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ANO I Imperatriz (Ma.), 21 de Fevereiro de 1971 

Trôco nos ônibus 

ARECO dificulta GOMIDE 

OS TUPAMAROS divulgaram nota reco- 
nhecida como oficial avisando que o diplo- 
mata Aloisio Gomide será pôsto em liberda- 
de tão logo cesse o período de suspensão 
das garantias constitucionais no Uruguai. To- 
davia, o presidente Pacheco Areco já enviou 
mensagem ao Congresso daquele pais solici- 
tando a prorrogação por mais 45 dias desse 
período de exceção, o que significa o adia- 
mento da soltura do brasileiro, caso o Con- 
greso aprove a medida, já em discussão. 

Apoiados numa impunidade 
e numa falta de repressão 
que não se justificam, os pro- 
prietários de ônibus (ou dos 
calhambeques que aqui têm 
êsse nome), via de seus co- 
bradores, que não sabem tra- 
tar o público, continuam me- 
tendo a mão no bôlso do 
passageiro que sempre é for- 
çado a pagar mais do que o 
valor da passagem ante a já 
costumeira e irresponsável 
alegação da falta de trôco. 
Se o passageiro não leva o 
dinheiro trocadinho, já vai 
sabendo que ou segue de 
ônibus até onde o cobrador 

VASP íica 

A propósito da nota di- 
vulgada sôbre o cancela- 
mento dos pousos dos aviões 

da VASP na pista local, po- 
demos esclarecer agora tra- 

tar-se de equívoco na infor- 
mação que nos foi prestada. 

Realmente, a VASP con- 
tinua trafegando normal- 

mente; a V ARIG é que sus- 
pendeu temporàriamente es- 
ses pousos. 

VEM Aí 

Informa-se que altos fun- 
cionários do Banco da La- 
voura de Minas Gerais es- 

tiveram nesta cidade para 
estudos e relatório sôbre a 

viabilidade de instalação de 
uma agência do referido es- 
tabelecimento, aqui. Consta 

que êsses funcionários mos- 
tram-se entusiasmados com 

o que lhes foi dado ver em 
Imperatriz e já dão como 

entender de lhe dar o trôco, 
ou então desce deixando lá 
os minguados centavos. E de 
trôco em troco o dinheiro vai 
ficando. Mas se o passageiro 
nega-se a fazer o pagamen- 
to antes de ter a certeza que 
vai receber o que é seu, de 
volta, ainda está sujeito a 
levar uma espinafração. 

É provável que esta nota, 
como as demais já publicadas 
sobre o assunto não mere- 
cerá a atenção nem das em- 
prêsas nem do Trânsito. Mas 
fica o registro em atendimen- 
to ás muitas reclamações que 
nos chegam. 

Prefeitura vai 

emplacar 

Foi divulgada a Tomada 
de Preços pela Prefeitura pa- 
ra os serviços de emplaca- 
mento das vias públicas e 
numeração dos prédios exis- 
tentes na área urbana da ci- 
dade, atendendo aos recla- 
mos da população que por 
falta d êsse emplacamento 
vê-se às vêzes prejudicada 
até na entrega de corres- 
pondências 

certa a vinda do Banco. As 
mesmas fontes garantem que 
o Banco da Lavoura de Mi- 
nas Gerais dispõe de 15 
cartas-patentes para a ins- 
talação de agências, o que 
facilita a consecução de seus 
planos. Araguaina seria ou- 
tra cidade em observação 
para êsse mesmo fim. Em 
Imperatriz, a agência seria 
instalada no bairro Entro- 
camento. 

N0. 40 

Meu pé d' aço 

Escreve: Antenor Bastos 

Hoje assisti a um drama que 
muito me contristou: o início da 
demolição de uma capelinha- 
religiosa de nossos antepassa- 
dos—a capelinha do Bom Jesus, 
tão querida, tão respeitada co- 
mo o é a travessa que lhe deu 
o nome, onde residem famílias 
de tradição e respeito. 

Capelinha onde nos anos an- 
teriores ali estávamos assistindo 
o novenário, no mês de agosto. 
E não era só... contemplávamos 
também o olhar vertiginoso 
das mocinhas daquela época, 
tão bonitas que, ainda hoje me 
recordo, pareciam a flor da bo- 
nina que desabrocha na época 
propícia. Ali estávamos eu e ou- 
tros companheiros, uns de sau- 
dosas recordações que já passa- 
ram pela vida terrestre e outros 
que ainda perambulam por ês- 
te vale de sofrimentos. 

Porém, hoje me recordo de 
uma mocinha com a qual os di- 
tames do destino me levaram 
a consorciar. Nenhum cons- 
trangimento tenho disso, pois 
me saí muito feliz nêste evento, 

Capelinha de onde depois da 
pregação do Evangelho e ter- 
minada a reza, saíamos por o- 
brigação para levar até a casa 
do noitário seguinte um ramo 
enfeitado de fita. Nessa casa, é- 
ramos obsequiados e a festa ia 
até altas horas da noite.. Tan- 
ta satisfação e alegria!. 

Certo dia, um poeta que pas- 
sava por Imperatriz, parodian- 
do um outro poeta exclamou: 

"um certo dia 

passando na viginal capela 
eu vi a Virgem mergulhada em 

pranto; 
e o Cristo de marfim a fitá-la 

tanto 

como tte fôsse apaixonado dela" 

Adeus, minha capelinha dos 
nossos tempos, onde tantas mo- 
cinhas bonitas, hoje mãe virtu- 
osa ou respeitadas balzaquianas, 
nos trazem a recordação do pas- 
sado. Para sempre, adeus, 

Imperatriz, fevereiro de 1.971 

Noticias carecedoras de 
confirmação dão conta de 
que cerca de 30 homens 
da Policia Militar do Ma- 
ranhão virão compor o 
destacamento de Impera- 
triz, em breve, o que não 
deixa de ser uma medida 

I. B. G. E. am 

Estamos informados 
que um. Delegado do 

IBGE esteve nesta cida- 

de e manteve contatos 
com a Prefeitura Munici- 

pal visando a instalação 
da Agência de Estatística 

em condições melhores 
que a existente atual- 

VOLTA, à LUA 

EM JULHO 

Em meio às comemora- 
ções da chegada do Apoio 
14, já a NASA anuncia a 

volta dos americanos à lua, 
no próximo mês de julho. 
Os tripulantes da Apoio 15 
já estão selecionados e serão 

comandados porDavid Scott, 
de 37 anos. Dessa feita o 
pouso será em ponto distan- 
te dos comumente utilizados 

até aqui, já estando desig- 
nado o vale Hadley- Apeni- 
nos proxímo à mais alta 
montanha encontrada na lua, 
com 2.400 m. de altura, 

louvável da Secretaria de 
Segurança, haja visto o 
problema de ronda poli- 
cial impossívèl de ser fei- 
to atualmente pelo dimi- 
nuto número de praças e 
viaturas de que dispõe a 
Delegacia local. 

dia agência 

mente. Isso exigirá um 
prédio mais amplo, inclu- 
sive porque já foi autori- 
zada a remoção para a 
agência local de móveis 
atualmente em Carolina, 
os quais não poderão ser 
acomodados no pequeno 
salão que ora abriga o 
IBGE. 

Tribunal do Júri 

em março 

Vollará a funcionar na Comarca 
o Tribunal do Jurl, ainda não reu- 
nido neste ano. Podemos apurar 
que diversos processos-crime en- 
contram-se em fase final, de medo 
a permitir os julgamentos já em 
princípios de março próximo. 

Filho adulterino 

herda 

O Supremo Turibunal Fe- 
deral decidiu na semana pas- 
sada que o filho adulterino 
tem direito á matado d« he- 
rança deixada pelo pai fale- 
cido "caso não exista prole 
legítima ou legitimada" en- 
quanto a viuva, sob o regime 
de comunhão, tem direito a- 
penas à meação. 

Bancoda Lavoura de Minas Gerais 

BOLSA DE VALORES: 

PROCURA-SE o dono de um prédio sito a zona central 
da cidade, em regular estado de conserva- 
ção e com grande área a construir. O imó- 
vel é densamente povoado, chegando as 
vêzes a 5 habitantes por metro quadrado. 
É bastante insalubre e oferece perigo de 
moléstias infecto-contagiosas. 

Supunha-se de propriedade ou do Es- 
tado ou do Municipio, o que agora está 
desmentido. O proprietário é chamado a 
comparecer munido da respectiva docu- 
mentação. 

PROCURA-SE: pêsos de um quilo com exatamente 1.000 
gramas, para uso nos açougues e torre- 
fações de café em Imperatriz. 

CRIANÇAS PORRES em idade escolar pedem telhas, cai- 
bros e dinheiro ou mão de obra para a 
cobertura de um prédio do Estado do Ma- 
ranhão destinado a funcionamento de um 

Grupo Escolar. Essas crianças não podem 
freqüentar colégio particular e temem que 
o MOBRAL já não exista quando elas atin- 
girêm a idade adulta e procurem a escola. 

FORNECEM-SE brevets (carteiras para pilotos) a mo- 

toristas de caminhões autos e jeeps que 
dirigem nas ruas mais movimentadas da 
cidade. Não se exige limite de idade nem 
documentação. Tratar na Inspetoria de 
Transito. 

PLAY-B0YS, filhos de famílias bem, procuram sócios 
para o Clube de BOLINHA; Funcionamen- 
to noturno ou na Praça Castelo Branco 
ou na pista do aeroporto. Sessões anima- 
das com palavrões do mais requintado 
vocabulário e tirinhos de revolver, de vez 
em quando. 

GRATIFICA-SE a quem der noticias da higiene nos açou- 
gues da cidade. 

Instalada a agência 

do C. R. de 

Contabilidade 

Em sessão que contou com 
a presença de contadores e 
práticos em contabilidade, 
além de convidados, o Sr. 
José Bonifácio Nunes, repre- 
sentante do Conselho Regio- 
nal de Contabilidade no Ma- 
ranhão instalou a ogência 
local dêsse Órgão. Na -oca- 
sião, foram escolhidos Dele- 
gados da agência junto a o 
CRC os Srs. Roberto Casse- 
miró Dias e Salustiano Vieira. 

Falando à reportagem, o 
Sr. Humberto Guimarães, pre- 
sidente d a Associação d a 
classe nesta cidade declarou- 
nos que a agência estende 
sua ãrea de trabalho às vi- 
zinhas cidades de Carolina e 
Porto Franco e ainda Balsas, 
pelo que se toma de grande 
utilidade regional. 
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No inicio do ano de 1970, o 
Presidente Médici por intermé- 
dio do Ministro da Educação e 
Cultura, Jarbas Passarinho, ven- 
tilou aos quatro PontosCardeais, 
que, o analfabetismo no Brasil, 
estaria totalmente extinto no fi- 
nal da decada-70. 

Naquele mesmo ano através 
do Ministro Higino Corsseti, das 
comunicações, anunciou ainda o 
Presidente da República, que 
nós brasileiros, na mesma dé- 
cada, estaríamos integrados no 
setor das comunicações. 

Indubitalvelmente, merecem 
crédito ás afirmações do Exce- 
lente Presidente, que muito tem 
provado o seu dinanismo, a sua 
capacidade administrativa, à 
frente do poder Executivo Na- 
cional. 

No campo educacional, o Bra- 
sil, vai de vento em pôpa com 
a implantação do Movimento 
Brasileiro de Alfabetização o 
(MOBRAL) oferecendo a opor- 
tunidade, condições, àqueles que 
hoje, vivem marginalizados à 
cultura dos nossos dias. A cria- 
ção da TV., educativa que pos- 
sibilita um só orientador frente 
às câmeras, a transmitir uma au- 
la a milhares de alunos, como é 
o caso do Centro Educacional 
do Maranhão (CEMA) na Capi- 
tal do nosso Estado, levando a 
vários interiores o som e a ima- 
gem do desenvolvimento cultural 

Imperatriz está inserida no 
cronograma? Espera-se uma res- 
posta otimista, da pergunta.Mas, 
quem transita ali pela Av. Getu- 
lio vargas e chega até à Praça 

TOINHO RODRIGUES 

Brasil, provavelmente, responde- 
rá NÃO, ao presenciar naque- 
le logradouro público, um qua- 
dro triste que não é nada a 
mais, nada a menos do que um 
ex-estabelecimento de ensino, 
em ruínas, completamente en- 
tregue ao abondono, com todo 
seu teto demolido. Como se sa- 
be, aquele colégio há mais de 
seis meses, foi assolado por um 
fatal temporal, sendo que até a 
presente data a menor providen- 
cia tenha sido tomada, no sen- 
tido de recupera-lo, fazendo vol- 
tar ás aulas aquele numero de 
jovens que para ali ia com a 
convicção de receber as instru- 
ções para a vida, e colaborar 
com a pretenção do Governo 
Revolucionário: 
Acabar com o analfabetismo, no 
Brasil, na decada-70. 

A Empresa Brasileira de Te- 
lecomunicações (EMBRATEL) 
aqui chegou e está prestes a 
ser concluída e ainda não tem 
um televisor para receber a 
imagem das redes de televisã3 
do Sul do País. E para que te- 
levisor, se o povo de Imperatriz 
não tem o que liga o referido 
receptor? E a culpa, de quem é? 
Está à vista. É do Governo do 
Estado que sempre fechou os 
olhos para a cidade que mais 
rende, que mis cresce, no Ma- 
ranhão, 

O que resta agora è esperar 
mos que administração Neiva de 
Santana chegue até a metró- 
pole do vale do Tocantins, tra- 
zendo a nós tudo aquilo que 
necessitamos. Aguardemos. 

QUEIXAS E RECLAMAÇÕES 

Bagagem não; só passageiro 

Está causando estranheza 
a intervenção ostensiva da 
polícia em detrimento de la- 
vradores ou famílias que de- 
mandam o interior e que se 
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vêem forçados a viajar do 
ônibus quando sua mudança 
ou compras têm que seguir 
de caminhão. 

Chegando à Rodoviária a- 
companhado do seu cachorro 
e levando latas de querosene, 
sacos de sal ou açúcar ou 
mobilias, o lavrador não pode 
levá-los de ônibus. O mesmo 
acontece com a familia que 
está transferindo residência e 
que com muita razão quer a- 
companhar os seus móveis, 
também não despachados na 
Rodoviária. Acontece, toda- 
via, que ao tomarem um ca- 
minhão, acompanhando sua 
bagagem, êsses lavradores ou 
essas familias estão sendo 
forçadas a descer do veículo, 
pela policia que os obriga a 
viajar de ônibus, segundo as 
queixas que nos são apresen- 
tadas. Já ocorreu caso in- 
clusive da "prisão" do cami- 
nhão carregado com a mu- 
dança. 

Claro que se as emprêsas 
de ônibus não podem trans- 
portar a bagagem, não há 
porque impedir o passeiro de 
acompanhar o que é seu em 

DACI 

(DEPARTAMENTO DE ATIVIDADE COMUNITÁRIA DE IMPERARIZ) 

O QUE É? 
DACI 

O QUE QUER? 

é um orgão composto de pessoas de responsabi- 
lidade que estudam e procuram solução aos pro- 
blemas da Comunidade de Imperatriz. 

agora e logo : 

a solução do problema de aulas do Grupo Esco- 
lar "Mourão Rangel", da seguinte maneira: 

1) os pais vão cooperar para matricular seus filhos; 
e o podem fazer logo SEGUNDO FEIRA próxi- 
ma, na Igreja de São Francisco. 

2) todo o povo deve participar nesta obra de ci- 
vilização e de progresso de nossa terra. 

NÃO DEIXE DE DAR SUA COOPERAÇÃO 

São os filhos de nosso povo que precisam de instrução primária para se inicia- 
rem na vida! 
Eles têm direito, e êste direito fala mais alto do que qualquer razão! 
Nós do DACI, representando o povo, não podemos mandar calar esta voz, de- 
vemos ajudar e estamos pedindo ajuda! 

DE SUA AJUDA 

Nós já estamos recuperando o prédio do "Mourão Rangel"!! 
Com o comêço de marça mais de 500 crianças poderão sentar em seus bancos de 
escola, ter uma professora, aprender os rudimentos do progresso!! 
Nós estamos ajudando nossa Imperatriz a elevar-se! 

Você não fique por fóra!; — Este é um problema de todos nós! 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
ESTADO DO MARANHAO 

Lei n. 17/71 

O Prefeito Municipal de Imperatriz. Estado do Mara- 
nhão, cidadão Renato Cortez Moreira, faz saber a to- 
dos seus^ habitantes e a quem mais possa interessar 
que a Câmara Municipal de Vereadores desta cidade, 
aprovou e eu faço publicar a seguinte lei. 

ART. 19) - Fica doado ao. DEPARTAMENTO NACIONAL 
DE PÔRTOS E VIAS NAVEGÁVEIS, a faixa de terreno com- 
preendido de cento e cinqüenta (150) metros, do leito do 
Rio Tocantins, em direção Leste, entre as travessas Rio Bran- 
co e Gonçalves Dias. 

ART. 2o) - A doação em aprêço, será para a construção 
da ramna de embarque e desembarque, com armazéns e pá- 
tio de estacionamento. 

ART. 3o) - Esta lei entrará em vigor na data de sua pu- 
blicação, revogam-se as disposições em contrário. 

Públique-se e cumpra-se 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Esta- 
do do Maranhão, em 04 de dezembro de 1.970. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 

veículo fretado para o trans- 
porte. 

O problema, que nos pare- 
ce afeto â polícia rodoviária, 

é evitar os chamados paús 
de arara, mas respeitado o 
direito do cidadão acompa- 

ABSALÃO 

prestou contas 

A "Tribuna de Carolina", em 
sua edição dc 30 do mês pas- 
sado apresenta um relatório 
dos serviços prestados pela 
administração municipal ca- 
rolinense. Trata-se de invejá- 
vel folha de serviços que o 
dinanmico prefeito Absalão 
Coêlho, prestigiado pelo Go- 
verno do Estado e apoiado 
numa assessoria de alto ga- 
barito, conseguiu prestar á 
comunidade que dirige, com 
reflexos inclusive no campo 
politico, pois o prefeito caro- 
linense elegeu 8 dos 9 verea- 
dores do município. 

nhar seus utensílios maxímé 
quando êles não são trans- 
portados em ônibus. 

Se em Imperatriz o que me- 
nos se respeita é o Código 

de Trânsito, porque todo êsse 

cuidado em prejuízo do la- 
vrador ou da família em mu- 
dança? 

O VIL — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I dn BR - 14 — Fone 278 — Imperatriz — Ma. 

CGC.06 - 146 - 243 — Insc. Est. 142 / 053.006 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ — MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 
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Metas Prioritárias 

Mesmo um leigo em assun- 
tos da região, vê Imperatriz 
como o fruto da estrada Be- 
lem-Brasilia. A cidade se de- 
senvolveu para o comércio e 
tem aí a base do seu pro- 
gresso. Localizandc-se prati- 
camente a 24 horas de Bra- 
sília, e a 12 horas de Belém, 
a cidade se transformou em 
parada obrigatória para os 
viajantes, que com eles tra- 
zem gostos e thercadorias de- 
ferentes. Aos poucos Impera- 
triz foi se formando o centro 
economico da região. Produ- 
tor3S, e consumidores da aréa 
voltaram suas vistas para cá, 
e daqui passam a resolver 
os seus negocios. Somado a 
isto vem o crescimento de- 
mográfico da cidade que se 
traduz em têrmos econômi- 
cos, numa maior riqueza pro- 
duzida e gasta a uma veloci- 
dade crescente. Em lingua- 
guem mais popular todo mun- 
do vê possibilidade de ficar 
mais rico e vem tentar sorte 
grande, fechanio-se o circu- 
lo: riqueza atraindo mais 
gente, e esta gerando mais 
riqueza. 

Desta forma, desde que o 
comércio é a maior fonte de 
renda, é a este que se deve 
dar mais incentivos, pois o 
retorno dos investimentos 
para a cidade não demora- 
ram em se fazer sentir. 

O primeiro problema com 
que se depara um planejador 
economico, é o da escassez 
de recursos. Entre tanto, a 
possibilidade aqui, de ampli- 
ar esta fronteira é bastante 
razoável. Além da perspec- 
tiva, cada vez mais próxi- 
ma, de se receber novamen- 
te a quota forte do Fundo de 
Participação dos Municípios, 

abriu-se uma nova frente que 
ainda ensaia os seus primei- 
ros passos: a arrecadação 
municipal. E' nêste setor, na 
implantação do código tribu- 
tário que a Prefeitura não 
deve medir esforços para al- 
cançar o objetivo. O povo 
ainda não está pronto para 
cooperar. Não entende ainda 
as vanagens que podem ad- 
vir e só lamenta o prejuízo 
individual que está acarreta. 

Éste é um problema que tôda 
a comunidade tem que supe- 
rar e isto se faz através da 
educação e da lei. O reduzi- 
do número de elementos com 
que conta a policia militar, é 

ura entrave para corrigir as 
transgressões da lei; mas a 
formação do Tiro de Guerra 
poderá, se bem aproveitada, 
sanar esta deficiência. 

O reverso da medalha: como 
gastar a receita municipal é 
também digna de sofrer uma 
análise mais detalhada. A 
prefeitura municipal deve a 
curto prazo, se preocupar em 
manter, de qualquer forma 
a posição de líder econômica 
da região, através do comér- 
cio, pois depende do cresci- 
mento dêste setor, o desen- 
vòlvimen.o geral da cidide. 

Imperatriz deve garantir 
para si a posição de distri- 
buidora de produtos de outras 
areas e centro de comerciali- 
zação dos produtos regionais. 
Para isto deve contar com 
um bom cais, boas estradas 
de utilização permanente cor- 
tando todo o município e re- 
giões próximas e facilitar o 
estabelecimento aqui de 
novas empresas comercia s, 
de transporte, incentivando 
a construção de armazéns, 
silos e depósitos. 

Poderiam, a esta altura, 
estar pensando que se está 
negligenciando outros setores 
como: energia elétrica, saúde, 
educação, saneamento. Mas 
a verdade é que esses seto- 
res são considerados impor- 
tantes para o país como um 
tôdo e parte das verbas trans- 
feridas, doadas ou empresta- 
das já v é m ligadas a um 
desses setores 

Nosso objetivo aqui não é 
desconsiderar as atividades 
tradicionalmente considera- 
das prioritárias, mas simples- 
mente relembrar que a fonte 
de riqueza de Imperatriz está 
no comercio e tão sòmente 
nêle, e enquanto isto acon- 
tecer este setor deve ser 
atendido a qualquer custo, 
para que conseqüências mais 
adversas não se originem. 
O principal objetivo da "admi- 
nistração de uma cidade, que 
se inicia no progresso de de- 

senvolvimento deve ser: apli- 
car seus recursos em setores 
que criem mais riqueza e 
desta forma pelo efeito mul- 
tiplicador d o investimento, 
possam sair da difícil fase 
inicial de escassez de re- 
cursos. 

PROJETO RONDON VII 

O pôvo reclama 

LIXO E ANIMAIS 

MORTOS 

Moradores na Trav. Maga- 
lhães de Almeida, das ruas 
Godofredo JViana e Simplicio 
Moreira pedem providências 
para que se evite o deposito 
de lixo e de animais podres 
que estão fazendo no barrei- 
ro que fica na esquina dessas 
trez ruas. Os moradores já 
não suportam o assédio das 
moscas 0 carapanãs que saem 
do barreiro para as casas, 
nem o máu cheiro exalado 
dali pela putrefação de ani- 
mais jogados em meio ao lixo. 

CRIAÇÃO DE PORCOS 

Também moradores da Trav. 
Gonçalves Dias e rua 15 de 
Novembro reclamam contra a 

criação de porcos e a falta 
de fossas sanitarias em trecho 
da 15 de Novembro no quar- 
teirão abaixo da Travessa. L 
anomalia vem pondo em ris- 
co a saúde de moradores do 
quarteirão e da Gonçalves 
Dias. 

FSESP? Prefeitura?.... Al- 
guém precisa agir. Se não nos 
enganamos existe uma porta- 
ia que proíbe a criação de 
suinos, além da exigência do 

FSESP para a abertura de 
fossas sanitarias. O FSESP 
inclusive fornece as plantas 
e lages para as fossas. Res- 
ta fiscalizar. 

O PÊSO DO CAFÉ 

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

NOS TEMOS 

MAIS1: 

NOSSO PLANO. 

Comércio de Automóveis MAGOPAR S.A. 

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

IMPERATRIZ — MARANHÃO 
REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

tes da cidade, estão recla- 
mando contra o peso do café 
em pacotes, sem destinçâo de 
torrafações. Alegam que em 

cada pacote de quilo faltam 
pelo menos 100 gramas de ca- 
fé torrado. 

Alô. IBC. 

Dr. "Wener Pereira Lopes 

— ADVOGADO - 
Causas cíveis e criminais, inventários e partilhas, cobranças judiciais « 
amigáveis de títulos e alugueis, babeas-corpus, contratos, procurações, 
representações de prefeituras etc. — Aceita chamados para o interior 

deste Estado e visinhos. Expedientes normais. 

Trav, Nagalhães de Almeida, (Escritório Goiano) —imperatriz - Maranhão 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1.511 Fone 230 — 
Credenciado pelo INPS e em Convênio 

Imperatriz - Maranhão 
com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — Eletrocardiograma — Oxigênio — Banco de sangue — Eletroconvulsoterapia 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNIÇAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDIdO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, Dr. 
Antonio Escorcio, Dr. Augusto Boado Quiroga. Analista Joberval Lobato de Souza 

Cirurgia do Tórax—Abdo m«=m—Cbstetrica — Ginecoiógica — Traumatologia 
Ortopedia — Dermatologia — Pediatria — Clínica Geral 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 
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6 MILHÕES; MOlMO RANGEL 

Sob a aperosa direção 
de frei Epifânio (Taiolli 
Gino Giuseppe) o Depar- 
tamento de Atividades 
Comunitárias de Impera- 
triz (Daci) movimenta-se 
para dar condições de 
funcionamento ao prédio 
do Grupo Escolar Mourão 

Rangel, abandonado pelo 
Estado. 

O orçamento da recu- 
peração é de seis mil cru- 
zeiros que o DACI preten- 
de conseguir entre os pa- 
is dos aluno do proprio 
Grupo, ajuda da Prefeitu- 
ra e comunidade em geral. 

Providências estão sendo 
tomadas para a aquisição 
do material e dinheiro 

necessários á obra, ao 
mesmo tempo em que já 

estão sendo recebidas ma- 
trículas para a escola que 
funcionará no prédio. 

E 

As chuvas torrenciais es- 
tão deficultando o trânsito na 

rodovia Belém-Brasília e ro- 
dovias secundárias, como é 
o caso da PA.-70 e da Es- 
treito Carolina.-O ônibus que 
faz a linha Itinga-Marabá 
não está trafegando atual- 
mente, dizem que pelos cor- 
tes verificados na rodovia. 

Entre Estreito e Carolina, i- 
gualmente, a rodovia está 
bastante atingida pelas a- 
guas, com ameaças de rom- 
pimentos em mais de um 
trecho. Já na BR-14 tem-se 
notícia da um corte nas pro- 
ximidades do Ribeirãozinho, 
sem se falar na erosão de- 
corrente do passar das em- 

xurradas. De Imperatriz ao 
Itinga os ônibus da linha 
municipal esta gastando em 
média 4,30 horas. De outro 
lado, tôdas as estradas de 
penetração estão sem condi- 
ção de trafego por veículos, 
o que inclusive vem tornar 
maior ainda o isolamento 
da população interiorana, pe- 
la dificuldade de locomo- 
ção e transporte de cargas. 
Com muita dificuldade ainda 

se viaja rumo a Grajaú; mas 
a continuar a intensidade 
das chuvas, mesmo essa li- 
nha seráfatalmente interrom- 
pida, o que significara a 
paralização terrestre das via- 
gens rumo ao nordeste. 

Montes Altos ex- 

porta Maconha 

O Pôsto Fiscal de Coli- 
nas de Goiás apreendeu 4 
quilos de maconha transpor- 
tada por Fernandes Alves 
Filho, Raul Antônio Alves 
Cruz e Marcos Antonío Ma- 
galhães. 

Prestando declarações à 
policia os traficantes escla- 
receram que a "diamba" foi 
adquirida a sessenta cruzei- 
ros o quilo aos indios da al- 
deia de São José, em Mon- 
tes Altos e já estava des- 
tinada à colocação no eixo 
Anápolis - Goiânia - Brasília, 
com lucros fabulosos. 

O Departamento da Po- 
lícia Federal em Goiás já es- 
tá interessado no assunto. 

Governador convi- 

da para recepção 

O Governador do Estado e 
Senhora Pedro Neiva Santana 
endereçaram ao prefeito Re- 
nato Moreira convite especial 
para a recepção que oferece- 
rão às 21 horas do dia 15 de 
março proximo no Palácio dos 
Leões, dia da posse do novo 
mandatário do Estado. 

Prefeitura de P, Franco constrói Gioái 

Chega ao nosso conheci- 
mento que o prefeito Louri- 

val Milhomem adquiriu e 

está adpatando para funcio- 

namento do Ginásio de Porto 
Franco um prédio situado 

à rua Joaquim Pereira. 

Segundo a informação re- 
cebida o prédio será aumen- 

tado de várias salas para 
funcionamento de classes es- 

colares, gabinetes, secreta- 

SEM COMENTÁRIOS 

Dec. Lei n. 3.688 de 2/10/1941 das con- 

travengões relativas à polícia de 

Costumes 

art. 50—Estabelecer ou explorar jôgo de azar em lu- 
gar público ou acessível ao público, median- 
te pagamento de entrada ou sem éle ; 

§ 3o — consideram-se jogos de azar: 

a) — o jogo em que o ganho e a perda dependem 
exclusivamente ou principalmente da sorte ; 

BANCA BOM FUTURO 
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O clichê ilustra a prática do JOGO DO BICHO 
em nossa cidade, feito de porta em porta. 

E o chamado jogo do bicho é contravenção penal. 

ria, laboratórios e ainda de 
grande auditório. 

Ainda com referência ao 

No lado paraense 

AGUA ENGANADA NO ITINGA 

O Governador Alacid Nu- 
nes, do Pará, acompanhado 
de assessores estava no lado 
paraense do povoado Itinga, 
também conhecido por Ca- 
boré, para a inauguração o- 
ficial do serviço de águas 
naquêle povoado, com ca- 
pacidade para atendimento 
a 10 mil pessoas. 

O Governador desceu na 
pista de Ligação da aerona- 
ve do Estado que o trans- 
portou até ali, vindo de car- 
ro para o Caboré onde foi 
festivamente recepcionado. 

Quer ceder água 

ao Maranhão 

Um dos problemas dos 
moradores do lado m a r a- 
nhense do Itinga é justa- 
mente o de bom abasteci- 

mento de água. Ali uma car- 
ga do liquido (4 latas) cus- 
ta um cruzeiro e tem que 
vir forçosamente do riacho 
de onde nem sempre vem 
em condições de ser bebida, 
principalmente na época das 
chuvas. 

Pensando nisso, alguns 
moradores do lado mara- 
nhense foram ao governador 
do Pará pedindo que êle 
concordasse e m abastecer 
também o lado de cá, prin- 
cipalmente porque a popu- 
lação do Setor paraense é 
muito pequena em relação 
ao volume de água que po- 
de ser fornecido. 

Em resposta ao pedido a- 
legou o Gov. Alacid Nunes 
que o Pará não faz nenhu- 
ma objeção à cessão da á- 

gua. Acontece que êle não 
poderá fazê-lo por conta pró- 
pria, pois que isso melindra- 
ria o Governo do Maranhão. 
Entretanto, garantiu, se o 
município de Imperatriz con- 
seguir com o governador 
maranhense a assinatura de 
um convênio nêsse sentido, 
o problema será imediata- 

mente solucionado pois até 
o Engenheiro encarregado 
de abastecimento de águas 
no Pará já está autorizado a 
trazer o líquido até o Mara- 
nhão uma vez firmado o a- 
côrdo entre os dois govêr- 

noo. Frisou ainda o dirigente 
paraense que isso tem que 
ser conseguido o quanto an- 
tes, pois que êle está pres- 
tes a deixar o mando do 
seu Estado. 

Elementos de destaque no 
Itinga do Maranhão estão 
tentando obter a assinatura 
dêsse convênio, através da 
intervenção do município de 
Imperatriz. 

Casas para 

funcionários 

Na mesma festividade o 
Gov. Alacid Nunes anun- 
ciou que já autorizou a cons- 
trução naquêle povoado pa- 

raense de casas para todo o 
funcionalismo estadual ali 

fixado, bem como p a r a a 
instalação das repartições 

públicas estaduais. Autorizou 
ainda a instalação da rêde 

elétrica no Caboré. O gera- 
dor já está no local. 

Ginásio de Porto Franco, o 
Dr. Mário Ferraz, Diretor do 
mesmo, declarou-nos que 
passara a funcionar no pe- 
ríodo noturno em atendimen- 
to à matricula de elevado 
número de pesssoas adultas 
e de comerciarios que não 
podem freqüentar as aulas 
no período diurno. 

Policia garantiu 

a ordem 

Merece louvores a ativi- 
dade da polícia militar em 

Imperatriz no que toca à 
fiscalização dos festejos de 

carnaval. O destacamento 
foi visto em ronda constante 
nos diversos pontos da cida- 

de, fiscalizando e prevenin- 
do, bem assim detendo al- 
guns foliões mais exagera- 

dos. Considerados os poucos 
recursos de que dispõe o 

destacamento local, a atua- 
ção policial pode ser consi- 

derada bastante eficiente 
sob êsse aspecto. 


