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Arena escolherá candidatos 

Apresta-se o partido go- 
vernista para realização de 
sua convenção municipal, 
quando serão escolhidos os 
candidatos partidários à Câ- 
mara de Vereadores. Co- 
menta-se que nomes de real 
prestigio político serão leva- 
dos à escolha dos conven- 
cionais arenista. De outra 
parte, sabe-se que alguns 
pretendentes à vearança se- 
rãa barrados pelo partido 
em face da simpatia de- 
monstrada pela atual ad- 
ministração municipal; entre 
os figurantes da lista negra 
arenista, fala-se, estão os 
atuais vereadores Wenceslau 

Pedro Aleixo 

quer 3o partido 

O ex vice presidente da 
República, Pedro Aleixo, es- 

tá em franca atividade na 
busca de elementos para a 
formação do terceiro parti- 

do político nacional. Anun- 
cia-se que já no início do 
próximo ano caravanas per- 
correrrão os Estados em bus- 
ca de adeptos da agremia- 
ção que se pretende fundar.- 
Depois de servir a Revolu- 
ção na Arena, entende ago- 
ra o lider mineiro que ésse 
terceiro partido é necessário 
ao fortalecimento da demo- 
cracia no Brasil. 

Em Caráler de urnència 

Freitas Diniz 

reúne o Diretório 

Depois de breve passagem 
por esta cidade, novamente é 
esperado hoje o Deputado Fe- 
deral Freitas Diniz, presidente 
do Diretório Estadual MDB, o 
qual solicitou ao pres. do di- 
retório local, Sr. Pedro Ribei- 
ro Gonçalves, a convocação 
dos emedebistas locais para 
uma reunião hoje ás 10 horas 
quando importantes assuntos 
serão debatidos pela agremi- 
ação oposicionista. Acredita- 
se que inclsive será exmina- 
da hoje a posição de próceres 
do MDB municipal que queren 
divergir do partido para apoi- 
ar candidatos da Arena. 

Cine Muiraquitã 

Domingo: ás 16,00 19,30 e 21,15 

horas "Os Diabos de Srpati- 

vento" com: Giacomo Rossy 

4^. Feira: "Vingador masca- 
rado" com: Guy Masson 

õ^. » Profissional do Cri- 

me com: Lino Ventura 

Brito e José Rodrigues. 
Ainda com respeito à 

Arena local, sabe-se que 
não repercutiu bem em al- 
guns setores do pari Ho a 
palestra pronunciada na 

emissora local por um lider 
partidário que esteve na Con- 
venção Estadual e que, na 
palestra, abordou sem o ne- 
cessário cuidado aspectos da 
Convenção. 

A PEDIDO 

Movimento Democrata Brasileiro 

Diretório de Imperatriz 

Ao encerrar-se o prazo de recebimento de pe- 
didos de inscrição e transfereacia de eleitores, quer 
êsle Diretório Municipal expressara todos os alista- 
tandos e a quantos cooperaram para esses traba- 
lhos a expressão do seu reconhecimento pela parce- 
la de esforços empregados em prol da consolidação 
do regime democrático brasileiro. A grande afluência 
de público ao cartório eleitoral é a demonstração 
mais viva do espírito cívico que anima este País rumo 
a seu grande destino. 

Nesta oportunidade, deseja ainda o Movimento 
Democrático Brasileiro prestar uma justíssima home- 
nagem à Justiça Eleitoral que em Imperatriz, den- 
tro da maior lisura, não medm esforços no sentido 
de atender a todos os alistandos, indistintamente. Ao 
Dr. José de Ribamar Eiquene, juiz eleitoral da 33^ 
Zona, o preito da confiança a que faz jús. 

Imperatriz, 06/agosto/1.970. 

A COMISSÃO EXECUTIVA 

Para o Ceará vai 

Energia Esperança 

Colhemos na revista infor- 
mática, vol. 2, n0 6, que: a- 
inda êste ano deverá entrar 
em operação a segunda uni- 
dade geradora de energia da 
Boa Esperança elevando o 
potencial da usina para 108 
mil quilowatts, passando a 
potência instalada para 216 
mil kwa.—Por hora, apenas 
São Luis e Terezina Con- 
sumirão energia da Boa Es- 
perança mas já se fala em 
recursos estrangeiros visan- 
do a construção de 700 quilô- 
metros que ligará a usina a 
Fortaleza, passando por Piri- 
piri e Sobral. Essa última li- 
nha tem custo previsto para 
38 milhões de cruzeiros e de- 
verá ser concluída em 1.972 
Um emprétimo de 9 milhões 
de marcos já foi solicitado 
à Alemanha. 

—A notícia vem muito a 
propósito do problema que 
vimos abordando constante- 
mente nestas páginas. Enquan 
to já se projeta uma linha 
de quase 1.000 quilômetros 

VENDE-SE : uma casa 
Av. Getúlio Vargas perto 
da Praça de Fátima em 
frente a casa São Paulo 
a tratar com Manoel Pe- 
reira Sobrinho. 

Nada menos de 29 tribos 
foram encontradas na rota 
da Transamazônica. Dessas, 
12 são consideradas as mais 
populosas e completamente 
afastadas do convívio com 
o homem branco; oito estão 
semi-pacificadas e as nove 
restantes, por sinal as me- 
nores, integradas no conví- 
vio com o civilizado. 

A informação consta de 
relatório encaminhado pelo 

Ministro Costa Cavalcante 
ao Presidente Médici, reve- 

lando que a maioria das tri- 
bos está no trecho Reman- 
so-Altamira, no Pará, onde 

se calcula o numero de Ín- 

dios de dois mil a dois e qui- 
nhetos. 

Tempo ruim para Diplomatas 

Um seqüestrado e um morto 

Quando tôdas as atenções 
do Brasil se voltam para o 
drama do nosso Cônsul em 
Montevidéu, Aluiso Gomide, 
cuja vida em mão dos Tu- 
pamaros corre perigo, chega 
agora a noticia de que em 
Haya foi encontrado morto 
a balas, dentro de seu auto- 
móvel, o diplomata brasilei- 
ro Paulo Dionisio de Vas- 
concelos. 

Desconhecem-se os por- 
menores da morte de Paulo 
Dionisio, enquanto no Uru- 

guai os Tupamaros exigem 
do Govêrno a troca de Alui- 
sio Gomide pelos presos po- 

líticos filiados àquela orga- 
nização terrorista. A pro- 
posta chocou a opinião pú- 
blica aruguaia que em gran- 

parte manifesta-se contra o 
seu atendimento, mesmo sa- 
bendo que isso pode custar 

avida do diplomata. Quan- 
do redigimos estas notas a- 
inda o caso continua sem 
solução. 

PREFEITO TENTA LI- 

BERAR VERBA 

mais uma vêz o prefeito 
municipal, que é esperado 

hoje pm Imperatriz; dirigiu-se 
até Brasília na tentativa de 
conseguir junto ao Tribanal 

da Contas a liberação das 

cotas do fundo de participa- 
ção. 

Com a adoção das medidas 
legais cabíveis no caso, por 
parte da Prefeitura, espera o 
Chefe do Executivo, agora 
a liberação das Verbas. 

Câmara aprovou código 

para levar a energia da Boa 
Esperança ao Ceará, a nossa 
região, muito mais carente 
dessa energia e potencial- 
meute muito mais rica, nem 
ae menos entra nas cogita- 
ções dos Governo quando se 
fala nessa expansão da Boa 
Esperança, a obra governa- 
mental muito mais decantada 
em todos os tempos em todo 
Maranhão e que para desgos- 
to dos maranhenses vai ser 
vir outras unidades da fe- 
deração, deixando-ncs ape- 
nas a esperança de que um 
dia os homens do sertão ma- 
ranhense sãibam fazer des- 
pertar a atenção do Brasil 
para êste rincão, pela união 
de suas forças em tôrno das 
reinvindicações comuns 

Vice Prefeito 
apoiaria Castelo 

Em círculo ligados à Are- 
na local comenta-se que o 
vice-prefeito municipal, Dor- 
gival Pinheiro, estaria incli- 
nado a apoiar em Imperatriz 
para a Câmara Federal o 
Sr. João Castelo. Sabe-se 
que os dois políticos mencio 
nadis mantêm as melhore 
relações de amizade, daí a 
razão do apoio que todavia 
seria a revelia do MDB par- 
tido a que pertence o vice- 
prefeito . 

Como estava previsto, a 
Câmara Municipal aprovou o 
Cód Tribunário.Está exami- 
nando o Quadro de Funcioná- 

Retoma 

Hondon VI 

Retornaram a São Luis 
as componentes do Rondon 
VI que nesta cidade presta- 
ram excelente colaboração 
em vários setores da admi- 
nistração municipal, inclusi- 
ve na criação do M0BRAL.— 

Morreu 

Oscarito 

O famoso cômico do ci- 
nema nacional, Oscarito, que 
tanto já fêz rir as platéias 
do todo o Brasil, faleceu no 
Rio, no último dia 4, viti- 
ma de derrame celebrai. Os- 
carito nasceu na Espanha 
mas naturalizou-se brasilei- 
ro. Seu verdadeiro nome era 
Oscar Tereza Dias. Come- 
çou sua vida artística aos 6 
anos de idade, em circos; de- 
pois abraçou o cinema, ten- 
do se revelado grande cô- 
mico. 

rios o Estatuto do Servidores 
e a Lei de Organização da 
Prefeitura. Com a aprova- 
ção desta última a Prefeitura 
passará a ter: Secretaria 
Geral de Administração, Di- 
visão de Estradas de Roda- 
gem, Divisão de Educação 
e Assistência, Divisão de 
Obras e Serviços Urbanos 
Procuradoria, Assessoria de 
Planejamento e Gabinete do 
Prefeito. 

Choveu 

e alagou 

Mais uma vêz a chuva de- 
monstra que medida urgen- 
te precisa ser adotada em 
Imperatriz' para o escoamen- 
fo das águas que caem. Al- 
gumas ruas da Cidade, es- 
pecialmente a praça de Fá- 
tima e a Godofredo Viana 
voltaram ontem a dificultar 
a passagem pelo acúmulo 
da grande quantidade de á- 
gua que rola desde o Entron- 
camento para o centro. 

Se a Prefeitura não ado- 
tar essa providência antes 
da fase verdadeiramente chu- 
vosa, reperti-se-á nêste ano 
a inundação de logradouros 
tão freqüente no inverno pas- 
sado, especialmente depois 
do asfalto|sem o esgoto. 
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ca é progresso Otraçadodarodoviaserámantido 

M. M. 

A noite cora seu silencio se derrama sobre a cópa das 
arvores, engrossa a escuridão e aos poucos vae tragando 
nas sombras, as manchas das barracas dos roceiros que se 
emparelham alinhadas, no fundo do estirão cavado na ver- 
dura sem fim da mata. As lamparinas se acendera piscando 
de mêdo e os vaga-lumes riscam de luz as moitas da beira 
da estrada. Nas copas altas do arvorêdo, os bandos de 
guaribas quebram o silencio tangendo nos seus gogós a 
moagem de engenhocas, e os urús, caborés. uruitás e sara- 
curas, afinara o instrumental, atacando a sinfonia noturna 
da selva. 

No terreiro, sentado no tamborete, costa apoiada na 
parede e chupando vagaroso a brasa do cigarro; os ouvidos 
catando os acordes do hino que se filtra através do ren- 
dado da folhagem, ninando o sono da sélva, Brasiliano fita 
a lua esverdeada galopando la em cima, saltando sobre as 
pastas de algodão das nuvens que rolam pelo escuro do 
céu salpicado de estrelas. Não está sozinho na sua triste- 
za, porque ao lado da barraca, as luzes amareladas das 
torcidas de cêra de abelha acesas todas as noites, sobre as 
sepulturas de sua mulher e do seu filho; prendem um pas- 
sado, avizinham a vida à morte, o amor à saudade. Todas 
as vezes que olha aquele lugar, u'a mão de fôgo lhe es- 
preme o coração, fazendo marejar a gôta de uma lágrima, 
uma joia de sua imensa dor!... Roda a vista pela cêrca 
baixa de pau a pique que rodeia a barraca e sente re- 
morsos profundos. Se ela existisse ha mais tempo, sua com- 
panheira e seu filho ainda estariam vivos, e não dormin- 
do o sono eterno no seio daquela terra fria Ninguém pode 
prever o destino. 

* * * 

A estrada também está morta agora. Toda estrada no- 
va é assim, caprichosa como mulher. A queda de uma pon- 
te, o desbarranco de um corte ou de ura aterro, emudece 
o ronco dos carros e apaga os fachos de luz que varam o 
negrume da noite. Todos os desejos e necessidades no 
momento, estão impossibilitados de serem atendidos. Até 
a poeira, agora quíéta e pousada sobre a folhagem da bei- 
ra da estrada, molhada pelo orvalho da noite, pela ma- 
nhã pinga em gotas de lama. 

Tanto trabalho, canceira e sofrimento!... Tanta fartu- 
ra sem aproveitamento!... Valeu a pena tantos sonhos 
suor e lágrimas derramadas!... Valeu a ajuda e bôa von- 
tade do Governo, se a natureza não estava ainda domada 
para receber no seu regaço o amanho e o trabalho de seus 
filhos!... Hoje, o futuro e a vida de Brasilino, não possuem 
mais sentido. Tudo ao redor, é uma caverna escura e um 
remoinho de incertezas. Impreca contra a sorte e deseja 
sofrer. Sofrer mais ainda. É a sina do nordestino e déla 
ninguém jamais fugiu. Se abandona para traz a ameaça da 
morte pela fome e pela sede; aqui encontra terra para tra- 
balhar e muita fartura. Mas ao lado, ao redor, embaixo das 

folhas que pisa, está a maleita, as féras e as cobras veneno- 
sas, aguardando apenas o descuido de ura côrpo ou de um 
membro, para desferirem o bote certeiro e mortal. E é a 
trôco deste cabedal que o Norte se povôa e progride. Poi 
á troco do sofrimento e de muitas vidas dos nordesti- 
nos, que se realizou a conquista do Acre; a riqueza da bor- 
racha na amazonia e a colonização de toda calha do gran- 
de rio. R paru isso puloaram multas sêcas no nordeste. E 
será ainda a custa do sofrimento e da morte deste povo 
bravo e estórico, que se edificará a grandeza futura deste 
têrço do território pátrio, de ha muito ameaçado de esbu- 
lho pela cobiça alienígena. 

Bendito sofrimento que devolve em retribuição, o pro- 
gresso e a grandeza de uma Pátria. 

Paulo VI nomeou frei Marcelino Ad- 

ministrador da Prelazia de Carolina 

O reverendo frei Epifânio nomeou Administrador A- 

de Badia, Vigário Capitular postólico da referida Prela- 

da Prelazia de Carolina, re- zia o Revd0 frei Marcelino 

cebeu do Núncio Apostóli- de Milão, atual Pároco de 

co no Brasil a comunicação Barra do Corda, nêste Es_ 

de que o Papa Paulo Vj tado. 

Em conversa com a repor- 
tagem "O Progresso,, quando 
de sua passagem pela cidad* 
em companhia do Almirante 
Hademaker. disse o Eng0. Jair 
Lag» Diretor da Rodobrás, 
que uma rodovia se faz em 
função de uma região econô- 
mica e não de uma cidade; 
se o traçado da trans-amazô- 
nica, cuidadosamente elabo- 
rado, determinar a passagem 
da rodovia por esta ou aque- 

EDITAL 

O Dr. José de Ribamar Fi- 
quene, Juiz de Direito da Ia 

Vara da Comarca de impera- 
triz, Estado do Maranhão, na 
forma da lei. 

FAÇO SABER que foi de- 
signado o dia 20 (vinte) de 
AGOSTO do corrente ano, 
para, ás 8,00 horas, reunir-se, 
nesta cidade, a primeira ses- 
são ordinária do segundo pe- 
ríodo do Juri que trabalhará 
em dias úteis sucessivos, e 
que, havendo procedido ao 
sorteio dos vinte e um (21) 
jurados que terão de servir 
na mesma sessão, foram sor- 
teados os cidadãos seguintes; 

1 - Ubirajara Parreira da Silva 
2 - Benedito Marques Sancbes 
3 - Adelino Tinto de Souza 
4 • Francisco Marques Ramos 
5 - Antonio Vjguel da Silva 
6 - F.néas Fontenele Bastos 
7 - Francisco Alves de Freitas 
8 - Guilherme Cor tez 
9- Amadeu Ferreira Freire 

10 - João Oomíngos de Brito 
11 - Dorian Kiker Teles de Menezes 
12 - Benedito *■ arques de Freitas 
13 - José Vieira de Matos 
14 - José Maria Quariquasi 
15 - Ocy Araújo Cortez 
16 - Elias Learc de Freitas 
17 - José Vi«-ente Lisboa Souto . 
18 - Fernando Santos Cunha 
19-José de Ribamar Veiga 
20 - Luiz de França Ferreira Freire 
21 - Jofto dos Santos Viana 

Todos esses cidadãos, bem 
como rs interessados em ge- 
ral, são por esta forma con- 
vidados a comparecerá sala 
das sessões do Tribunal do 
Juri, no edifício da Prefeitu- 
ra Municipal a Travessa Ur- 
bano Santos, não só nos ci- 
tados Jia e hora, como nos 
dias seguintes, enquanto du- 
rar a sessão, sob as penas 
da lei se faltarem. 

E, para que chegue a no- 
tícia ao conhecimento de to- 
dos, mandei passar o presen- 
te edital, que será afixado à 
porta do edifício do Tribu- 
nal e publicado pelo jornal 
"O Progresso nesta cidade. 
Determina ainda este Juizo 
as diligências necessárias 
para intimação dos jurados, 
dos réus e das testemunhas. 
Dado e passado nesta cida- 
de de Imperatriz, aos 31 de 
julho de 1.970. Eu, Raimundo 
Bandeira Barros, Escrivão 
datilografei e subscrevi. 

JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 
Juiz de Direito 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Credenciado pelo INPS e Fundo" Rural 
CIRURGIA PARTOS CLINICA GERAL — RAIOS X 

Laboratório de Análises Clinieas — ^anjjfne — Oxigênio 

Dr. Raimundo Noleto Filho —Lira. Ruth Ferreira Aqnino Noleto — Dr. Celso Carlos Simões 

Avenida Getulio Varcas, 1511 — Imperatriz—Maranhão 

la cidade, ela por ali passará: 
mas ésse traçado não será 
mudado apenas para atender 
a pedido». A Transamazônica- 
disse - sairá de um pouco 
antes de Balsas, diretamente 
para o Estreito; o resto são 
conjecturas. 

Resenha 

Dominical 

ÉLKHVÊ 
Férias 

— E você Armando não tira férias? 
— bim. . vou mandar minha es- 

posa passar três mêses numa es- 
tância ae águas. .. 
Para rarrca» 

Quero um vidro de loção para 
fazer crescer os cabelos 

— Vidro grande ou pequeno? 
— Pequeno. Náo gosto de cabe- 

los muito compridos. 
Naivadn 

— Como pedir-me em casamento, 
quando bá apenas três dias nos co- 
nhecemos? 

— É que a senhorita pensa. Tra- 
balhei três anos no banco que seu 
pai tem conta-corrente. 
i\ialb«r«s. . . 

O marido:—Pode começar a ves- 
tir-se, vamos ao teatro, 

Ela:—Hoje? 
—Nâo, amaahft. 

t ompurlamento zero 
Certo professor escreveu no bo- 

letim de um aluno, para o pai de- 
le ler: 

"O menino é bom aluno, mas fa- 
la demais". 

No dia seguinte, recebeu a res- 
posta: 

"O senhor precisa conhecer a 
mãe dêle". 
Filosofia popular 

É melhor um cachorro amigo, 
que um amigo cachorro 

XXX 
Â língua das mulheres é a sua 

espada e elas tem o cuidado de 
nôo deixar enferrujar, 

x x y 
Vale mil vezes ser corrigido ne- 

las advertências de um sábio, do 
que ser enganado pela lísonja de 
cem tolos. 
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Viagem de 

Oficiais do Coman- 

do Militar do Planalto 

Cora pernoite e jantar 
na residência dos Enge- 
nheiros da Rodolirás em 
Imperatriz, passaram no 
último dia (5, l4 Oficiais 
do Estado Maior do Co- 
mando Militar do Planal- 
to, os quais retornarão 
de Belém, para onde se- 
guiram, no próximo dia 
10. A viagem está sendo 
feita por rodovia. 

Dr. Carlos do Lael A. Draga 

Ginecologia e Obstetrí- 
cia- Prevenção do Cân- 

cer Ginecológico 

Hsspital São Vínnti U Paula 
Consultóiio Zona 1 Lote 03 
Horário — 17 ás 19 horas 
TAfiUATINfiA - BRASÍLIA 0F 

LOJAS VIANA 

- DE — 

Viana & Irmào - Com. e Ind. 

Completo Sortimento de Tecidos Finos e 

Populares, Confecções Cama e Mesa 

Prêços de Fábrica 

MaTRIZ: — Rua Godofredo Viana, 556 

bILIAL: Bairro do Mercadinho 

| M I* c; It A T K I Z - M A K A * H À O 

Você sabia que... 

Na Ásia bà um réptil curioso; a 
cobra cuspideira; quando enrraive- 
cida, abre a bòca a cospe a dis- 
tância de 3 metros o veneno ter- 
rivel. 

XXX 
Somente a partir de 1731, a» na- 

ções européias começaram o ano 
no dia l9 de janeiro. 

ivfais de 55% da população mun- 
dial vive na Ásia 

XXX 
O homem è o úbíco animal que 

dorme de costa, 
XXX 

O diohheiro se originou na Ásia 
Menor bá cêrca de 7 séculos de 
nossa era e aconteceu no país que 
se chamava Lídia. 

XXX 
A Universidade de Hevard pos- 

sui a maior biblioteca universitá- 
ria do mundo — 5 milhões de vo- 
lumes. 

Freitas Diniz 

visita correli- 

gionários 

O Dep. Freitas Diniz, 

presidente estadual do 

MDB, esteve nesta ddade 

mantendo contato com 

seus correligionários. vSão 

esperados agora os depu- 

tados estaduais José Bran 

dão e Adail Carneiro, os 

quais prosseguirão os en- 

tendimentos em torno da 

próxima luta eleitoral. 
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Prefeitura Municipal de Imperatriz 

estado do maranhão 

Edital N. 03/70 

Para aquisição de uma Rural Willys último modelo 
"0" KM. 

Eu, Renato Cortez Moreira. Prefeito Municipal de Im- 
peratriz, Estado do Maranhão, na forma do que dispõe o ar- 
tigo 29 do Decreto Lei 200/67 

FAÇO PÚBLICO, que de acordo com o artigo primeiro 
da Lei Municipal n® 05/70, e em face do não preechimento 
das exigências de que trata o edital n0 02/70, de vinte e um 
(21) de julho último, fica aberta na Prefeitura Municipal de 
Imperatriz, com encerramento para o dia doze (12) do cor- 
rente, às dezessete (17) horas, nova tomada de preço para 
aquisição de uma RURAL WILLYS, tração nas quatro (4) 
rodas, último modelo "0" KM. 

No ato do encerramento os concorrentes apresenta- 
rão suas propostas, em envelope lacrado, sem timbre da 
Firma concorrente. 

Das propostas deverão conter: 

A)— O preço em algarismo, por extenso. 

B)— Desconto oferecido. 

C)— Prazo de entrega 
D)— Local de entrega e procedência do veiculo. 

I M P O R f A N T E: 

Não terá validade, no ato da abertura, a proposta que 
deixar de apresentar ou preencher os itens acima. 

Publique-se e afixe-se. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do Mara- = 
nhão 06 de agosto de 1 970. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

V. abandonaria a mecânica 

Volkswagen só por causa d' 

umas linhas mais bonitas? 

= 

: 1 -r ' 

.-v 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, u. )444 

Telefone 202 - IM!»Elt*TRIZ — MAIKA.MIÀO 

Matriz: Rua 20 n 809 — Goiânia - Go. 

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

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

Não precisa. 

Já está em nossa loja 

o Volkswagen bonito. 

■ •;••• 

i 

Justiça do Estado do Maraahão 

Comarca de Imperatriz 

CARTÓRIO DO 2® OFICIO 

EDITAL 

O Dr. Jasé Delfino Sipauba Juiz de Direito da 2* da Comar- 
ca de Imperatriz. Estado do Maranhão, Republica do Brasil 

FAZ SABER aos que o presente edital Tirem ou dele tomar couhe- 
cimeuto que. no dia 20 de agosto próximo as 10 horas na sala do Forura 
desta Comarca, o Porteiro dos auditórios levará à arrematação do bem 
penborado da açáo executiva promovida por Antonio Ferreira dos 8aii- 
tos contra CIA INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA -- ClDA que se processa 
neste Juizo, constante de um caminhão caçamba marca Ford de cor 
vermelha em bom estado de funcionamento que se encontra era poder e 
guarda do depositário. Remi Ribeiro Oliveira nesta cidade no valor de 
Cr$ lO.hOO.OO (dez mil cruzeiros.) 2o um caminhão marca chevrolet. oor- 
beije chassis C -- 65 placa 24-99 Goiania-Goiás e dois (21 pneus transpor- 
te marca atlas, estando o mesmo em bom estado de funcionamento e 
que o dito caminhão pertence a Cl\ Industrial da Amazônia «ClDA) que 
se encontra em poder e guarda do depositário, senhor Rubens Lima 
nesta cidade. O qual foi avaliado por cr$ 10.000.00 (dez mil cruzeiros). A 
venda será feita por quem maior oferta íiser sendo o pagamento feito 
a dinheiro a vista ou tiador idoneo por três (3) dias. Em virtude de que 
expedi eote e outros iguais que serão publicados por três (3) vezes no 
jornal '"ü Progresso'' desta cidade, e outros afixados na portado Foram 
como de costume na forma da Lei. Imperatriz, 27 de julho de 1970. Eu, 
Doracílda Ayres e Silva escrivá substituta datilografei. 

DR. JOSâ DELFINO SIPAUBA 
Juiz de Direito da 2' Vara 

Éle acabou de chegar, mas pelo 
jeito vai embora logo. 

É que as pessoas olham as coisas 
bonitas que o VW 1.600 tem, 
e saem querendo levar um 
para casa. 

O que é muito compreensível, 
pois seu desenho é muito bonito, 

Na frente, tem grandes faróis 
retangulares. 

Na frente e atrás, pára-choques 

que além de bonitos, sào duplos. 
Nos lados, 4 portas. 
E atrás delas, outras coisas 

bonitas: um painel tipo jacarandá, 
acabamento luxuoso, sistema de 
ventilação interna, uma alavanca de 
câmbio mais curta e esportiva 
para reduzir o tempo de troca 
de marchas, um volante de 
desenho funcional... e bancos tão 
macios que convidam a gente 

a aproveitar tudo isso durante 
bastante tempo. 

O VW 1.600 ainda tem outras 
coisas bonitas, mas que não se vê: 
um motor de 60 HP, que permite 
chegar até 135 km por hora. 

Mecânica 100% Volkswagen, e 
por isso. 100% pào-dura. 

Igual à do "•Fusca". 
Se v. já gosta dessa mecânica, 

aproveite. 

Comércio de Automóveis Magopar S.A. 

Rua Minas Gerais, 113 — Taleg. MAGOPAR — Fone 151/153 

I M P *: 11 A T It I Z — M A » A IV Bf Ã O 

REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

Freitas Filho 

é candidato 

Afastou-se das funções 
do seu cargo na Prefei- 
tura Municipal o jovem 
Francisco Freitas Filho 
que vai agora disputar 
uma cadeiia na Câmara 
de Vereadores pelo MDB. 

Guerra em suaves prestações 

O V I L — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região" 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

I é» BR -li 

CGC 06 • 146 - 245 

278 — laiperatrix — Mi 

Insc. Est. 142 / 053.006 

O Govêrno de Israel tor- 
nou público que aceita a 
proposta dos Estados Uni- 
dos para a suspensão por 
3 mêses da guerra que 
sustenta contra o Egito e 
seus aliados. Já a Pales- 

Nôvo Cod. Penal 

só em 72 

Pela lei 1.597/70 o Pre- 
sidente da República adi- 
ou para o dia primeiro 
de janeiro de 1.972 o iní- 
cio da vigência do Nôvo 
Código Penal. 

tina não aceita o acordo 
e se propõe a lutar até a 
libertação total de seu ter- 
ritório hoje em poder do 
inimigo. 

Vereadores 

reunem-se 

Para seu último período a- 
nual ordinário, reúne-se no- 
vamente a Câmara de Verea- 
dores local. Bastante matéria 
legislativa será nêsse período 
examinada por aquela Casa, 
inclusive mensagens e pro- 
jetos oriundos do Chefe do 
Executivo Municipal. 



o Progresso MDB vai DEFINIR-SE 

ANO I Imperatriz (Ma.) 9 de Agosto de 1970 N0. 15 

Trânsito livre 

KALAM HELEUTEROS 

Enqnanto o pessoal se apronta dou partida no cárro, na 
porta d« casa. Arranco. Ou melhor, penso que arranct», O 
carro patinou e afundou na areia. Depois de algum esforço 
êle sai. 

Entro na esquina. Outro que vem lá entra também. Frei- 
amos um palmo antes do choque. Também, só tem nm ca- 
minho cavado no mar de areia oude o de lá e o daqui têm 
de passar. Marcha à ré, cada um toma o seu caminho. En- 
tro numa avenida e começo a correr. Reduzo a marcha, 
quando aparece uma placa indicando 40 Km. e, ao mesmo 
tempo passam por mim dois bólides. Um a 150 e outro a 250 
fazendo um sanduiche. 

Refeito do susto, continuo. Mas logo tenho de parar. Uma 
vaca mastigando, calmamente, um "chupa" de laranja en- 
tre um caminhão e um tanque parados, um de cada lado 
da rua, com a frente apontanda na mesma direção. 

Terminada a refeição, a vaca passa e eu continuo meu 
caminho, acelerando a<'S poucos e, a êsse ponto, já esperan- 
do chegar sem incidentes. 

Ilusão vã. A duzentos metros da vaca, um grupo de 5 
passeia despreocupado, lado a lado na avenida. Vou diminu- 
indo, diminuindo... esperando que afastem. Qual! Chego bem 
perto. Buzino...O que vai do lado direito do grupo nem se 
digna olhar para trás. Num gesto largo' movimênta os bra- 
ços indicando que eu deverei manobrar ao lado. Consigo me 
espremer entre um dêles e um carro estacionado (justiça se 
faça na mão ) e vou adiante. 

Mas agora é a vêz do ônibos que vai na minha fren- 
te parar, bem no meio da avenida. Entre o meio fio e a por- 
ta do ônibos há espaço suficiente para passar duas carretas. 
O jeito é ficar no meio também parado, pois não me atre- 
veria a manobrar um centímetro à esquerda e levar uma 
trombada. Os passageiros do ônibos saltam caminham para 
a calçãda de mistura com uma carroça que resolve passar 
pela brecha deixada paio ônibos. 

O ônibos sai. eu vou em frente, felizmente o destino 
está próximo e com um pouco de sorte chegarei sem no- 
vidades. 

Mas quando já vou chegando num cruzamento, um car- 
ro, sem aviso prévio, sem ao menos reduzir a velocidad da 
prefe-encial, cruza a rua e some do outro lado. os meus 
pneus cantam no asfalto a tempo de deixá-lo passar e eu não 
paro, de todo. Quando vou continuar, outro carro que vinha 
do lado oposto e que estava encoberto pelo que cruzou en- 
tra por onde o outro tinha saido, obrigando-me a jogar o 
meu em cima da calçada. Felizmete não hà ninguém na cal- 
çada e, como já era o último cruzamento eu chego ao meu 
destino. 

— Encosto no pôsto. 
O moço da bomba cumprimenta. 

— Tudo bem? 
E eu com a maior naturalidade. 

— Tudo bem. 

Coloco a gazolin, pago e volto pelo mesmo caminho. 
Chego em casa; ponho a família dentro do carro e saio a 
passear, aproveitando o entardecer do Domingo. 

— Sou louco ou não sou? 
Sim, mas 'se eu não fizer assim não vou sair nem 

para o trabalho. 

Está marcada para hoje a 
reunião do Diretório Munici- 
pal do MDB. Na ocasião se- 
rão debatidos problemas in- 
ternos da agremiação e exa- 

'Deófiic Social 

AN1VERNÀRIO 

Na sexta-feira que passou, esteve 
aniversariando o Sr. Raul Arruda, 
cheje da Carteira Agrícola do Ban- 
co do Brasil S/A, nesta "cidade. À 
noite, em sua residência, ^recepcio- 
nou seus amigos, oferecendo um 
jantar americano, regado a /uisque. 
Nossos parabéns. 

VIAJANTES 

Procednte de Uberaba -MG., che- 
gou em nossa cidade, o Ten. Oswal- 
do Almeida, pecuarista de nossa re- 
gião, que veio trazendo várias novi- 
lhas selecionadas para a sua fazenda 

o - 
Em visita a seus familiares, encon- 

tra-se evtre nós a Sra. Mayílower 
Riker de Menezes, genitora do nos- 
so amigo Dorian Riker" 

o— 
Retornou ao nosso meio, proce- 

dente do vizinho Estado de Goiás, 
Dr. Manoel Coelho, Presidente do 
Rotary Club de Imperatriz. 

- o 
No dia l5 o Clube Tocantins, es- 

teve promovendo a tradicional "FES- 
TA DA CEBOLA", que contou com 
o apoio integral de nossa sociedade 
sobretudo da "'fovem-guarda" de Im- 
peratriz. 

o — 
E a "Festa do Arroz"? com a pa- 

lavra os diretores do Clube Tocan- 
tins e AA BB. 

—o— 
O Pedro Américo, anuncia para o 

próxima semana, a inauguração do 
Posto N. S. de Fátima. Trata-se de 
uma construção bem moderna, apta 
a atander todos os requisitos ne- 
csseários. 

— o — 
Serra recebendo cartas de Tocan- 

tinópolis. E João Lisboa? 
—o— 

Ajude o Genso de 1970 

As cinco mais 

Segundo pesquisas da Re- 
vista "O Dirigente Sindical, 
as 5 maiores indústrias bra- 
sileiras são: Petrobrás -■ Li- 
ght and Power—Centrais Elé- 
tricas de São Paulo—Vale d- 
Río Doce e Centrais Elétri- 
cas de Furnas.—No ramo do 
vestuário encontramos: Rhó- 
dia—e Linha corrente. E no 
comércio as maiores são 
Arthur Lundgren — Mesbla 
Lojas Americanas—Hermes 
Macedo e José Veríssimo. 

Preíeitura Municipal de 
Imperatriz 

Aliança Renovadora Nacional Portaria N. 69/70 

DISETORIO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

Edital de Convocação 

O presidente da Comissão Executiva municipal da Ali- 
ança Renovadora Nacional (ARENA), no município de 
Imperatriz, Estado Maranhão na conformidade da legisla- 
ção eleitoral em vigor convoca todos os membros do 
Diretório e Delegados à Convenção para uma reunião no 
dia 20 do corrente mês de agosto na séde provisória da 
ARENA na residência do sr. Francisco Álvares Pereira 
à rua Godofredo Viana, n0 408, nesta cidade de Imperatriz, 
às vinte horas, quando será realizada a escolha de candida- 
tos a Vereadores nas próximas eleiçoões de de 15 de no- 
vembro do corrente ano conforme atribuições que lhe con- 
fere a letra C do art. 36 dos Estatutos, e art. í8 da Reso- 
lução 8.743 do TSE e artg. 10 da LEI 5.581. 

Imperatriz, 08 de agosto de 1.970. 

Bendito Batisa Pereira 
Presidante—Arena -Imperatriz - Ma. 

O Prefeito Municipal de 
Imperatriz, Estado do Mara- 
nhão, cidadão Renato Cortez 
Moreira, no uso de suas a- 
tribuições legais, etc. 

FAZ SABER a todos os 
Municipes que a patir desta 
data o expediente n a 
Prefeitura Municipal será o 
seguinte: 
Atendimento ao público.... 
8:00 às 12 horas, 
Sabado 8:00 às 10 horas 
O horário das quinze (15) 
às dezessete (17)horas, será 
exclusivamente de Caráter 
interno. 

Registre-se, Publique-se. 
Gabinete do Prefeito Mu- 

nicipal de Imperatriz, Estado 
do Maranhão, em 04 de agos- 
to de 1.970. 
Renato Cotez Moreira. 
Prefeito municipal. 

minada a posição de cada 
um dos membros do Diretório 
em face da eleição municipal 
de novembro. 

Sabe-se que dentro do 
MDB existem elementos des- 
contentes e até agora inde- 
cisos quanto aos rumos da 
próxima luta política. Existem 
também alguns que preten- 
dem apoiar candidatos e de- 
putado federal e estadual 

lançados pela Arena. 
Daí querer o Sr. Pedro Ri- 

beiro Gonçalves, presidente 
do MDB local, eliminar as 
dúvidas existentes para im- 
primir orientação ao partido 
tendo em vista a escolha dos 
candidatos da agremiação à 
vereança, à Assembléia e Câ- 
mara Federal. E pensamento 
dominante no partido a luta 
com candidatos próprios. 

Verba Federal dá Representação 

Com base em relatório do 
do Tribunal de Contas da 
União e em paraceres da 
Câmara Municipal o prefei- 
to Renato Moreira requereu, 
através de representação ao 
Ministério Público, a apura- 
ção de irregularidades que 
o TCU apontou na aplica- 
ção das verbas do Fundo de 
Participação dos Munlcipios 
destinados a Imperatriz de 
1.967 a 1969. Essas irregu- 
laridades se caracterizam, 
segundo o Tribunal de Con- 
tas, pela aplicação das co- 

tas em despesas não previs- 
tas por aquele Tribunal. O 
representante do Ministério 
Publica encaminhou a re- 
presentação a juizo com pe- 
dido de diligências no seu 
entender necessárias á elu- 
cidação do alegado pela Pre- 
feitura. 

Segundo o T. C. U. as co- 
tas do fundo de participa- 
ção destinadas a Imperatriz 
somente seriam liberadas 
depois dêsse procedimento, 
a exemplo do que acontece 
nos outros municípios. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

estado do maranhão 

LEI N. 09/70 

O Senhor Renato Cortez Moreira. Prefeito Mu- 
nicipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, no uso 
de suas atribuições legais, faz saber a todos os 
seus habitantes e a quem mais possa interessar 
que a Câmara Municipal de Vereadores desta ci- 
dade, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei n. 09/70. 

ART. 1.0)-Fica doado a Empresa brasileira deTe- 
leeomaoicações "EMBRATEÍ.", um terreno com 1,800 
'in2, nesta cidade, sito à rua Bahia com a Travessa Luis Do- 
mingues, medindo sessenta (60) metros de frente na primei- 
ra, e, trinta (30] ditos de fundos na segunda. 

ART, 22) Fica o Prefeito Municipal autorizado à in- 
denizar os proprietários dos lotes que porventura existam na 
área acima mencionada. 

ATR. 3a)- A despesas de idenização, correrão por 
conta de abertura de créditos especiais, que serão enviados 
a êsse Legislativo, ou se for o caso. 

ART, 4^)- Revogam-se as disposições em contrário; 
Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Munioípal de Imperatriz, Esta- 
do do Maranhão, em 05 de agôto de 1.970. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

JOSÉ GOMES DE ARRUDA 
Sec. de Administração 

OPERAÇÃO "ARRASTÃO" 

O Ministro da Fazenda 

vai iniciar agora a "Ope- 

ração Arrastão" com a 

íntimaçâo das pessoas ju- 

rídicas que não declara- 

ram seus rendimentos 

dentro dos prazos antes 

estabelecidos.—Caso per- 

sista a não declaração 

os infratores serão puni- 

dos com o cancelamento 

de sua inscrição no Ca- 

dastro Gerai de Contri- 

buintes e cobrança do Im- 

posta de Renda com base 

em rendimentos arbitra- 

dos, além do processo por 

sonegação fiscal. 

o 


