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ÜANÇO GERAL DE «AIIVO E PASSIVO» ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.SI3 

=— FIRMA, TELEFÔNICA DE IMPERATRIZ S/A. (TELIMSA) ' 

Endereço — Av. Dorgival Pinheiro de Souza, 889 C. G. C. M. F. — 06.146.476/001 Transcrito no Diário n^ Ol — Fls. n0 263/4 

ATIVO 

DONGO PRAZO 

DISPONÍVEL 

CAIXA 
Saldo desta conta 
BANCOS C/MOVIMENTO 
Idem, idem, idem 
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 
TÍTULOS A RECEBER 
Saldo desta conta 
REALIZÁVEL A 
SUDAM 
Saldo dtsta conta 
IMOBILIZADOS 
IMÓVEIS 
Valor do existente 
MOVEIS E UTENSÍLIOS 
Idem, idem, idem 
MAQUINARIOS 
Idem, idem, idem 
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS 
Idem, idem, idem 
CONTA DE COMPENSAÇÃO 
AÇÕES CAUCIONADAS 
Valor desta conta 

Soma do Ativo 

PASSIVO 

NÃO EXIGIVEL 

CAPITAL 
Valor do registrado 
FUNDO DE RESERVA LEGAL 
Saldo desta conta 
Fundo p/Renov. de Equipamentos 
Saldo desta conta 
Linhas em Consseção 
Idem, idem, idem 
EXIGIVEL 
Fornecedores 
Saldo desta conta 
Gratificações a Pagar 
Idem, Idem, Idem 
DONATIVOS E GRAT. A PAGAR 
Idem, idem, idem 
LUCROS E DISTRIBUIR 
Idem, idem, idem 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 
Caução da Diretaria 
Valor desta conta 

A Transportar 

LUCROS EM SUSPENSO 
Lucros e Perdas 
Saldo do exercício anterior 
RESULTADO DO EXERCÍCIO 
Lncros e Perdas 
Lucro líquida verificado nes- 
te exercício 

Soma do Passivo 

4.172,14 

11.191,52 15.363 66 

117.492,00 

7.629,39 

8.358,46 

16 557,29 

4.700,00 

353.055.67 382.671,42 

1.200,00 524.356.47 
524.356,47 

113.000,00 

11.039,94 

11,039,94 

191.800,00 326.879,1 

34.355,30 

3.715,74 

3.715,74 

1.102,36 42.889,14 

1.200,00 
370.969,02 

93.935,59 

59.451.86, 524,356,47 
524.356,47 

Reconhecemos a plena exatidão do presente Balanço geral de «Ativo e 
Passivo», somando a importância de Cr.$ 524.356,47—(Quinhentos e vinte e 
quatro mil, tresentos e ciquenta e seis cruzeiros, quarenta e sete centavos), 
tudo feito de acordo com os da"dos e documentos por-nos fornecida ao Con- 
tabilista. 

Imperatriz-Ma., 31 de dezembro de 1.972 

Pedro Américo de Sales Gomes 
Presidente 

José A. Carvalho 
Secretário 

Licinio da Rocha Cortez 
Tesoureiro 

Salustiano Vieira Silva 
Téc. em Contabilidade 

C.R.C. — Ma. 1.886/S 

DEBITO 

CNCARGOS DO EXERCÍCIO 
lonorários da Diretoria 
saldo desta conta 
lonc rários, Diversos 
dem, idem, idem 
Ordenados 
dem, idem, idem 
^evidência Social 
dem, idem, idem 
rundo Comum de Prev. Social 
dem, idem, idem 
Depósitos Obrigatórios 
dem, idem idem 
Despesas c/Instalações 
dem, idem, Idem 
Vlaterial de Escritório 
dem, idem, idem 

14.150,00 

3.300,00 

31.003,00 

11.437,32 

7.971,66 

2.409,02 

9.389,00 

1.590,80 

Material de Consumo 
Idem, idem, idem 
Publicidades 
Idem, idem, idem 
Fretes e Carretos 
Idem, idem, idem 
Energia Elétrica 
Idem, idem, idem 
Seguros 
Idem, idem idem 
Agua e Esgoto 
Idem, idem 
Limpesa e Conservação 
Idem, idem, idem 
Despesas Legais 
Idem, idem, idem 
13° Salário 
Idem, idem, idem 
Férias e Indenizações 
Idem, idem, idem 
Descontos Concedidos 
Idem, idem, idem 
Juros Pagos 
Idem, idem, iuem 
Impostos Municipais 
Idem, idem, idem 
Imposto de Renda 
Idem, idem, idem 
Programa de Integ. Nacional 
Idem, idem, idem 
Proterra 
Idem, idem, idem 
Programa de Integ. Social 
Idem, idem, idem 

A Transportar 
Despesas c/ Viagens 
Saldo desta conta 
Fundo de Reserva Legal 
Valor lançado n/ exercício 
Fundo p/ Renv. de Equipamentos 
Idem, idem, idem 
Gratificações a Pagar 
Idem, idem, idem 
Donativos e Gratfs a Pagar 
Idem, idem, idem 
RESULTADO DO EXERCÍCIO 
Lucros e Perdas 
Lucro líquido verificado neste exercício 
Soma do Débito 

61.578,09 

6.104,00 

. 2.304,76!; 

1.729.69 

794,46 

229,06 

4.982.30 

1.708,04 

2.505,40 

200,00 

572,40 

6,66 . 

151,00 

12.665,00 

4.047.31 

2.698,54 

925,06 
184.672,32 

651,00 

3.715,74 

3.715,74 

3.715,74 

3.715,74 200.286,28 

59.451,86 259 738,14 
259.738,14 

C RÉDITO 

OPERAÇÕES PRESTACIONAIS 
Taxas Telefônicas 
Luero bruto desta conta 
Transferencias 
Idem, idem, idem 
Prestação de Serviços 
Idem, idem. ;idem 
OPERAÇÕES MERCANTIS 
Vendas de Telefones 
Lucro bruto desta conta 
Multas Recebidas 
Saldo desta conta 

Soma do Crédito 

118.312,04 

6.353,00 

350,00 125.012,64 

128.900,00 

5.825,50 134.725,50 259.738,14 
259.733,14 

lmperatriz-Ma., 31 de dezembro de 1972 

Pedro Américo de Sales Gomes 
Presidente 

José A. Carvalho 
Secretário 

Licinio da Rocha Cortez 
Tesoureiro 

Salustiano Vieira Silva 
Téc. em Contabilidade 

C.R.C.-Ma.-1.886-S 

RELATÓRIO DA DIRETORIA 
Senhores Acionistas 

Cumprindo disposições legais e Estatutárias, temos a satisfação de submeter à a- 
preciação dos senhores Acionistas, o BALANÇO GRELA, DEMONTRAÇÃO DA CONTA 
LUCROS E PERDAS e PARECER DO CONSELHO FISCAL, relativos ao exercicio fin- 
do em 31 de Dezembro de 1.972. 

Os documentos em apreço traduzem fielmente a situação de nossa Sociedade, en- 
tretanto esta Diretoria fica ao interio dispor dos senhores Acionistas para qualquer es- 
clarecimentos. . 

IMPERATRIZ (MA), 27 de março de 1973 

TELEFÔNICA DE IMPERATRIZ S/A 
PEDRO AMÉRICO DE SALES GOMES 

Diretor Presidente 
, LICINIO DA ROCHA CORTEZ 

Diretor Tesoureiro 

JOSÉ AVELINO DÊ CARVALHO 
Diretor Secretário 

Parecer do Coosellio Fiscal da lelefonica de Imperalriz S/11 - «IELIMSA». 

O Conselho fiscal da Telefônica de Imperatriz S/A Telimsa representados pelos 
senhores abaixo assinado havendo examinado o Balanço a Escrituração e demais docu- 
mentos referentes ao exercido de 1972, são de parecer que os mesmos representam a 
real situação da sociedade até a data da verificação, aprovando-os. 

Visto: 

Dr. Antonio Regis Albuquerque 
José Gomes de Arruda 

Imperatriz, 07 de abril de 1873 

Guilherme Cortez 



Para substituir o Pronto 
Socorro Municipal quu Lá 
muito está fechado, e as- 
sim não qumprindo cora 
sua funçãb de atender os 
necessitados será instala- 
do no mesmo local um 
posto de Higiene. 

A coordenação e super- 
visão ficará a cargo do 
<'ampus Avançado que 
manterá ura pessoal es- 

pecializado, (estudantes 
de medicina e sanitaristas 
do Paraná). Enquanto isto 
a Prefeitura Municipal 
contratará enfermeiros e 
procederá à reforma e 
mobilia mente do Posto de 
Higiene. 

O Posto atenderá na va- 
cinação. educação sani- 
tária e assistência à e- 
ternidade da região. 

Telefônica de Imperatriz S/A - Telimsa 

Av. Dorgival Pinheiro de Souza, 889 — Imperatriz (Ma) 
Acham-se à disposição dos senhores acionistas em 

nossa séde social à Ay. Dorgival Pinheiro de Souza. 889 
os documentos a que se refere o artigo n9 99 do Decre- 
to Lei n- 2.627 de 26 de setembro de 1.949. 

Imperatriz (Ma), 27 de março de 1.973. 

TELEFÔNICA DE IMPERATRIZ S/A 
Pedro Américo de Saies Gomes 

-1- Diretor Presidente — 

S/A Rádio Cultura de" Impera triz 

Av. Dorgival Pinheiro de Souza, 1.66Õ 
Imperatriz — Maranhão 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
CONVOCAÇÃO 

São convidados os senhores acionistas a se reuni- 
rem em Assembléia Geral Ordinária, às 20 horas do 
dia 27 de abril de 1973 próximo vindouro no Clupe Re- 
creativo Tc cantins nesta cidade, afim de tomarem co- 
nhecimento dos seguintes: 

a) Relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fis- 
cal 

b) Deliberação sobre a aprovação das contas rela- 
tivas ao exercício findo. 

c) Elegerem a Diretoria, Conselho Fiscal e seus su- 
plentes 

d) E o que ocorrer. 

Imperatriz, 01 de março de 1973 

Leôncio Pires Dourado 
Diretor Presidente 

Aviso 

O Dr. Promotor de Justiça da Comarca, torda 
público a quem iuteressar possa que a partir do 
próximo dia 23 do corrente mês de abril, apenas a- 
tenderá em audiência na sala do Fórum local, sita 
no prédio da Prefeitura Municip?!, onde passará a 
dar expediente todos os dias úteis no horário das 
9 às 10 horas. 

Imperatriz. 17 de abril de 1973 
Dr. José Maria Rodrigues 
PROMOTOR DE JUSTIÇA 

Este convênio firmado 
entre Prefeitura Munici- 
pal de Imperatriz, Cam- 
pus Avançado da UFP e 
Projeto Rondonvirá o so- 
lucionar alguns proble- 
mas sanitários da comu- 
nidade Imperatrizense. 

For outro lado, a cida- 
de de Jraperatriz terá o- 
porturfldade de melhorar 
e aperfeiçoar genetica- 

mente o rebanho bovino 
da região, isto através de 
projetos e estudos que 
estão sendorealizados pe- 
lo Grupo Tarefa Univer- 
sitária—GTU—com a ini- 
ciativa do oordenador 
Milton Vernalha, em Gu- 
ri iba, Capital do Parana. 

Ja foram mantidos con- 
tatos pelo diretor do Cam- 
pus, Uzias Hopner, com 

os criadores que deram 
todo apoio ao projeto es- ' 
perando apenas que esse 
seja aprovado. 

A concretização desse 
postei de reprodução e 
inseráinação artificial de- 
pende apenas da aprova- 
ção da Coordenação Ge- 
ral do Projeto Hondon a 
sede em Brasília. 

íí 
Polícia 

Trezentas crianças foram 
beneficiadas com o convênio 
firmado entre a Secretaria 
de Educação, a Escola Téc- 
nica de Comercio eOCam- 
pus Avançado, que criaram 
mais uma escola de Io grau. 
O numero de vagas foi pre- 
enchido imediatamente a- 
pós a abertura das matrí- 

culas, estando já marcado 
para os proximos dias o ini- 
cio das aulas. 

Cinco professoras foram 
contratadas e serão pagas 
pela Prefeitura. A direção e 
supervisão das novas tarmas 
ficarão a cargo do Campus 
Avançado e da Escola Técni- 
ca Comercial. 

Comentando 

JUR1VÊ 

Novo aumento que acarretará novos aumentos está rjrogra- 
mado para vigorar a partir de Io. de maio; a gasolina re-â alta 
entre 4 e 7%, forçando consequentemente o aumento de frstes e 
outros. 

☆ 
Itiformam-nos qua o Gabinete do Prefeito Municipal enca- 

minhou à apreciação da edilidade inúmeros projetos de lei de alto 
interesse administrativo. Consta, também, que a Câmara não vem 
recebendo presença-: suficierntes para a apreciação da matéria rece- 
bida. ír. '.usive üma da auxílio à Feira Exposição local. 

☆ 
Os Bancos locais estão oferecendo planos altamente seduto- 

res aos ^cuarlstas locais para a compra de matrizes bovinas. Em- 
préstimo;3, altos a prazos longos, sem muita papelada. 

☆ 
Em reconhecimento à dedicação do seu diretor, a turma da 

3a. serie do Colégio Comercial Gonçalves Dias já escolheu para 
seu patrono o Dr. José Delfino Sipaúba que comanda os dois co- 
légios da CNFC em Imperatriz. Os formandos do Gonçalves Dias 
já programaram uma excursão à Amazônia. 

☆ 
O aumento de canais nos troncos Imperatriz-Belém-Brasília- 

Anápolis está na mira da Embiatel Quanto à TV, as esperanças 
são remotissiraas considerado o alto custo de construção e equipa- 
mento de torres retraosmissoras, além do altíssimo custo da pro- 
gramação 

☆ 
Em banho-maria a nomeação do novo secretário de admi- 

nistração municipal. 
☆ 

Adiada para a próxima segunda feira a decisão justiça local 
no casa Prefeitura versus professoras e outros funcionários func-i 
onários demitidos. Reina expectativa em torno do pronunciame...o 
do juiz da za. vara a quem caberá o julgamento. 

☆ 
Num futuro não muito distante Imperatriz será abastecida 

com água do Tocantins. Já existe a verba para a construção da Es- 
tação de Tratamento restando saber quem vai construi-la. Enquan- 
to isso... tome sêca. 

Evaldo Pinheiro de Al- 
meida, residente na Avenida 
Dorgival, s/n. ameaça de 
morte Neves da Silva, resi- 
dente à Rua Dr. Paulo Ra- 
mos, s/n0, e, segundo a quei- 
xosa e suas filhas, por mo- 
tivos ignorados. A ocosrencia 
foi registrada na Delegacia 
de Polícia local. 

José Antonio Alves, resi 
dente na Rua Paraíba, nQ 

1432, registrou queixa na De- 
legacia de Policia local con 
tra a meretriz Lialete Dias, 

j proprietária de um cabaré 
í na mesma rua. Segundo o 
; queixoso, morador em frente 
j ao cabaré, estava havendo 
desrrespeito constante para 
comas famíüasprómas. Sen- 
do reconhecida a veracidade 
do fato, Meletriz foi recolhi- 
da ao xadrez. 

Centrais Elétricas do Maranhão S.A. 

Telefônica de Imperatriz S/A- Telimsa 

«A CENTRAIS ELÉTRICAS DO MARANHÃO S.A. 
CEMAR, com o pensamento de melhor servir os seus u- 
usários de energia elétrica, comunica que o BANCO DO 
BRASIL S.A. Agencia de Imperatriz, está autorizado a 
partir desta data, receber as contas de consumo de luz». 

Atenciosamente, 

Nildo Pereira da Encarnação 
Gerente do ER/Imp. 

Av. Dorgival Pinheiro de Souza, 889 — Imperatriz (Ma) 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARlA 

1- Convocação 

Novo Bossa SM 

Sábado próximo dia 28 A 
NOITE DO SUPER-SOM, no 
Clnbe Recreativo Tocantins i- 
nau^wando a nova aparelha- 

gem do Conj. Bossa Sho v. Res 
de mesas na Secretaria do clu- 
be 

São convidados os senhores acionistas a reunirem-se 
em Assembléia Geral Ordinária, às 20 horas do dia 30 
de abril, proximo vindouro no Clube Recreativo Tocan- 
tins, sito à Rua Godofredo Viana, 342, nesta Cidade a- 
fim de tomarem conhecimento dos seguintes assuntos: — 

a) RELATÓRIO DA DIRETORIA e PARSLER 
DO CONSELHO FISCAL. 

b) Dejiberação sobre aprovação das Contas rela- 
tivas ao exercício findo. 

c) Elegrem a Diretoria, Conselho Fiscal e seus su- 
plentes. 

d) E o que ocorrer. 

Júlio Antonio dos Santos, 
residente à rua Dr. Dorgival 
Pinheira, n0. 1072, armado 
de uma faca cortou o braço 
de Meletriz Cleonice Vieira 
da Silva, residente no Mer- 
cadinho por motivos ignora- 
dos. O acusado de tentativa 
de morte foi recolhido 
xadrez. 

ao 

A Delegacia do Polícia lo- 
cal trancafiou Eneias Vieira 
da Silva e Luiz Pedro dos 
Santos, ambos ladrões peri- 
gosos vindos do Piaui e a- 
gindo tanto lá como aqui. Os 
dois já haviam sido presos 
e soltos, voltaram ao crime e 
foram surpeendidos quando 
dormiam no Mercadinho de 
onde, soube-se após confis- 
são, iriam entrar logo em a- 
ção. 

Imperatriz (Ma), 27 de março de 1973. 

Telefônica de Imperatriz S/A 
Pedro Américo de Sales Gomes—Diretor 

ÀdaTto Tomaz de Sousa 
perdeu a carteiro com todos 
os documentos. Quem en- 
contrar deverá devolve-los 
à Avenida Getúlio Vargas 
n0 1126, na Calçadeira Re- 
gina que será bem gratifica- 
do. Junto com os documen- 
tos havia fotografias do por- 
tador da carteira. 

Adalberto atualmente é 
funcionário da Tratex e 
necessita dos documentos 
para o desempenho de 
funções. 

suas 

/ 


