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ANO III Imperatriz (Ma.), 27 de Abril de 1973 N0. 147 

APELO 

Se você te.n objeto, foto ou documento com valor histó- 
rico para a cidade de Imperatriz, encaminhe-o à Secretaria de 
Educação. 

Você estará cooperando para Representar sua cidade no Mu- 
seu Histórico e Artístico do Maranhão; a ser inaugurado no dia 
28de julho pelo presidenteEmilio Gprrastazu Mediei, em S.Luiz. 

COLABORE NA REPRESENTAÇÃO DE SUA CIDADE 

Iniciada coleta de lixo Imperatriz 

. 
Desde segunda-feira, quase 

20 mil quilos de lixo estão sen 
do coletados ças ruas princi- 
pais de Imperatriz. A medida 
foi tomada pela Prefeitura Mu- 
nicipal em vista da urgência 
em aliviar os detritos que se 
acumulam na cidade, prejudi- 
cando seriamente a saúde do 
povo. 

Em principio o trabalho de 
coleta será feito por dois cami- 
nhões e dentro dos próximos 
dias a Prefeitura deverá assi- 
nar um convênio com empre- 
sas particulares, alugando mais 
dois veículos para este fim. 

CESTOS 
Além desta medida, a equipe 

de Comunicações Sociais do 
Projeto Rondon, anunciou a- 
través de reuniões com os pro 
fessores e jovens da comunida- 
de, a colocação de cestos de li- 

xo em cada cruzamento de 
ruas. 

Entretanto a implantação de 
cestos de lixo nas esquinas não 
deverá ser feita imediatamente 
desde que o prefeito municipal 
espera regularizar as verbas de 
despesa para iniciar a compra. 

O objetivo da Prefeitura Mu- 
nicipal ao colocar os cestos nas 
esquinas é facilitar à comuni- 
dade no agrupamento aos de- 
tritos e auxiliar os caminhões 
na coleta, evitando a passagem 
por todas as ruas. 

CAMPANHA 
Um dos grandes preocupados 

com as 20 toneladas de lixo 
depositados diariamente nas 
ruas é o Serviço Federal de 
Habitação e Urbanismo — Ser- 
fhau. Durante alguns meses 
seus técnicos elaboraram um 

| trabalho abordando as conse- 

qüências sanitárias e sociais 
que o lixo de Imperatriz poderá 
causar aos 60 mil habitantes. 

Depois de computados os da- 
dos e equacionado o problema 
o Serfhau solicitou a ajuda dos 
estudantes de Comunicações so- 
ciais da Universidade Federal 
do Paraná, para o lançamento 
da Campanha de Coleta do Lixo. 

Coube aos rondonistas a par- 
te teórica da Campanha, ou se- 
ja, a conscientização das conse- 
qüências advindas do lixo mal 
destinado (verminoses, doenças 
infecciosas, malária com a co- 
laboração dos professores pri- 
mários, veículos de comunica- 
ção e participantes da Ação 
Social e Prelazia de Impera- 
triz. 

PREOCUPADOS 
Em diálogos mantidos com 

algumas pessoas residentes na 

cidade, os universitários de- 
monstraram sua preocupação 
com o volume de lixo exposto 
diàriamente nas ruas. Em ape- 
nas uma semana sem coleta, 
mais de 140 mil quilos de detri- 
tos são jogados nos cantos das 
casas, bueiros, matos e ruas. 

Somente para limpar a cidade 
dos acumulos havidos antes da 
coleta, a Prefeitura Municipal 
terá o seu trabalho duplicado, 
embora ainda esteja com ape- 
nas dois veículos. 

Para as autoridades médicas, 
o lixo de Imperatriz tem repre- 
sentado uma séria ameaça à po- 
pulação e causado até mesmo 
a morte de pessoas mais sensí- 
veis às doenças geradas por êle 
O lixo é um grande atrativo 
de moscas, que quase sempre 
são portadoras de males como 
a malária e febre amarela. 

COMO AJUDAR? 
O Serfhau no trabalho ela- 

borado sobre o lixo de Impera- 
triz lembrou que alem da Pre- 
feitura Municipal executando a 
coleta, somente os moradores 
de Imperatriz poderão ajudar 
diretamente no extermínio do 
lixo. 

Com isto, eles solicitam a 
colaboração do povo, ajuntando 
o lixo e colocando-os em al- 
gum depósito para posterior 
coleta dos caminhões. Este de- 
pósito poderá ser uma lata ou 
mesmo um caixote de madeira 

Os caminhões estão percor- 
rendo as ruas durante o perío- 
do da manhã e tarde. Para 
não acontecer a perda de tem- 
po, é solicitado também que o 
deposito de lixo fique bem vi- 
sível junto às residências. 

Mais de 300 crianças são 

as beneficiadas com nova 

escola primária da cidade 

Mais trezentas crianças foram 
beneficiadas neste ano 
através do convênio firmado 
entre a Secretaria de Educação, 
Escola Técnica de Comércio e 
«Campus Avançado». Estes órgãos 
criaram mais uma escola 
primária na cidade. Logo 
após abertas as vagas 
já haviam crianças suficientes 
para preenchê-las (pag. 4) 

Delegacia de Imperatriz: 

queixas são constantes e 

os furtos e roubos também 

Diariamente estão ocorrendo 
coisas diferentes na 
delegacia de Imperatriz. 
Neste número, «O Progresso» 
relata fatos constatados em 
apenas uma manhã. Desrespeito, 
maus tratos, furtos e 
homicídios foram os casos 

atendidos pelo delegado 
em poucas horas, (leia na pag 4) 

Postos a serem instalados 

pelo «Campus» darão 

solução à saúde e pecuária 

Dois postos, um de higiene e 
outro de inseminação artificial 
são as duas medidas tomadas pelo 
«Campus Avançado» de Imperatriz 
para solucionar alguns problemas 
que afetam a cidade. O posto 
de higiene substituirá o 
Pronto Socorro Municipal há 
muito tempo fechado e o de 
inseminação artificial melhorará 
o nível genético do gado (pag. 4) 

«A rede de esgoto sanitário de Imperatriz começa a ser 
instalada em fins de maio», foi o que declarou o Preteito da 
cidade. Em recente reunião com a diretoria da CAEMA, em São 
Luiz do Maranhão, ficou confirmada a concessão dos direitos 
àquela empresa para a instalação dos esgotos, aliás tão neces- 
sários a cidade que cresce. O mais importante é que a ca- 
nalização dc.s esgotos será feita em toda a cidade e levarrá em 
resíduos até uma estação de tratamento, onde, após tratados 
poderão ser aproveitados para outros fins. 

Terminada a canalização, fica solucionado também o pro- 
blema de agasalho das águas pluviais e será feito o nivela- 
mento das ruas, o que ira minorar os transtornos causados à 
à população pelas enormes «crateras» que tomam conta da 
cidade. 

Fica também a cargo do CAEMA a abertura de vários 
poços artesianos que deverão abastecer de agua as localidades 
de Açailandia e Trecho Sêco. 

Para melhoria das ruas asfaltadas, a novidade: todos os seus 
buracos serão tapados nos próximos dias com material ja à 
disposição da Prefeitura. 

Por uma semana Imperatriz, será 

Centro Agropecuário da região 

De seis a treze próximos, Imperatriz vai reviver um dos 
maiores acontecimentos agropecuários da região É a V Expo- 
sição-Feisa Agropecuária de Imperatriz, que promete superar 
em atrações todos os acontecimentos anteriores. 

A promoção é do Sindicato Rural de Imperatriz e Secre- 
taria de Agricultura do Estado do Maranhão, contando com o 
apoio financeiro do Banco do Brasil, Banco do Estado, Banco 
da Amazônia e Banco Brasileiro de Descontos. 

A pecuária será o ponto alto desta V Exposição, que tam- 
bém oferecerá aos visitantes} diversões como as já famosas va- 
quejadas». 

-ü 

SINDICATO MAIS FORTE 

Por outro lado, o Sindicato Rural de Imperatriz continua 
a desenvolver intensa campanha de reestruturação, com am- 
pliação do seu quadro de associados. Em apenas quinze dias. o 
número de sócios passou de 62 para mais de 200. 

Equipes de agropecuaristai. continuam percorrendo o in- 
terior do município. Em visitas aos produtores, eles buscam cons- 
cientizá-los da necessidade de aumentar número de associados 
e com isto fortalecer a entidade de classe. Os resultados estão 
sendo vistos com otimismo, prevendo-se que para breve o Sin- 
dicato venha a contar com cerca de 500 associados. 

Participe das comemorações de 1° de MAIO 
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Vantagens da SERME: 

Saúde-Segur ança-V ida 

Diversão e Prêmio 
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SOCIEDADÉ MARANHENSE 
MÉDICOS 

DE SERVIÇOS 

SAÚDE 
Assistência Médica; Serviços profissionais. 
Assistência Hospitalar; Pediatria, Partos. Cirurgia de Urgência, 
exames de laboratórios e radiografias. 
Assistência Dentária; exame odontologico inicial, exodontia (ex- 
trações) obturação provisória, obturação plastica, restauração 
a amalgama, odonto-pediatria, aplicaçáo de ílurêto, periodontia, 
tartarotomia, limpeza de dentes e RaIO X. 

SEGURANÇA 
Assistência Jurídica; Serviços profissionais. 
Assistência Social; Serviços profissionais. 

DIVERSÃO 
Com a sua carteira de Sócio você e seus dependentes legais tem 
acesso ao CLUBE DE CAMPO dá SERME, situado na estrada de 
Sfio José de Ribamar km 11. Logo após a Quimicanorte. 

VIDA 
Auxilio funeral para o socio Cr$ 3.000,00 
Auxilio funeral para a Esposa ou Companheira Cr$ 1.500,00 
Na SERME você escolhe o médico de sua preferência e é atendi- 
do no seu consultório particular. 

Desconto de 5% na compra de qualquer medicamento nas farmá- 
cias CEVTRAL mediante apresentação da carteira de socio. 
Pense na saúde. Elaé a maior riqueza que temosl 
Evite emergêncial Procure em tempo a SERME 
Adquira o direito de ter saúde! 
Com a SERME nem a morte lhe assustai 

PRÊMIO 
Assocíando-se a SERME você ganha inteiramente grátis um lo- 
te com 10 x 30 
Procure os nossos Escritórios à Av. Getulio Vargasll344 Fone 135 

Edital de praça de bens 

O Dr. José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da le Vara da Co- 
marca de Imperatriz, Estado do Maranhão, etc. 

Faz saber aos que o presente edital virem, dele conhecimento tive- 
rem ou interessar possa que, no dia 30(trinta) do corrente mês de abril, às 
10 horas, na sala das audiências dêste Juizo, Des. Tácito Caldas, à Traves- 
sa Urbano Santos, nesta cidade, sob a presidência dêste Juízo e pregão de 
Porteiro dos Auditórios, serão levados a venda e arremataçâo os bens pe- 
nhorados a Francisco Freire de Oliveira e sua mulher, ca ação executiva 
que |he move Domingos Ferreira da Silva, a quem mais der e maior lance 
oferecer sobre o preço da avaliação de Cr$ 3.000,00(três mil cruzeiros), o 
seguinte imóvel: - Um(l) terreno nesta cidade, à Alameda Brasília, antiga 
e ora Av. Getulio Vargas, medindo 6(sel8) metros de frente por trinta(30) 
ditos de fundos, limitado à direita de quem sai pela casa de Francisco Ro- 
drigues de Oliveira e à esquerda com a casa de propriedade do mesmo 
executado, que foi de João Venâncio. registrado no competente livro 3-C, 
transcrição das transmissões, às fls. 119, sob número de ordem 3 883, fren- 
te para o Sul e fundos para o Norte, que se e ncontra depositado em poder 
do mesmo executado. Quem, pois, o dito Imóvel quizer comprar, no dia, 
hora e lugar acima referidos, em dinheiro à vista, ou sinal de 20% (vinte 
por centro), devendo neste caso integralizar o seu lanço dentro do prazo 
de quarenta e olto(48) horas, sob pena de perder o sinal dado, E, para os 
deviíos fins de direito mando passar o presente edital pelo prazo de "0 
(vinte) dias, que será afixado no lugar de costume e publicado no '"O PRO- 
GRESSO" desta cidade. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Esta- 
do do Maranhão, aos três dias do mês de abril do ano de hum mil nove- 
centos e setenta e trê3(03/04/1973). Eu Rosseny da Costa Marinho, Escrivão 
do Io. Ofício, datilografei e subscrevi. 

Dr, José de Ribamar Fiquene. Juiz de Direito da la. Vara 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO INPS) 

D*, arl os Gomes de AmorinvDr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA &ERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LaBORATORIO - RASO X 

Rua Frei Manoel P.-ocópio, 95 —Imperatriz—Maranhão 
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Res. Trav, Luís Domingues, 1.845 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Negocio de ocasião 

Vende-se 1 máquina de be- 
neficiar arroz, «Lucato», com 
capacidade de 10 sacos por hora, 

1 peneirão «Zacarias» n^ 1, 1 
motor elétrico marca Amo, 25 

HP, 1 chave compensadora, 25 

HP com relê de 30 HP, todos 
semi-novos. Vende-se á vista 

ou em condições. 

Tratar com Jecy Marinho, á 
Rua Ceará, 1410 ou pelo tele- 
fone 456. 

Anuncie em «O Progresso 

HOSPITAL SAQ RAIMUNDO 

Av. Gétúlio Vargas n0 I2l'9 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTI (JLAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LABOHATÚRIO DE AMALSES CLÍNEAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Cirurgia do - Abdomem - Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Oríopedia— Der- 
mato cgia— Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario d© oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

HRMRZEM 

Ni r>.. 
O 

TECIDOS E ELETRO 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 



EERAL DE «ATIVO E PASSIVO» ENCERRADO EM 31 DE OEZEMORO DE 1.973 

\ 

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

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

ATIVO 

DISPONÍVEL 

CAIXA 
Saldo desta conta 
BANCOS C/MOVIMENTO 
Idem, idem, idem 
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 
TÍTULOS A RECEBER 
Saldo desta conta , 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
SUDAM 
Saldo desta 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 

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 

PASSIVO 

NÃO EXIGIVEL 

CAPITAL 
Valor do registrado 113.000,00 
FUNDO DE RESERVA LEGAL 
Saldo desta conta 11.039,94 
Fundo p/Renov. de Equipamentos 
Saldo desta conta 11,039,94 
Linhas em Consseção 
Idem, idem, idem 191.800.00 326.879,88 
EXIGIVEL 
Fornecedores 
Saldo desta conta 34.355,30 
Gratificações a Pagar 
Idem, Idem, Idem 3.715,74 
DONATIVOS E GRAT. A PAGAR 
Idem, idem, idem 3.715,74 
LUCROS E DISTRIBUIR- 
Idem, idem, idem 1.102,36 42.889,14 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 
Caução da Diretaria 
Valor desta conta 1.200,00 

A Transportar 370.969,02 

LUCROS EM SUSPENSO 
Lucros e Perdas 
Saldo do exercício anterior 93.935,59 
RESULTADO DO EXERCÍCIO 
Lncros e Perdas 
Lucro líquida verificado nes- 

59.451.86, te exercício 524.356,47 
Soma do Passivo 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 Licinio da Rocha Cortez 
Presidente Tesoureiro 

José A. Carvalho Salustiano Vieira Silva 
Secretário Téc. em Contabilidade 

C.R.C. — Ma. 1.886/S 

DEBITO 

ENCARGOS DO EXERCÍCIO 
Honorários da Diretoria 
Saldo desta conta 14.150,00 
Honc.rários, Diversos 
Idem, idem, idem 3.300,00 
Ordenados 
Idem, idem, idem 31.003,00 
Previdência Social 
Idem, idem, idem 11.437,32 
Fundo Comum de Prev. Social 
Idem, idem, idem 7.971,66 
Depósitos Obrigatórios 

2.409,02 Idem, idem idem 
Despesas c/Instalações 

9.389,00 Idem, idem, Idem 
Material de Escritório 
Idem, idem, idem 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, idem 
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/ exercido 
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 

. 2.304,7í} 

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 
Lucro 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 

6.35J,(»0 

350,00 125.012.64 

128.900,00 

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

lmperatriz-Ma., 31 de dezembro de 1972 

Pedro Américo de Sales Gomes 
Presidente 

José A. Carvalho 
Secretário 

Licinlo da Rocha Cortez 
Tesoureiro 

Salustiano Vieira Silva 
Téc. em Contabilidade 

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

RELATÓRIO DA DIRETORIA 
- *3 11 Senhores Acionistas 

Cumprindo disposições legais e Estatutárias, temos a satisfaçSo de submeter à a- 
preciação dos senhores Acionistas, o BALANÇO GRELA, DEMONTRAÇAO DA CONTA 
LUCROS E PERDAS e PARECER DO CONSELHO FISCAL, relativos ao exercício 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. ™ -18 

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 DE CARVALHO 
Diretor Secretário 

Parecer do Conselbo Piscai da Telefônica de Imperatriz S/A - «íüliMSfl». 

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 exercício 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 

Imperatriz, 07 de abril de 1973 

Guilherme Cortez 
José Gomes de Arruda 



Para substituir o Pronto 
Socorro Municipal t^ut liá 
muito está fechado, e as- 
sim não cumprindo com 
sua função 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 
mobiiiamente do Posto de 
Higiene. 

0 Fosto atenderá na va- 
cinação. educação sanf- 
tária e assistência à e- 
ternidade da região. 

Telefônüca de Imperatriz S/A- Telimsa 

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

Hor outro lado, a cida- 
de de Jmperatríz terá o- 
porturôdade 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—O TU—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 
1 alpo- 

ido 
seja aprovado. 

deram 
todo ajpoio ao projeto es- 
perando apenas que esse 

A concretização desse 
posto de reprodução e 
inseininação artificial de- 
pendi apenas da aprova- 
ção da Coordenação Ge- 
ral do Projeto Kondon a 
sede em Brasília. 

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

nossa séde social à Av. Dorgival Pinheiro de Souza. 889 
os documentos a que se refere o artigo n9 99 do Decre- 
to Lei nQ 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 Sales Gomes 

— Diretor Presidente — 

S/A Rádio Cultura de" Impara triz 

m mi írezeiilas crianças 

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 matri- 

cules, 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. 

Av. Dorgival Pinheiro de Souza, 1.665 
Imperatriz — Maranhão 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
1§ 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 interessar 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 

Comentan 

JURIVÊ 

do 

Novo aumento que acai-retará novos aumentos está progra- 
mado para vigorar a partir de Io. de maio: a gasolina terá alta 
entre 4 e 7%. forçando consequentemente o aumento de f -stes e 
outros. 

☆ 
Ii^ormam-nos qua o Gabinete do Prefeito Municipal enca- 

minhou à apreciação da edilidadd inúmeros projetos de lei de alto 
interesse administrativo. Consta, também, que a Câmara não vem 
recebendo presença? suficientes para a apreciação da matéria rece- 
bida. íírAuslve dma de auxilio à Feira Exposição local. 

☆ 
Os Bancos locais estão oferecendo planos altamente seduto- 

res aos .j^cuaristas locais para a compra de matrizes bovinas. Em- 
préstimo:! altos a prazos longos, sem muita papelada. 

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

3a. série do Colégio Comercial Gonçalves Dias já escolheu para 
seu patrono o Dr. José Delflno Sípaúba 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-Brasilia- 

Anápolis está na mira da Embiatel Quanto à TV, as esperanças 
são remotíssimas considerado o alto custo de construção e equipa- 
mento de torres retransmissoras, 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. 
onários demitidos. Reina expectativa em torno d ) pronunciame:.vO 
do juiz da za. vara a quem caberá o julgamento. 

☆ 
Num futuro não multo distante Imperatriz será abastecida 

com água do Tocantins. Já existe a verba para a construção da Es- 
tação da 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, n^ 
1432, registrou queixa na De- 
legacia de Policia local con 
tra a meretriz Lialete Dias, 
proprietária de um cabaré 

j na mesma rua. Segundo o 
1 queixoso, morador era frente 
| ao cabaré, estava havendo 
desrrespeito constante para 
com"as famílias prómas. Sen- 
do reconhecida a veracidade 
do lato, Meletriz foi recolhi- 
da ao xadrez. 

Centrais Elétricas do Maranhão S.A. 

«A CENTRAIS ELÉTRICAS DO MARANHÃO S.A. 
CEM AR, 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». 

Telefônica de Imperatriz S/A- Telimsá 

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

1- Convocação 

■ 
Atenciosamente, 

Nildo Pereira da Encarnação 
Gerente do ER/Imp. 

Nüíi) Bossa Stiow-ft 

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

gem do Conj. Bossa Sho v. Res, 
de mesas na Secreta via do clu- 
be 

São convidados os senhores acionistas a reunirem-se 
em Assembléia Geral Ordinária, às 20 horas do dia 30 
de abril, proxirao 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 PARE. ER 
DO CONSELHO FISCAL. 

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

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

d) E o que ocorrer. 

su- 

Imperatriz (Ma), 27 de março de 1973. 

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

Júlio Antonio dos Santos, 
residente à rua Dr. Dorgival! 
Pinheiro, n0. 1072, armado i 
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 ao 
xadrez. 

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- . 
çao. 

ÂdaTto Tomaz de Sousa 
perdeu a carteiro com todos 
os documentos. Quem en- 
contrar deverá devolve-los 
à Avenida Getúlio Vargas 
n0 Ll26,na Calçadeira Re- fl 
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 suas 
funções. 


