Outros Furtos 

Verdadeira onda de furtos 
e tentativas ^foram registra- 
das na semana. A casa do 
Sr. José de Sousa Santana 
teve forçada suas portas e 
janelas; o ladrão não logrou 
abri-las. O Escritório Rubens 
Lima, na Avenida Getúlio 
Vargas foi invadido na noite 
de 4.a feira. O ladrão não en- 
controu o que levar além de 
papel pelos quais não se inte- 
ressou. Em represália soltou 
vários pássaros cantadores 
que viviam em gaiolas, ao 
escritório.— Várias casas de 
comércio foram também visi- 
tadas assaltantes noturnos. 

800 Mil em Cigarros 

Por volta das 13 horas de 
8.4 feira, quando forte chuva 
caia sôbre a cidade, o sr. A- 
dhemar Freitas, da CASA 
DOS CIGARROS, na Trav. 
Urbano Santos, abandonou por 
alguns instantes o balcão en- 
quanto ia ao interior da re- 
sidência. Foi o suficientes pa- 
ra que um ladrão invadisse a 
casa comercial e retirasse 
dali 800 cruzeiros em cigar- 
ros. Um homem foi visto lo- 
go depois da chuva condu- 

zindo uma caixa de papelão 
que se supõe conter o produ- 
to roubado. Mas não ligou im- 
potância ao fato porque não 
presumiu tratar-se de nm la- 
drão àquela hora do dia. 

Volks e Casa das 

Tintas 

Também na noite de 45. fei- 
ra foram visitadas a casa de 
peças dos concessionários da 
Volkswagen de onde os lun- 
fas levaram mercadoria ain- 
da não conferida. 

Na mesma noite penetra- 
ram na Casa das Tintas, anexa 
ao Escritório Rubens Lima. 
Dali levaram apenas um re- 
volver. 

Polícia Apreende 

Peças 

Numa carpintaria local a po- 
licia conseguiu apreender 
grande quantidade de peças 
de veículos e de ferramentas 
que se supõe terem sido ti- 
radas pelos ladrões que inva- 
diram os depósitos da MA- 
GOPAR. Todo o do furto es- 
tava sendo c ncaixotado de or- 
dem de um mecânico que tra- 
balhou em Imperatriz e en- 
contra-se presentemente fora- 

Há 50 anos passados nascia no in- 
terior do município de Caxias, em 
família pobre e humilde, um menino 
que ainda criança começou a luta pe- 
la vida dentro de uma tipografia. 
Homem feito, resolveu procurar no- 
vas terras e novos rumos de vida. 
Foi trabalhador braçal, esteve nos 
castanhais do Pará, sempre perse- 
guindo o sucesso. 

Anos passados, resolveu voltar aos 
serviços gráficos; e novamente em 
seu ambiente foi passando de ope- 
rário a chefe e, finalmente, a propri- 
etário de tipografia. Veie de Maraba 
para Imperatriz e aqui faz parte ho- 
je daquele número de horhens a quem 
a cidaae sabte retribuir a ajuda que 
recebe de cada um. Afirmou-se co- 
mo homem de lutas e de visão. 

O menino pobre de Caxias é hoje 
o cidadão José Matos Vieira, propri- 
etário da Tipografia Violeta, diretor- 
proprietário d' O PROGRESSO, se 
cretário do R. C de Imperatriz e 
membro da melhor sociedade da ter- 
ra 

No dia 2 de março, em sua resi- 
dência, entre o carinho de seus fa- 
miliares e a satisfação de seus ami- 
gos. José Vieira viu comemorada 
com muita alegria à data de seu na- 
talício, com simpática e farta recep- 
ção aos presentes. 

Felicidades, Vieira. 

Delegado Adverte 

"fíespeiten o sossêgo 

público." 

talando à reportagem d' O 
PROGRESSO o Cap. Carlos 
Daniel Silva esclareceu que 
está disposto a agir contra 
os que pertubam o sossego 
público na calada da noite, 
com gritarias, instrumentos 
sonoros ou sinais acústicos. 
Disse que qualquer infração 
desse genero pode ser comu- 
nicado à delegacia de polí- 
cia que atuará prontamente, 
aplicando aos pertubadores 
as penas previstas no art. 42 
da Lei de Contravençqes. 

Governador do Dis- 

trito 449 visita R. C. 

de Imperatriz 

Visitando o R.C. Impera- 
triz, esteve na cidade no dia 
28 último o desembargador 
piauiense Paulo Freitas, Go- 
vernador do Distrito 449 do 
Rotary Clube Internacional. 
Em Imperatriz participou de 
reunião com a diretoria do 
R. C. e também da reunião 
conjunta semanal do Clube, 
seguida de jantar de confra- 
ternização. 

Dia seguinte o desembar- 
gador Paulo Freitas retornou 
a Terezina. 

Avião desce "de barriga" 

Um avião da VA SP, da li- 
nha Belém-Goiânia, com es- 
calas em cidades das mar- 
gens do Araguaia, ao sobre- 
voar ontem a cidade de Ma- 

rabá acusou defeito mecâni- 
co que impedia a descida do 
seu trem de aterrisagem. 

gido. Está preso o suspeito 
Roberto de Tal, que acusa seu 
colega Oliveira o qual esta- 
ria desviando as peças e fer- 
ramentas para a instalação de 
uma oficina em Marabá. 

Procurando averiguar o 
destino de Oliveira, a polícia 
já apurou inclusive que o 
mesmo é autor de outro cri- 
me: bigamia. 

Após as medidas acaute- 
ladoras para [essas ocasiões, 
o comandante da aeronave 
conseguiu fazê-la pousar "de 
barriga", sem nenhum dano 
aos passageiros, além do 
susto. Garante a informação 
que também graças à perí- 
cia do piloto o próprio apa- 
relho não sofreu avarias de 
monta. 

Limpeza na Praia 

Estatística de VEJA sôbre objetos 
jogados na praia da Boa Viagem, 
Recife, aos domingos: palitos de sor- 
vete 50.000:-sacos plásticos de re- 
frigerantes 5.000, cascas de côco; 
tí.OOO; exsmplares de jornal 10.000; 
e mais sabugos de milho, bagos de 
laranja, frascos e bisnagas de loção 
em número não precisado. 
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O Tte. Cel. Sérgio Mário 

Pasquali, Coordenador Ge- 

ral do Projeto Rondon enca- 

minhou ofício ao prefetto 

Municipal Renato Moreira a- 

gradecendo "as atenções dis- 

pensadas aos integrantes do 

Conselho Deliberativo do 

Projeto, membros da Coorde- 

nação Geral e jornalistas 

quando de nossa passagem 

por essa cidade". 

O expediente agradece 
também o apôio prestado pe- 
lo prefeito à equipe designa- 
da para Imperatriz e con- 

cluiu dizendo que; "estamos 
certos de contarmos cora sua 

particular atenção para a 
futura instalação do Campus 
Avançados nessa cidac a 
fim de que possamos, todos 
juntos, realizar um trabalho 
em pról do desenvolvimento 
de nosso país". 
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HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz - Maranhão 
Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTI ULAR 00 INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue — 
LABORATÓRIO DE ANALISES LiNICAS: 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 — Obstetrícia—Ginecológia-Traumatologia-Ortopedia 
— Dermatologia—Pediatria—Clínica Geral— Doenças dos olhos e receituario de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

A História de cada um 

FAZENDA MARINGA NAO MALTRATA 

O Sr. Moacir Cardoso Sil- 
va, chefe do setor de traba- 
lho na Fazenda Maringá, pro- 
curou a redação para des- 
mentir as notícias dadas por 
Antônio de Jesus Conceição 
em reportagem divulgada em 
edição passada, ^acusando os 
administradores daquela Fa- 
zenda da prática de violên- 
cia e até de seqüestro de ho- 
mens contratados para o tra- 
balho braçal. 

Segundo o relato do Sr. 
Moacir, Antônio de Jesus saiu 
da Fazenda fugindo para não 
pagar uma conta de forneci- 
mento no valor de mais de 
trezentos cruzeiros. Diz ain- 
da que Antônio não passou 
fome nem andou pela mata 
pois veio no barco de Ma- 
ringá até o pôrto que fica na 
estrada que leva a Parago- 
minas, a 12 horas de viagem. 
O nosso informante compro- 
mete-se a apresentar vivos e 
sadios todos os homens que 
Antônio de Jesus apontou co- 
mo mortos ou doentes na Ma- 
ringá. Alega Moacir que as 
notícias trazidas por Antônio 
de Jesus somente troxeram 
preocupações aos familiáres 
dos trabalhadores e de admi- 
nistradores daquela Fazenda; 
e que a irresponsabilidade de 
Antônio é tanta que o mes- 
mo chegou a fornecer à re- 
portagem endereço errado 
em Imperatriz. Já foi procu- 
rado por Moacir e por outros 
trabalhadores da Maringá 
inultimente. 

Finalmente, acrescentou 
Moacir Cardoso que a fazen- 
da Maringá é administrada 

pelo Sr. Loureaço. o qual me- 
rece todo o apôio dos tra- 
balhadores daquele imóvel, 
pela atenção que dispensa a 
todos. Não há na Fazenda 
qualquer sinal da prática de 
violência contra êsses traba- 
lhadores; e até o cajueiro 
que Antônio diz existir para 
amarrar homens não passa 
de fruto de imaginação do 
fugitivo devedor que apenas 
tentou criar problemas para 
a administração de Maringá. 

JOSÉ INOCÊNCIO DESMEN- 
TE REPORTAGEM 

De Açailândia, recebemos 
carta que aqui reproduzimos 
em parte: "limo. Sr. Redator 
do jornal O PROGRESSO — 
En face do que li em seu jor- 
nal de 27/2/72 me vi forçado 
a publicar o que falei no dia 
da inauguração do mercado. 
Seu Aldemam adulterou o sen 
tido de minhas palavras confor 
me seu capricho e assim estou 
enviando o conteúdo da ora- 
ção conforme a cópia que te- 
nho, e inclusive o comentário 
entre parêntese. Essas pala- 
vras foram pronunciadas res- 
tringindo-se exclusivamente 
a Açailândia e ao clima de 
tensão em que vivemos do 
qual o S sr. é testemunha con- 
forme o que foi visto e sen- 
tido no dia daquela reunião". 

Juntamente com a carta 
veio a cópia da oração pro- 
nunciada pelo Sr. José Ino- 
cencio, segundo êle o afirma, 
na tão comentada inaugura- 
ção. Deixamos de publicar o 
discurso por absoluta falta de 
espaço. 

JOSÉ MIÚDO PRESTA 

INFORMAÇÃO 

Também de Açailândia re- 
cebeu a redação a visita do 
Sr. José Miúdo, ex-fiscal de 
posturas naquele povoado, o 
qual veio esclarecer que não 
tem nenhuma participação 
em qualquer procedimento 
contrário à tranqüilidade e a 
ordem em Açailândia; ao con- 
trário, tem sido um apazigua- 
dor constante de ânimos e du- 
rante os 9 anos que ali vive 
jamais praticou algo que lhe 
desabone a conduta. Esclare- 
ceu que como fiscal de pos- 
turas sempre zelou pelo cres- 
cimento de Açailândia, abrin- 
do ruas e fazendo derribadas 
para que os pobres chega- 
dos ao local encontrassem on- 
de fazer sua casa. Também ja- 
mais perseguiu a feirantes e 
jamais vendeu terras do pa- 
trimônio municipal como tem 
acontecido depois dele. 

Entre outros benefícios pres- 
tados a Açailandia José Miúdo 
enumera o esforço feito para 
ajudar conseguir recursos 
destinados â construção da 
igreja católica do povoado. 

Sobre a posição no que se 
relaciona à mudança do Mer- 
cado. esclareceu que apenas 
entende que o Mercado anti- 
go não devia desparecer por- 
que facilita as compras das 
donas de casa que moram 
mais perto do mesmo e que 
estão muito distanciados da 
feira; mas também entende 
que a resolução cabe ao Pre- 
feito Municipal cujas determi- 
nações devem ser acatadas. 

I 

Porto Franco de luto 

Político e A d vo- 

ga co Mortos 

A cidade de Porto Franco foi 
abalada no início da semana pe- 
las riotícias dos falecimentos em 
Goiania do advogado provisio- 
nado Gerson de Figueiredo Mi- 
Ihomem, de avançada idade, e 
do chefe político Natividade Jo- 
sé Marinho, ainda moço. 

Ambos faleceram na capital 
goiana quando em tratamento de 
saúde, sendo que o advogado 
morreu quando submetido a de- 
licada intervenção cirúrgica. 

Natividade Marinho era co- 
merciante no povoado Paraíso, 
naquêle município. Político de 
prestígio, foi eleito vice-prefeito 
de Porto Franco e Prefeito de 
São João do Paraíso, cargo que 
não chegou a ocupar pela extin- 
ção do município. Deixou esposa 
e filhos, deles ainda menores. 
Seu corpo foi trazido de Goiânia 
para sua terra natal. 

O advogado falecido pertencia 
à tradicional família Milhomem 
e já contava com mais de 70 
anos de idade. Não tinha filho; 
deixou viuva Sra. Sebastiana 
Franco Milhomem 

Câmara reabre as 

portas 

Em cumprimento ao disposi- 
tivo constitucional, inaugurou 
seu novo período legislativo a 
exemplo das demais, a Câmara 
de Vereadores de Imperatriz. 

O Prefeito encaminhou ao le- 
gislativo a tradicional mensa- 
gem acompanhada de pedido de 
autorização para a criação do 
Ginásio Municipal Dorgival Pi- 
nheiro de Souza. 

É pensamento da prefeitura 
Municipal inaugurar o Ginásio 
no proximo dia 15, funcionando 
num dos prédios recentemente 
construídos para escola, em ho- 
rário noturno. Receberá prefe- 
rencialmente aluno» oriundos 
das escolas do município. 

Livros Nordeste, do 1Q. 
ao 49. ano, para o cur- 
so secundário e ainda 
materiais para escritó- 
rio, 

Tudo isso você encontra na 

Tipografia Violeta 

í 

HRMHZEM 
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TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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DIESEL C A R O L I N A S/A 

Praça Emiliano de Melo Azevedo, 10 — Telefones 192-194 — Insc. Est. 156,052.556 — C.G.C. 06.140.990 —Imperatriz - Maranhão 

BALANÇO GERAL DE 31 DE DEZEMBRO DE 1971 

RELATÓRIO DA DIRETORIA 

Prezados Acionistas: 

Na conformidade das disposições legais e estatuárias, prazelrosamente submetemos à 
apreciação de Vv.. Ss.. o "BALANÇO GERAL e a DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E 
PERDAS'','relativas ao exercício encerrado em 31.12.71, cujos elementos evidenciam a nor- 
malidade e o crescimento dos negócios realizados no exercício findo. Outrossim acrescen- 
tamos que estamos ao inteiro dispor dos senhores acionistas para prestar qualquer infor- 
mação que se tornar necessária ao perfeito conhecimento das contas ora apresentadas. 

Imperatriz-Ma., 29 de fevereiro de 1972 

FREDERICO MARTINS DE AZEVEDO 
Diretor-Presidente 

EMILIANO DE MELO AZEVEDO 
Diretor-Gerente 

PEDRO AMÉRICO DE SALES GOMES 
Diretor-Secretário 

ATIVO 

DISPONÍVEL 

Caixa 7.903,48 
Bancos 5.000,00 
REALIZÁVEL 
Produtos de Petróleo 67.626,71 
Mercadorias Gerais 9.620,82 
Veículos novos MBB 47.717,31 
Peças e acessórios TB. 83.153,99 
Peças e acessórios MBB. 113.119,83 
Pneus - e Câmaras 7.286,12 
CONTAS A RECUPERAR 
Probens Administração & Com. S/A 399,11 
Telefônica de Imperatriz S/A 4.100,00 
Ind. Babaçu do Tocantins S/A 21.072,00 
B.N.D.E. 277,80 
S.U.D.A.M. 27.980,21 
EM.BR.AER. 166,00 
DUPLICATAS A RECEBER 
Duplicatas MBB. 644.353,46 
Duplicatas TB 8.707,20 
Duplicatas diversas 54.091,74 
CONTAS CORRENTES DIVERSAS 
Contas correntes MBB. 24.094,54 
Contas correntes TB. 26,24 
Contas correntes diversas 172,36 
VALORES PENDENTES 
Reposição de peças-garantia 
IMOBILIZADO • 
Imóveis Residência 16.693,00 
Edifício Séde 60.037,74 
imóveis apartamento * 4.995,74 
Moveis e utensílios 27.679,98 
Máquinas e ferramentas 48.435,22 
Veículos 19.700,00 
Construções em andamento 50.464,98 
COMPENSADO 
ICM Compras 205.589,20 
Ações caucionadas 1.200,00 
Endossos 160.200,40 
F.G.T.S. 1.027,32 
TOTAL DO ATIVO 

PASSIVO 

EXIGÍVEL 

Fornecedor MBB 
Outros fornecedores 
Basa—Capital de Giro 
Banco do Brasil S/A—Descontos 
Banco da Amazônia S/A—Descontos 
Impôsto de Renda na Fonte—a pagar 
Contas a pagar I.N.P.S. 
Dividendos a distribuir 
Contas correntes diretores 
Contas correntes "diversas 
NÃO EXIGÍVEL 
Capital 
Reserva legal 
Fundo de Depreciação 
COMPENSADO 
ICM vendas 
Caução de ações 
Endossos 
F.G.T.S. 

TOTAL DO PASSIVO 

43.109,52 
47.863,27 
65.000,00 

144.340,61 
43.840,57 

7,50 
3,20 

440.310,14 
121.076,33 

12.015,56 

400.000,00 
28.754,18 
9.055,14 

205.589,20 
1.200.00 

160.200,40 
1 027,32 

12.903,48 

328 524,78 

53.995,12 

707.152,40 

24.293,14 

500,50 

228.006,66 

368.016,92 
Cr$ 1.723.393,00 

917.566,76 

437.809,32 

368.016,92 

er$ 1.723.393,00 

DÉBITO 

DESPESAS GÊRAIS 
Imposto s/circulação de mercadorias 
Despesas com entregas de veículos 
Desconto sobre vendas 
Fretes e carretos 
Manutenção Limpesa e Reparos 
Imposto de Renda 
Ordenados salários e Gratificações 
Férias e indenizações 
13° salário 
Salário Família 
Quota de previdência 
Despesas com F.G.T.S. 
Programa de integração social (PIS) 
Outros imposto e taxas de licenças 
Aluguéis 
Condução 
Despesas com refeições 
Brindes e presentes 
Impressos e materiais de escritórios 
Serviços profissionais 
Serviços profissionais 
Comissões, juros, desp. Bancárias e Finança 
Despesas legais e judiciais 
Despesas postais e telegráficas 
Luz e força 
Agua 
Telefones 
Propaganda e publicidade 
Honorários da diretoria 
Honorários profissionais 
Despesas de viagem da administração 
Gastos com unidades da administração 
Anúncios e publicações 
Donativos e contribuições, assinaturas 
Despesas diversas 
Mensalidades a associações 
Despesas com motor posto texaco 
Despesas com Posto Texaco 
Depesas com Posto N. S. de Fátima 
Reserva 
Gratificação da Diretoria 
CUSTO DAS yENDAS 
Chassi L—1113/48 
Peças e Acessórios MBB 
Peças e Acessórios TB 
Veículos Usados MBB 
Mercadorias Gerais 
Pneus e Câmaras 
Produtos de Petróleo 
LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO 1971 
Total do Débito 

80.298,36 
4.863,22 
1895,43 

114.157,62 
8.653.54 

16.178,00 
28.615,95 

184,00 
2.380,43 

47^,28 
11.136,83 
2.282,33 

675,45 
6.824,32 
3.760,00 
1,465,65 

143,00 
4.801,70 
3.011,35 
1.103,76 

1,00 
f 32.762,80 

8.931,58 
597,69 

3.245.82 
556,13 

1.320,35 
3.625.55 

33.691,00 
1.600,00 
8.658,39 
9.20:J,45 
1.165,00 
2.606,64 
3.394,17 

240,00 
3.016,62 
3.629,12 
3.410,86 

11.076,33 
11.076,33 

505.740,15 
87.236,28 
34.246,69 
65.035,47 
12.673,16 

138.967,32 
719.255,69 

Cr$ \ 

CRÉDITO 

VENDAS: 
Mercadorias Gerais 
Chassi L—1113/48 
Veículos Usados MBB 
Mão de Obra-Garantia 
Peças e Acessórios MBB 
Peças e Acessórios TB 
Mão de Obra—Oficina 
Pneus e Câmaras 
Produtos de Petroleo 
RECEITAS OPERACIONAIS: 
Comissões Recebidas MBB 
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 
Comissões Recebidas Diversas 
Descontos Obtidos 
Juros Recebidos ou Débitados 
Rendas Diversas 
Reembolso do 13° Salário 

TOTAL DO CREDITO 

16.363,00 
704.156,04 

76.000,00 
4.310,00 

121 917,36 
53.713,05 
10.710,00 

173.920,30 
1.034.791,05 

16.559,99 
5.116,37 

0,26 
200,00 
171,31 

466.716,05 

1.573.154,76 
199.374,01 

2.239.244.82 

2.195,880,80 

21.31C,^ 

22.047,93 

Cr$ 2.239.244,82 

A presente Demonstração de Lucros e Perdas, Débito e Crédito, foi Extraído do 
Diário ne 04 fôlha n? 081. 

Imperatriz, 31 de dezembro de 1971 

Emiliano de Melo Azevedo 
Diretor — Gerente 

Pedro Américo de Sales Gomes 
Diretor — Secretário 

Frederico Martins de Azevedo 
Diretor — Presidente 

Talma Carvalho Medeiros 
C.R.C. 456 — T. MA 

SENHORES ACIONISTAS: 
Os membros do conselho fiscal da firma DIESEL CAROLINA, S/A, nos têrmos da lei 

e dos estatutos da mencionada firma, após verificarem o Balanço Geral, a conta de LU- 
CROS E PERDAS e demais contas que lhe foram aprasentadas pela diretoria da firma re- 
ferente ao exercício de 1971, tendo observado a regularidade e exatidão dos documentos e- 
xaminados são de parecer favorável à aprovação das contas e atos da Diretoria, por parte 
dos senhores acionistas, por ocasião da Assemcléla Geral ordinária a ser rea-izada a-é o 
mês de abril próximo vindouro. 

Imperatriz, 23 de fevereiro de 1972. 

LICINIO DA ROCHA CORTEZ — FRANCISCO HERENIO ALVARES PEREIRA 
RENATO CORTEZ MOREIRA 
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ATIVO 

DISPONÍVEL 
CAIXA 
Saldo desta conta 
BANCOS C/MOVIMENTO 
idem, idem, idem 
RBALIZaVÉL a curto prazo 
TÍTULO A RECEBER 
Saldo desta conta 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
SUDAM 
Saldo desta conta 
IMOBILIZADOS 
IMÓVEIS 
Valôr dos existentas 
MOVEIS E UTENSÍLIOS 
idem. idem, idem 
MAQUINÁRIOS 
idem, idem, idem 
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS 
idem, idem, idem 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 
AÇÕES CAUCIONADAS 
Valor desta conta 

59,18 

3.601,09 3.660,27 

120.682,00 

883,53 

7.115,46 

9.230,63 

4.700,00 

315.320,67 336.366,76 

1.200,00 462.792,56 

319.448,40 

PASSIVO 

NÃO EXIGIVEL 
CAPITAL 
Valor d© registrado 113.000,00 
FUNDO DE RESERVA LEGAL 
saldo desta conta 7.324,20 
FUN. P/RENOVAÇÂO DE EQUIPAMENTOS 
idem, idem, idem 7.324,20 
LINHAS EM CONCESSÃO 
idem, idem, idem 191.800,00 
EXIGIVEL 
FORNECEDORES 
Saldo desta conta 3.489,53 
TÍTULOS a pagar 
idem, idem, idem 8.499,50 
LUCROS A DISTRIBUIR 
Idem, idem, idem 28.576,28 
GRATIFICAÇÕES A PAGAR 
Idem, idem, idem 5.643.26 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 
Caução da Diretoria 
Valor desta conta 
RESULTADO DO EXERCÍCIO 
LUCROS E PERDAS 
Lucro líquido verificado neste exercício 

46.208,57 

1.200,00 

95.935,59 462,792,56 

Reconhecemos a plena exatidão do presente balanço geral, somando a importância 
de Cr$ 4b2.792.56 (Quatrocentos sessenta e dois mil, setecentos noventa e dois cruzeiros, 
cinqüenta e seis centavos), tudo feito de acordo com os dados e documentos fornecidos 
por nós, ao Contabllista. 

Imperatriz-Ma., 31 de Dezembro de 1.971 

PEDRO AMÉRICO DE SALES GOMES 
Diretor Presidente 

LICINIO DA ROCHA CORTEZ 
Diretor Secretário 

SALUSTIANO VlEIRA SILVA 
Técnico em Contabilidade C.R C. n. 1.886/S/Ma. 

DÉBITO 

ENCARGOS DO EXERCÍCIO 

IRmorário da Diretoria 
Saldo desta couta 11.300,00 

Honorários Diversos 
idem, idem, idem 3.500,00 

Ordenados 
Idem, idem, idem 21.014,20 

Previdência Social 
Idem, idem, idem 8.231,26 

Fundo Comum de Prev. Social 
Idem, idem, idem 8.541,21 

Depósitos obrigatórios 
Idem, idem, idem 1.834,48 

Material de escritório 
Idem, idem, idem 505,34 

Material de Consumo 
Idem, idem idem 20.623,60 

Impôsto Sindical 
Idem, idem, idem 195,76 

Agua e Esgôto 

Idem, idem, idem 
Despesas Legais 

Idem, Idem, idem 
Assistência Técnica 

Idem, idem, idem 
Portes e Comunicações 

Idem, idem, idem 
Fretes e carretos 

Idem, idem, idem 
Liropesa e Conservação 

Idem, idem, idem 
Publicidades 

Idem, idem, idem 
Despesas c/ viagens 

Idem, idem, idem 
Despesas Bancárias 

Idem, idem, idem 
Despesas c/ instalações 

Idem, idem, idem 
Juros Pagos 

Idem, idem, idem 
Despesas c/ maquinários 

Idem, idem, idem 
Impostos Municipais 

Idem, idem, idem 
Fundo Nac. de Telecomunicações 

Idem, idem, idem 
Imposto de Renda 

Idem, idem idem 
Programa de Int. Social 

Idem, idem, idem 
Programa de Intg. Nacional 

Saldo desta conta 
Salário Família 

Idem, idem, idem 
Descontos Concedidos 

Idem, idem, idem 
Imposto de Renda Ret. n/Fonte 

Idem, idem, idem 
Donativos e Gratificações 

Idem, idem, idem 
Férias e idenizações 

Idem, idem, idem 
135 — Salário 

Idem, idem, idem 
Seguros 

Idem, idem, idem 
Fundo de Reserva Legal 

idem, idem idem 
Fundo p/Renov. de equipamentos 

Idem, idem, idem 
Gratificações a pagar 

Idem, idem, idem 
RESULTADO DO EXERCÍCIO 
Lucros e Perdas 

Lucro líquido verificado nesse exercício 

i 196,73 

694,42 

1.000,00 

101.79 

1.940,53 

413,00 

3.813,83 

6.063,41 

7.455-,80 

10.667,99 

2.720,10 

1.669,50 

224.80 

2.160,32 

1.202,00 

50,44 

378,65 

173,52 

738,80 

3,96 

600,00 

625,00 

1.855,60 

564,77 

5.643,26 

5.643,26 

5.643,26 137.990,59 

95.935,59 233.926,18 

CRÉDITO 

OPERAÇÕES PRESTACIONAIS 

Taxa de Religação 
Lucro bruto d/conta 

Transferências 
Idem, idem, idem 

Taxas Telefônicas 
Idem, idem, idem 

OPERAÇÕES MERCANTIS 
Vendas de Telefones 

Lucro bruto d/conta 
Multas recebidas 

Saldo desta conta 
OPERAÇÕES FINANCEIRAS 
Descontos obtidos 

Saldo desta conta 

50,00 

2.795,00 

77.887,20 80.732,20 

137.185,00 

15.462,60 152.647,60 

546.38 233.926,18 

RELATÓRIO DA DIRETORIA 
Senhores Acionistas 
Em cumprimento aos dispositivos legais e estatuários, temos a satisfação de 

submeter à apreciação e aprovação de V. Sas, o Balanço Geral, demonstração da conta 
LUCROS E PERDAS e parecer do conselho fiscal referente ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 197J. A conta de LUCROS E PERDAS apresenta um saldo de Cr$95.935,59 
cuja aplicação deixamos à disposição de V. Sas, Colocamo-nos à disposição de V. Sas, 
para qualquer esclarecimento que julgarem necessário, 

Imperatriz, 25 de fevereiro de 1972 
PEDRO AMÉRICO DE SALES GOMES 

Diretor Presidente 
LICINIO DA ROCHA CORTÉZ 

Diretor Secretário 

Parecer do Conselho Fiscal da Telefônica de Imperatriz S/A "TELIMSA" 
O Conselho fiscal da telefônica de Imperatiiz S/A representados pelos senhores a- 

baixo assinados, havendo examinado o balanço, a escrituração e demais documentos re- 
ferentes ao exercício de 1.971, são de parecer que os mesmos representam a real situa- 
ção da sociedade até a data da verificação, aprovando-os. 

Imperatriz, 23 de fevereiro de 1.972 
DR. ANTONIO REGIS DE ALBUQUERQUE 

Membro Conselho Fiscal 
GUILHERME CORTEZ 

Membro do Conselho Fiscal 
JOSÉ GOMES DE ARRUDA — Membro do Conselho Fiscal 
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Conselho Regional de Con- 

tabilidade do Maranhão 

DELEGACIA DE IMPERATRIZ - MA. 

Relação das firmas que encontra-se em débito para com o 
Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão, as quais 
são có-responsáveis por débitos de seus contabilistas, de 

acordo com § 3^ do Art. 22 do decreto-lei n0 9.295 
de 27 de Maio de 1.946 

NOME DAS FIRMAS 
A. R. Marinho 
A. Vasconcelos 
Abimael Mendes da Rocha 
Abraão Jorge 
Acácia Representações Ltda. 
Aceiino Alves Amorim 
Adail da Silva Carneiro 
Adevaldo Batista dos Santos 
Adriano Araújo Filho. 
Albuquerque & Cia. Ltda. 
Altino Ribeiro da Silva 
Alto Miudezas Comércio e Repre- 

sentações Ltda. 
Antônio Martins de Queiroz 
Antônio Mota Cajueiro 
Antônio Pires Filho 
Aquino & Nolêto Ltda. 
Armazém Norte Sul Ltda. 
Auto Peças Amazonas Ltda. 
Bacelar & Filhos Ltda. Comércio e 

Navegação. 
Batista & Miranda Ltda. 
Batista & Modesto 
Benedito Francisco Almeida 
Bento M Martins 
Bonfim & Cia. 
C. A. Mendes & Cia. 
C. F. de Souza 
Ceará Transportes Coletivos 
Cerealista Dois Irmãos Ltda. 
Cícero Custódio Pereira 
Cícero Macena de Souza 
Cláudio Coêlho Rocha 
Clidenor Figueiredo 
Comercial Transamazônica Ltda 
Comércio e Indústia São Vicente de 

Ferrer 
Companhia Agro Industrial Impera- 

triz Ltda. 
Companhia Industrial de Babaçu e 

Algodão do Maranhão. 
Companhia Manufaturelra e Agríco- 

la do Maranhão 

Conservadora Timbira Ltda. 
Cooperativa Agro peccuária de Bal- 

sas Ltda. 
Daltro Pereira dos Santos 
Distribuidora Mercantil Ltda. 
Distribuidora Nova Era Ltda. 
Eduardo Vais da Silva 
Elétrica Amazônica Ltda. 
Ernani dos Santos Barbosa 
Ester de Sousa Queiroz) 
Expedito Batista da Silveira 
Farmácia Marabá Ltda. 
Feliciano Gonçalves 
Firmínio P. da Silva 
Flávio Silva Penha 
Francisca Maria de Souza 
Francisco das Chaga Penha 
Francisco Josimo de Barros 
Francisco Mendes de Souza 
Francisco Paiva de Lima 
Francisco Pascal 
Francisco Pascal & Cia. Ltda, 
Francisco Pinheiro de Brito 
Garcia & Cia. 
Gasóllos Imperatriz Ltda. 
Geovana Coêlho 
Gonçalves & Almeida 
H. Duarte 
H. Oliveira 
H. Pereira & Raposo Ltda. 
Hotel Anápolis Ltda. 
Hugo Alves de Sá Menezes 
Idústria algodoeira da Amazônia Ltda 
Indústria e Comércic do Agreste Ltda 
Hospital Santa Tereza Ltda. 
Indústria Gráfica Ltda, 
Indústrias Alimentícias Klxou Ltda. 
Indústria Reunidas de Beneiiciamen- 

to e Prensagem de Algodão Ltda. 
Irmãos Pereira Indústria Comércio 

Ltda. 
Irmãos Soares Ltda. 
Ivan Pereira Limão 

(Cont. no próximo número) 

ESCLARECIMENTO 

A respeito das publicações deste semanrio sôbre os 
titulos de "Novo Chefe..." e "Não Era o Chefe", o "Setor 
de Operações de Imperatriz", pertencente ao distrito de 
Belém, da Empresa Brasileira de Telecomunicações —EM- 
bratel: 

a) Quanto ao artigo titulado de "Novo Chefe...'', parti- 
cipa à população desta progressista cidade que tal modifi- 
cação funcional seria publicada em comunicado oficial. 
Havendo, nas demais linhas do texto, extrapolações e 
conclu-sões precipitadas dos assuntos tratados. 

b) apresenta o Sr. Theodomiro Lemos Filho, como téc- 
nico cursado, especializado em telecomunicações, pessoa 
idônea, nada havendo o que desabone sua conduta, tendo 
exercido atividades dentro da Empresa no Sul do país, a- 
preseniando-se como voluntário para servir nesta cidade, 

afim de em comum acordo com a Chefia Local (na pessoa 
doEng0 Yasuo Ota) participar e preencher o claro exis- 
tente entre esta e os demais funcionários da parte técnica. 

O V I L — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas. 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR — 14—Fone 278—Imperatriz Ma. 

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

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

EDITAL n. 01/72 

Tomada de Preço 

— O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, cidadão Renato Cortez Moreira, de conformidade 
com que estabelece o art. 129 do Decreto Lei n0 200/67; 

TORNA PÚBLICO para conhecimento dos interessados 
que se encontra aberta a TOMADA DE PREÇOS n0 01/72, 
para a construção de UM PRONTO-SOCORRO MUNICIPAL, 
na séde do Município. 

I.— O regime de execução será de empreitada por 
preço global; 

II. — Planta, especificações técnicas e demais informa- 
ções serão prestadas na DIVISÃO DE OBRAS E SERVI- 
ÇOS URBANOS; 

III.— As propostas em duas vias e em envelopes lacra- 
dos com indicação de TOMADA DE PREÇOS N5 01/72—de- 
verão ser entregues na Divisão de Obras e Serviços Urba- 
nos até 9:00 horas do próximo 14 corrente, ocasião em 
que serão abertas na presença dos interessados; 

IV.— O critério de julgamento será de prazo de entre- 
ga, preços condições; 

V.— O prazo da entrega da Obra será de sessenta (60) 
dias, contados a partir da assinatura do contrato; 

VI.— Os contratos deverão apresentar documentos que 
comprovem a capacidade técnica e idoneidade financeira; 

VII.— A prefeitura reserva-se o direito de tornar nulo 
a proposta que não satisfaça aos seus interesses; 

Gabinete do Prefeito de Imperatriz, 02 de Março de 1972. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

c) pelas razões expostas nos itens anteriores conside- 
ra o artigo titulado "Não Era o Chefe", como óbvio, quanto 
ao título, deixando o conteúdo, margem a interpretações 
errôneas quanto ao procedimento do Sr. Theodomiro Le- 
mos Filho que somente quis apresentar-se aos nortistas 
como um irmão do Sul que comunga com seus ideais. 

LUIS BARBOSA FILHO-Engodo 
Distrito de Belém respondendo ^interinamente 

pela Chefia do Setor do Operações de Imperatriz 

N. R. — Se ocorreram as "conclusões precipitadas" elas 
não nasceram da redação do texto, nem da no- 
tícia anterior. Em ambos os casos O PROGRES- 

SO limitou-se ao fiel relato dos informantes. 

Os terroristas - Alexandre 
José Ibsen, vulgo Oto, de 
nacionalidade chilena, e Jo- 
sé Reyes, vulgo "Vinícius", 
foram mortos em violento 
tiroteio com a polícia na ca- 
pital paulista, domingo últi- 
mo. Saíram feridos agentes 

do serviço de segurança e 
foi morto o funcionário da 
Prefeitura paulista Napoleão 
Filipe Biscadi, durante o 
mesmo tiroteio. 

' mbos terroristas mortos 
participaram de vários assas- 

sinatos em São Paulo. Vi- 
nicius fêz parte da turma 

de seqüestradores de um a- 
vião da VARIG que desvi- 
ou para Cuba, em 1.969. 
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COVAP Materiais para Construtão 

Atenção!... Durante 30 dias 

Super promoção em material elétrico 

Fio a partir de Cr$ 0,16 

ESTOQUE PERMANENTE E SELECIONADO 

Av. Ge túlio Vargas esq. c/ Rua Pará s/n 
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ANO I I Imperatriz (Ma) 5 de Fevereiro de 1972 N0. 90 

TIROS EM JOÃO LISBOA 

FERIDO O DELEGADO 

Gravemente ferido, com ris- 
co de deformidade permanen- 
te, encontra-se [hospitalizado 
em Imperatriz o Sargento re- 
formado da PME, conhecido 
por Moreira, ferido numa tro- 
ca de tiros com José Aubert 
Suassuna, que naquela cida- 
de lecionou no Ginásio, em 
escola do MOBRAL e que 
ultimamente dedicava-se ex- 
clusivamente a pescarias. 

Apurou a reportagem que 
recebendo queixa de pessoa 
ameaçada por Aubert, Morei- 

SOCIAIS 

ANIVERSÁRIOS 

Aniversariou dia 1 deste, a esti- 
mada sra. Slmplicia Campos Silva, 
esposa do Sr. Severino Silva, presi- 
dente do Sindicato dos Arrumadores 
Ue Imperatriz. 

XXX 
Dia 2, o sr. José Pereira de Albu- 

querque, proprietário da fabrica de 
colchão de molas PARAMAR, este- 
ve trocando de idade. 

XXX 
Hoje, no lar do sr. José e d. Na- 

tividade Marinho Lopes está em me- 
recidas festas. É que nesta data, o 
seu filho Jairo, esta completando 15 
anos. 

XXX 
Já no dia 9 quem faz anos, é o con- 
ceituado industrial imperatrizense 
Francisco Soares dos Santos, nome 
de relevo nos meio social e comercial. 

XXX 
Na mesma data. estará comemo- 

rando seu natalicio, o sr. Júlio Guer- 
ra, Gerente do Hotel Anápolis nes- 
ta cidade. 

x-x-x 
Aniversáriou ontem a menina So- 

raya Macedo, filha do casal Jurivê/ 
Leonor Macedo. 

x-x-x 
Para Brasilia, viajaram os jovens 

José Carlos e Carlos Orleans Sipa- 
úba, filhos do casal José Delfino e 
Sebastiana Sipaúba Na Novacap os 
dois jovens continuarão seus estu- 
dos. 

x-x-x 
Na cidade Carolina, está aniversa- 

riando hoje a Sra. Doracinda Noleto 
Negrl, irmã do conceituado clínico 
Raimundo Noleto Filho e tia do nos- 
so redator-chefe. A aniversariante 
reside em Araguari, Minas, e está 
na terra natal visitando parentes.i 

ra que com o mesmo manti- 
nha relações de amizade 
mãndou convidá-lo a compa- 
recer na delegacia, condu- 
zindo o revólver que porta- 
va. Estranhamente, o agres- 
sor deixou de atender aojde- 
legado que decidiu ir enten- 

der-se com o mesmo, pesso- 
almente. E justamente nb mo- 
mente em que se encontra- 
vam Aubert sacou de sua ar- 
ma disparando contra o dele- 
gado que reagiu também a 
tiros. Descarregados os re- 
vólveres, José saiu com ape- 
nas um ferimento sem maior 
gravidade, enquanto o Sar- 
gento ficou ferido na região 

femural, na rótula de um dos 
joelhos e no abdomem. Cons- 
ta que o ferimento do joelho 
é o mais grave porque o pro- 
jétil atii giu uma artéria. Se- 
gundo o relato, o militar cor- 
re risco de deformidade per- 
manente. 

O Cap. Carlos Daniel, dele- 
gado de Imperatriz, já pro- 
videnciou a .prisão de Aubert 
e solicitou à Secretaria de 
Segurança permissão para 
instaurar o inquérito compe- 
tente em Imperatriz. Enquan- 
to isso, procede ao levanta- 
mento da vida pregressa do 
autor da agressão que se 
mostra frio e perigoso. 

Anti-guerrilha em Goiás 

Sob o comando do Gal. 
Viana Moog. unidadês do 
Comando Militar do Planal- 
to e da 11a. Região Militar 
realizarão manobras antí- 
guerrilhas no sudoeste goi- 
âno. A FAB participará das 
manobras promovendo ações 
de caráter cívico-social en- 

tre os moradores da região, 

distribuindo roupas, medica- 
mentos, e prestando assis- 

tência médico dentária. Ao 
mesmo tempo as Forças Ar- 

madas promoverão pelestras 
sobre os perigos e a incon- 

sequência das guerrilhas. 

Plebiscito 

para o divorcio 

A câmara municipal da 
capital paulista encaminhou 
à Câmara Federal moção de 
apôio ao projeto de lei do 
deputado Alencar Furtado 
(MDB-Pr) que propõe ple- 
biscito em todo o território 
nacional "para aferir a von- 
tade do Povo sôbre a insti- 
tuição do divórcio no Bra- 
sil". 

A moção da edilidade pau- 
lista foi encaminhada à Co- 
missão de Justiça da Câma- 
ra dos Deputados. 

ESCRITÓRIO RUBENS LIMA 

NOTA 

O. Escritório de Contabilidade "Rubens Lima", 
instalado nesta cidade à Av. Getulio Vargas 1372, 
tendo em vista boatos tendenciosos espalhados na 
cidade, informa a seus clientes e demais pessoas 
que, embora esta notícia venha trazer contrariedades 
a pessoas ditas "colegas" do signatário, tanto o CON- 
TADOR RUBENS PIRES DE LIMA como a técnica 
em Contabilidade LUCIMAR COUTINHO CARNEI- 
RO estão com seu registro profissional secundário 
plenamente regularizado, conforme fazem prova os 
recibos de antiidadé alusiva ao exercicio de 1.972 
de ns. 10091 é 10092, de 29/02/72, em seu poder e 
à disposição dos interessados em vê-los, ambos ex- 
pedidos pelo CONSELHO REGIONAL DE CONTA- 
BILIDADE DO MARANHÃO 7 

Imperatriz, 03/março/1972 

(a) Rubens Pires Lima 
Insc. 0892—S — Ma. 

EM GRAJAÜ 

MDB — Quer 

Preíeitura 

Comenta-se que é tranqüi- 
la a eleição do Sr. Carlos Ne- 
to (Carrinho) para a prefei- 
tura de Grajaú, no pleito de 
novembro próximo. 

O ex-prefeito vem sendo a- 
pontado como o favorito, in- 
clusive pelas divergências 
notórias dentro da ARENA 
grajauense que favorecem 
grandemente a investida do 
candidato emedebista. 

Casa em São Luiz 

VENDE-SE 

Vende-se uma casa forrada, 
com três quartos, sala, cosi- 
nha, taqueada, banheiro so- 
cial com lavanderia, com área 
livre,local para garagem, pró- 
ximo de transporte. 

Condições: Tratar com Ra- 
poso na Cia. de Cigarros Sou- 
za Cruz nesta cidade. 

Em S. Luiz, Rua Henrique 
Leal 410. 

CASA A VENDA 

Com 10 cômodos 

Vende-se uma casa situada 
à travessa Benedito Leite n0 

409, com 7,60 metros de fren- 
te por 40 ditos de fundo e 
aparelhada com banheiro e 
sanitário interno, caixa dá- 
gua para 250 litros. 

Tratar com o Castelo na 
rua Simplícío Moreira (ofici- 
na REI DAS ARMAS) ou na 
própria casa. 

Preço convidativo 

0 PADRE E AS ESCRITUilAS 

JUHÊD0 

Aos pesquisadores afeitos à busca da origem dos 
documentos de terra em Imperatriz, Vou dar a dica, espe- 
rando contribuir para o esclarecimento de uma verdade 
talvez histórica empanada até aqui pelo veu do descaso. 

O padre Silvino era meu tio-avô-torto, porque irmão 
do padrasto de meu pai. Muito nôvo ainda foi tirado do 
sertão de Porto Nacional para seminário católico no sul do 
país; de lá foi para Roma, para o Vaticano onde con- 
cluiria seus estudos. Dá-se que por isso ou por aquilo o 
seminarista Silvino ficou foi lelé da cuca; o Vaticano enten- 
deu por bem devolve-lo ao berço natal sem qualquer 
tratamento. 

Levado para s fazenda de seus parentes, o seminaris- 
Silvino continuou muito apegado aos livros e às rezas, 
razão pela qual foi promovido a padre pela fé inquebran- 
tável dos sertanejos que lhe beijavam as mãos e assis- 
tiam a suas prédicas, pois embora louco êle sempre con- 
servou a dignidade de um pároco daqueles tempos em 
que o padre não se misturava com o pecador. 

Mas vamos ao que interessa: Silvino gostava tam- 
bém de escrever muito. Culto que era, escrevia em, la- 
tim, italiano e português. Redigia discursos, orações e 
cartas de todos os dias e tamanhos. Mas na fazenda oãò 
existia papel nem tinta em estoque que satisfizesse à sa- 
nha escritora ao padre. Mas quem é |do mar não enjôa, 
já diz o samba. E «o padre biruta deu o jeito dêle. Se- 
gundo relato fidedigno de minha avó, Silvino lançava se 
ao mato à cata de cascas de paus os mais variados. E 
tome tinta. Vermelha, vei de, amarela, azul, preta, de toda 
cor, cada uma, é claro, em vidro separado. Assim muni- 
ciado, lançava êle mão do papel e sapecava um discurso, 
em português, cõm tinta vermelha. Çhegado ao fim da 
folha de papel, êle mudava a tinta para o azul e metia 
uma carta por cima do discurso, em italiano. Por cima 
do discurso e da carta êle escrevia uma oração, ^em la- 
tim e tinta verde. E até hoje lá estão nos velhos baús 
da fazenda amarelecidas folhas de papel que são uma 
festa para os olhos, de tanta côr e de tanta letra que só 
mesmo um biruta é capaz de escrever e de ler. Para 
os que duvidarem, a fazenda chama-se "Aço" e fica a 
a umas 18 léguas de Porto Nacional. Meu tio que lá vive 
deve ter ainda desses papeis. 

Com as histórias que cercam, agora, as escrituras 
de terras em Imperatriz (dizem que existe um registro de 
sesmaria de 1.890 falando na .. margem direita da Belém- 
Brasilia) eu fico a pensar: estaria na minha família o pre- 
cursor da grilagem? Teria o padre Silvino descoberto ele 
próprio as tintas que dizem ser as usadas nessas escri- 
turas ou êle aprendeu o segredo dessas tintas lá pelo sul 
de onde hoje chegam as escrituras antigas? 

Espero que os pesquisadores deslindem o mistério. 
E confio em Deus que não tenha sido o seu servo louco 
o descobridor dessa tinta malvada. Sei que êle a usou; 
mas não quero que a tenha descoberto. Como Santos Du- 
mont que inventou o avião para servir e não destruir, o 
padre Silvino usou suas tintas para escrevr orações e nunca 
escrituras fantasmas. E o que espero. 

Telefônica de Imperatriz S.A.TELIMSA 

AVISO 

Com base no item quarto do contrato íeito entre esta 
Empresa e as pessoas abaixo mencionadas, ficam as mes- 
mas convidadas a compaieserem a esta Tesouraria até o 
dia 15 do corrente mês; O não comparecfmento, implica- 
cará na rescisão do citado contrato. 

1 — Amadeu Ferreira Freire 
2 — Renato Jácome < * 
3 — Arlindo Dias Soares 
4 — Paulo Ramos da Silva 
5 — Vanderlan da Silva Leão 
6 — José Lamartine de Almeida 
7 — Bento dos Reis Santiago 
8 — Francisco Chagas Nunes de Oliveira 

Imperatriz Ma., 01 de março de 1.972 

TELEFÔNICA DE IMPERATRIZ S/A — TELIMSA 

Pedro Américo Sales Gomes — Presidente 
Licinio da Rocha Cortez — Secretário 

"A música eleva a alma" 

Matricule-se na "ESCOLA DE MÚSICA CARLOS GOMES" 

Leciona-se PIANO e ACORDEON através de métodos fá- 
ceis e rápida aprendizagem i 

Procure a Sra. Marina Adelina Martins Carneiro, — Rua 
Alagoas n^ 404 Telefone 411—Imperatriz-Maranhão 

Faça o quanto antes sua matrícula pois o núme- 
ro de vagas é limitado 


