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ANO I Imperatriz (Ma.), 6 de dezembro de 1970 N0. 30 

GOVERNADOR PEDRO NEIVA AOS DEPUTADOS; 

"NÃO TENHO APOIOS POLÍTICOS A RETRIBUIR" 

Ao sei diplomado como go- 
vernador do Estado, o prof: Pe- 
dro Neiva de Santana proferiu 
discurso na Ássemdléia Legisla- 
tiva do Estado, dizendo entre 
outras coisas 

.. ."Temos bem nitida a im- 
pressão do que esta esco- 

lha nos impõe. O Maranhão não 
é mais, para felicidade nossa, 
aquele vazio de que nus falava 
o ex-Governador José Sarney 
no seu discurso de posse. Sem 
dúvida alguma, 
muito foi realizado no 
governo daquele eminente con- 
terrâneo, sobre tudo nos setores 

dos transportes, da energia das 
comunicações e do saneamen- 
to. Mas essa conquistas que 
constituem a infraestrutura in- 
dispensável ao desenvolvimen- 
to ecônomico não geram, por 
si sós, a riqueza. Continuamos 
pobres, trites e dolorosamente 
pobre» a grande maioria da po- 
pulação sofrendo a carência dos 
bens essenciais da vida no meio 
de tanta riqueza em potencial. 

.,. Sinto-me, permitam Va. 
Excelências que o diga, exepcio- 
nalmente dotado para esta mis- 
são Antes de tudo alcanço a 
mais alta Magistratura do meu 

Estado, sem compromissos de 
qualquer natureza com quem 
quer que seja. Disse-o e repeti 
nos encontros que mantive com 
Sa. Excia: o grande Presidente 
Médici. Não tenho, pois, dedica- 
ções pessoais ou apoios politicos 
a premiar ou a retribuir. 

Em segundo lugar não me 
anima outro propósito, não pos- 
suo outro cbietivo, não tenho 
outra aspiração senão a de ser- 
vir bem a minha teria. Para 
esta tarefa convoco a todos os 
maranhenses de boa vontade e 
aos que, filhos de outras plagas, 
aqui se integram nas mesmas 
aflições e nas mesmas alegrias 

FAB QUER TRAZER DERADORES 

Oficial do Alto Comando 
da 1.- Zona Aérea, que es- 
ve Imperatriz, quando abor- 
dou o problema da eletrifi- 
cação da cidade soube pelo 
prefeito Renato Moreira que 
entre outras uma das dificul- 
dades para a instalação da 
rêde de energiaé o transpor- 
te dos grupos de geradores, 
atualmente em São Luiz. 
Sem rodovias que nos levem 
á Capital, êsses geradores 
teriam que seguir pelo mar 
até Belém e dali viriam de 
de carro para Imperatriz, o 
que não apenas demanda 
gastos enormes mas até ris- 
cos. 

Prontamente aquele Ofi- 
cial colocou-se à disposição 
do prefeito para tentar jun- 
to ao comando o transpor- 
te aéreo dos geradores, pe- 
la FAB. 

Agora, já o chefe do exe- 
cutivo municipal recebeu te- 
legrama do Comandante da 
l-a Zona Aérea em que são 
solicitados o pêso e cuba- 
gem daquelas máquinas, a 
fim de que fôrça Aérea Bra- 
sileira designe um avião pa- 
ra o transporte das mesmas. 

O prefeito vai obter dados 
em São Luiz. Resta saber o 
que é qne o Estado vai alegar 
a respeito. 

Câmara 
Concluídos os trabalhos de 

apuração na 8*. Junta Apura- 
dora, tem-se como certa a se- 
guinte composição da Câma- 
ra de Vereadores de Impera- 
triz: pela Arena, Remy Ribei- 
ro de Oliveira, Benedito Ba- 
tista Pereira, Ezir de Souza 
Leite, Leôncio Pires Dourado, 
e Antônio Mariauo Lucena; 
pelo MDB, Francisco Alves de 
Freitas Filho, Salomão José 
de Santana, Raimundo Herê- 

Municipal 
nio Ribeiro e Pedro Ribeiro 
Gonçalves. 

Porto Franco 

Foram eleitos naquela cida- 
de: Lenis Gomes Pereira, Del- 
ííno Aguiar Azevedo, Antônio 
Sá Souza, João Barros e Abe- 
lardo Barbosa, pelo o MDB; 
e Osmar Avelino Conceição, 
Joaquim Barbosa, Colemar 
Rodrigues Egito e Políbio Ca- 
valcante, pela Arena. 

Subversão ou pesquisa? 

Boatos circulam na cidade 
8ôbre o encontro de uma es- 
tação transmissora (rádio- 
amador) enterrada nas cer- 

Pôrto fluvial 

O Departamento de Portos 
e Rios Navegáveis já enca- 
minhou à Prefeitura local a 
planta do futuro pôrto flu- 
vial da cidade; prevendo-se 
para o próximo mês de fe- 
vereiro o início das obras. 

A julgar-se pela planta, se- 
rá êsse um pôrto dotado dos 
mais modernos requisitos pa- 
ra carga e descarga de mer- 
cadoria, inclusive cdm pista 
para veículos ao longo da 
margem do rio, bem assim de 
depósitos para carga. 

canias de Imperatriz. Comen- 
ta-se que a comunicação e 
localização do aparelho foi 
feita atrnvés de um campo- 
nês que teria enterrado o 
transmissor a mando de um 
cidadão não identificade. Por 
outro lado, outros dizem que 
o achado não passa de uma 
sonda usada na procura de 
minérios. 

A ocorrência chegou ao 
conhecimento das Forças Ar- 
madas, ao que se informa. 

Médici 

perde em Bagé 

Na terra natal do Presiden- 
te da Kepública, Bagé, o MDB 
venceu as últimas eleições. 
Foram vitoriosos ali os can- 
didatos oposicicnist s ao Se- 
nado, Câmira Federal, As- 
sembléia Legislativa e Câ- 
mara dos Vereadores a qual 
será constituída agora de 
maioria emedebista.. 

ESTADO DESPACHA 

TÍTULOS DE TERRA 

Consta que o Estado do Ma- 
ranhão despachou o primeiro 
título de vendas de terras de 
seu patrimônio nêste município. 
O primeiro comprador a rece- 
ber seu título devidamente for- 
malizado foi o Dr. José de Ri- 
bamar Bezerra. Revela-se por 
outro lado que brevimeete serão 
despachados os requerimentos 
de compra pelo Dr: Antônio 
Régis e pelo Tte. Osvaldo Al- 
meida. 

MAGISTRADOS RETOMAM 

Retornaram a suas respec- 
tivas comarcas, após a apu- 
ração das eleições, os Drs. 
José Delfino Sipaúba da 2a 

vara de Imperatriz e Mário 
Barros Ferraz, da comarca 
de Pôrto Franco. 

É esperado hoje o Dr. Jo- 
sé de Ribamar Fiquene, da 
1^ Vara de Imperatriz, che- 
fe da 8- junta apuradora se- 
diada em Balsas. 

GINÁSIO BERNARDO SAYÃO 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 
A Diretoria torna público para con- 

hecimento dos interessados que se 
encontram abertas até o próximo dia 
15 as inscrições aos exames de ad- 
missão ao Ginásio. 

Os candidatos apresentarão no ato 
da inscrição: atestado de conclusão 
do curso primário e certidão de nas- 
cimento. 

A data proválvel de inic o das pro- 
vas: 17 de dezembro. 
Imperatriz, 6 de dezembro de 1970. 
Dr. José Delfino Sipaúba - Diretor 

INPS credencia dentista 

Estamos seguramente infor- 
mado que o cirurgião-detista 
Dr. José de Ribamar Raposo 
Bezerra está credenciado pelo 
Instituto Nacional Previdência 

Social para prestar assistência 
dentária áos segurados daquêle 
Instituto, naturalmente obede- 
cidas as mesmas cautelas para 
o atendimento médico 

Orçamento Municipal 

PREFEITO PROMULGALEI 

Decorreu o prazo para a 
votação do orçamento muni- 
cipal para 1971 sem que a 
Câmara de Vereadores se te- 
nha pronunciado sôbre a pro- 
posta enviada àquela Casa 
no dia 8 de setembro último 

Face a omissão, o prefeito 
Renato Moreira promulgou a 
Lei 14/70 de 2 de dezembro 
corrente que estima a recei- 
ta e fixa a despesa do mu- 

nicípio para o próximo ano 
em Cr$ 1.821.700 

Saliente-se que a proposta 
orçamentária foi encaminha- 
da dentro de tôdas as exi- 
gências legais, elaborada com 
auxílio da equipe do SENAM 
e já tendo sido inclusive a- 
pontada como modêlo para a 
elaboração de orçamentos de 
outros municípios maranhen- 
ses. 

Aniversaria o Presidente 

si 
SpNwii mmmm 

■■m 
WÍ 

mmmm-. 

m 

Wè ■■ 

No último dia 4 completou 65 anos de 
idade Sa. Excia. o Sr. Presidente da Re- 
pública, General Emílio Garrastazú Médici. 

Em Brasília, onde passou a sua dsta na- 
talícia, o Presidente ofereceu uma recepção 
em Palácio, a convidados especiais. 

Fazendo éco às manifestações de alegria 
de todo o Brasil, "O Progresso" parabeniza 
o ilustre aniversariante. 

Sálvio lança livro 

O advogado Salvio Dino, 
que já representou Imperatriz 
na Assembléia Legislativa do 
Estado, alem de causídico reno- 
mado é também dado à cultu- 
ra das lêtras, tanto assim que 
já tem preparado um livro de 
contos regionalistas cujo lança- 
mento está previsto para breve. 

Nascido em Grajaú e profun- 
damente ligado à região tocan- 
tina, política e profissionalmente 

Sálvio aborda em seu livro fa- 
tos e costumes interiorianos, in- 
clusive as campanhas políticas 
e eleições, não sendo portanto 
de admira-se que encontre- 
mos entre seus contos persona- 
gens facilmente indentificaveis 
e passagens conhecidâs nossas. 

O nôvo contista deverá lan- 
çar seu livro em Imperatriz, pos- 
sivelmente com a realização de 
uma "noite de autográfos". 

Imperatriz sem Deputado 

Notícias divulgadas ofici- 
osamente dão conta de que 
a Arena elegeu a maioria 
absoluta da Assembléia Le- 
gislativa, cabendo ao MDB 
apenas 4 lugares naquela 
Casa para a próxima legis- 
latura! Para a Câmara Fe- 
deral a ARENA elegeu 7, fi- 
cando oposição apenas com 
a reeleição de Domingos 
Freitas Diniz, presidente do 
Partido. 

Embora ainda não dispon- 
hamos da relação nomi- 
nal do eleitos, é fato notó- 
rio que Imperatriz não con- 

seguiu ainda desta feita ter 
o seu deputado, apesar da ex- 
celente votação obtida na 
região pelo candidato are- 

nista Dr. Régis, com 5.000 
votos, Pelo MDB Dra. Ru- 
th conseguiu 3.000 sufrágios 
aproximadamente. 

Sabe-se que a maioria da 
nova Assembléia será com- 
posta de reeleitos, sendo i- 

nexpressiva a renovação no 
Legislativo, ao contrário do 
acontecido em Goiás on- 
de bem poucos voltam em 
71 
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Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Lei Municipal N9. 14/70 

0 Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, cida- 
dão Renato Cortez Moreira, no uso de suas atribuições legais etc. 

Considerando que a Câmara de Vereadores de Imperatriz, Maranhão, 
não votou no prazo do art. 58 da Lei Orgânica dos Municípios (Lei 2 820-B 
de 19 de fevereiro ae 1.968) o ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO PARA 
O ANO DE 1.971; 

Considerando que a proposta orçamentária foi remetida àquela Casa 
do Legislativo Municipal no dia 8 de setembro do corrente ano, injustifi- 
cada portanto a sua não votação; 

Considerando, finalmente, o interesse da Administração Municipal 
que não pode ver-se prejudicado pela omisssão da Câmara de Vereadores: 

RESOLVE, com amparo no supracitado artigo 58 
da Lei 2.820-B de 19/02/68 (Lei Orgânica dos Municipios). 

Promulgar a seguinte Lei: 

Estima a RECEITA e fixa a DESPESA do Município de 
Imperatriz, Maranhão, para o exercício financeiro de 1.971. 

Art. Io — O Orçamento do Município de Imperatriz, Maranhão, 
para o exercício financeiro de 1.971, discriminado 
pelos anexos integrantes desta lei, estima a RECEI- 
TA e fixa a DESPESA em Cr$ 1.821.700,00 (hum 
milhão oitocentos e vinte e hum mil e s^tecentos 
cruzeiros); 

Art. 2o — À RECEITA do Município será realizada mediante 
arrecadação dos tributos, suprimentos de fundos e 
outras Receitas correntes e de Capital, na forma da 
legislação em vigor, de acordo com o seguinte des- 
dobramento: 

RECEITAS CORRENTES 

Receita Tributária Çrí}» 223.350,00 
Receita Patrimonial   « 54.500,00 
Receita Industrial  « 5.000,00 
Transferências Correntes  « 943.850,00 
Receitas Diversas    « 55.000,00 

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES  Cr$ 1.281.700,00 

RECEITAS DE CAPITAL 

Operações de Crédito   Cr$ 100.000,00 
Alienação de bens móveis e imóveis.... « 1.000,00 
Transferências de Capital  « 435.000,00 
Outras Receitas de ^Capital   « 4.000,00 

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL Cr$ 540.000,00 

TOTAL GERAL DA RECEITA  Cr$ 1.821.700,00 

Art. 32 — A DESPESA do Município será efetuada de acordo 
com a programação estabelecida nos anexos e dis- 
tribuída pelas Unidades Orçamentárias conforme o 
seguinte desdobramento: 

Câmara Municipal   Cr$ 27.650,00 
Gabinete do Prefeito  « 143.380,00 
Órgãos de Assessoramento « 25.680,00 
Secretaria Geral de Administração,. « 278.932,00 
Divisão de Educação e Assistência Social « 560.658,00 
Divisão de Obras e Serviços Urbanos.... « 489.400,00 
Divisão de Estradas de Rodagem  « 296.000,00 

TOTAL GERAL DA DESPESA   Cr$ 1.821.700,00 

Art. 4o — Pode o Prefeito Municipal: 

1 realizar operações de crédito por antecipação da RE- 
CEITA até O limite de 20% (vinte por cento) da Re- 
ceita estimada para o exercício financeiro de 1971; 

11 abrir, mediante decreto, os créditos suplementares que 
se fizerem necessários até o limite de 50% (cincoen- 
ta por cento) da Receita Tributária orçada para o 
exercício financeiro de 1.971, de conformidade com 
o art. 43 da Lei Federal 4.320/64. 

Art. 55 — Esta Lei entra em vigor a partir do dia Io de ja- 
neiro de 1.971, revogadas as disposições em contrário. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, em 2 de dezembro de 1.970. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

JOSÉ GOMES DE ARRUDA 
Secretário de Administração 

COV AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ — MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

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

Dr. Carlos de Laet A. Braga 
Gincologia e Obstetri- 
cia-Prevenção do Cân- 

cer Gincológieo 

Hospüal São Vicente de Paula 
Consultório Zona 1 LoteOS 
Horário das 7 ás 19 horas 
TAGUATINGA - BRASÍLIA DF) 

DIPLOMADOS GOVERNADOR E VICE 

Em sessão extraordinária, 
no ultimo dia 30. a Assem- 
bléia Legislativa do Mara- 

nhão conferiu aos srs. Pedro 
Neiva de Santana e Alexan- 
dre Sá Colares Moreira os 
diplomas de Governador e 

Vice-Govemador do Estado, 
eleitos que foram por aque- 
la Casa, como já noticiamos. 

Os diplomados foram sau- 
dados na ocasião pelas li- 
deranças partidárias naquê- 
le Legislativo. 

pjm A NÃO BOTAR O 

CAMlNBlO ADIANTE DOS BOIS, 

PONHA OS BOIS EM 

CIMA DE UM MERCEDES BENZ. 

!■ ■■ 

Você ganha muito mais. 
Boiada tocada perde pêso. 

E com o pêso, você perde o 
tempo que levou para fazê-la engordar, 
o tempo da viagem e seu rico dinheiri- 
nho. A hora da balança é a hora da ver- 
dade. Um caminhão convencional trans- 
porta 8 bois eirados. Um têrço a menos 
do que um Mercedes-Benz que tezncar- 
roceria para carregar 12 bois. 

Quando um lote grande é dividido por 
12 e não por 8, o resultado é um 
número menor de viagens. Mas as van- 
tagens do Mercedes-Benz não param aí. 

É um caminhão feito para topar qual- 
quer parada. É um cabra agarrador, que 
não pára à toa. Tem potência suficiente 
para puxar com rapidez. 

É econômico: não gasta gasolina... 
porque é Diesel. 

Tem assistência técnica em todo o 
País, dada por gente que só trabalha 
com Mercedes-Benz e gosta do que faz. 

E na hora de vender, é mais fácil que 
vender boiada gorda: tem o maior valor 
de revenda. 

Se você se interessa 
pelo negócio, passe por 
aqui entre uma boiada 
e outra. Nós temos o 
caminhão que você precisa para pôr em 
baixo dos bois. 

Concessionário Mercedes-Benz em Imperatriz: 

DIESEL CAROLINA S.A. 
Praça Emiliano de Melo Azevedo, 10 

Fones: 192 e 194 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

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

Laboratório de Análises Clínicas — §angne — Oxigênio 

Dr. aimundo Noleto Filho — Dra. Ruth Ferreira Aquino Nolelo 

Avenida Getulio Vargas, 1511 — mperatriz—Maranhão 
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AUTO DE PRAÇA 

O Doutor José Deífino Slpaúba, Juiz de Direito da 
Vara, da Comarca de Imperatriz, Estado do Ma- 

ranhão, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos número 798/111 
de Arresto, que se processa perante êste Juizo e Cartório 
do Io Ofício, que atendendo ao que lhe foi requerido por 
Pedro Soares Paiva, e tendo em vista ao mais que dos au- 
tos consta, por despacho proferido ás fls. 24 dos referidos 
autos, autorisou a venda, em hasta pública, dos bens abai- 

xo descritos, com suas respectivas avaliações, pertencen- 
tes á José Alfredo da Silva, que serão levados a público 
pregão de venda e arrematação, a quem mais der e maior 
lanço oferecer, acima das respectivas avaliações, pelo por- 
teiro dos auditórios, ou quem suas vêzes fizer, no dia 16 de 
dezembro do corrente ano às 10,00 horas, no local em que 

se realizam as vendas em hasta pública determinadas por 
êste Juizo no salão do fórum no prédio da Prefeitura Muni- 
cipal a Travessa Urbano Santos— os seguintes bens: — 2 
(duas) vacas de cor vermelha, paridas cada uma com uma 
bezerrínha, de pouco mais de um mês de nascida, avaliada 
por Cf$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros) cada com s/ cria e 

todas por Cr$ 800,00 (oitocentos cruzeiros") 1 (uma) vaca de 
cor lisa pintada avaliada em Cr$ 300,00 (Trezentos cruzei- 
ros) 2 (duas) novilhas de cor lisa, quase branca em cros- 
cimento, avaliadas cada Cr$ 250,00 (duzentos e cinqüenta 
cruzeiros) e todas por Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) 1 
(uma) vaca preta com uma bezerrinha, avaliada em 
Cr$ 400,00 (quatrocentos cruzeiros) e 1 (uma) novilha de cor 
preta avaliada por Cr$ 250,00 (duzentos e cinqüenta cruzei- 

ros, perfazendo o total de Cr$ 2 250,00 (Dois mil, duzentos 
e cinqüenta cruzeiros).— E para que chegue ao conheci- 
mento dos interessados e ninguém possa alegar ignorância, 

mandou expedir o presente edital, que será afixado na séde 
deste Juizo, no lugar de costume, e, por cópia, publicado 
por três (3) vezes no semanário local. Dado e passado 
nesta cidade de Imperatriz, aos 17 de novembro de 1.970. 

Eu. Rosseny da Costa Marinho, Escrivão que datilografei, 
subscrevi e assino de ordem do Dr. Juiz Direito. 

ROSSENY DA COSTA MARINHO 
Esc: Subst. 

Harmonia nas apurações 

A nota realmente simpá- 
tica das apurações das elei- 
ções em Balsas foi o clima 
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de cordialidade e entendi- 
mento registrado entre can- 
didatos e delegados de par- 
tidos de Imperatriz perante 
aquela junta. Nem uma im- 
pugnação ou qualquer recla- 
mação foi feita em todo o 
decorrer da apuração. Ao 
contrário o que se notou foi 
o crescente interesse dessas 

pessoas para o máximo a- 
proveitamento devotos, che- 

gando os candidatos a depu- 
tado estadual— Dra. Ruth e 

Dr. Régis — a defenderem 
votos em favor de adversá- 
rio político. 

Um belo exemplo sem 
dúvida alguma. 

AGORA E A BR - 21 

a direção não assume responsabili- 
dade por conceitos emitidos em artigos 
assinados e nem devolve originais 
mesmo não publicados. 

Chega ao nosso conheci- 
mento qi^e um contigente do 
Batalhão de Engenharia Civil 
(BEC) está fixanJo-se na vi- 
zinha cidade de Pôrto Franco 
paro o imediato ataque às 
obras de construção da BR.21 
falada á mais de 50 anos e 
sempre dormindo nos gabine- 
tes de governadores e presi- 
dentes. Agora, todavia, che- 
garemos a Grajaú e a São 

Luís trafegando por aquela 
rodovia, mais um élo no gran- 
dioso complexo de estradas 
que o Govêrno Revolucioná- 
rio cria em todo o país. 

Oxalá a Açailândia-Santa 
Lnzia, tão bem começada, se- 
ja também olhada pelo Go- 
vêrno Federal e tenha reini- 
ciadas e aceleradas as obras 
de sua construção. 

O V 1 L — OItcs Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro 0 da lfilt-14 — Fosie 2711 — linperatríx — Ma. 

CGC.06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053,006 
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JÁ ESTÁ ABERTO NOSSO SALÃO DE BELEZAS. 

Com todas as novidades da 
Volkswagen para 1971. 

É beleza que não acaba 
mais. 

Como a do 1600 TL, 
2 portas, com carroceria 
"fast-back" em grande estilo. 
Conforto para 5 pessoas. 
Acabamento de luxo. 

VW 1500. Fuscão, para os 
íntimos. Esbanja potência. 

Tem estabilidade para dar 
e vender. E que côres lindas, 
gente! 

E o Karmann Ghia TC, 
então? Uma sensação! 
Beleza tôda vida. E dentro 
tem luxo para 4 pessoas. 

O nôvo Fusca 1300 
tem muitas novidades, para 
levar v. a qualquer lugar. 
Gostosamente. 

A Variant e o VW 1600 
com novidades também 
e tôdas as vantagens que v. 
gamou. E o Karmann Ghia 
1600 com beleza de sobra, 

sempre na moda. 
Mas, melhor que ler êste 

anúncio, é v. vir ao nosso 
salão de belezas. 

Garantimos que v. sairá 
daqui mais bonito. 

NaVAUHHAVWH 

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS MAGOPAR S.A. ® 
_ ^ • _ AUTORIZADO 
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Por culpa do Estado a^ 

lunos perderam o ano 

Com vistas ao Min. Jarbas Passarinho 

Telefônica de Imperatriz 

S/A —TELIMSA 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

A TELEFÔNICA DE IMPERATRIZ SA—'/TELIM- 
SA vem fazer o presente esclarecimento a propó- 
sito da demora na instalação dos aparelhos telefôni- 
cos vendidos, mêses atrás, à população desta cidade. 

Por contrato firmado com COTÊC •— Comercial 
e Técnica de Comunicações Ltda, firma com séde em 
Fortaleza, Estado do Ceará, a TELIMSA planejou a 
ampliação do telefônico da cidade, que seria acres- 
cido em mais 100 telefones. 

No entanto, a despeito de se ter cumprido, fiel- 
mente, com as obrigaçõe financeiras a firma emprei- 
teira atrasou, sem justificativa, a instalação dos a- 
parelhos, motivando pronta ação por parte da TE- 
E1MSA que contratou advogado para proceder judi- 
cialmente. A ação judicial está correndo no fôro 
local e, espera-se desíêcho final em breves dias, 

Quanto às parcelas recebidas das usuários, es- 
tão devidamente garantidas, quer pelo müterial da 
COTEC em nosso poder, quer pelo patrimônio liqui- 
do da TELIMSA, suficientemente bastante para co- 
brir todos os seus compromissos. 

A Telefônica de Imperatriz quer, assim, dar sa- 
tisfação ao povo de Imperatriz, reafirmando que pre- 
juízos não serão dados e. tão logo tenha solvido o 
caso judicicial com a COTEC, diligenciará, imedia- 
tamenie, para a instalação dos aparelhos telefônicos 
já vendidos, por outra emprêsa de comprovada ido- 
neidade. 

Agradece 

PEDRO AMÉRICO SALES GOMES 
Diretor Presidente 

Já foi demais comentado 
o abandono pela Secretaria 
de Educação do prédio on- 
de funcionava o Grupo Es- 
colar Estado de Goiás, loca- 
lizado na Praça Brasil e se- 
midestruido por um tem- 
poral. 

Por inacreditável que pa- 
reça, estamos informados 
que até a presente data a- 
quela Secretaria não tomou 
qualquer providência que 
permita o beneficiamento 
dos alunos matriculados na- 
quêle estabelecimento, os 
quais perderam o ano letivo 
em conseqüência dêsse des- 
caso. Salvaram-se do pre- 
juízo os alunos cujos pais 
os transferiram para esco- 

Noticia o "Correio Brasi- 
liense" que "uma nova linha 
do Correio Aéreo Nacional 
acaba de ser criada pelo Co- 
mando de Transporte Aéreo, 
atendendo a uma solicitação 
do comandante da Ia Zona 
Aérea. A nova linha destina- 
se a Conceição do Araguaia, 

Vitorino não votou 

Do "Correio Brasiliense" 
de 29.11.70. 

"Nos comícios, o sr. José 
Saruey dizia que "votar con- 
tra mim é apunhalar o Ma- 
ranhão". Ao sair da cabine 
eleitoral, o Senador Vitorino 
Freire disse que, "se assim 
é, creio que acabei de en- 
fia um punhal nas costas do 
meu estado." 

O garoto Gaudêncio Morais 
Bandeira Filho, da 4a série 
primária do "Educandário 
Cristo Rei", de Imperatriz foi 
o Io crlocado no Estado do 
Maranhão no concurso "Ope- 
ração Brasil do Futuro" pro- 
movido pela Receita Fede- 
ral nêste Estado e que ver- 
sou sôbre as vantagens do 
pagamento do Imposto de 
Renda. 

O prêmio, dada pelo Ban- 
co Itaú, foi entregue ao es- 
tudante pelo Chefe da Recei- 
ta Federal em Imperatriz, Sr. 
Fortunato Bento Macedo, por 
ocasião da entrega de certi- 
ficados aos concluintes da 
4^. série primária do men- 
cionado Educandário, em so- 
lenidade realizada no Clube 

Ias particulares, o que toda- 
via não está ao alcance de 
todos. 

Numa época em que o 
Govêrno Federal empenha- 
se em verdadeira cruzada 
de educação; quando até a- 
dultos são convocados pelo 
MOBRAL, nem é de se a- 
creditar que no Maranhão 
centenas de crianças do pri- 
meiro ao quarto and primá- 
rio percam todo um ano es- 
colar porque o Estado não 
"poude" mandar recompor 
um telhado de um Grupo 
Escolar e nem conseguiu 
mandar a escola para ou- 
tro prédio. 

Com vistas ao Ministro 
Jarbas Passarinho. 

fazendo escalas em Mara- 
bá, Imperatriz e Carolina e 
tem como objetivo dar maior 
apoio aos destacamento da 
FAB e aos Núcleos de Pro- 

teção ao vôo do Marabá e 
Conceição do Araguaia e ás 
populações de cidades e vi- 

las dos Estados do Mara- 
nhão e Pará. As viagens te- 
rão freqüência mensal e du- 

rarão 3 dias, efetuadas em 
aviões Catalina e C-47 do 
l5 Esquadrão de Transporte 
Aéreo. 

Recreativo Tocantins. 
Na oportunidade, o Sr. For- 

tunato Macedo proferiu pa- 
lestra sôbre a formação da 
criança no lar e na escola, 
discorrendo a seguir sôbre a 
nova orientação da Receita 
Federal no que toca ao Im- 
posto de Renda. 

O estüdante vencedor do 
concurso fêz uma breve de- 
monstração gráfica sôbre 
quem paga, como se paga e 
como é aplicado o produto 
do Imposto de Renda. 

A solenidade de entrega 
dos certificados aos concluin- 
tes da 4a série foi presidida 
pelo prefeito Renato Moreira 
que em companhia do vice- 
prefeito fêz a entrega dos 
diplomas. 

'Dcéfiíc Saciai 

ANIVERSÁRIOS 

Hoje — o Dr. Raimundo Nolêto Fi- 
lho, ostimado médico desta cidade, 
proprietário do moderno Hospital 
São Raimundo. 

— o — 

Ontem — o Dr. Raimundo Alves 
Costa, Diretor da DÍESEL Carolina, 
figura de projeção ao meio comer- 
cial e social da região. 

Parabéns. 

VIAJANTES 

De Porto Nacional, Sandra Maria 
Macedo, em gozo de férias colegiais 

De Carolina, encontra-se nesta 
cidade o joven Peron Silva. 

Para a capital goiana seguiu o 
nosso amigo Rosseny Marinho. 

— o — 

De Marabá, também em gozo de 
férias colegiais, o jovem Raimundo 
Nonato Coêlho de Queiroz. 

CASAMENTO 

Casaram-se ontem Rosely Brito e 
Rômolo Agostino (Tim-Tim), desta- 
cados elementos da sociedade local. 

Parabéns. 

Prefeitura Municipal Imperatriz 
Esfado do Maranhão 

Lei n. 17/70 

O Prefeito Municipel de Impera- 
triz, Estado do Maranhão, cidadão 
Renato Cortez Moreira, faz saber 
a todos seus habitantes e a quem 
mais possa interassar, que a Câma- 
ra Municipal de Vereadores desta 
cidade, aprovou e eu faço publicar 
a seguinte Lei. 
ART. l9) — Fica revogada a Lei n0 

AVISO DE INTERESSE PÚBLICO 

Dr. CELSO SIMOES—MÉDICO 

Avisa aos seus clientes e ao dis- 
tinto público desta e das demais ci- 
dade circunvizinhas, que instalou seu 
consultório modernamente aparelha- 
do, à Praça Marechal Castelo Bran- 
co, esquina com a Rua Coronel Ma- 
noel Bandeira, frente ,ào Banco da 
Amazônia, onde atenderá nos horá- 
rios da manhã e à tarde, atendendo 
ainda chamados domicilares a qual- 
quer hora 

Os internamentos clínicos e cirur- 
gicoa serão feitos com a colabora- 
ção üo Hospital Santa Tereza. 

Ha Tip. Violela \m 

Bobinas p/ máquina de somar, 
Papel almaço s/pauta, cadernos 
escolares, giz, lapiseiras, etc. 

10 DE GUERRA 

O Cap. Humberto Henrique 
Garcia Ellery oficiou ao pre- 
feito Renato Moreira solici- 

tando a ultimação das provi- 
dências para colocar em con- 
dições a séde do Tiro de 
Guerra local e a residência 
do Instrutor, "tendo em vista 
o funcionamento do TG em 
1.971. 

Admite-se que a solicita- 
ção já seja reflexo da pre- 
sença das autoridades mili- 
tares que aqui estiveranm na 
Operação Carajás e que por 

certo sentiram o desperdício 
de'jovens em idade de ser- 
viço militar que aqui ficam 
até sem alistamento pela au- 
sência de orientação e difi- 
culdades de deslocamento 
rumo a unidade militares on- 
de possam servir. 

14/67 de 23 de julho de 1967, voltan- 
do tudo à situação jurídica anterior 
à referida Lei. 

ART. 22) - Qualquer importância, 
por ventura, recebida pelos proprie- 
tários ou por condôminos, é consi- 
derada como indenização pela para- 
lização da obra, não cabendo de fu- 
turo, qualquer reivindicação contra 
a Prefeitura, ou ação indenizatoria. 

ART. 30)-0 supermercado em aprê- 
ço, será entregue aos seus legítimos 
proprietários, no ato representados 
pelo engenheiro construtor, no esta- 
do em que se encontra, assinando 
êste com a Prefeitura, documento 
formalizado, que comprove a aceita- 
ção mútua. 

Dêsde o dia Io do corren- 
te está em vigor o novo au- 
mento dos prêços de veícu- 
culos, o segundo oêste ano. 

O aumento decorre de de- 
cisão do CIP Crnselho Inter- 
ministerial de Preços e che- 
ga em média a 6,%. Alega o 
CIP que o aumento é força- 

ART. 4o) - A Prefeitura, poderá 
assinar convênio com o engenheiro 
consirutor, no para andamento rápi- 
do das obras, fiscalização e adminis- 
tração do supermecado, de modo a 
assegurar os objetivos sociais do 
empreendimento, e os direitos legi- 
timamente adquiridos dos codôminos. 

ART. 5o) — Esta lei entrará em 
vigor na data de sua publicação; re- 
vogadas as disposiçãões em contrá- 
rio. — Públiqne- e Cumpra-se, 

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Imperatriz do Maranhão, em 04 de 
dezembro de 1970. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

do pela alta da matéria pri- 
ma, principalmente do aço. 
Os dados mostram que em 
1970 o aumento de veículos 
situou-se 16 e 17 por cento, 
mas ainda assim abaixo do 
crescimento geral de prêços 
estimado em mais de 20%. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Lei N." 17/70 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, cidadão Renato Cortez Moreira, faz saber 
a todos seus habitantes e a quem mais possa in- 
teressar que a Câmara Municipal Je Vereadores 
desta cidade, aprovou e faço publicar o seguin- 
te Lei. 

Art. Io) — Fica doada ao CONSELHO NACIONAL DE 
PÔRTOS E VIAS NAVEGÁVEIS, a faixa de terreno com- 
preendida de cento e cincoenta (150) metros do leito do Rio 
Tocantins, em direção Les+e. entre as travessas Rio Bran- 
co e Gonçãlves Dias. 

Art. 2o) — A doação em aprêço, será para a constru- 
ção da rampa de embarque e desembarque, com armazéns 
e pátio de estacionamento. 

Art. 3õ — Esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogam-se as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado 
do Maranhão, em 04 de dezemnro de 1970. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

Por Imperatriz 

Linha do Correio Aéreo 

HOSPITAL STA. TEHEZA 

Dr. Carlos Gomes Amorim — Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

Rua Frei Manoel Procópio, 195—Imperatriz—Maranhão 

CLÍNICA GERAL — CIRURGIA — PEDIATRIA — PARTOS 

É de Imperatriz 

0 vencedor de Concurso Estadual 

CARROS MAIS CAROS 


