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ANO I Imperatriz (Ma.), 25 de outubro de 1970 N0. 26 

GOVERNADOR ELEITO SAÚDA IMPERATRIZ 

De passagem por esta cidade, integrando a caravana da Aliança 
Kenovadora Nacional, S. Excia. o Governador eleito do Maranhão, Dr. 
Jrearo Neiva de Santana, recebendo a visita de «O Progresso» enviou 
a seguinte mensagem 

AO POVO DE IMPERATRIZ 

'Desejo em primeiro lugar saudar a população da cidade mais pro- 
gressista do Estado do Maranhão. 

Filho do sertão, provavelmente o primeiro sertanejo escolhido para 
dirigir os destinos de nosso Estado, terei as minhas vistas particularmente 
voltadas para esta região, tendo como objetivo essencial integrá-la por 
intermédio de um largo programa de transportes e de comunicações e pela 
presença permanente da ação do Governo na comunidade maranhense. 

Como talvez seja do conhecimento de todos, a tônica do meu governo 
será o desenvolvimento agro-pecuário que é ao nosso ver a vocação na- 
tural do nosso Estado; e esta área está espscialmente dotada para a apli- 
cação desse programa. 

Quero por intermedie dêste vibrante jornal responder ao apêlo que 
em comício ontem me dirigiu o deputado Henrique i a Roque, referente ao 
problema de energia elétrica nesta cidade. Haveremos de resolvê-la não 
apenas com a ação do Governador mas com a cooperação de nossos repre- 
sentantes do Senado e na Câmarr Federal, na Assembléia Legislativa do 
Estado e na vâmara de 1 ereadores e, sobretudo, do povo de Imperatriz 
que a 15 de novembro elegerá para o Senado José Sarney e Alexandre 
Costa; reconduzirá à Gamara de Deputados o deputado Henrique La Rocque 
com votação consagradora a que ele faz jús por sua dedicação aos proble- 
mas de Imperatriz, e elegerá para a Assembléia iegislat va do Estado o 
Dr. Antonio Régis, bem assim a Câmara de Vereadores de Imperatriz o 
que criará condições para resolvermos os problemas mais cruciantes des- 
ta cidade. 

Imperatriz, 22 de Outubro de 1.970 

PEDRO NEIVA DE SANTANA 
Governador Eleito do Maranhão 

Eni» Mário na Belém-Brasília 

CENTRO DE INSTRUÇÃO EM IMPERATRIZ 

De "O Popular" de Goiâ- 

nia, edição de 13 do corren 

te colhemos: 

«O Ministério da Educação 
promoveu pesquisas na área a- 
brangida pela Beiem-Brasilia 
visando a implantação de um 
sistema educacional adequado 
à região, com o objetivo de fi- 
xar ao solo uma popuiação de- 
finida, possibilitando ' o desen- 
volvimento das riquezas locais 
e integrar a terra e o povo no 
contexto nacional. 
O projeto de criação desta estru- 
tura educacional que se encontra 
em fase final de estudos, abrange 
mais de 80 localidades existen- 
tes às margens da rodovia Belém- 
Brasília, sendo 52 cidades e vá- 
rios povoados no Estado de Goías 
16 no Maranhão e 16 no Pará, com 

uma população flutuante de 2.565 
mil habitantes. 

O sistema a ser implantado prevê 
a difusão dos conceitos básicos 
de agricultura, alem da criação 
de Centros de Treinamento A- 
grícola, campanha de mão-de- 
obra e cursos volantes. Poste- 
riormente, serão instaladas es- 
colas agrícolas para formação 
de instrutores, clubes agrícolas, 
implantação de escolas-fazenda 
organização das cooperativas 
de produção. 

Os Centros Instrutivos serão 
localizados nas regiões de Aná- 
polis, Ceres, Gurupi Araguaina 
Imperatriz e Castanhal. O pes- 
soal recrutado para os Centros 
fará rodízio, podendo &er uti- 
lizados recursos humanos de 
Brasília, Goiania, São Luis ou 
Belem 

FORTUNATO MACÊDO 

Enviamos nossos parabéns ao Sr 
Fortunato Bento macêdo, digno 
chefe do Posto ae Rendas Federais 
nesta cidad.e, que ontem aniversari- 
or. O nataliciante foi cumprimenta- 
do por seus parentes e grande nú- 
mero de amigos. 

Guanabara 

apura no dia 15 

Pela primeira vez no Bra- 
sil uma unidade da federação 
no caso a Guanabara, conhe- 
cera os resultados de uma 
eleição no mesmo dia da co- 
leta dos votos. Isso se deve- 
rá a apuração do pleito pelas 
mesma receptoras de votos, 
fato que lambem ocorrerá 
em párte dos distritos elei- 
torais de São Paulo e da ca- 
pital gaúcha. 

Pleito definido no Maranhão 

Destaca a imprensa sulina que 
"deputados da agremirção go- 
vernistá no Maranhão |que aca- 
bam de de retornara a|Brasília 

afirmam que "o quadro suces- 
sório na Estado está definido, 
sobretudo no que diz respeito 
aos candidatos ao Senado Fe- 
deral: A ARENA elegerá o ex- 

governador José Sarney e o 
MDB o Sr. Epitácio Çafeteira." 
Prosseguindo em seus comen- 
tários acha o jornal (Çorreio 

Brazilienze) que a ala coman- 
dada por Millet elegerá os de- 
putados Henrique La Rocque, 
Nune Freire e Eurico Ribeiro; 
a ala de Sarney eleeerá João 
Castelo, Pires Sabóia e José 
Sousa ( ? ). O MDB, segundo 
ainda esse noticioso, tem ga- 
rantida a reeleição de Freitas 
Diniz. 

A propósito do St. Epitácio 
Çafeteira conta o mesmo jor- 
nal que aquêle candidato, até 

CENSO PARCIAL 

REVELA AUMENTO 

Os dados parciais do Cen- 
so Geral, apurados até 15 
do corrente já demonstram 
quem o Brasil está com po- 
pulaçã bem maior que a re- 

o dia 17 havia percorrido 98 
dos 128 municípios do Mara- 
nhão em propaganda; e que 
nessa viagem usa como argu- 
mento principal a sua (dêle) 
pobreza e o seu populismo: "En- 
quanto Sarney chega de Gá- 
laxie ou de avião às cidados do 
interior, o candidato da oposi- 
ção viaja numa Kombi do ano 
1,964 que — dizem — está ca- 
indo os pedaços. 

política 

Sarney e La Rocque fumaram o cachimbo da paz. 
No comício realizado em Imperatriz Sarney fêz questão de 
frisar que o candidato da Arena nesta cidade é o dep. 
La Rocque que tem como seu companheiro Dr. Antônio 
Régis. 

Bastante concorrido o comício da ARENA, com vários 
oradodes lutando pela preferência do eleitorado. Quando 
Sarney iniciou seu discurso a praça Tiradentes que é ilu- 
minada por rêde particular ficou de repente às escuras, dan- 
do ensêjo a que populares perguntando ao ex-governador 
''onde está a luz"?-Aproveitando a oportunidade, La Rocque 
dirigiu-se ao Governador Pedro Neiva de Santana para pe- 
dir que Imperatriz seja dotada de energia elétrica. 

A candidata do M. D. B, Dra. Ruth seguiu para Riachão 
onde foi receber apôio daquela cidade. Antes, passou por 
Pôrto Franco que já se definiu pela candidatura da mesma. 
Também esta, em entedimentos com correligionários de Bal- 
sas. Em Carolina já tem à apoia-la os candidatos à vereança 
local pelo M.D.B. 

★ 

Em reunião com a direção do M.D.B. local 15 dos 
candidatos a vereador definiram-se pela candidata Ruth; 
12 dêles apoiam Burnett para a Câmara Federal, ficando 
os demais com Freitas Diniz. 

Curiosa a " alergia ' dos geradores de luz da região por 
determinados grupos políticos. Em Imperatriz a rêde ( que 
não é a do municipio) pifou quando Sarney discursava. Já 
em Porto Franco o gerador é elérgico ao M. D. B. Deu "pane" 
no comício de Cafeteira e quando da realizazão do comício 
feito por Burnett e Dra. Ruth a luz "falhou" únicamente na 
rêde que iluminava o clube onde se realizava uma festa dan- 
çante do M. D. B. ficanda o resto da cidade iluminado até o 
fim do baile que a ARENA ofereceu a seus adeptos em ou- 
tro setôr. Estranha ocorrência. 

Demonstrando sua preferência por La Rocque a assistência 
do comício da ARENA em Imperatriz manifestava-se ruido- 
samente sempre que se falava naquele candidato e especial- 
mente quando êle próprio foi ao microfone. Enquanto isso 
não houve aplausos para Castelo, mesmo quando este 
discursava, 

Panificadora 

Dular Ltaa. 

Amanhã, às 11,00 horas, em nos- 
sa cidade' será inaugurada mais 
uma importante indústria. Tra- 
ta-se da Panificadora DULAR 
Ltda., que está equipada com 
modernas máquinas e instalações 
dentro dos requisitos exigidos 
pela higiene. É um empreendi- 
mento dos industriais Diomedes 
Luiz da Silva e Ernesto Már- 
tires. Além do fabrico de pães, 
haverá também o serviço de 
confeitaria e lanchonete. Ã nova 
emprêsa está situada no centro 
comercial da cidade, em frente 
a Loja Viana. Nossos parabéns 
aos seus organizadores: 

velada n o recenseamento 
completo de 1.960. Até aqui 
a população contada chega 
a mais de 74 milhões de 
habitantes contra 70.967,185 
naquêle ano. 

«REALIDADE» em Imperatriz 

Em trâsito para Belem, vin- 
dos de São Paulo, deram-nos o 
prazer da visita a esta redação 
os jornalistas, Luiz Edgar de 
Andrade, Luizi Mamprim e 
Humberto Trevizan, componen- 
tes da grande equipe da revis- 
ta nacional "REALIDADE". 

Esses repórteres estão colhen- 
do elementos para um trabalho 
sobre a rodovia Belem Brasília 
em sua grande revista. 

«Noticias de Marabá» 

Circulou naquele cidade pa- 
raense o primeiro número do 
noticioso mensal com o título 
epigrafado, sob a responsabili- 
dade do veterano jornalista 
J. C. Rocha.— O jornal, como 
diz fl sua própria apresentação, 
traz tudo sôbre a construção 
da rodovia Transamazônica", 
com farto noticiário sôbre as 
atividades das firmas construto- 
ras da estrada e uma série de 
pronunciamentos de altas auto- 
ridades federais alusivos àquela 
rodovia. 

Parabéns a "Noticias de Ma- 
rabá" a que desejamos brilhan- 
te existência. 

Segundo esses dados par- 
ciais, no dia 15 de outubro 
estavam recenseados no Ma- 
ranhão 1.915.098 pessoas; 
Goiás com 2.367.685 e Pará 
com 978.070. 

Seqüestradores 

mataram Ministro 
Os separatistas de Quebec 

(Canadà( devolveram o corpo 
do Ministro Pierre Laportan- 
teriormante por êles seqües- 
trados. Foram debaldes to- 
dos os esforços do governo 
Canadense para regastar 
com vida o seu auxiliar. A 
noticia foi dada através da 
redação de um jornal por 
um telefonema anônimo 
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IMPERATRIZ "1.969" MARANHÃO 

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS & PERDAS 

DEBITO CREDITO 

DESPESA GERAIS. Sendo: 
DESP. DIRETAS VEiC. NOVOS 

Desp. c/venda.Veíc. Novos 535,00 
Fretes & Carretas 1.928,07 
Propaganda Promoções 1.577,01 
Imp. Circ. Mercadorias 34.795,54 

DESP. DIRETAS-PEÇAS 

Fretes à Carretos 1.157,78 
Material Consumo 7,00 
Seguros Diversos 42,02 

DESP. DIRETAS-SERVIÇOS 

Salários Ordenados 458,40 
Conta Prev. Social 49,70 
Ferias Avso. Prévio 36,66 
Ferramenta pouca duração 652,70 
Material Consumo 706,01 
Propaganda Promoções 30,00 

DESP. ADMINISTRATIVAS IND. 

Salários e Ordenados 2.730,34 
Cota Prev. Social 3,261,89 
Fundo G.T. Serviços 226,20 
Gastos Div. Funcionários 553,00 
Gratificações 97,47 
Honrários Pro-Labores 11.700,00 
Viagens Representações 912,69 
Impressos Mal. Escritório 4.200,73 
Material Limpesa 36,20 
Despesas Post. Telegráficas 47,21 
Despesas Telefônicas 572,80 
Associações Donativos 328,34 
Jornais e Revistas 10^00 
Imposto de Renda 1.528,28 
Imp. Predial Territorial 70^00 
Desp. Bancárias 11.662,45 
Juros Pagos 4.777,20 
Despesas Legais 1.287Í50 
Serviços Profissionais 5,00 
Conservação de Edifícios 133,00 
Conserv. Moveis Utencilios 88,00 
soMA  "83720449 
Dividendos ou Lucros a 
Distribuir, exercício 1.969 4.942,50 
TOTAL  "8ãl4p9 

VEÍCULOS NOVOS 

Lucro bruto/Conta 59.153,20 

VEICULO USADOS 

Lucro bruto n/conta 1.000.00 

PEÇAS V -W. 

Lucro bruto n/cónt. 16.740,59 

CQM8, LUBRIFKANTES 

Lucro bruto n/conta 1 260,48 

ACESSÓRIOS 

Lucro bruto n/conta 228,70 

OUTRAS MERCADORIAS 

Lucro bruto n/conta 6.185,00 

SERVIÇOS E REVISÕES 

Lucro bruto n/conta 654,80 

SERVIÇO DE MECANICA 

Lucro bruto n/conta 2.478,00 

LAVAGEM LUBR1FICAÇÃ0 

Lucro n/conta 444,00 

JURCS RECEBIDOS 

Lucro bruto n/conta 1,60 

88.146,69 

Oitenta e oito mil, cento e quarenta e seis cruzeiros novos 
e sessenta e nove centavos. 

OBS" A presente demonstração foi extraída do livro de 
Diário, n^ 03 fólha 169. 

Imperatriz, Ma. 31 de dezembro de 1.969 

ROBERTO CASSEMIRO DIAS 
Tec. Contabilidade - C.R.C.-1.624 

Dr. Carlos de Lael A. Braga 

Ginecologia e Obstetri- 
cia- Prevenção do Cân- 

cer Ginecológico 

Hospital São Vicente de Pauia 
Consultório Zona 1 Lote 03 
Horário das 7 ás 19 horas 
TAGUATINGA - BRASÍLIA DF) 
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IMPERATRIZ "1.969" MARANHÃO 

BALANÇO GERAL 

ATIVO PASSIVO 

IMOBILIZADO FINANCEIRAS 

Prédios, Benfeitorias 
Máquinas e Ferrramentas 
Móveis & Utencilios 

DISPONÍVEL 

Caixa 
Bco do Brassil 
Bco da Amazônia 
Bco Est. Maranhão 

REALIZÁVEL 

Veículos Novos 
Peças V. W. 
Outras Mercadorias 
Comb. Lubrificantees 
Investimentos 
Adiant0 Fornecedores 
Devedores Diversos 
Duplicatas a Receber 

COMPENSADO 

Bancos c/Cobrança 
Comp. Ativa Diversa 

Total do Ativo. 

NÃO EXIGIVEL 

17.970,52 Capital 
13.269,09 Reserva Legal 
24 686,57 
55 926,18 

2.540,14 
1.234,14 

336,19 
49,83 

4.160,30 

17.938,00 
35 817.51 
20.422,90 

2.232,70 
1.887,90 

183,51 
0,52 

' 84.452,01 
162.935,05 

46.630,86 
400,00 

80.000,00 
714,35 

80.714,35 

EXIGIVEL 

Lucro Exerc. Ant. 5.234,12 
C/Correntes Divs 200,00 
Prev.Social.Recolh. 68,47 
Títulos a Pagar 50.000,00 
Rec. Antecipado 3.500,00 
Foruec. Diversos 40.540,84 
Bancos C/Descont. 37.821.15 
Dividendos ou 
Lucro a Distrib. 4.942,50 

142 307,18 

COMPENSADO 

Endossos 
Caução Diretoria 

46.630,86 
400,00 

47.030,86 

47.030,86 

270 052,39 Total Passivo 270,052,39 

O presente balanço soma um total de Duzentos setenta 
mil, cincoenta e dois cruzeiros novos e trinta e nove centavos. 

"OBS" O presente Diário foi extraído, digo o presente ba- 
lanço foi extraído do livro do Diário n^ 03 folha" 168. 

Imperatriz, Ma. 31 de dezembro 1.96P. 

JOSÉ RBAMAR BRINGEL 
Diretor Superintendente 

Governadores querem 

antecipar posse 

Noticia-se que os Gover- 
nadores eleitos no dia 3 es- 
tão tentando antecipar as 
respectivas posses para o 
dia 31 de janeiro. Alegam 
.que isso permitirá a coinci- 
dência de mandatos entre 
governador e deputados, a- 
lém de evitar que os chefes 
do executivo encontrem or- 
namentos já em fase de e- 
xecução, parcialmente com- 
prometido, com os riscos 
portanto de prejuízos aos pla- 
nos de governo dos eleitos. 

Para Deputado 

Estadual 

Dr. ORLANDO MEDEIROS 

EDIIAL Dl PRIP 

O Doutor José Delfino Si- 
paúba, Juiz de Direito da 2a 

Vara da Comarca de Impe- 
ratriz, Estado do Maranhão, 
na forma da lei etc. 

FAZ SABER aos que o pre- 
sente edital virem ou dêle 
conhecimento tiverem, expe- 
dido dos autos ns 803/115 de 
Ação executiva, que se pro- 
cessa perante este Juizo e 
cartório do 1^ Ofício, que a- 
tecdeodo ao que lhe foi re- 
querido por Adolfo Cal Gil, 
e tendo em vista aos mais 
que dos autos consta, por 
despacho proferido aos re- 
feridos autos ás lis. 20 auto- 
rizou a veada, em hasta pú- 
blica, dos bens abaixo des- 
critos, com suas respectivas 
avaliações, pertence, tes a 
JOÃO AuVEb MESQUITA, 
que serão levados a público 
pregão de venda e arrema- 
taçâo, a quem mais der e 
maior lanço oferecer, acima 
das respectivas avaliações, 
pelo porteiro dos auditórios, 
ou quem suas vezes fizer, no 
dia 10 (dez) de novembro pró- 
ximo, ás 10,00 horas, na sala 
do fórum o imóvel seguinte;— 
UMA (1) casa residencial 
nesta cidade á rua Babaçu- 
lândia, (bairro entroncamen- 
to) com paredes de alvena- 
rias, coberta de telhas com 
piso de cimento, com 8 (oito) 
compartimentos, uma porta e 
duas janelas de frente, uma 
janela do lado esquerdo e ou- 
tra do lado direito, tôda re- 
vestida e pintada, com 10(dez) 
metros de frente por 40 (qua- 
renta) ditos de laterais e fun- 
dos, com ireme para o nor- 
te e fundos para o Sul, limi- 
tada a direita com casa de 
Elias Liarth e a esquerda, 
digo a direita com Jairo 
Monteiro Almeiaa, e a esquer- 
da com Elias Liarth de Frei- 
tas, avaliada em Cr$ 10.000,00 
(dez mil cruzeiros), registra- 
do sob. n0 5 668.— E para que 
chegue ao conhecimento dos 
interessados e ninguém pos- 
sa alegar Ignorância, man- 
dou expedir o presente edi- 
tal, que será afixado na sede 
deste Juizo, no lugar de cos- 
tume, e, por cópia publicado 
por 3 (três) vezes no sema- 
nário local. Dado e passado 
nesta cidade de Imperatriz, 
aos 19 (dezenove) dias do 
mês de outubro de 1.970. Eu, 
Rosseny da Costa Marinho, 
Escrivão substituto, o datilo- 
grafei e subscrevi. 

DR. JOSÉ DELFINO SÍPAÚBA 
Juiz de Direito 

ROBERTO CASSEMIRO DIAS 
Tec, Contabilidade - C.R.C: 1.624 

E D I 

JOSÉ RIBAMAR BRINGEL 
Diretor Superintendente 

A L 

O V I E —— Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quílôinntro 1 da 8IK - 11 — Foue Z70 — Imperatriz — Ma- 

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

O Doutor José Delfino Sípaúba, Juiz de Diieito da 
Segunda (29) Vara da Comarca de Imperatriz, Estado 
do Maranhão, Republicado Brasil, etc... 

. FAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE HASTA 
PUBLICA, em Segunda Praça, com o prazo de 20 dias vi- 
rem, ou deles conhecimentos tiverem, que, no dia 28 de 
outubro próximo do corrente ano às 10 horas, na sala do 
Fórum, para ter lugar o Leilão Público dos bens penhora- 
dos, para garantia do pag-amento reclamado na ação exe- 
cutiva que LEÔNCIO PIRES DOURADO, brasileiro, casado, 
comerciante, domicialiado e residente nesta cidade, à praça 
Lino Teixeira s/d. moveu contra NEWTON DE JESUS RÀ- 
MOS, brasileiro, casado comerciante, domiciliado e resi- 
dente nesta cidade à Av. Getúlio Vargas s/n, a saber; — 
UMA CASA, edificada em terreno pertencente à Prefeitura 
Municipal de Imperatriz, este medindo quatro metros e ses- 
senta centímetros (4,60 Mts) de frente poi* trinta (30) ditos 
de fundos coberta de telhas paredes de alvenarias, piso ci- 
mentado, com seis (6) compartimentos, uma porta e um por- 
tão de madeira, sita nesta cidade, à Travessa Benedito 
Leite s/n, limitando o terreno com José Rodrigues da Silva, 
à direita com Melquiades Gomes da Silva à esquerda, fren- 
te para o norte e fundos para o sul, e avaliado em quatro 
mil e quinhentos cruzeiros novos (4.500,00,. Quem pretender 
comprar o dito bem deverá comparecer no local, no dia e 
hora designados, afim de dar seu lanço ao porteiro dos Au- 
ditórios, que aceiiará o de quem mais oferecer. O comprador 
pagará à banca o preço da arrematação, comissão do por- 
teiro, escrivão, custas e respectiva Cart. E, para que se 
chegue ao conhecimento de todos os interessados e não 
aleguem ignorância, será o presente Edital publicado 3(três) 
vezes no semanário local e afixado na porta do fórum. 
Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos 14 dias do 
mês de setembro do ano de mil novicentos e setenta. Eu, 
Doracilda Ayres e Silva escrivã substitutadatilografei. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 

Juiz de Direito 

JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

ICOMARCA DE IMPERATRIZ 

Cartório do 2o Oficio 
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Imperatriz, 16 de Outubro de 1.970 

limo. Sr. 

Diretor de ' O PROGRESSO" 

NESTA 

Prezado Senhor 

Karajá Expresso Ltda., via do seu representante le- 
gal, vem a presença de V. Sa. solicitar dêste a publicação: 

Justamente quando a força de vontade, de perseve- 
rança e de desprendimento, trindade essa que nos põe no 
"ríng" da nova e dinâmica política rodoviária, vimo-nos na 
contingência de defender o nome de nossa emprêsa. 

O artigo publicado nesse jornal, edição de 11/10/70, 
contrário ao nosso espírito de luta em prol da coletividade, 
não tem a veracidade dos fatos, pois, acabamos de adqui- 
rir dois ônibos FNM, no afã de corresponder ao nosso im- 
portante mercado de passageiros. 

Não nos chocou a publicação por parte desse ór- 
gão publicitário, pois cônscios da justiça, sabemos muito 
bem que a conciência jurídica não é fruto do saber jurídico, 
mas do bom senso. E êsse órgão de divulgação está para 
isso e deve ser respeitado como veículo do interesse popular. 

Destarte, embuído, do mais alto espírito de colabo- 
ração com o Governo que sentiu que o "Brasil Grande" de- 
pendia do prestígio às longitudinais radoviárias, á uma das 
quais prestamos a nossa colaboração, solicitamos ao emi- 
nente Diretor divulgar ao público o nosso denôdo em servi- 
lo. Denôdo êsse que sempre esteve no frontispício de nossas 
aspirações em prol do progresso de Imperatriz e, obviamen- 
te, do seu extraordinário povo. 

Isto posto, reiteramos á V. Sa nossos protestos de 
elevada estima e consideração. 

Karajá Expresso Ltda, 

LINDOLFO FELICIANO DE BRITO 

NOTA DA REDAÇÃO;— Parabenizamos a direção do Expres- 
so Karajá pelo acréscimo de sua fro- 

ta e fazemos votos que agora com mais veículos novos, pos- 
sam ser evitados os atrasos que causaram a reclamação por 
por nós estampada. 

Mensagem aos Traba- 

dores de Imperatriz 

Dirigida pelo candidato a Vereador: Luiz Farias Cruz 

Confiado no espírito cívico e de classe, ao lado dos 
meus laboriozos colegas, que almejam aprimoramento e se- 
riedade no proposito de bem servir a nossa estremecida 
Pátria e em particular a nossa Cidade de Imperatriz, tudo 
em consonância com os postulados sadios que tem nos pro- 
porcionado a vitoriosa Revolução de Março de 1934, em que 
se implantou o desenvolvimento e o progresso em toda a 
sua plenitude, e que tanta tranqüilidade ha levado aos la- 
res de milhões de brasileiros, e que devemos levantar as 
vistas ao Divino MesLre JESUS e agraiecer-lhe a magnitu- 
de de suas luzes celestial que hão iluminado nossos gover- 
nos revolucionários que tudo tem feito para soerguer o seu 
povo no progresso e no conceito moral diante das Nações 
amigas. Com base nesse princípio de civismo e de patrio- 
tismo a que todos nos estamos vinculados para a grande- 
za de nacionalidade, que tanto nos enche de entusiasmo e 
de alegria incontida, é que proponho a continuar a dar o 
que estiver ao meu alcance aos trabalhadores de Impera- 
triz, com respeito e dignidade. O trabalhador precisa ter 
o seu representante na Câmara Municipal e que seja um 
homem de formação cívica e patriótica e de tal ordem que 
não ponha dúvida nos justos interêsses do trabalhador e que 
seja digno de sua confiança e apóstolo creâenciado pelas 
suas ações e atos para com sua Pátria. Sou pobre e dedica- 
do ao trabalho e conhecedor do labor dos homens de mãos 
calosas. Proponho-me a tudo fazer pela grandeza cívica do 
trabalhador da região Focantina, por ser assim o meu pro- 
pósito é que confio nos trabalhadores em geral deste mu- 
nucípio em levar o meu nome as urnas de iõ de novembro, 
e se Deus nos conceder a honra de representá-lo na Câma- 
ra Municipal de Imperatriz, garanto que serei um batalha- 
dor incansável em pról das reivindicações dos direitos das 
classes conservadoras de Imperatriz. Espero que os traba- 
lhadores sintam junto à mim a grande necessidade que temos 
de ter o nosso representante na Câmara Municipal. 

Saudações 

LUIZ FARIAS CRUZ 
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CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPEKIATKIZ — MAItANIIAO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

PASSARINHO NA UNESCO 

A fim de representar o Naquêle país europeu ca- tentará desfazer a imagem 
Brasil no congresso da Unes- berá ainda ao nosso Minis- distorcida do Brasil até ali 
co em Paris, seguiu para a tro da Educacão a promo- , , ... , 
França o Ministro Jarbas ção de uma série de pales- levada Por lmmlSos do nosso 

Passarinho, da Educação. trás e entrevistas em que Govêrno. 

INVENTE UMA CARGA. 

NÓS TEMOS 

A SOLUC&O PARA ELA 

DAR MAIS LUCRO. 

► 
- 

Qualquer que 

seja a carga, você ganha 

quando o caminhão é Mercedes- 

Benz. E quanto maior a quanti- 

dade, maior a vantagem. 

O Mercedes-Benz transporta 

mais carga que os outros cami- 
nhões médios, porque é o único 

que tem cabina avançada ou se- 

mi-avançada, superespaçosa. 

Além do espaço, vo- 

cê ganha o que não 

gasta em gasoli- 
na. O motor 

Mercedes-Benz 

é Diesel e ren- 

de muito mais. 

Não recusa trabalho. 
Pode rodar centenas de milha- 

res de quilômetros, sem abrir. 

Outra coisa que você econo- 

miza é dinheiro de pneus. 

A distribuição da carga é per- 

feita, e por isso o desgaste de 

pneu é mínimo. 

Oficina é coisa que caminhão 

que se preza não freqüenta a to- 

da hora. E o L-1113, como todo Mer- 

cedes-Benz, é caminhão que se 

preza. E que não 

deixa você per- 
der dinheiro. 

Pelo con- 

trário, ajuda 

a ganhar, 

na hora de 
vendê-lo. Pois o Mercedes-Benz 

é o caminhão nacional que tem 

o maior valor de revenda. 
Se você está querendo tirar um 

pêso dos ombros, venha até nos- 

sa loja. 
Assim você fica conhecendo 

o melhor caminhão médio. 

O mais econômico, o mais re- 

sistente. O Mercedes-Benz é um 

caminhão que topa qual- 
quer parada. E ainda tira 

o pêso das preocupações1 

dos ombros de seu dono. 

Concessionário Mercedes-Benz em Ponta Porá: 

Concessionário Mercedss-Benz em imperatr 

DIESEL CAROLiNA S.A. 
Praça Emiliano de Meio Azevedo. 10 

Fones: 192 e 194 

HOSPITAL SAO R A IMUNDO 

Credenciado pelo INPS e Fundo Rural 
CIRURGIA - PARTO - CLINICA GERAL - RAIO X 

Laboratório de Análises Clinicas — Sangue — Oxigênio 

Dr. Raimundo Nolelo Filho — Dra. Ruth Ferreira aquino Meto — Dr. Celso Carlos Simões 

Avenida Getulio Vargas/ 1511 — Imperatriz—Maranhão 



r 

f-.. 

O OUTRO 

ANO I imperatriz (Ma.) 25 de Outubro de 1970 N0. 26 

FERRO NELES 

KALAM HELEUTEROS 

Não pode não. Ê uma vergonha. Vergonha para nós 
que coramos tôda vez que passamos por lá. Vergonha pa- 
ra o Estado, que é o responsável. Vergonha para o Brasil, 
que em sua arrancada para frente, vê-se obrigado a deixar 
êsses sacrilégios pra trás, doendo na consiência dos que o 
provocaram, ou pelo menos o conservam passivos, sem 
uma providência 

Abre parêntesis—Hoje nós vemos fugir àquele siste- 
ma de críticas de tabela implícita na gozação e no relato 
ameno. Vamos falar direto. Esculhambar com quem MERE- 
CE. Essa será a nossa colaboração, se servir, para sanar o 
mal. Pelo menos eu levantei a questão. Ferro nêles. Fecha 
parêntesis. 

Idéia!!! Em vez de esculhambar no impessoal, é me- 
lhor fazer uma carta aberta, né??? Fica mais direco Atinge 
mais. Então, Brasa: 

SENHOR QUEM DE DIREITO 

Apesar de não conhecê-lo pessoalmente, sei que é 
uma pessoa muito importante. Deve ser mais ou menos as- 
sim como uma espécie de Juiz ou General muito rico, com 
muitos recursos e com uma capacidade técnica sem limi- 
tes (proveniente, talvez, de uma assessoria diversificada 
com engenheiros, médicos, construtores, planejadores e tu- 
do mais, ajudados com com computadores e sei lá o que) 
pra resolver qualquer problema. 

Essa idéia advém do fato simples e evidente de, 
desde qne me entendo como gente, ouço falar em V. S. (ou 
V. Exa,, ou V.M., ou V.SS??) em todos os casos em que há 
uma providência a tomar. Quando abria o jornal, na crôni- 
nica policial, lá estava uma senhora cheia de filhos, aban- 
donada pelo marido, pedindo providência a "Quem de Di- 
reito". Pelo que minha primeira conclusão foi que V. S., 
era Delegado. 

Já o rádio anunciava na crônica da cidade que cer- 
ta rua estava intransitável de tanto buraco e pedia a "Quem 
de Direito" que mandasse conserta-los. Então, Quem de Di- 
reito, devia ser também Prefeito. E aí, já seria bem impor- 
tante. Delegado e Prefeito ao mesmo tempo. Mas o meu ra- 
ciocínio foi prejudicado quando eu soube que os meios ju- 
rídicos clamavam contra o esquadrão da morte e mais uma 
vez o Sr. Quem de Direito era convocado pelos jornais pa- 
ra por um freio à onda de execuções. Já então, eu estava 
convencido que V. S. (ou etc...) era uma potência Nacio- 
nal, quando deparei com a opinião internacional se levan- 
tando num clamor uníssono solicitando a "Quem de Direito" 
uma solução para a calamidade de Biafra, Decididamente, 
Sr. Quem de Direito, V. S. (ou idem...)é uma pessoa ou 
instituição (não conheço pessoalmente) com poderes ilimi- 
tados, que transcedem às barreiras internacionais. Por con- 
seguinte deve yiajar muito, nunca se sabendo, ao certo, o 
seu paradeiro. Êsse foi o motivo de eu fazer esta "carta 
aberta" nêste 'jornal, a qual poderá assim, ser lida quado 
de uma de suas honrosas passagens fortúitas por nm sítio 
onde haja por coincidência, um exemplar do supracitado .. 
O objetivo dela é o seguinte. 

O govêrno do Estado do Maranhão, mandou, ^cons- 
truir um prédio com umas quantas salas (não vem ao caso) 
a fim de abrigar um Grupo Escolar, para os meninos de Im- 
peratriz. Pois bem, ia ser um nôvo Grupo Escolar. Ficou 
pronto, mas não foi. Chegou-se à conclusão de que o Grupo 
"jâ era" e as crianças de um Grupo velho passaram para lá 
enquanto o outro entrava em reforma. Quer dizer, cons- 
truiram mais um prédio mas número dc alunos não aumen- 
tou. De qualqner maneira os alunos da escola velha não fi- 
caram sem aula, durante a reforma. Descobriram um santo, 
para cobrir outro, mas era o jeito. Acontece Sr. "Quem de 
Direiso", que um furacão passou nor aqui arrancando ár- 
vores pelas raízes,levou acoberta do referido prédio. Con- 
clusão. As paredes ficaram desprotegidas, ó que havia den- 
tra das salas também e que é pior, os alunos ficaram sem 
aula, Mas dito assim, o fatos se despe de tôda a importância. 
Tem que ser dito, para que seja avaliado em sua verdadei- 
ra dimensão, que o fato já ocorreu há três mêses, quando os 
meninos retornavam das férias. A!nda nào tiveram* uma au- 
la durante o 2o semestre e provavelmente irão perder o ano. 
(salvo cs mais afortunados, cujos pais os matricularam em 
cursos particulares). 

Os poderes constituídos principalmente o Governo do 
Estado que é o principal responsável não toma nenhuma 
provideucia para recobrir o estabelecimento (é tempo de 
política. Cada qual luta por si, a principal preocupação é 
arrebanhar votos. Quem vai se preacupar com ninharias? 
com uns míseros pirralhos perdendo aula?), 

É uma vergonha, Senhor, Veja que, enquanto o Brasil 
luta contra o analfabetismo, com MOBRAL e tudo, aqui tem 
uns cabeça de pagre que só sabem berrar em praça publica 
e deixam meninos em idade escolar sem escola, mesmo tendo 
a escola. Todo mundo diz que "ninguém segura êste Pais", 
mas parece que aquela mesma turma de cabeça de bagre, 
querendo dar uma de Hercules, foi querer segurar e agarrou 
em Imperatriz. Conclusão. O Brasil foi pra frente e deixou o 
pedaço rasgado na mão dêles. Imperatriz ficou. Sem energia, 

—Deputado, por que Va. Exa, 
não traz para a Assembléia 
o problema da falta de e- 
nergia em Imperatriz? 

—Reconhêço que você tem 
razão, meu amigo; aconte- 
ce que Imperatriz está na 
área do meu colega "X" e 
o Governador não quer que 
um deputado interfira em 
problemas da zona do ou- 
tro, para evitar estreme- 
cimentos. Gosto muito de 
sua terra e teria piazer 
em ajudá-los. Infelizmente 
estou impossibilitado por 
essa determinação.'A zona 
é de outro .colega. 

O diálogo não é imaginá- 
rio. E com pequenas modifi- 
cações êle sempre é repeti- 
do quando gente nossa pro- 
cura apresentar aos nossos 
"representantes" coisas nos- 
sas que precisam ser deba- 
tidas no parlamento estadual. 

Às vésperas dos pleitos to- 
dos são candidatos estaduais; 
eleiti s, passam a ser depu- 
tados regionais. Fulano re- 
presenta cidade "X"; beltra- 
no é deputado por cidade "Y"; 
aquele outro representa a 
Capital. 

O nosso é que é sempre o 
"o outro." 

Por JOTAÉME 

Pois é. Agora, se nos lem- 
brarmos de nós mesmos; de 
Imperatriz, de Porto Franco, 
de Mondes Altos, de Amaran- 
te, de Sítio Novo, de João 
Lisboa, agora, nós não fica- 
remos mais dependendo "do 
outro" e sim de nossos de- 
putados; de representantes 
de nossa região, aos quais 
poderemos ^falar, reclamar, 
apontar. 

AR5NA e MDB estão com 
candidatos saidos daqui. Se 
por intransigência partidária 
não quisermos votar num dê- 
les, votemos então naquêle 
do partido de nossa simpatia. 
O que não vale é o desper- 
dício de votos em candida- 
tos que só s^e lembrarão de 
nós novamente quando se 
aproximarem as futuras e- 
leições. 

Agora todos são "legítimos 
representantes do Tocantins"; 
"os defenssores do povo des- 
ta região". Mas amanhã, o 
nosso, se nós não o eleger- 
mos, será sempre o "outro". 

Esqueçamos, ao menos des- 
ta vêz, os partidos. Pensemos 
em Imperatriz e nas nossas 
co-irmãs. E pensando nelas 
elejamos os nossos deputa- 
dos. Chega de esperar por 
"o outro". 

Ministério da Fazenda 

DELEGACIA DA RECEITA 
FEDERAL NO MARANHÃO 

PPERAÇÃO OMISSOS 

AVISO 

O Supervisor Sub-Regional 
da "Operação Omissos /70", de 
ordem do Senhor Delegado da 
Receita Federal neste Estado, a- 
visa a todas as pessoas jurídi- 
cas de direito privado (firma 
individual ou sociedades) exis- 
tente nesse Município, isentos 
ou não do pagamento do Im- 
posto de Renda, que estão su- 
jeitas a apresentação de DE- 
CLARAÇÃO DE RENDIMEN- 
TOS, a partir dêste exercício, 

Informa que o cumprimento 
desta obrigação é determinado 
pela Portaria do Sr. MINIS- 
TRO DA FAZENDA N? 337/69 
e que a inobservância dêsse 
procedimento implicará na ins- 
tauração de processo fiscal e 
criminal, 

Finalmente, esclarece que os 
interessados deverão dirigir-se 
ao Posto da Receita Federal de 
sua jurisdição para receberem 
os modelos próprios de Decla- 
ração e onde lhes serão pres- 
tados todos os informes nesce- 
sários. 

Delegacia da Receita Federal 
no Maranhão, em '13 —10 -70 

Francisco Bastos de Carvalho 
Servidor Sub-Regional 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ q^eójile Socid 

ESTADO DO MARAJJHÃO 

Decreto Municipal n. 09/70 

— O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, cida- 
dão. Renato Cortez Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 
são conferidas, e 

CONSIDERANDO o relavante pápel da Biblioteca no incentivo à Cultura; 
CONSIDERANDO que o livro se constitui em importante fator de desen- 

volvimento: 
CONSIDERANDO finalmente, que ao Poder Público cabe amparar e esti- 
mular a iniciativa privada: 
ART. l?)— Fica criada a Biblioteca Pública de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, em convênio com a Livraria e Editora Continental Ltda. 
ART. 2o)— Designo o Dr. José Ribamar Fiqüene, Dr. Manoel Coêlho Mar- 
tins, Dr. Carlos Gomes de Amorim. Dr. José Maria Rodrigues, Professor 
José Pereira da Silva. Professor Eduardo Silva Moreira. Dr, Ovidio Raposo, 
Professor Doriam Riker de Menezes, Dr. Henrique de Araújo Pereira, Dr. 
José Delfino Sipaúba, Itapoan Martins Lima, Professôra Maria Luiza Bran- 
dão, Professor Roberto Cassemiro Dias, Professôra Edelvira Marques de 
Moraes Barros, Professor Benedito Batista Pereira e Professora Hildenê 
Herênio Ribeiro milbomem, para sob a orientação e direção do primeiro, 
comporem a comissão de instalação da BIBLIOTECA PÚBLICA DE IMPE- 
RATR z, sem ônus para o município, através da Campanha Nacional de 
Formação e Ampliação de Bibliotecas Públicas. 
ART 3o)- A primeira Diretoria da Biblioteca Publica de Imperatriz, com 
o mandato de um ano, a partir de sua instalação, fica constituída dos se- 
guintes membros; a)— Presidente; Dr. José Ribamar Fiquene; - b)—Viee- 
Presidente: Dr. manoel martins Coêlho; - c)— Primeiro Secretário: Dorian 
Riker de manezes; - d)— Segundo Secretário Professora maria Luiza Bran- 
dão; - e)— Tesoureiro Geral Itapoan martins Lima:-f)— Orador Dr. Del- 
fino Sipauba. 
ART. 45)— Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re- 
vogadas as disposições em contrário. 

Publique-se e Fumpra-se. 
Gabinete do Prefeito municipal de Imperatriz, Estado do ma- 
ranhão, em 22 de outubro de 1.970 

Renato Fortez moreíra 
Prefeito municipal 

INAUGURAÇÃO 

LOJA VIANA 

ARMARINHOS 

No dia 26 deste, a firma Viana óc Irmão 

Com. e Ind. dando seqüência a sua meta de 

desenvolvimento fará a inauguração provi- 

sória demais uma loja nesta cidade. 

ANIVERSÁRIOS 

Encontra-se em nossa cidade e, 
srta. Solange Maria, da Sociedade da 
Anápolis, noiva do industrial Dlomar 
Luiz da Silva. 

Retornou de Luz-MG., o industri- 
al Diomedes Luiz da Silva, sócio pro- 
prietário da Panificadora DULAR 
Ltda. 

x 
Em visita aos seus familiares, en- 

contra-se em; nosso meio social a sra. 
Itália Guerra Mártires, esposa do Sr. 
Ernesto Luzia dos Mártires, Nossas 
boas-vindas. 

x 
Amanhã, estará completanto mais 

um aniversário, o inteligente meni- 
no Cesário Valadares Vieira, filho 
do nosso Diretor-proprietáriò José 
Matos Vieira e sua esposa Dna. Vi- 
cencia Viei-ia. Nossos parabéns aos 
papais. 

x 
Na semana que passou, a cidade 

estêve em festa com a visita de 
ilustres homens do nosso Estado. 
Entre eles o nosso governador eleito, 
Dr. Pedro Neiva de Santana, acom- 
panhado de sua digna esposa. 

x 
Em 15 de novembro, vamos às ur- 

nas votando nos candidatos da região. 

M. D. B. 

Esta Região, 
Esta Cidade e 
Èste Povo serão 

representados na 

Assembléia do Estado. 

sem esgoto, com água racionada e agora querem que fique 
também sem escola. 

Não pode não Sr "Quem de Direito", já que, como 
V.S. é testemunha, ninguém toma providência. Já que todos 
estão ocupadoi em garantir uma vaga no senado, na câmara 
federal, estadual ou municipal apelo para o seu alto senso 
de humanidade. Faça alguma coisa. Essas crianças não têm 
culpa de nada. São brasileiros que estão sendo forçados a 
um ano de atraso de vida cultural, consequentemente, de 
progresso. Eles precisam estudar. 

Respeitosamente 
KALAM HELEUTEROS 

P. S. Imperatriz(MA.) 26-10-1970 
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Vote em RUTH - n.0 1121 


