
o 
Novo Estado 

Dir.-Proprietario: José Matos Vieira Diretor e Redator-Chefe: Jurivê de Macêdo 

ANO I Imperatriz (Ma.), 4 de Abril de 1971 N0. 46 

TELIMSA PRESTA CONTAS 

— A entrev-sta com o Diretor - Presidente — 

—Recebemos a TELIMSA em 
agosto de 1.968, com 140 telefo- 
nes Instalados; em 1969 eleva- 
mos o número de aparêlhos pa- 
ra 190; ;hoje, chega a 340 êsse 
número, exceção feita à 3 úni- 
cos casos em que a instalação 
não se completou, porque o pro- 
prietário do aparêlho ainda não 
o quiz. 

Estas as primeiras palavras do 
Sr. Pedro Américo Sales Go- 
mes, Diretor-Presidente da Te- 
limsa, quando entrevistado mais 
uma vêz pelo "O PROGRES- 
SO", abordando desta feita o 
seu trabalho em geral frente à 
Organização notoriamente sa- 
bida entre as três Em prezas 
mais bem administradas em Im- 
peratriz. 
—No fim deste mês, prossegue, 
esta diretoria encerra mais um 
mandato, quando convocare- 
mos a Assembléia Geral para 
a nossa obrigatória prestação 
de contas. Essa mesma Assem- 
bléia indicará na ocasião a no- 
va Diretoria. 
—Encarando o lado econômico- 
financeiro, perguntamos, como 
entregará esta Diretoria a TE- 
LIMSA? 
—O balanço anual que "O PRO- 
GRESSO" publica nesta edição 
responde bem a sua pergunta, 
em números. Em adendo, es- 
clareço que a nossa situação e- 
conômica é excelente. A Telim- 
sa dispõe hoje de invejável pa- 
trimônio; de grande conceito co- 
mercial entre fornecedores, Ban- 
cos, acionistas e público em ge- 
ral. Só o nosso estoque de ma- 
terial para instalações chega a 
vultosa importância e talvez 
dispense novas compras até a 
complementação dos 400 telefo- 
nes instalados, que é a nossa 
meta até o final do mandato 
presente. Financeiramente é que 
não atravessamos fase tão boa, 
pela displicência da maioria d;»s 
nossos usuários. Cerca de 70% 
dêles está em atraso no que 
respeita aos pagamentos de pres- 
tações. Acrescente-se a isso que 
tôda a nossa nova aparelhagem 
(mesas, aparelhos e acessórios) 
foi comprada para pagamento 
em 120 dias, à Ericson, enquan- 
to nós vendemos os aparelhos 
instalados para recebimento em 
20 mêses, isto é: 16 mêses além 
do nosso pagamento à fornece- 

dora. 
—Por que essa diferença tão 
grande de prazos, se ela preju- 
dica a Telimsa? 
—Acontece que quando vende- 
mos os 100 aparelhos recente- 
mente instalados, confiávamos 
que êles seriam instalados e 
fornecidos, conforme obrigação 
contratual, pela COTEC, do 
Ceará, a qual nos concedia pra- 
zo maior para a quitação dos 
compromissos. Mas a COTEC 
não cumpriu essa obrigação e 
nos vimos obrigados à recisão 
do contrato. Rescindimo-lo com 
a fornecedora, mas não reajus- 
tamos os contratos de nossas 
vendas, dando aos usuários os 
mesmos prazos anteriores. Veio 
a seguir o nôvo contrato en- 
tre a TELIMSA e a ERICSON, 
com prazo muito menor. Daí o 
desajuste, que não ocorreu por 
omissão ou desleixo da Direto- 
ria mas únicamente em atendi- 
mento ao público, a quem não 
quisemos sobrecarregar com 
ieajuste de contratos. 
— A atual Diretoria ainda au- 
mentará a rêde telefônica? 
—I o dia 12 colocaremos à ven- 
da mais 50 aparelhos ao prêço 
unitário de cr$ 1.860,00 com 
cr$ 60,00 de entrada de entra- 
da e 30 prestações mensais de 
também sessenta cruzeiros. Es- 
ses aparelhos serão entregues 
ao público ainda por nós, fun- 
cionando. Frise-se que para as 
instalações fora da zona urba- 
na acresceremos o valor dos fios 
e taxa de serviço. 
—Para os títulos em atrazo, 
qual a atitude da Telimsa? 
— Daremos 120 dias para a re- 
gularização dos compromissos, 
findos os quais tomaremos as 
medidas que nos são garanti- 
das por contrato. 
—No que respeita à conexão 
da TELIMSA com a EMBRA- 
TEL para as ligações interur- 
banas, quais os planos? 
—O nosso Diretor-Tesoureiro, 
Sr. Dorgival Pinheiro, vai hoje 
a Belém tratar do assunto. A 
Embratel está exigindo de nos- 
sa parte, além das medidas le- 
gais, o desmatamento em li- 
nha reta até a tôrre do Morro 
Bate-Saco e a instalação de ca- 
bines na cidade, para as cha- 
madas interurbanas. Isso não 
constituirá problemas, pois tu- 

Casa do Lavrador: 

Doado o Terreno 

A Prefeitura Municipal de Im- 
peratriz enviou mensagem ao 
Poder|Legislativo para a doa- 
ção de terreno ao M. Agricul- 
tura, com a finalidade de ali 
ser construida a Casa do La- 
vrador que terá instalações 
com os requintes da tecno- 
logia moderna, contando com 
casa para residência do chefe, 
oficinas, galpões e demais 
dependências. 

Visitando o local escolhido, 
situado na estrada Cumaru 
e às vizinhanças do destinado 
à COHAB, estivemos acom- 
panhando o Prefeito Renato 
C. Moreira, o Presidente da 
Câmara Municipal, sr. Leôn- 
cio Pires Dourado, os drs. Pe- 

dro Nunes de Oliveira, chefe 
da Casa do Lavrador, e A- 
gostinho Nolêto, quando fo- 
mos informados que será en- 
viada à Imperatriz uma pa- 

trulha mecanizada e equipa- 
da com tratores de esteira 
de rodas e implementos agrí- 
cola, etc. O dr. Pedro Nunes 
de Oliveira adiantou-nos, ou- 
trossim, que muito em breve 
nossa cidade será beneficia- 
da com um Campo Experimen- 
tal, em área de 10 hectares a 
ser também doada pelo exe- 

cutivo, possivelmente na Zo- 
na da mata por ser a mais a- 
propriada às pesquisas da 
flora e da fauna. 

do será feito assim que firma- 
do o Convênio. Se a Embratel 
não criar obstáculos, muito em 
breve estaremos conectados ao 
tronco Belém-Brasília no circui- 
to telefônico. 

Ainda a propósito de interur- 
bano, voltamos a insistir com 
a Prefeitura de João Lisboa 
para a extensão até ali de nos- 
sa linha que serviria a vizinha 
cidade nos dois setores: lá den- 
tro e para Imperatriz. Todavia, 
a Prefeitura ainda não se de- 
finiu, pelo que estamos espe- 
rando. 
—E o funcionamento burocrá- 
tico da TELIMSA, como anda? 
—Fóra a parte adminiatrativa 
propriamente dita, temos ain- 
da trabalhando 6 telefonistas 
que se revezam em turnos de 6 
horas; duas em cada plantão. 
Temos também dois auxiliares 
técnicos, que também auxiliam 
nas Mesas no período noturno, 
após às 22 horas quando as 
moças deixam o trabalho. Con- 
tamos também com uma aten- 
dente. No caso do Convênio com 
a EMBRATEL ampliaremos as 
instalações e aumentaremos o 
quadro de pessoal para o aten- 
dimento ao público. 

A atual Diretoria ainda for- 
necerá ao público uma LISTA 
TELEFÔNICA, que será tam- 
bém encaixada ainda êste ano 
como suplemento da Lista de 
São Luíf. 

E a partir do lançamento 
dessa lista as chamadas somen- 
te serão completadas quando 
solicitadas pelo número. O pú- 
blico já se habituou a pedir as 
ligações pelo nome da pessoa. 
Êsse processo dificulta sobre- 
modo o trabalho da telefonista, 
principalmente agora que 400 te- 
lefones ficarão instalados. Assim 
no ínterêsse do próprio serviço 
as chamadas só serã) feitas pe- 
lo inúmero do outro aparelho 
a partir do lançamento da Lista. 

Finalmente, quero agradecer 
todo o apôio que essa Diretoria 
recebeu do público em geral 
que sempre a prestigiou. A- 
gradecimento especial ao Snr, 
Prefeito Municipal pelo atendi- 
mento as nossas reinvindicações, 
bem assim ao nosso quadro de 
pessoal e a todos aqueles que 
por qualquer modo nos presti- 
giam e colaboram conosco di- 
reta ou indiretamente. 

x—x—x 
O balanço anual da TELIMSA 

vai publicado nesta edição, na 
integra, acompanhado dos pa- 
receres exigidos. 

Maranhão reclama 

terras ao Pará 

O Dr. Juvenal Barros Neto, dire- 
tor do Serviço de Organização Agra- 
ria e Recursos Naturais no Mara- 
nhão endereçou expediente ao prefei- 
to local no qual esclarece que "fontes 
não oficiais" informam que o Estado 
do Maranhão está sendo lesado em 
seu território, no munlcipio de Im- 
peratriz. na parte que se limita com 
o Estado do Pará. na faixa de seu 
divisor natural, o rio Gurupi e espe- 
cialmente no traçado da linha geodé- 
sica que toca no Tocantins. 

Aquela autoridade pede informes 
a respeito ao Chefe do Executivo 
Municipal para instruir documenta- 
ção relvindicatória quando o Maran- 
hão "levar o caso a quem de direito, 
para resolver". 

(Um sonho que volta) 

Pessoas do mais alto con- 
ceito nas camadas sociais e 
nos círculos de atividades 
industro-coroerciais de Impe- 
ratriz estiveram, na manhã 
do domingo 28 de março, reu- 
nidas na séde do clube local 
C.R. Tocantins. O encontro 
de cunho informal, teve a tô- 
nica da unidade de um pen- 
samento idealista, de ha mui- 
to alimentado pelas comuni- 
dades regionais,visando a cria- 
ção de um novo Estado na Fe- 
deração, ânte o poderio eco- 
nômico e a vital importân- 
cia desta faixa territorial, o 
que a qualificaauspiciosamen- 
te perante as perspectivas na- 
cionais, 

Como se sabe a aspiração é 
antiga. Desde os tempos im- 
periais, quando o visconde de 
Taunay a defendia publica- 
meme. Revivida, depo'8, por 
ilustres nomes da nossa histó- 
ria, bem presente na memó- 
ria de todos estão o dinamis- 
mo e a obra do brigadeiro Lí- 
sias Rodrigues, ilustrados em 
"O Roteiro do Tocantins". E 
mais recente ainda, encontra- 

mos o conceito excepcional 
com que o sempre momentoso 
assunto foi abordado, como 
temática, na aula inaugural 
de Instituto Militar de Enge- 
nharia, pelo general Rodrigo 
Otávio Jordão Ramos. 

A realização dêsse ideal 
que, como tal, convoca o en- 
tusiasmo coletivo, construtivo 
e nobilitante, revive agora na 
decisão de uma ação Conjun- 
ta dos municípios intbressc- 
dos, cabendo a Imperairiz a 
importância da iniciaiiva e 
tomada de posição. E, para 
tanto, naquela reunião a com- 
posição de uma comissão, 
composta de um bacharel em 
direito, um jornalista, um ban- 
cário e um representante das 
Igrejas^Catolíca e Evangélica, 
ficou acertada para apresen- 
tar, em breve, um relatório 
sobre contactos e estudos 
preliminares que justifiquem 
e relançamento da reivindin- 
cação no panorama socio-po- 
litico-administratívo da Nação 
para que, do estado embrioná- 
rio passe a condição de con- 
creto. 

i 

DR* FBQUENE MINISTROU A AULA INAU6URAL 
Constituiu para nós momento de 

grata relevância o de assistir, na 
noité de l9. de Abril, a aula inaugu- 
ral do curso ciêntifico do Colégio 
Imperatrizense, ministrada pelo edu- 
cador dr. José de Ribamar Fiquene. 

Escrever sôbre o dr. Fiquene se- 
ria repetir o muito que tem feito 
por esta e outras terras déste Bra- 
si.-jolôsso. Juiz de Direito da l9. Vara 
(local), o saber e o seu comportamen- 
to na distribuição equânime da Jus- 
tiça retratam sua ilustre personali- 
dadf. Como educador, então, sua vi- 
da é dedicada à renuncia dos fugáses 
instantes que lhe concede a Toga 
para entregar-se ao sacerdócio do 
Magistério. Luta incessante, contínua 
e com a pertinácia que só encontra 
recompensa quando, como agora, o- 
portuna à Juventude meios que a 
faça digna da sociedade e do futuro 
nacional. 

O Colégio Imperatrizense é uma 
conseqüência natural do plano edu- 
cativo do dr. Fiquene, iniciado aqui 
em 1968 na oportunidade das criação 
e instalação da Escola Técnica de 
Comércio e da Escola Normal e Pe- 
dagógica de Imperatriz, a primeira 
em vias de Incrementar maior área 
oe ensino atravéz do curso de Ad- 
ministração. E note-se que de já se 
apresenta como o passo inicial para 
em época futura, ainda 1971, concre- 
tizar o almejado sonho da nossa Fa- 
culdade de Filosofia e Ciências e 
Letras. 

Presidente nato da Fundação Edu- 
cacional Marechal Eurico Gaspar 
Dutra, o dr Fiquene traz a experi- 

ência que nos empresta ao seguir 
normas mais ampliadas das que em- 
pregou em Presidente Dutra, Graça 
Aranha em TunTum, onde a Fun- 
dação criou estabelecimentos de en- 
sino que, como os nossos, conceitu- 
am o moderno padrão técnico - peda- 
gógico, 

A aula inaugural do dr. Fiquene 
no Colégio Imperatrizense teve a 
duração de 50 minutos (das 20, 20 às 
21, 10 horas), versando sôbre a impor- 
tância da aplicação da lingua portu- 
guesa, matéria que o conferencista 
ministrará no curso cientifico, nas 
salas de aulas, desde do primário 
ao superior, para que o estudante se 
acostume a aplica-la corrente e cor- 
retamente em beneficio do idioma e 
e da literatura brasileira, pois é ela 
a tradução fiel e exa a v.e todcs os 
sentimentos que envolvem a vida 
humana. Palavra fluente, acessível 
e franca, abeberamos nessa aula do 
dr. Fiquene subsídios que nos auxi- 
liarão no cumprimento da missão de 
noticiar jornalisticamente, o que 
também é um meio de difundir a 
cultura e colaborar para os recursos 
lingüísticos de nossa gente. 

Anotamos no Co é iio Imperatrizen- 
se, acompanhando com interesse o 
discorrer fácil do educador, as pes- 
soas do dr. An onio Regis de Albu- 
querque e Exma. Sra. Dra. Eimarde 
Albuquerque Melo, do sr. Pedro A- 
merico de Sales Gomes, Diretor 
Presidente da TELIMSA, do nosso 
diretor Jose Matos Vieira, e de com- 
ponentes dos corpos docente e dis- 
cente do estabelecimento em questão. 

A FALA DE MEDICI: 

Retratando a atual situa- 
ção brasileira, acompanhan- 
do com fidelidade a finali- 
dade e os ansêios da Re- 
volução, o Presidente Médi- 
ci falando na Cadeia Nacio- 
nal de Emissoras de Rádios 
e TV abordou, entre outros, 
o têma da Educação, quan- 
do disse que, em apenas 6 

mêses, o MOBRAL alfabeti- 
zou mais de 560.000 brasilei- 
ros, em idades que vão dos 
14 aos 35 ânos. A fala pre- 
sidencial teve a duração de 
25 minutos, entre as 20,30 
e 20,55 horasjdo dia 31 de 
março ao ensejo do 7o ani- 
versário da Revolução. 

A propósito, é bem possível que 
só a chegada de um filho desta re- 
gião ao Serviço de Organização A- 
grária tenha influido para o conhe- 
cimento e providencias no que res- 
peita a êsses limites, fato que não 
é absolutamente novidade e désde o 
traçado da Belem-Brasilla vem des- 
pertando a atenção regional. Sabe-se 
inclusive que já no Govêrno Newton 
Belo o problema das terras mara- 
nhenses absorvidas pelo Pará foi 
suscitado, provocado por representa- 
ção local, sem todavia encontrar res- 
sonância. 

Resta portanto a esperança que 
sob a direção de um sertanejo con- 

Hélius de Monção 

É com satisfação que registramos 
o aniversário ocorrido ontem do 
nosso companheiro de trabalho, Jor- 
nalista Helius de Monção, redator 
deste jornal que com muito brilho 
vem enriquecendo nossas colunas. 

Ao Helius que se tem demonstra- 
do um devoto da profissão, apresen- 
tamos nossos parabéns, com votos 
de que seja esta data repetida por 
muitas e muitas vezes. 
hecedor destas plagas o SOA consiga 
fazer valer os direitos timbiras so- 
bre essas terras. 
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HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1.511 Fone 230 — Imperatriz - Maranhão 
Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

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

CORPO MÉDIcO: 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 — Abdomem— Obstetrícia — Ginecológia — Traumatologia 
Ortopedia — Dermatologia — Pediatria — Clínica Geral 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

I.0 

2.° 
3.° 
4.b 

5.° 

6.c 

7.c 

8.c 

9.c 

10.c 

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 

Rua Minas Gerais, 13 —- Teleg. MAGOPAR — Fone 151/153 — 
IMPEIKATKSIZ — MARANHÃO 

Pediu carona ao marido traído 
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REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

O V I L — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro 1 da BR-14 — Fone 278 — Imperatriz — Ma- 

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

O motorista Raimundo No- 
nato Penha da Silva viajava 
calmamente pelo bairro do 
Tirirical, em São Luís, fazen- 
do as suas corridas para o 
ganha-pão honesto de cada 
dia. De repente, numa rua 
não muito clara um casal pe- 
diu parada ao táxi de Raimun- 
do que imediatamente aten- 
deu, pensando naturalmente 
nos cruzeiros que ainda ga- 
nharia naquela noite com mais 
aquela corrida. Mas quando 
os passageiros se aproxima- 
ram Raimunde quase desmaia. 
É que o casalzinho se com- 
puha nada mais nada menos 
da própria mulher dele e de 
um seu amigo íntimo. Tão 
íntimo que o substituía jun- 
to à mulher.— Refeito do sus- 
to. Raimundo partiu para a 
ignorância. Mas ai já a ami- 
go estava longe, treinando pa- 
ra bater o recorde nacional 
cos 500 metros rasos. A mu- 
lher, Eduarda, que não é tão 
ligeira, essa sim foi alcança- 
da pelo marido que ainda 
com a testa ardendo muito 
deu-lhe tremenda surra que 
culminou com uma bofetada 
no ôlho esquerdo. Tudo in- 
dica que Eduarda ficará sem 

o ôlho e não esquecerá ja- 
mais de, antes de tomar um 
táxi, verificar primeiro quem 
é o motorista. 
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BRASIL 

Campeão no Basquete 

Com um quinteto de Jovens 
dirigido pelo veterano e com- 
petente Kauéla. o Brasil sa- 
grou-se CAMPEÃO SUL AME- 
RICANO DE BASQUETE quan- 
do, na noite de 29 de Março 
em Montevidéu venceu o Uru- 
guai pelo marcador de 70 x 55. 

MeuPéD'Aço 

ANTENOR BASTOS 

Oriunda de Porto Nacional- 
Goiaz aqui há vários anos che- 
gou, acompanhada de seus 
familiares, uma mocinlia sa- 
bida e bonitínha de nome 
Teodora, a qual conquistou 
uma re ular amizade. Com o 
passar dos tempos o destino 
levou para o Além seus pa- 
rentes. Ficou sosinha e já al- 
quebrada pelos anos, ficou 
aleijada A coitada com, seu 
defeito íísicç. embiocou sem 
possibilidade de voltar ao 
natural. E, como era querida, 
conseguiram um caninho de 
mão bastante rústico, no qual 
perambulava pelas ruas em- 
purrada pelos conhecidos. De 
sorte que, as tardinhas, se 
encí n rava em seu barraco, 
hoje a travessa Rui Barbosa. 
Velha Teodora faleceu. Fo- 
mos para velar o corpo, cou- 
sa que naquela época tinha- 
mos por obrigação ou dever 
humano. Porem, o cadaver se 
mantinha na posição de seu 
aleijamento. Uma senhora 
ventilou que colocássemos 
uma pedra no abdomem e ou- 
tra nas perdas, papa que pu- 
déssemos coloca- la no caixão. 
Tudo acertado e feito. Já por 
volta da madrugada, retira- 
ram as pédras. Cadaver eri- 
çado, porém cara poucos mi- 
nutos, para surpresa nossa, 
voltou de repente ao seu es- 
tagio antigo. O aconteci- 
mento nos deu ura susto re- 
gular e a correria foi tre- 
menda, que ainda hoje pro- 
curo me recordar onde fui 
parar. .. 

Já no primeiro tempo, os na- 

cionais venciam e na etapa 

final desenvolveram maior 

velocidade e apurada téc- 
cica para a expressiva con- 

quista, não obstante a apela- 

ção violenta dos adversários 
que, inclusive, chegaram a 

agredir o técnico Kanela, no 

intervalo do jogo. 

Clube Recreativo Tocantins 

Ccmviie 

A Diretoria do Clube Recreativo 
Tocantins tem a subida honra de 
convidar o seu distinto quadro so- 
cial para, com sua presença, abri- 
lhantai' a festa dançante que fará 
realisar dia 1.1 da abril vindouro. 

Traje: Passeio çompleto 
Conjunto: Bossa Show 
Início: 21 horas. 

Vendas de rr.êsas na Secretaria do 
Clube. 

DB. múmo CAMARA 

— ADVOGADO - 

Causas Cíveis, Comertiais 

Criminais e Trabalhistas 

Escritório e Residência: 

Travessa Bom Jesus 199 

IMPERATRIZ — MA. 

G.A.J.I.t em 

nova Diretoria 

O Grupo de Aprimoramento da 
Juventude Imperatrizense comuni- 
ca-nos a eleição da nova Diretoria, 
para o âno de 1.971, assim composta: 

Presidente: Uran Marinho Rocha; 
Více-Presidente: Jairro dos Santos 
Lopes; 1° Secretário; Maria de Mé- 
dicis M. Rocha; 2^ Secretário Jorge 
Sabag; Tezoureiro: Francisco Frei- 
tas Fllhp; Diretores Sociais: Rosa 
Gaby Rocha e Rosimar Rocha; Con- 
selho Fiscal; Antonio Carlos da M. 
Barros, Cristina Maria de A. Melo 
e Lusi-Rosa G. Rocha. 
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RELATÓRIO 
Senhores acionista?: 

DA DIRETORIA 

Cumprindo disposições legais e Estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação dos 
senhores acionistas o BALANÇO GERAL, demonstração da conta LUCROS PERDAS e Parecer do 
Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 1.970. 

Os documentos em aprêço traduzem, fielmente a situação de nosss Sociedade, entretanto, es- 
ta Diretoria fica, ao inteiro dispor dos senhores acionistas para qualquer esclarecimentos. 

Imperatriz (Ma), 25 de março de 1.971 
PEDRO AMÉRICO DE SÀLES GOMES DORGIVAL PINHEIRO DE SOUZA 

Diretor-Presidente Diretor-Tesoureiro 
LICINIO DA ROCHA CORTEZ - Diretor-Secretário 

ATIVO 

DISPONÍVEL 

Caixa 

Saldo desta conta 
bancos c/movimento 

5.900,65 

Banco do Brasil s/a. 

Saldo desta conta 
Banco da Amazônia s/a. 

Idem, idem, idern 
Banco do Est. do Ma. s/a 

idem, idem, idem 
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 

885,69 

1.104,39 

783,00 2.773,08 8.673,73 

TTUi nS A RECEBER 

Saldo desta conta 
IMOBILIZADO 

135.780,00 

IMÓVEIS 

Valor dos existentes 
MOVEIS E UTENSÍLIOS 

idem, idem, idem 
MAQUINÁRIOS 

idem, idem, idem 
EQUIPAMENTOS TELEFÔNICOS 

idem, idem, idem 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 

6.355,46 

6.751,63 

4.700,00 

356.858,95 374.666,04 

AÇÕES CAUCIONADAS 

Valôr desta conta 1.200,00 520.319.77 

SOMA DO ATIVO  520.319,77 

PASSIVO 
NÃO EXIGIVEL 

CAPITAL 

Valôr do registrado 
FUNDO DE RESERVA LEGAL 
Saldo desta conta 
FUNDO P/RENV. EQUIPAMENTOS 

idem, idem, idem 
LINHAS EM CONCESSÃO 

113.000,00 

1.680,94 

idem, idem, idem 
EXIGIVEL A CURTO PRAZO 

1.680,94 

191.800,00 308.161,88 

FORNECEDORES 

Saldo desta conta 
LUCROS A DISTRIBUIR 

Saldo do exer. anterior 
GRATIFICAÇÕES A PAGAR 

Saldo desta conta 
RESULTADO PENDENTE 

181.000,00 

13.560,00 

1,381,61 195.941,61 

LUCROS EM SUSPENSO 

Saldo desta conta 
RESULTADO DO EXERCÍCIO 

2.645,68 

LUCROS E PERDAS 

Lucro líquido n/exercício 
CONTAS DE COMPENSAÇÃO 

12.370,60 

CAUÇÃO DA DIRETORIA 

Valôr desta conta 1.200,00 520.319,77 

SOMA DO PASSIVO  520.319,77 

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS" ENCERRADA EM 31 DE DEZ. DE 1930 

DÉBITO 
ENCARGOS DO EXERCÍCIO 

Honorários da Diretoria 

saldo desta conta 
Honorários Diversos 

6.310,00 

idem, idem, idem 
Ordenados 

2.250,00 

idem, idem, idem 
Devedores e Credores Diversos 

11.398.80 

idem, idem, idem 
Férias e indenizações 

idem, idem, idem 
13^ salário 

idem, idem, idem 

Gratificações 

idem, idem, idem 
Despesas c/ viagens 

idem, idem, idem 
Comissões 

idem, idem, idem 
Fretes e carretos 

idem, idem, idem 
Agua e Esgoto 

idem, idem,~idem 
Juros Pagos 

idem, idem, idem 
Material de Consumo 

idem, idem, idem 
Material de Escritório 
idem, idem, idem 
Combustivel e Lubrificantes 
idem, idem, idem  
Limpesa e Conservação 
idem, idem, idem- 

Despesas Legais 
idem, idem,"idem 
Publicidades 
idem, idem, idem 
Assistência Técnica 
idem, idem, idem 
Imp. de Renda Ret. n/ Fonte 
idem, idem, idem 
Imposto Sindical 
idem,' idem, idem 
Imposto de Renda 
idem, idem, idem 
Fundo de Reserva Legal 
Valor desta conta 
Fundo p/Renovação.de Equipamentos 
idem, ilem, idem 
Gratificações à Diretoria 
idem, idem, idem 
Dividendos a Pagar 
idem, idem, idem 
RESULTADO DO EXERPICIO 

6.026,94 

695,00 

816,50 

279,50 

1.526,30 

232,62 

471,84 

157,00 

20,10 

3.142,41 

1.307,30 

131,50 

661,70 

2.034,33 

438,00 

2.000,00 

8,79 

31,99 

1.458,00 

782,94 

782,94 

782,94 

939,53 

44.686,97 
Lucros e Perdas 
Lucro Liquido n/exercicio 

SOMA D(t DEBITO   
12.370,60 57.057,57 

  57.057,57 

CREDITO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
Taxas Telefônicas 
Lucro bruto desta conta 
Transferências 
Idem, idem, idem 
OPERAÇÕES MERCANTIS 
Concessionários 
Lucro bruto desta conta 
OPERAÇÕES FINANCEIRAS 

37.602,98 

645,80 38.248,78 

18.800,00 

Descontos Obtidos 
Saldo desta conta 
SOMA DO CRÉDITO 

8,79 57.057,57 

57.057,57 

Imperatriz, 31 de Dezembro de 1970 
PEDRO AMÉRICO DE SALES GOMES 

Diretor-Presidente 
LICINIO DA ROCHA CORTEZ 

Dlretor-Secretario 

DORGIVAL PINHEIRO DE SOUSA 
Diretor-Tesoureiro 

SALUSTIANO VIEIRA SILVA 
Téc. em Contabilidade—C.R.C. 1886-Ma. 

PARECER DO COKfELHO FIICAL 
Ao Diretor Presidente 
TELEFÔNICA DE IMPERATRIZ S/A. — Nesta 

Pela presente estamos enviando a V.S. o parecer do Conselho Fiscal em apro- 
vação ao Balanço Geral da TELIMSA referente ao exercício de 1970 que é do se- 
guinte teor: — O Conselho Fiscal de Telefônica de Imperatriz S/á', representados 
pelos senhores abaixo assinados, havendo examinados o balanço, a escrituração e 
demais documentos referente ao exercicio da 1970, são de parecer que os mesmos 
representam a real situação da sociedade até a data da verificação aprovando-os. 

Imperatriz, (Ma.) 25 de março de 1971 
DR. ANTONIO RÉGIS DE ALBUQUERQUE 
JOSÉ GOMES DE ARRUDA 
GUILHERME CORTEZ 
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i 

O Progresso 

Sociedade na Passarela 

Imperatriz (Ma) 4 de Abril de 1971 N0. 46 

A cidade e seus dramas 

Um problema para o qual 
chamamos a atenção da ad- 
ministração municipal, é o es- 
coamento de águas, entupi- 
mento de valas e buracos, 
nas ruas da cidade como se 
verifica 

Enquanto que em algumas 
passagens ruas e portas de 
residências vêm sendo ala- 
gadas quando caem fortes 
chuvas, obriga-se ó proprie- 
tário da casa a tomar provi- 
dências. 

Por outro lado, os suínos, 
que vivem soltos nas ruas, 
aproveitam para dali fazerem 
seus "banheiros", inegavel- 
mentq constituindo perigo pa- 
ra a população local, Crian- 
do um ambiente qüe pode 
trazer doenças contagiosas. 
Pára exemplificar, vou citar 
um dêsses "banheiros": é o 
que fica no canto da praça Ti- 
radentes, indo para o estádio. 

O TRÂNSITO 

Não temos Delegacia de 
Trânsito, mas temos grande 
número de veículos motoriza- 
dos, que traz o problema do 
transito, perigo e morte como 
já "temos visto em vias' pú- 
blicas da cidade Èsse pro- 
blema deve despertár a aten- 
ção das 'autoridades consti- 

Por SYD 

tuidas e responsáveis pela 
tranqüilidade da cidade e in- 
tegridade fisica e moral de 
seus habitantes. 

O que me leva a escrever 
sobre o assunto, é o fato de 
ter visto menores e motoris- 
tas irresponsáveis guiando 
carros em alta velocidade, 
como quem quer dizer: :'Quem 
não quizer MORRER que an- 
de por cima das calçadas." 
Aqui fica a advertência de Ilcl TOglãO 
quem quer defender o nome 
de Imperatriz e o bom proce- 
dimento de seus dirigentes. 

"Notícias 

de Marabá" 

Em nosso poder o número 
3 da publicação mensal, edi- 
tada, em oficinas próprias 
de J. C. Rocha. De apurada 
técnica e leitura agradável, 
sempre a recebemos com 
especial simpatia. Nosso a- 
gradecimento ao confrade 
Rocha. 

Fiscais de Renda 

A propaganda 

de Sarney 

Consta que o Dr. Antonio 
Dino pagou débitos de publi- 
cidade do hoje Senador Sar- 
ney no montante de 105 mi- 
ihôes em parcelas de 15, 30 
e 60 milhões, respectivamen- 

te. E que ainda resta uma di- 
vida à MANCHETE de 40 mi- 
lhões que ficou para explo- 
dir nas mãos do Dr. Pedro 
Neiva. A informação é da co- 
luna «Telescópio», do Jornal 
Pequeno., 

Esporte 

O Imperatriz ganha a taça 

Em comemoração ao Dia da 
Revolução de 31 de março, rea- 
lizou-se um Torneio de Fute- 
bol para a disputa do Troféu 
"Redentora Revolução", do qual 
disputaram todos os clubes lo- 
cais. Cinco partidas fôram rea- 
lisadas, eliminando-se os per- 

dedores, e cujos resultados fo- 
ram os seguintes: Imperatriz - 2 
x - Renner - 1 - Fabril - 2 - x 
Tiradentes - 0, e (final) Impera- 
triz - 2 x - Tocantins - 0. 

O Imperatriz foi reconhecido, 
por todos, como o melhor time 
do Torneio, merecendo o titulo 

A Educação no Municípiof 

Vera o Município, através 
de seu Govêrno, encarando 
com seriedade o setor edu- 
cacional. Pelo orgão compe- 
tente todas as providencias 
são tomadas no sentido de 
uma convincente atuação As- 
sim é que dias 12 e 13 de 
março, foram feitas as entre- 
gas dos livros, doados pelas 
EXPED - COLTED, nos se- 
guintes estabelecimentos 
de ensino: E. M. União 
(Diretora Iracy Vieira Me- 
nêses), com 6 turmas distri- 
buídas em turnos matutinos 
e vespertinos, com 310 alu- 
nos; S.M. Gastão Pereira (Di- 
retora Lúcia Maria Pacheco), 
turno matutino, com 300 alu- 
nos; E.M. Marly Sárney (Di- 
retora Maria Lúcia S. Meire- 
les,) turno vespertina, com 
180 alunos; E.M. Princêsa Iza- 
bel (Diretora Elza Brasil Clau- 
dina), turnos matutino e ves- 
pertino, com 150 alunos; E.M^ 
Frei Ludugerio (Diretora Ma- 
ria; Augusta Silva), turnos 
màtíititio,J e vespertino, com 
200 alunos; E.M. Ruy Barbo- 
sa (diretora Maria da^ Gra- 
ças dó Carvalho Litíia),' tur- 
nos matutino e vespertinq, 
com 180 alunos; E.M. impe- 
ratriz (dire.tbra Mâriá Edna 
Barros Araújo), turnos mátu- 

tino e vespertino, com 512 
alunos; e E.M. Tocantins (Di- 
retora Maria das Neves S. 
Silva), turnos matutino e ves- 
pertino, com 190 alunos. 

Por outro lado os Secre- 
tários José Gomes de Arru- 
da e Itapoan Martins Lima 
(da Administração .e da Edu- 
cação), que presidiram àque- 
las entregas, empreenderam 
viagens com a mesma finali- 
dade ao interior do Munici- 
pio, visitando os povoados de 
Camaçarí (3 escolas). Bebe- 
douro (2 escolas), Anajá (1 
escola) Ribeirãozinho (2 es- 
colas) e Bananal (2 escolas). 
As escolas da faixa compre- 
endida pelos povoados de Pe- 
trolina, Coquelândia e S. Fe- 
lix, ficaram sob o , controle 
do Inspetor Municipal de En- 
sino Primário, Frei Osvaldo 
de Solveri, que tomará as 
providências necessárias e 
relativas ao assunto. 

Os povoados da região ri- 
beirinha receberão também, 
em breve, suas cotas de li- 
vros: por intermédio, dos alu- 
didos funcionários munici- 
páis qüe' coín apreciável de- 
^envoltpra e trábalhp çqn- 
júnfo, ^tçjh d^do êníape e im- 
portancia ao probjema da 
educação enteei .pôs,,, , 1 

Chega ao nosso conhecimento 
que nada menos de 3 fiscais ne 
rendas estaduais chegaram a Im- 
peratriz e já começaram a fiscali- 
zação do comércio. Por outro lado, 
comenta-se que a medida visa o 
rodízio normal do pessoal do fisco. 

De qualquer maneira, a expecta- 
tiva é grande e a chegada dos fis- 
cais, embora de surpresa não trou- 
xe espanto. 

A arrecadação é acontecimento 
corriqueiro e cada vês mais aper- 
feiçoado. O retomo do dinhei o ar- 
recadado, em obras, concretamente 
êsse é que não consegue jamais a- 
companhar o ritmo da arrecadação. 

Prefeitos 

cassados 

Já são 3 no interior do Es- 
tado: José Ferreira de Sousa, 
de São Bernardo, João Mota 
de Coroatá, e Levindo Resen- 
de, de Grajaú. Apenas o se- 
gundo é do MD6. 

de Campeão e a posse da sig- 
nificativa taça. Seu quadro for- 
mou, na partida decisiva, com 
a seguinte constituição: Doutor; 
Juvenal, Pelé, Valdecy e Lima; 
Zé Carlos e Carniceiro (depois 
Joãozinho); Professor, Caporal, 
Pedrinho (depois Osmar) e Val- 
demar. Esta partida foi arbi- 
trada, com acêrto, pelo sr. Jo- 
sé Araújo, assim como com a- 
certo foram as abitragens das 
demais pelejas. 

O "UIA DA REVOLU- 

ÇÃO" NO G. E. GOV. 

ARCHER 

Por considerar a data de 
31 de Março "como fator de 
desenvolvimento do País e 
querendo conservar o espi- 
rito de liberdade, avançando 
cada vez mais para o pro- 
gresso sob a administração 
dos grandes- homens que in- 
tegram a Nação", o G.E. Gov. 
Archer comemorou o "dia da 
Revolução", com um progra- 
ma que constou do seguinte: 
Hasteamento da Bandeira (ini- 
cio da solenidade) ao som do 
Hino Nacional cantado pelos 
nresentes; poesias declama- 
das por alunos; discursos a- 
lusivos à data pelas profes- 
soras Híldenê, Laura e Lour- 
des. No encerramento foi 
cantado o Hino à Bandeira. . 

VENDE-SE OU ALUGA-SE 

Magnifico salao situado nâ' 
rua Godofredo Vianap n0 

624 esqúípa da Travessa 
Magalhães de Almeida, nes- 
ta cidade, à tratar na Tra- 
vessa IVIa^alhães de^Alnjei- 
dá J40 ó^i pelo telefone.46L 

• a 140 o- êM*2ft-5^7IX 

Teve a gentileza de visitar nossa 
Redação, o sr. Francisco das Cha- 
gas Torres, contador e bancário, lo- 
tado atualmente na Agência local do 
BASA. De rara capacidade, está 
vencendo na vida graças aos seus 
próprios esforços numa prova de 
valor humano. Com nossos agrade- 
cimentos, colocamo-nos, como sem- 
pre, ao inteiro dispor do velho amigo. 

O "bom moreno" Severino está eu- 
fórico, pois o seu queridissimo Im- 
peratriz vem de vitória em vitória. 
Agora mesmo abiscoitou a bela taça 
"Redentora Revolução". Isto, Severi- 
no; Bola p'ra frente e fé em Deus ... 

A data de 28 de março assinalou 
o aniversário de Maria Regina, fi- 
lha de nosso amigo José Herênio e 
de D. Sofia Medlig Sousa. Embora 
um pouco tarde, associamo-nos à 
significação daquele dia, parabeni- 
zando à aniversariante através de 
um leal abraço em seus dedicados 
pais. 

Aniversariou, quinta feira, a sra. 
Céres do Rêgo Santana quando, em 
sua residência recepcionou o circulo 
mais íntimo de sua amizade. Na o- 

silva júnior 

portunidade, anotamos: Diomar Luiz 
da Silva e Sra. Edvaldo e Sra., Dr. 
Régis e Sra., José Maria e Sra., 
Sra. Marta Guerra, Dr. Fiquene, 
Raimundo Soares, Luiz Rezende e 
Sra,, Sri Cicero Carvalho, José A- 
fonso, Zezé e Tenente Vieira Jorge. 

XXX 
Dia l9 de Abril foi ministrada a 

aula inaugural do curso cientifico 
em nossa cidade, pelo dr. Fiquene, 
a quem enviamos nossos cumpri- 
mentos. 

XXX 
Depois de 14 dias em Carolina, 

retornou com seus familiares o jo- 
vem Emiliano Azevedo. : 

XXX 
Seguirá hoje para Anápolis, a fim 

de casar-se na "Manchester", o in- 
dustrial Marco Anlonio Moura. 

XXX 
Mais um moderno Snlâo de Bele- 

za será inaugurado em nossa cida- 
de. Aguardem para breve. 

XXX 
A graciosa menina Luzinalva ani- 

versariou no dia 2 de Abril. Pelo 
feliz acontecimento parabenizamo-la, 
assim como a seus diletos pais, Sr. 
Aristeu e Sra. Maria Alves Soares. 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Teflelone 202 - IMPERATRIZ — MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulejo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 
material elétrico, etc. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

EDITAL 

Relação das despesàs realizadas com recursos do Fundo de Partici- 
pação dos Municípios, no exercício financeiro de 1970, de conformidade 
com o que estabelece o art. 3o da Resolução n0 100/70 do Egrégio Tribu- 
nal de Contas da Uniãc: 

I RESUMO 

Total aplicado no exercício   CR$ 18.400,00 
Total não aplicado no exercício 9'93 

18.409,93 
II BENS ADQUIRIDOS E OBRAS REALIZADAS 

a) — Piçarramento nas ruas Luís Domingues, Aqui- 
les Lisbôa, Godoíredo Viana e BR-14 CR$ 18.400.00 

Sub-Total . . tR$ 18,400.00 

IIIC/EDUCAÇÃO, SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO 

Sub-Total . . . .CHI — — 
Total da aplicação em Despesa de Capital — — 

HI DESPESAS CORRENTES 

Educação rR$ — — 
Saúde  .... ÇR$ — — 
Saneamento   ; . . ; . CR$ — — 
üutjas Áreas , . . .   CRI — — 

Total da aplicação em Despesas Correntes — — 

IV Não foi executado serviço de instalação ou ampliação Ja rêde de es- 
goto em vias núblicas pavimentadas. 

V Não foi alienado nenhum dos bens adquiridos com recursos do F.P. 
M. de exercício anterior. 

VI- DEMONSTRATIVO EM SEPARADO DE DESPESAS 
CORRENTES „ ; 

Educação — Pessoal: — — 
Educação — Material do Consumo: -- — 
Saúde—Saneamento Básico: 
Pessoal: — — 
Material de Consumo: ' — — 

VII - EDUCAÇÃO 1 • ■ ■ 
k' Foram recrutados professores leigo, no ano letivo de 1970, utili- 

zando-se teste classificatório e observando-se as norrnás fixadas na Re- 
solução 90/70 do T.u.U. Todas áa despesas correntes e de Capital com 
Educação er Saúde, fòram rérálizadas com recursos próprios da Prefeitu- 
ra. Conta o Município com 5.845 alunos matriculados e 141 professoras 
remunerados com CR$ 0,52 por hofa-aula do Salário Minimo Regional, 
i ópias do Presente 'editál se encontram afixadas na Câmara e Prefeicu- 
ttfra Múnicipal. i 

w ; ■ l> , 

^ Secretaria da Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do Mara- 
nhão, em 10 de Janeiro sde 1.971. ib '!> ! i1 ' CL ; / ■ ■ 
-'RENATO f ORTEZ MOREIRA • JOS^ GOM^S DE ARRUDA 

Prefeito Municipal Secretário Geral .. 


