
Concluído o Pronto Socorro Municie."' 
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Desde o mês passado (|ae se encontra u 
r • 

tamente concluído o Pronto Socorro IW 

estando agora, somente esperando o equr uu* 

to adquerido em S. Paulo, para o imediato íun 

cionamento com médicps em plantão perrr. 

nente. 

Não resta dúvida, que um Pronto Socorro nes 
c 

ta cidade, nos moldes a que este se destina, v. 

satisfazer plenamente as necessia^ ^ seu 

povo, mesmo porque Imperatriz com suas 

movimentadas, os acidenteb 

sita de uma casa desse tipo, não só por essa ra- 

zão, mas por muitos outros fatores. 

Iniciativa portanto, di na de elogios essa do 

Prefeito Renato Mareir. 

(No clichê ao lado. vê-se a facha do Pronto Socorro Municipal 
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Em movimentada tarde de | 
autógrafos, na Papelaria Vio- 
leta, a Escritora imperatri-, 
zense, Adelvira Morais Bar-; 

ros, lançou o seu interessan-1 

te Livro "Eu, Imperatriz". 
À solenidade de lança-j 

mento, compareceram auto- 
ridades, representações de 
entidades, como a Associa- 
ção Comercia), Máter Clu- 
be, Rotary e outras, alérn 
de expressivo número de 

pessoas da sociedade. 
ORADORES 

Falaram na ocasião o pre- 
feito Renato Cortez Moreira, 
a Escritora Edelvira M. Bar- 
ros, o Advogado Henrique 
Pereira Araújo, pelo Rotary 
Club e o jornalista Sebastião 
Negreiros, que, em nome 
dos Diários Associados do 
Maranhão, congratulou - se 
com a escritora, os intelec- 
tuais de Imperatriz e as au- 

st 

Por ocasiao da visita á Im 
peratríz. do Deputado Fede- 
ral Domingos Freitas Diniz, a 
reportagem de O PROGRES- 
SO procurou ouvir o líder da 
oposição em nosso Estado, em 
entrevista que vai contada 
mais adiante, onde o Presi- 
dente da Movimento Demo- 
crático Brasileiro afirmou dei- 
xar Imperatriz íacinado pela 
receptividade do povo ao cha- 
mamento do seu partido, e 
acrescentou; "êstefato se de- 
ve a boa campanha que ora 
se realiza no município e so- 
bretudo ao .trabalho do Pre- 
feito Renato Cortez Moreira." 

Associação Comercial ãe Imperatriz 

CONVITE 

A Diretoria da ACI convida seus 
associados, amigos e admiradores do 
saudoso DORGIVAL PINHEIRO, pa- 
ra hoje, (12-11-72), às 16 horas, no 
cemitério local, fazer uma visita ao 
túmulo do seu ex-Presidente. ruman- 
do em seguida, até à igreja de N. S. 
do Perpétuo do Socorro, no bairro 
Nova Imperatriz, para assistir à mis- 
sa que mandará celebrar em sufrá- 
gio da alma daquele inditoso homem 
público. 

A DIRETORIA 

Imperatriz, (Ma.) 10/11/72. 

Respondendo á primeira 
pergunta do repórter, o Depu- 
tado,Freitas Diniz disse que 
a atual posição doporíiao 
dentro do Estado é de tran- 
qüilidade. sendo esta a elei- 
ção em que o M.D.B. vai ele- 
ger o maior número de pre- 
feitos, numa medida de 50% 
de candidatos entres aqueles 
munícipios onde o partido vai 
disputar as eleições de Jõ de 
Novembro. 

Em outra pergunta do re- 
pórter o lider da oposição ma- 
ranhense, atendendo à repor- 
tagem, arriscou os nomes dos 
municípios cotados no seu 
prognósticos, sendo êles os 
municípios de Imperatriz, No- 
va Yorque, São Felix de Bal- 
sas, Alto Parnaiba, Tuntum, 
Codó, Primeira Cruz, Araioses 
São Bento, Cajapió, Piri-Mi- 
rim, Palmeirândia, Cedral, 
Barra do Corda e Montes Al- 
iosj podendo haver, ainda, 
conforme a pesquisa que vem 
realizando outros municípios 
onde o M.D.B. ganhará a elei- 
ção para prefeito. 

toridades, pelo lançamento 
daquela obra, que tànto vem 
contribuir para o enrique- 
cimento do patrimônio cul- 
tural maranhnese. 

A nóvel e&critora, que 
lançará dentro em breve, um 
novo livro sobre a vida de 
Frei Manoel Procópio, auto- 
grafou centenas de exempla- 
res de "Eu, Imperatriz", o 
que dá bem a dimensão da 
aceitação da obra. 

Natal das 

Crianças 

A festinha que vamos fazer 
não é propriamente o NATAL 
DA CRIANÇA POBRE; é o NA- 
TAL DE TODAS AS CRIAN- 
ÇAS DE IMPERATRIZ que pu- 
deremos agrupar. 

A informação foi prestada à 
reportagem pela Sra. N -iry Maci- 
el de Almeida, qu já tem pro- 
gramada para o próximo dia 16. 
no Clube Juçara, a FESTA DA 
CRIANÇA. Esclareceu mais que 
espera contar com a colabora- 
ção de todas as mães impera- 
trizenses para que a festinha 
alcance o maior êxito possivel, 
desde a ornamentação do Clube 
até a distribuição dos presen- 
tes. 

DESFILE: 
Uma das atrações dessa pro- 

gramação será o desfile de cri- 
ança em trajes típicos dos Es- 
tados brasileiros. 

Da. Neiry pede que as pesso- 
as que desejaram colaborar- 
na organização do Natal da Cri- 
ança comuniquem-se com ela ou 
pelo telefone 131, afim acertar 
detalhes. 

Domingo passado, dia 5, foi' 
para os políticos deste muni-; 
cipio um dia azingo. Dois de-! 
sastres aconteceram e um com | 
caso f^tal. O primeiro se deu 
na Belém Brasília, quando po- 
líticos do MDB regressavam 

ide um comício na noite ante- 
rior em Açailandia, em jeep, j 

! quando este foi colhido por! 
um ônibus da Empreza Tava- 
res que se destinava ao ítin- 
ga. Do choque saíram feridos i 
o candidato a vereador Fran | 
cisco Paulo de Almeida, com , 
deslocamento da bacia; d 
Francisca Ramos, esposa do 
candidato a vice-p^eíeito Pe- 
dro Ramos, com o braço que- j 
brado e duas crianças de a- 
proximadamente 10 anos. um 
com perna quebrada e o ou- 
tra com fratura no crâneo 
mas, está resistindo o trata- 
mento médico no hospital S. 

Raimundo. 

O outro desastre de propor- 
ções bem maiores se deu com 
um avião "teco teco" quando 
fazia evoluções para distribui- 
ção de propaganda política 
da ARENA no município de 
João Lisboa. Segundo infor- 
mações, o avião voava tão 
baijeo que sua aza deu de ras- 
pão a'uma palmeira, precipi- 
tando-se ao sólo. O piloto 
mais conhecido por "Barra- 
limpa" e o candidato a verea- 
dor José Lopes, tiveram mor- 
te instantânea sendo que o 
terceiro tripulante Rubens Lo- 
pes escapou milagrosamente 
socorrido por moradores, no 

exato momento em que se 
iniciava o incêndio. Não so- 
freu fratura, mas está sob 
cuidados médicos na Casa de 
Suúde "Sta. Lúcia", 

fSISI1 tem méili 
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o livro mais lido na cidade, de 
autoria da prof. Edelvira Mar- 
ques e à venda na Pap. Violeta 

Contando com o prestigioso 
trabalho do coordenador es- 
tadual do SESP no Maranhão, 
as unidades da Transamazô- 
nica de Pftrto Franco e Es- 
treito têm em seus médicos 
respansávéis, Drs. Rivaldo e 
Casanovas respectivamente, 
desenpeobado exelente traba- 
lho assistencial no que se re- 
fere a atendimentos, vacina- 
ções e pequenas cirurgias. Em 
breve, as duas unidades re- 
ceberão seus auxiliares trei- 
nados para execução de toda 
parte referente às análises de 
sangue urina, feses etc„ O di- 
namismo e dedicação profis- 
sional daqueles dois jovens, 
estão sendo bem comentados 
e reconhecidos pela popula- 
ção dos dois municípios vizi- 
nho», que já não sofrem a falta 
de asistencia no campo saúde. 

TRE pede íorça fe- 

deral para 

38 municípios 

O Tribunal Regional Eleitoral, 
através do seu presidente - De- 
sembargador Moacy Sipaúba, 
solicitou à Guarniçào Federal de 
São Luís, força federal para ga- 
rantir o pleito de quinze de no- 
vembro em trinta e ',ito muni- 
cípios do Maranhão, assim como 
a segurança na apuração das 
juntas, que estarão localizadas 
nas cidades de São Luis, Baca- 
bal; Caxias, Imperatriz. Brejo, 
Pinheiro, Balsas, Curupu, Ba- 
rão do Grajaú, Coroatá, Presi- 
dente Dutra e Chapadinha, 

O T.H.E. já recebeu confir- 
mação da garantia apenas das 
apurações que serão realizadas 
em doze cidades. 

Do Imparcial de 10/11/Z2. 

D ECLARAÇÂO' 

Declaro a'bem da verdade, que o srn. José Gomes de Ar- 
ruda foi nosso funcionário durante cerca de seis anos, tendo s-", 
afastado de nossa firma em Dezembro de 1 969 com o fim de 
atender a um convite do Snr. PREFEITO RENATO CORTEZ 
MOREIRA para assumir uma secretaria da Prefeituria de Im- 
peratriz. 

Declaro mais. que o Snr. José Gomes de Arruda é homem 
honesto - trabalhador e cumpridor de seus deveres, tendo de- 
sempenhado em nossa firma com toda correção todas as fun- 
ções que lhe foram entregues. Não tenho conhecimento 
qualquer ato que possa desabonar sua conduia, tanto em sua 
vida funcional como em sua vida privada. 

Carolina, 6 de Novembro de 1.972, 
Absalão Coêlho - PRESIDENTE 
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"Honestidade Política 

democracia Integral 
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FRANCISCO ROSAS 
v 

. de orgulho e regozi- 
o-nos da honrosa oportuni- 
4ue se nos é oferecida, va- 

"'-nos desta coluna, para re- 
ar ao público amável o que 
ardente e benévolo pudemos 
ler a resneito dos nossos 

verdadeiros baluar 
, homens honestos, zelosos e 
^ públicos, que irão quebrar 

ric^rpróximas eleições 
oo dia 15 de novembro. 

Comovidos valor supre- 
rno tonalidade de quan- 

^qui citar, graças aos 
tndependentes e vi- 
oossuem ''i^itsmo- 

-, et uem aas classes modes- 
tas e humildes, a ensejar os no- 
mes dos cidadão mais dignos 
cjue realmente garantem a lib er- 
dade -de ação e de pensam» nto 
para todos nós. Homens qu ga- 
rantem a implantação d 
regime econômico, justo 
tativo que, sem sombra dt 
quer dúvida, assegurará o 
forto material para todos e 
primirá os abusos e a exploivj 
ção praticada pelos gananciosos. 

Prezados leitores, a democra- 
cia não é como muitos dos nos- 
sos políticos militantes pensam, 
não é simplesmente o regime no 
qual eles, os políticos cegos aos 
STATUS da democracia, que- 
rem controlar a vida do povo. 
A democracia é um regime, no 
qual podemos todos participar 
da vida pública; é um regime, 
no qual todos temos a liberda- 
de de pensamento e crítica; só 
nela podemos respeitar a perso- 
nalidade humana; só nela, insis- 
timos, há um campo favorável à 
formação de personalidades in- 
dependentes e vigorosas; só nela 

um 
i- 

u.ai- 
on- 

e- 

as idéias novas do progresso e da 
reforma social podem propagar- 
se e impor-se, sem que as forças 
retrógradas consigam sufocá-las 

Ora, caros leitores, a demo- 
cr ..cia, como já vimos, é o sis- 
tema político onde o governo 
está nas mãos dos cidadãos. As- 
sim, o governo será bom, capaz 
e obediente à vontade soberana 
do povo, se estes cidadãos são 
dedicados ao bem da comunida- 
de. 

Permitam-nos caros leitores, 
permitam-nos evidenciar os no- 
mes dos cidadãos que possuem 
maiores índices de serviços pres- 
tados à g imunidade. Aí está a 
síntese da fidelidade político-par 
tidária, representada pelos céle- 
bres Ubirajara Parreira, José 
Gomes de Arruda, Pedro Ribei- 
ro Gonçalves, Francisco Freitas 
e o prócer Hiran Viana Guará, 
sendo este último um dos nos- 
sos candidatos mais cotados pa- 
ra prefeito de Grajaú, estando, 
pratícamenie, eleito com uma 
maioria espetacular. 

Caros leitores, são estes os ci" 
dadãos que, mesmo antes de 
serem políticos, já estudavam os 
problemas do bem comum. Ho- 
je, como políticos, são donatá 
rios de habilidades altruísticas 
e desejosos de cumprir seus de- 
veres, sem trair os ideais que 
estão à base de suas ações, pa- 
ra dar àqueles que lhes seguem 
aquilo que merecidamente rei- 
vindicam. São homens possuido- 
res de culturas humanísticas é 
que conhecem, com profundeza, 
os problemas que nos afligem. 

São estes caros leitores, são 
estes os homens que procuram 
seguir, em linhas retas, os ver- 
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Tintas, verni- 

zes Materiál 

Elétrico, Fer- 

ramentas, 

Miudesas em 

géral e tintas 
t 

para auto- 

móvel 

Tudo com ma- 

ior sortimento 

e melhores 

preços 

dadeiros postulados da democra - 
cia. Seria bem fácil compreen- 
der-se que tais cidadãos sempre 
foram predestinados à vida pú- 
blica, porque, com certeza, sem- 
pre demonstraram evidente in- 
clusão pela preservação da li- 
berdade, tanto mais pela justi 
ça econômica. 

Unamo-nos, portanto, para 
essa tarefa ingente e encontrare- 
mos nela uma felicidade plena, 
onde alicerçaremos a democra- 
cia integral (o regime da liber- 
dade, da justiça e da fraterni- 
dade), tendo como base a soli- 
dariedade humana, alvo de to- 
da a verdadeira civilização. 

Mensagem Especial aos Grajau- 
séhses 

Com muita honra, dirigi mo- 
nos aos grajauenses para lhes 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICÜLAH 00 INTERIOR 00 ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LBORATORIO DE AMAlISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecologia— Traumatologia-Ortopedia — Der- 
matpicgia —Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

parabenizar e lhes dar uma no- 
ção básica da futura honestidade 
administrativa HIRAN GUARÁ, 
"O Galo Branco", pois' como 
ninguém há de negar, é um ad" 
ministrador nato; homem que 
nunca se prestou a uma propa- 
ganda de carater demagógico, 
mas que sempre se prestou pe- 
lo interesse das classes pobres 
e trabalhadoras da comuna gra- 
jauenses. 

Haverá grajaunses, haverá 
honestidade absoluta na admi- 
nistração Hiran Guará. É essa 
portanto, a bandeira que deve 
ser levantada pelos verdadeiros 
demacratas, para a liberdade do 
nosso povo. INSISTIR SEM ES- 
MORECER-com o fogo, O Galo , 
da Vitória. 

INGLÊS 

Ensina-se, para tôdas as 

' finalidades. 

Trav. João Lisboa, 853 
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FARMACIA DOS BONS REMEDIOS 

O "Francisquinho" 
Agradece a sua visita mesmo sem compromisso. 

AS SUAS ORDENS, aberta das 7 horas até as 22 horas 
Aplicações Grátis. — Não esqueçam, fica na 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 933 — Fone: 476 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 

ARMAZÉM 

mum mêH' 
ü é 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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EDITAL DE PRAÇA 

O Dr. José Delíino Sipaúba, 
Juiz de Direito da 2a. Vara 
da Comarca de Imperatriz, 
Estado do Maranhão, na forma 
da Lei etc. 

Faz saber a todos quantos 
êste Edital com prazo de trin- 
ta (30) dias virem, que o por- 
teiro dos auditórios dêste 
Juízo, ou quem suas vezes fi- 
zer, trará o público pregão 
de venda e arrematação a 
q xem der e maior lançe ofe- 
recer sobre a avaliação, no 
dia oito (8) de novembro pró- 
ximo do corrente ano, dos 
bens penhora(dos a MaRIANO 
GUARILHA, no executivo que 
por êste Juizo lhe move A- 
CRISIO XAVIER DA COSTA, 
a saber: benfeitorias constan- 
tes de duzentos (200) metros 
de frente e mil e oitocentos 
(1.800) ditos de fundos, com 
diversas fruteiras, cinco (5) 
alqueires de capim, limitan- 
do-se à direita com sítio 
do Sr. Luizinho de Tal e à es- 
querda com D. Benedita de 
Tal, frente para o poente e 
fundos para o nascente, uma 
casa dentro da mesma área 
com oito (8) metros de frente 
com doze (12) ditos de fundos, 
coberta de telhas, paredes de 

taipa, tudo de madeira comum, 
piso de cimento, com oito (8) 
compartimeutos três ( 3) 
portas de fundos, encravados 
em terras de propriedade do 
Governa Federal, cujas ben- 
feitorias foram penhoradas a 
MARINO GUARILHA, as qua- 
is são era terras pertencen- 
tes à Federação, que serão 
vendidas as referidas benfei- 
torias a quem maior lançe o- 
ferecer, ficando distante desta 
cidade, cento e quatorze (114) 
quilômetros no lugar denomi- 
nado Alto Bonito, no Cajua- 
para e avaliadas todas as 
benfeitorias em cr$ 5000,00 
(cinco mil cruzeiros). E, para 
que chegue a notícia a todos 
que os queiram arrematar, se 
passou o presente que será 
públicado por três (3) vezes 
em "O Progresso" e fixado na 
porta do Fórum de acordo 
com a Lei. Dado e passado, 
nesta cidade de Imperatriz 
Estado do Maranhão, aos do- 
ze (12) dias do mês de outu- 
bro do ano de mil novecen- 
tos e setenta e dois. 

Eu, Raimundo Barros, gs- 
crivão o escrevi. 

Dr. José Delfino Sipaúba 
Juiz de Direito da 2a. Vara. 

GRANJA CANTO DO GALO 

Travessa Bom Futuro, c Amazonas Fone 277 

Fone 399 

Posto de vendas 

Av. Getulio Vargas-450 Praça de Fatima 

FRANGOS 

ASSADO, LIMPO, VIVO 
9 
ÈNTREGA A DOMICILIO DE 2a a SÁBADO 

Credenciado pelo I.N.P.S. 

ARAMAR 

ABAMEFIUlO MARCELL0 

Fabricamos 

gaiolas - viveiros - expositores - coroas - fune- 

rárias-todos artigos de arame 

Rua Godofredo Viana 960, Fone 313 

Pindaré sem do. 

I '.lilV ^«5 TV 
etátios au 
simplesmente , 
sencjo fictícios os 
Josias Pereira dos 
Faustino Pereira de 
lho, que no registro são s1 

dos como seus atuais dwv... 
a Coordenadoria Geral do 1*' 
io Norte do 1NCRA encai. 
nhjbu representação à Justi 
Fejderal do Maranhão solic 
tando a anulação 
imobiliário daquela Fazenu 
cuja área de mais de um rr 
Ihão dehectaress , 
pelos municioios de Impera- 
triz, João Lis Do ^ Pindaré Mi- 
rim e Amarante do , ^hão. 
O juiz federa] a qu^o 
caminhada a repr? ~ 
já baixos w- n,p4" 
ra a apresentação dos prc 
prietários da gleba. A área 
precisada da Pindaré é de 
1.1(3.074 hectares. 

N. iíí Redação 

emplo do que aconte- 
ce a FRADES, é possí- 
vel .e se somadas as áreas 
de erras já "vendidas" na 
PP Jaré o tamanho da Fazen- 
da se torne bem mais elásti- 
co. 

O V I L Óleo^ Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR - 14 - Fone 278—Imperatriz—>la. 

C Q.C. 06 -146 - 24 - Insc. Est. 142053,006 

AGORA EM IMPERATRIZ " 
A Pioneira da Belém - Brasília 

NA INSTALADOHA LUCAS 

O REI DO FREIO 
C/ Retificação em Tambores de Freios 

E Rebitagem de Lonas de Freio em 10 minutos e equipamento 

completo do Ramo 
PRAÇA LINO TEIXEIRA, 209 - Fone 174 [Provisório) 

IMPERATRIZ - - MARANHÃO 

na 

PARAGAS 

(Sardinha, 

'• r--- -■ -v.vv"v"^y■1 ■ '• ■ 

um 

ianaada Sereia, 

Iradicíanal) espera per VOCE, 

dona de casa econômica 

(e de bom gosto) 

K 
y 

mm 

e ainda 

Tim 
V:;: - rr# 

-h,.. * 

■ . v- 

PARAGAS 

Geladeiras 

Ventiladores 

Maq. de Costura 

Eletrolas 

Enceradeiras 

Liqüidificadores e 

GÁS 

IMPERATRIZ 
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noticias do Campus 

ESCOLINHA DE ARTE 

Dando início às atividades 
.a Escolinha de Arte do re- 

"Centro Educa- 
^nal de Imperatriz" - O.E l., 

o Prol Roaldo Roda chefe da 
-í- "~-*ra ministra o Cur- 

^ ae Trt lamento para pro- 
fessores, resolveu dia 8, dar 
demonstr-- jtís de modelagem 

r
l ^ebastüo Régis de 

nnerque Júiior, aorovei- ^querq ^ :0,altm de 

aoai ^material necessário, 
instituiu um prêmio de Cr$: 
500,00 para o melhor trabalho. 
Entre os 103 concorrent 38, o 
prêmio coube aos profr. An- 

'ònio de Sousa Monteiro e 
íracy Gomes dos Santos que 
conseguiram o Io lugar. Ao 
Sr. Sebastião, os nossos agra- 
decimentos. 

2) Seguiu para Brasília e de- 
pois à Curitiba, o Diretor do 
Campus Avançado, Prof. Ozi- 
as Eduardo Hapner, a fim de 
tratar de assuntos relaciona- 
dos ao Curso de Treinamen- 
to e ao início da construção 
da futura Séde do "Campus", 
junto à Coordenação Geral em 
Brasília, devendo estar de 
volta no dia 17 próximo vin- 
douro. 

OZIAS F HJ^RDO HAPNER 

A sua alegria, sua disk ,ão, 
Acalenta, em nós, um Tir sem fim; 
A sua grande simpatia e compreensão , 
É um sorriso de paz dent. de mim. 

A sua cultura, o seu olhar, sua vivência, 
Ê um farol, para mim, inexperiente, 
Que me transmite, em seus raios, con petência 
E em meu ser, uma vida diferente. 

Ê um ser inigualável e bondoso, 
Que o tudo, sem êle, é quase nada 
E o mundo mais alegre fica ansioso. 

Por isso, nestes versos, saberá 
Que, embora a triste morte chegue um dia 
Na minha lembrança não morrerá. 

Almeida Garrett 

Luiz Véras 

COLUNA DO M.D.B. 

líder do oposição prestigiou mais um 

comício em imperatriz 

Cumprindo a programação 
da Convenção Municipal do 
Partido da Oposição de Im- 
peratriz, realizou-se quinta 
feira, mais, um comício do 
M.D.B., que contou com a pre- 
sença do Deputado Domingos 
Freitas Diniz, Presidente do 
Partido no Estado do Mara- 

i nhão e do jornalista Othelino 
Filho, candidato a uma cadei- 
ra na Gamara Municipal de 
São Luís, e que acompanha o 
lider oposicionista no roteiro 
de visitas pelas principais 
cidades do interior maranhen- 
se. 

Defluiu no,dia d3 ontem (11) a da- 
ta genetlíaca do companheiro Luiz 
Henrique Veras, que durante os 
priçaeiros anos de existência desse 
semanário, foi asstduo colaborador, 
só deixando-o, dev do os múltiplos 
afazeres em suas funções de zeloso 
bancário que é. O acontecimnto foi 
comemorado em sua residência on- 
de recebeu os inúmeros cumprimen- 
tos de seus amigos 

Daqui, de nossa mesa de trabalho, 
auguramos ao estimado jornalista 
Veras, os melhores votos para o pro- 
longamento de sua existência. 

VIAJANTES ILUSTRES 
Em dias da semana passada 

estiveram nesta cidaae ultiman- 
do negocio» referente à repre- 
sentação pela COVÁP dos pro- 
dutos BRASIL1T, os Srs. Plinio, 
gerente geral da Brasilit em 
Belém e o Dr. Alaor Procópio 
de Ávila presidente da CO- 
VAP em Goiania. 

Tráfego na Belém-Brasília Período: Janeiro a Outabro/72 

(Kegislro no Posto Eslatístico do CACAU 
Séde 25 D.R.l 

MÊS RUMO SUL RUMO NORTE TOTAL 

Janeiro 4.363 4.730 9.093 
Fevereiro 3.878 3.858 7.736 
Março 4.045 4.377 8.422 
Abril 3.662 3.953 7.915 
Maio 3 836 4.340 8.176 
Junho 3 566 4.000 7.566 
Julho 4.015 4.422 8.437 
Agosto 12.402 12.260 24.662 
Setembro 14.81.4 15.064 29.878 

15.929 16.427 32.356 

OBSERVAÇÃO: Até o mês de JULHO/72 so- 
mente eram anotadas as passagens de veículos 
de longo percurso. De AGOSTO/72 em diante 
passou a ser anotada a passagem de todos os 

Esporte Juvenil 

Flamengo x Corintians 

O Flamengo esbanjou categoria 
diante do Corintians, um lime de 
"cobrões", bem arrumado e indiscu- 
vivel nivel técnico que voltou a agr- 
adar em cheio. O técnico Felix, exig- 

veículos sem excessão. 
Daí o considerável aumento nêstes 3 últimos 

mêses. 

NA TRANSAMAZÔNICA : DE JAN. A 0ÜT./Z2 

Estatística obtida pela Rodobrás, no Posto 
Instalado na Margem do Rio Araguaia (Goiás) 

MÊS 

Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 
Agosto 
Setembro 
Outuoro 

PIRA MARABA DE MARABA TOTAL 

360 
355 
257 
249 
310 
352 
415 
429 
436 
462 

402 
367 
285 
296 
376 
360 
430 
391 
426 
514 

762 
722 
542 
545 
686 
712 
845 
820 
864 
976 

INICIO DE TUMULTO 

Embora o diálogo estives- 
se sendo mantido dentro de 
uma linha de sobriedade, al- 
gumas pessoas tentaram tu- 
multuar aquela concentração,! 
e só não concretizaram gra- 
ças a pronta intervenção do 
Dr. Ribamar Fiquene, Juiz 
Eleitoral de Imperatriz, que 
inclusive, deteve no local um 
dos responsaveio por aqueles 
atos que fogem a legislação 
eleitoral. 

ORADORES 

Iniciando o comicio falou o 
Sr. Lamartine Milhomen, se- 
guido dos candidatos a ve- 
readores, onde foi destacada 
a palavra do Vereador Fran- 
cisco Freitas, também postu- 
lante a uma cadeira na Ga- 
mara, dizendo no seu dircurso, 

como se procederam várias 
realizações Apontadas pelo 
Govêrno e qlie na verdade fo- 
ram obras da municipalidade 

de Imperatriz. Falaram os can- 
didatos a Prefeito, Srs. Ubi- 
rajara Parreira e José Gomes 

de Arruda, e encerrando, usou 
da palavraj o Deputado Frei- 
tas Diniz, dentro da sua cs- 
tumeira conduta de oratória, 
empolgando a grande massa 
que esteve até o fim do co- 
micio, prestigiando os candi- 
datos. 

gr* 

r 

m 
/ 

JOsÉ GOMES DE ARRUDA 

io o máximo do quadro flamenguista 
animado pelo resultado anterior, qu- 
ando empatou com o Atlético, jogou 
todo o seu futebol onde foi ponto 
alto. O time todo se entendeu bem 
destacando-se Caporal II e Welligton 

como as melhores figuras do cote- 
jo. Pelo Corintians o zagueiro Chico 
foi um espetáculo á parte em todas 
as ocasiões, principalmente depois 

que o time estava perdendo Foi 
um lider; orientou os companheiros 
deu um exemplo de disciplina espo- 
rtiva O gol contra de Joel aos 21 m. 
Esfriou o Flamengo que vinha com 
superioridade e procurando parar o 
Çorintians. Este em seguida marcou 

o 29 gol mas. não soube aproveit- 
ar a sorte pois o Flamengo melho- 
rou e diminuiu jà no segundo tem- 

ESTAGIARÍOS DE GEO- 

LOGIA EM IMPERATRIZ 

A Universidade de Pernambuco, 
através a sua Escola de Geologia, 
em convênio com CAEMA Compa- 
nhia de Agua e Esgoto do Maranhão, 
está realizando uma pesquisa Geoló- 
gica em Imperarriz, procurando fa- 
zer um levantamento do marancial 
de Águas Subterrâneas da região, 
comprendendo os Municip os de Mon- 
tes Al-os, João Lisboa. Imperatriz, 
cujo trabalho se encontra em fase 
de conclusão 

VISITA A REDAÇÃO 
Após retornarem do Congresso 

Brasileiro de Geologia, realizado em 
Belem, entre os dias 29 de Outubro 
a 04 de Novemb o, estão encerrando 
os estudos programados para o nos 
so município, conforme nos afirmou 
o Acadêmico Juracy Xavier, quando 
esteve visitando as nossas instala- 
ções, ocasião em qu manteve anima- 
da conversa com o nosso Diretor Jo- 
sé Matos Vieira. A equipe que está 
atuando nesta região, está composta 
dos Acadêmicos Ivo Galvâo, Paulo 
Brito, Valdomlr Alves e o nosso vi- 
sitante. 

Os estudos que ora se realizam, 
objetivam determinar o quantitativo 
da bacia sub-terranea desta região 
para garantir o abastecimento de 

po e logo depois., 
jogo: 2x2 

empata. Fim do 

Jornal Pequeno 

com sucursal em 

Imperatriz 

Depois de uma estada de vários 
dias entre nós, regressará segunda 
feira próxima a Capital do Estado, o 
jornalista Deusdith Morada. 

Conforme noticiamos em nossa 
edição anterior, o mencionado ho_ 
mem de imprensa vem a Imperatriz 
para tratar do lançamento definitivo 
do Jornal Pequeno, de São Luís, na 
Região Tocanflna. 

A Sucursal do citado orgão neste 
municipio, vai obedecer a orientação 
do sr. Jurivê, enquanto a distribui- 
ção ficará sob a responsabilidade do 
escritório "Rubens Lima" e em Por- 
to Franco pela firma "Jano Macédo". 

Jornal Pequeno deverá chegarem 
Imperatriz a partir do próximo dia 
quinze. 

agua no futuro, quando as popula- 
ções logicamente terão atingido gran- 
des índices de densidade demográ- 
fica. 

CO V AP- Materiais para Construção 

A partir de amanhã: Vendas de matérias para construção pelo crediário 

EM 24 MESES 

Construa, agora, sua casa pelo crediário C O V A P 

Faci], Muito Fácil Mesmo!.. 
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