
. etapa de energizaça» 

A partir das últimas horas da tarde de ontem Im- 
peratiz passa a contar com o fornecimento initerrupto de- 
energia elétrica de rua e domiciliar. 

De São Luiz, especialmente para acionar a Cha- 
ve-mestra do novo Grupo Gerador instalado pela CEMAR, 
chegou ontem a Imperatriz o Governado Pedro Neiva 
de Santana que se fazia acompanhar da Primeira Dama 
do Ebtado, Da. Eney Santana de Secretários de Estado 
e assessores de seu Gabinete. Aguardando-o já estavam 
na cidade o Cél. Alberto Liége Braga, Diretor Presidente 
das CENTRAIS ELÉTRICAS DO MARANHÃO e mais o 
Pr. Miguel Nunes, Superintenaente, Dr. Antonio Bayma, 
dir. técnico, Dr. Acrisio de Sousa, diretor administrativo, 
Sr. Aluizio Permutt, diretor regional e Sr. Enildo Encar- 
nação, Gerente do Escritório da CFMAR em Imperatriz. 

scÍlenidade e banquete 

A inauguração oficial teve como palco as modernas 

instalações da CEMAR, erguidas em terreno doado pela 
prefeitura municipal às margens da rodovia Beléra-Bra- 
sília. Após os discursos de praxe fai oferecido ao Gover 
nodor e comitiva, pela CEM AR, um banquete que contoi; 
com a participação de convidados especiais. 

HONRARIAS 

A Sra. Eney Santana foi alvo de recepção especia. 
pelo MATER CLUBE de Imperatriz quenconferiu à ilus- 
tre Dama o título de sócio- benemérito, numa homena- 
gem da mulher imperatrizense à esposa do Governa 
dor do Estado. 

COMÍCIO 

À noite, na Praça de Fátima, o Governador Pedro 
Neiva e membros de sua comitiva participaram de comí- 
eleitoral em pról das candidaturas José do Espírito San- 
to Xavier, Ivan Paiva Assunção e postulantes á Câmara 
Municipal iísperatrizense. 
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Asfalto em 37 kiiômetros 

Os tempos mudam. A es- 
trada que JK abriu rasgando 
a mata virgem e que depois 
f jí batizada por Jânio Qua- 
dros como "a estrada de on- 
ça", perde hoje aquela colo- 

ração vermelha e equele pi- 
so de barro escorregadio e 
pegajoso para transformar-se 
em extensa e uniforme lis- 
tra jiegra. graças à visão e 
o dinamismo que caracteri- 

zam a passagem pelo Gover- 
no da União do Presidente 
Emílio Garrastazzu Médici e 
do Min. Mario David André- 
azza. 

Dentro do esquema traça- 

iíi 
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do pelo Ministério dos Trans- 
portes, a Belém-Brasília re- 

cebe asfalto em todos os se- 

tores em que foi dividida 
justamente para esse fim. 

No setor de Imperatriz 

Diretor e Redator-Cheíe: Jurivê de Macedo "O IMPARCIAL de 29 de 
outubro pretérito, em sua pá- 
gina u^ 5, publica entrevista 
concedida peío Presidente das 
Centrais Elétrica do Maranhão 
CEMAR. Diz aquele Presiden- 
te achar um abuso dizer-se 
que a eoergização de impe- 
ratriz e uma obra Municipal 
e considera-o uma maldosa 
exploração politica. Nós, à 
frente da Administração da 
Prefeitura Municipal de Impe- 
ratriz, jamais em época algu- 
ma, por qualquer veículo de 
comunicação, declaramos ou 
fizemos ver a qualquer cida- 
dão, que o serviço de eletri- 
ficação de Imperatriz, é uma 
obra do Governo do Munici- 
pio. Dissemos sim. de nossa 
part cipação. O Imparcial de 
26 de outubro, página 10, pu- 
blica a reportngem colhi 
da pelo Jornalista Sebastião 
Negreiros, que também tomou 
partt; da inauguração do Sis- 
tema Elétrico do Povoado I- 
tinga, obra construída 100% 
com recursos do Município. 
Será que o Presidente da 
CEMAR, entende que o Povo- 
ado Itinga é a Séde do Mu- 
nicípio? Se houver dúvida de 
sua parte, esclarecemos que 
itinga é um Povoado locali- 
zado no lado Norte do Muni- 
cípio, na divisa com o Esta- 
do do Pará e fica distante da 
Séde do Município 137 quilô- 
metros. 

O Sr. Presidente da CEMAR 
inverteu as suas informações 
em dizer que a Prefeitura Mu- 
nicipal, só colaborou com a 
energização da Séde do Mu- 
nicípio com a importância de 
Cri 100.000,00 (Cem mil cru- 
zeiros), enquanto que, a bem 
da verdade, o Município de 
Imperatriz participou com 

o trabalho está a cargo 
da Construtora Tratex, que 
já tem revestidos de asfalto 
37 quilômetros da rodovia; 
20 quilômetros rumo sul e 17 
rumo norte. Nesse trabalho 

quilometragens já prepara- 
das para a pista asfáltica, 
em fase bem adiantada. 

No clichê uma visão do 

trecho Cacáu-Ribeiràozinho 

não estão computadas as ' depois do asfalto. 

Governo suspende o I.U.M. 

Informam-nos da Prefei-jnal de Contas onde nada e- 

tura Municipal que a Mesa 1 xiste contra a administração 
de Rendas de Imperatriz re-í municipal, 
c íbeu instruções do Secretá- Funcionários da Prefeitu- 

rio da Fazenda do Estado, ra também ouvidos pela re- 
suspendendo o pagamento portagem mostram-se sur- 

da parcela do I.C.M. a que 
t vn direito a Prefeitura local. 
Não se tem notícias de qu 

presos com a medida que 
vem afinal de contas acarre- 
tar sérios prejuizos ao anda- 

mediíã tenha atingido ou- j rnento de obras da adminis- 
traçao municipal, assim co- 

tros municípios. 

Ouvido pela reportagem o 
prefeito Renato Moreira diz 
que prefere conhecer melhor 
o assunto, inclusive quanto 
à origem dessa determinção 
que deveria caber ao Tribu- 

mo pagamento diversos que 
dependem exclusivamente 
dessa participação do muni- 
cípio no 1CM que é de 20% 
sobre arrecadação de Mesa 
de Rendas. 

Comentava-se até nos cír- 

culos ligados à administra- 
ção municipal que o próprio ça Eleitoral está impossibili- 
atendimento ao TRE no sen- tado de ser atendido caso o 
tido de que a Prefeitura au- 
xilie materialmente a Justi- 

ICM não seja liberado a tem- 
po. 

Cr$ 300.000,00 (Trezentos mil 
cruzeiros), conforme Lei Mu- 
nicioal u- 12/71 de 19 de ju- 
nhc " 1.971. "Art. 2^ - A trans- 
fênc, terá caráter especial 
coir que o Município partici- 
pa1 i de serviço de eletrifica- 
ção da cidade de Imperatriz 
no valor de Cr$ 300.000,00 e- 
xigido pela CEMaR, para os 
serviços de instalações da Ré- 
de Elétrica". Omitiu-se tam- 
bém o Presidente da CEMAR 
de dizer que o Município de 
Imperatriz, doou àquela au- 
tárquia uma área de 152 mts 
por 100 mts, para à instalação 
da Usina Geradôra e que o 
valor dado à localização a- 
tingiu a Cr$ 100.000,00 (Cem 
mil cruzeiros)". 

Assim sendo, os nossos es- 
clarecimentos verdadeiros 
comprovam à participação do 
Municipio no serviço de ener- 
gização; e colocamos a 
disposição dos interessados 
documentos comproblatórios. 

Gabinete do Prefeito Muni- 
cipal de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, em 01 de novem- 
bro de 1.972. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 

Trânsito faz blitz 

O Setor de Trânsito da de- 
legacia de polícia de Impe- 
ratriz vem empreendendo as 
chamadas "batidas" regula- 
res que visam examinar a do- 
cumentação de veículos e de 
habilitação do condutor. Os 
resultados conseguidos até 
aqui têm sido favoráveis pois 
colocam freio em muita irre 
gularidade que ainda campeia 
no setor. Espera-se que a pro- 
vidência continue, conquanto 
que o condutor da veículo se- 
ja tratado pela polícia com o 
rigor exigido mas cem o ca- 
valheirismo também exigido 
da parte do policial. 
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O Progresso qUe f0i sem favor algum um dos baluar- 

tes na luta pela energização de Imperatriz, levando do povo ao Go- 
verno do Estado e trazendo deste ao povo as reivindicações e os pla- 
nos do fornecimento de luz e força à cidade, sente-se hoje orgulhoso 
quando vê S. Exa. o Governador PEDRO NEIVA DE SANTANA inau- 
gurar a segunda etapa do sistema energético imperatrizense. 

Conscientes de nossa participação no auspicioso acontecimento, 
saudamos as autoridades municipais, estaduais e federais que contri- 
buíram para a formação dessa realidade maravilhosa: LUZ E FORÇA. 

PARABÉNS, CEMAR. OBRIGADO, GOVERNADOR. 
) 

J 
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O PROGRESSO Página 2 

.municação aos Colonos 

o Projeto Gurupi 

jiderando que a Cnordenadoria do Projeto Gurupi 
m várias reuniões com grupos diferentes de Colo- 

•a tratai* da venda ou transferencia de algumas má- 
jas atualmente na Colonia para outros Projetos na região. - -V ' 

C Considerando que o uso do maquinário é altamente 
j-econômico e o Prejeto não dispõe de recursos (pessoa! 
nheiro) para executar planos coro o mesmo maquiná- 

na Colonia; HR Ji 
Vwponsiderando que epezar do sentimento de solidarie- 
.<rda comunidade de Gurupi com outros Projetos na re- 

to, os Colonos de Gurupi entendem que não devem assi- 
J.qualquer autorização para venda ou transferencia, por 
; não assinara^ também qualquer plano de uso do ma 

nnário em .qu^svão vinda para o Prejeto Gurupi; 

^Ço- Gerando ainda que a Coordenação do Projetí 
i....ripr planos devidamente aprovados pela Confedera 

- v do Brasil e Agencias Doadoras, está en 
'^tvàa.des na região cpm vista à utilizaçã» 

Au v^uxucil iU. 
Informamos para o conhecimento de toda comunidade 

que além da Serraria já venaida p^ra a Comex, cujos re- 
cursos estão sendo aplicados no pagamento do 1NPS da 
Cooperativa CAMGUHU (Cr$ 68.000,00 aproximadamente) 
e construção da Enfermaria e Escola, estamos discutindo 
com algumas entidades ffe seguintes planos de transferencia 

Transferencia de L-^^onjunto gerador de 180 KW pa- 
ra o Hospital Be / da Jgrega Adventista do 7g Dia, 
em Belém 

Transferencia de UM 'onjunto gerador de 180 KW pa- 
ra um Projeto de Colonização (Governamentalj no 
Kio Grande do Norte. 

Transferencia de UMA máquina perfuradora de poços 
para a CAEMA-Companhia de Águas e Esgotos do 
Maranhão, para seu programa no Município de Im- 
peratriz inclusive Açailândia. 

Transfereaçia de UMA máquina prensa de tijolos para 
a Fundação Educacional Ebenezer. para que utilize 
a máquina criando recursos para seu programa edu- 
cacional no Municipio de Imperatriz. 

Transferencia de UM Unimog com carreta para uso da 
Cooperativa Agrícola dos Cereallstas de Apodi Ltda,. 
Rio Grande do Norte. 

Transfnrencia de UM caminhão Ford F-600 para a 
Cooperativa acima. 

T. ansferencia ou venda de UM micro-trator Tobatta. 
Possivelmente para um programa com a ACAH-Im- 
peratnz. 

Ti ansferencia de UM torno mecânico: ainda a ser de- 
finido. 

A Coordenadoria do projeto Gurupi sugere que a co- 
munidade nomeie uma Comissão especial para acompanhar 

AGORA EM IMPERATRIZ 
A Pioneira da Belém - Brasiiia 

NA INSTALADOM LUCAS 
O REI DO FREIO 

C/ Reliíicaçüo em Tambores de Freios 
E Rebltagem de Lonas de Freio em 10 minutos e equipamento 

completo do Ramo 
PRAÇA UNO TEIXEIRA, 209 - Fone 174 |ProvisórioJ 

IMPERATRIZ - MARANHAO 
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Casa kSaúde S. leate íerrer 

Credenciado pelo I.N.P.S. 

Tintas, verni- 

zes Material 

Elétrico, Fer- 

ramentas, 

Miudesas em 

ç^erale tintas 

para auto- 

móvel 

Tudo com ma- 

ior sortimento 

e melhores 

preços 

a execução do plano acima proposto. 
Todos os comentários maliciosos quanto ao fechamen- 

to do Projeto por parte da Coufederaçâo Evangélica do 
Brasil, fogem à verdade. 

Todos nós estamos tentando encontrar uma solução 
para o desenvolvimento harmonioso da Colonia Gurupi. 
Possivelmente contamos cam a CAMGURU como instrumen- 
to para execução dos planos futuros no desenvolvimento ia 
comunidade. 

As estradas são mesmo espinhosas e por tal razão, 
apelamos para a compreensão e colaboração das pessoas 
de boa vontade para que busquem na Coordenadoria do 
Projeto e nos demais elementos da Administração, os es- 
clarecimentos necessários à criação do diálogo limpo e 
franco. 

em Justiça e Paz 
Enilson Rocha Souza 

Coordenador-Executivo do'Projeto Gurupi 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO IN P S) 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Melo 

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

AVISO Importante 

iUenção, Muita Atenção 

O sr Raimundo Nonato Macha- 
do, proprietário da "Retifica e 
Torneadora Triângulo" em Im- 
peratriz, avisa todos os mecâni- 
cos, motoristas proprietários de 
autos e motores estacionários 
de Imperatriz e demais cidades 
visinhas, que possivelmente por 
todo este mes de outubro estará 
colocando em sua oficina, uma 
máquiua de reticar virabrequim, 
nova ZERO HORA e por sinal 
a mais moderna retifica até o 
momento lançada. Portanto Im- 
peratriz mais uma vez, está de 
parabéns, pois vai possuir a ma- 
is perfeita retifica da região 

Agradece: MACHADO 

AVISO 

Arcanjo Viana Gomes avi- 
sa que perdeu uma bolsa com 
seus documentos Carteira de 
Identidade Carteira de Moto- 
rista Certificado de Reservis- 
ta Titulo de Eleitor e uma pro- 
missória no valor de 3.500,00 
três mil e quinhentos cruzei- 
ros e documentos de três 
carros de Jeep de um Camio- 
neta de Wills e de uma Ru- 
ral, e quem encontrar fazer 
a finesa de entregar o quan- 
to mais breve possível na rua 
Pernambuco ng 1.043 que será 
bem gratificado. 

Agradece o mesmo 

y 
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TECIDOS E ELETRO- 

^ DOMÉSTICOS^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 

\ 



1 

í 
I ' O PROGRESSO 

^ ^orto Franco 

Assumia o novo 

" jóf&tor 

■espnndente) 

;cido desportista An- 
fnto, ligado à alta dire- 

do Sampaio Corrêa, da Ca- 
iido Estado, esteve nesta ci- 

de a fim de tomar posse na 
riiotoria de justiça da aomar- 
para a qual foi recentemen- 

nomeado. 
^ novo-promotor viajou a se- 
. para São Luis. 

Página 3 

Remador pede 

'^jrça 

a imprensa da capi- 
Pedro N^TTS-de 

,  _ nó Tribuna] 
superior Eleitoral solicitando a 
presença de força federal para 
garantir a nomalidade do p'eito 
de novembro vindouro no Es- 
tado. Segundo a fonte informa- 
tiva, embora reine tranqu ^da- 
de no Estado á medida • " "- 
namental encontrou gran e- 
ceptividade. 

Calor está matando 

Anurou a reportagem que a 
onda de calor reinante em Im - 
peratriz vem provocando o 
aparecimento dos casos de 
desdratação, alguns deles fa- 
tais pois obitos de crianças 
foram registrados nos últimos 
dias. 

Aguarda-se com ansiedade 
a volta das chuvas sobre a 
região. 

Bêbado mor- 

reu asfixiado 

Um homem de cor morena, 
bastante jovem ainda, foi en- 
contraao morto na manhã ao 
dia 31 numa casa em constru- 
ção na esquina da Av. Getú- 
lio Vargas com a rua Ceará. 
Moradores nas vizinhanças 
alegam que o jovem foi visto 
r-quelas imediações na ves- 
p ra, completamente embria- 
gado; p que teria sido leva- 
do para aquela construção 
por alguém que temia que o 
fosse colhido na Avenida por 
aigum carro. O médico cha- 
mado ao local pela polícia 
atesta que a morte se deu por 
asfixia Em coma alcoólica o 
ébrio deitou de bruços, colan- 
do o rosto ao chão, não ma- 
is consegúindn levanta-lo. 
Sem poder respirar, acabou 
morrendo asfixiado. 

Não se tem notícias da iden- 
tificação do morto, sabendo- 
se apenas que não tinha ne- 
nhum parente nesta cidade. 

Água; Problema Crônico 

À medida que a cidade cres- 
ce mais grave se torna o pro- 
blema de abastecimento de 
água pelo SAAE. Feito em 
cálculos que garantiam um 
abastecimento normal de água 
por tempo superior a 10 anos, 
o Serviço teve esgotado em 
menos de 3 anos todo o seu 
disponíval sem que estivesse 
preparado para acompanhar 
a crescente procura da água. 
A sucção, a capacidade do 
reservatório e a distribuição 
do líquido, tudo hoje é infe- 
rior as necessidades da popu- 
lação. No bairro do Entroca- 
mento, por exemplo, morado- 

1 res se queixam que 
menos 3 mêzes não 

há pelo 
contam 

com o abastecimento que se 
reduz a zero durante o dia 
para vir em quantidade insu- 
ficiente no correr da noite. 
Queixam-se de que pagam ao 
SAAE a taxa mensal c- brada 
mas gastam cerca de 150 cru- 
zeiros na compra de água 
potável, a cada mês. 

E como o SAAE não dá qual- 
quer esclarecimento ao pú- 
blico sobre o que faz para 
solucionar o problema, fica a 
pergunta: Quando teremos 
água em quantidade suficien- 
te.? 

Caxias Terá Eleições 

luiz impõe ordem 

Medida das toais louváveis 
foi tomada em Porto Franco 
pelo Juiz Mário Ferráz que 
reuiniu as lideranças políticas 
para proibir os ataques pes- 
soais e outros tipos rasteiros 
de propaganda que se desen- 
volviam naquela comarca en- 
tre as facções arenistas que 
disputam a Prefeitura local. 
Hoje, em Porto Franco, os ser- 
viços de alto falantes divul 
gam programas eleitorais que 
podem ser ouvidos sem ferir 
sensibilidades. 

A Lei Estadual 3.267 trans- 
formou a cidade de Cax-as em 
estância hidro-mineral rm 
conseqüência o THE suspen 
deu as eleições municipal na- 
quele município; e já estava 
nas cogitações do Governo 
do Estado a escolha do inter- 
ventor naquela comuna. Mas 
inconformado com a decisão 
alegando que a lei estadual 
contrariava a legislação fede- 
ral o Sr. José Ferreira de 
Castro, candidato a prefeito 
pela ARENA-2 caxiense Im 
petrou junto ao Tribunal Su- 
perior Eleitoral mandado de 
segurança contra a suspeu- 

! são das eleições e consequen- 
i temente contra a validade da 
Lei 3.267. O Min. Thompson 
Flores, da mnis alta corte e- 
leitoral do país, suspendeu 
ngora a decisão do TRE man- 
dando que se realize as elei- 
ções anteriormente marcadas. 
A noticia da decisão do Tri- 
bunal foi recebida com gran- 
de euforia em Caxias, o que 

concorreu para melhorar a 
posição política do Sr. José 
Castro que teria ali a oposi- 

! ção do Sen Alexandre Costa. 
Também o iviDB concorrerá 

i ao pleito. 

Alberto Carneiro 

Deu-nos a satisfação da vi- 
sita o Sr. Alberto Carneiro, 
antigo chefe da exatoria de 
rendas federais em Imperatriz 
e hoje lotado em Carolina, 
mas em gozo de licença por- 
que disputa em sua terralna- 

tal, Primeira Cruz, a prefei- 
tura municipal pelo MDB. Oar- 
neiro que veio a negócios par- 
ticulares mostrou-se entusias- 
mado com s andamento de 
sua volta a Prefeitura que ê!e 
ja administrou anos atras. 

Rondon Seleciona Universitários 

Em reunião realizada se- 
mana passada em São Luis 

com a participação do Prof. 
Ozías Hapner, diretor do CA 
de Imperatriz, do Coordena- 
dor do P. Rondon no Mara- 

Alberto irmão do ex-ie- 
putado estadual Adail Carnei- 
ro. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

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

Credenciado pelo IN^S e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAH DO INTERIOR 00 ESTADO 
Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 

LB0RATÓR1Ü DE ANALISES ÜNlCASi Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Cirurgia- do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia— Traumatologia-Ortopedia - Der- 
matolcgia —Pediatria—Clínica Geral—Doenças dus olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

nhão e do Presidente do Con- 

selho de Representação do 
Projeto, os 440 universitários 

hiclusive foram convidados 
para a seleção dos 102 que 
integrarão do PR-XI. Os que 
faltaram a'reunião foram auto- 

máticamente eliminados; e os 
102 selecionados ja estão 
sendo treinados no Centro 

Educacional do Maranhão. 

Publicamos a notinha rece- 
bida: 

Não será sem tempo se o 
Departamento de Trânsito co- 
meçar a fiscalizar a demora 
dos ônibus uo ponto da Praça 
da Metereologia, em frente ao 
Hospital Sã;o Vicente Ferrer. 
Não está apertado se ali é o 
ponto final ou o inicial da li- 
nha urbana. Todavia, o que 
revolta os passageiros que al 
vão tomar o ônibus em dire- 
ção ao centro da cidade ou 
Eutroncamenio é a paraliza- 
ção dos veículos durante um 
tempo que varia entre 15 a 30 
minutos, na dependência da 
má vontale dos motoristas 
que aproveitam a folga a que 
eles mesmo se permitem pa- 
ra "papearem"' com as bem- 
amadas, tomando cafezinho 
ou comendo doces em bares 
ou bancas próximas ao ponto. 
Não bastasse a irregularidade, 
freqüentemente ainda são os 
cobradores ou ajudantes que 
saem com o carro daquela 
Praça para virem recolher o 
motorista mais à frente no ca- 
fé. E os passageiros que se 
danem, sujeitos ao calor des- 
ta escaldente imperatriz e ao 
abrasante colóquio dos moto- 
ristas com as respectivas na- 
moradas. 

Está na hora da autoridade 
colocar um pouco de água em 
tanto "calor". Que o namoro 
continue, mas que os ônibus 
tenham um horário certo de 
saída, com tempo fixado pa- 
ra cada "parada". 

João Pereira 
uma das vítimas 

para miiÉgraío, caÉao a de- 

mais artigos você eacoÉa Tip. Violeta 

INGLÊS 

Ensina-se, para tôdas as 

finalidades. 
Trav. João Lisboa, 853 

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 

ENTREGA A DOMICILIO DE 2a a SÁBADO 

COVAP - Materiais para Construção 

Canos Galvanizados e Plásticos 

Ferro Redondo p/ construção 

Azulejos, Cerâmica 

Louça Sanitária 

Material p/ Encanamento 

Produto de Cimento Amianto 

Fôrro d© Pinho e Eucatex 

Tintas Ypiranga 

Serras Braçais e Golpeões 

Motores Estacionários, Elétricos de 2 e 3 Fases 

Bombas Hidráulicas 

Ferragens em Geral 

Materiais Elétricos 

Máquina para Ração 

Revendedor do Cimento Búfalo 

Av. Getulio Vargas n.0 1037 — Esquina c/ Rua Pará — Fones: 202 e 400 — Imperatriz — MA 
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Tabela e Táxis 

Continuam as reclamações 
dos passageiros de táxi e dos 
próprios motoristas a respei- 
te da omissão do Trânsito em 
tabelar os preços de corridas 
no perímetro urbano. Enquan- 
to o passageiro muitas vêzes 
se diz prejudicado pelo mo- 
torista, estes por sua vez quei- 
xam-se que o preço de uma 
corrida de táxi, hoje, é o mes- 
mo de dois anos atrás, embo- 
ra os aumentos contínuos da 
gasolina, peças e manutenção. 
Ainda nesta semana ura cida- 

dão ocupou durante duas ho- 
ras e 40 minutos um carro de 
passageiros; no ajuste de con- 
tas o motoristas cobrou trin- 
ta cruzeiros pelos serviços 
prestados, sendo par causa 
disso levado a polícia pelo 
usuário do veículo. 

São duas, assim, as faces 
do problema, com interesses 
de lado a lado que merecem 
a atenção do DETRAM. Cabe 
a êste, portanto, uma defini 
niçâo de há muito esperado. 

Meninos Nasceram 

Unidos 

Fato inédito na história de 
Imperatriz foi constatado no 
dia 22 de outubro passado 
quando no Hospital São Vi- 
cente Ferrer' ume sertaneja 
deu à luz depois de interven- 
ção cirúrgica a gêmeos sia- 
meses. As duas crianças nas- 
ceram unidas através do ab 
domem e viveram menos de 
lõ minutos. 

O médico assistente da par- 
turiente foi o Dr. Sebastião 
Saldanha. A mulher passa 
bem. Dos gêmeos, um foi fà- 
cilmente identificável como 
pertencente ao sexo masculi- 
no, bavendo todovm indefini- 
ção quanto ao sexo do outro. 

O "PEQUENO" 

vem aí 

Representante do "JORNAL 

PEQUENO" de São Luis está 
nesta cidade cogitando do 
lançamento diário em Impe- 
ratriz e Porto branco do "JP". 
órgão de grande vendagem 

em todo o Estado, especial- 
mente na Capital. De acordo 
com os primeiros entendi- 
memtos, a distrubuição do 
Jornal Pequeno em Impera- 

triz seria feita através do 
escritório "Rubens Lima" e 

em Porto ^ra» co pela firma 
"Jano Macedo". A distribui- 

ção está prevista para den- 
tro de poucos dias. 

Associação.ile Créoilo e Assistência Roral do Estado do Maranhão 

SERVIÇO DE EXTENSÃO RDRAL 

Av. Getulio Vargas, 1793 (altos) — Fone 21-90 
São Luis — Maranhão 

AVISO 

A ACAR - MARANHÃO, avisa aos interessados que as 
inscrições para o concurso de Auxiliar de Escritório desta 

Unidade Local, encontram-se abertas até o dia 10 do cor- 
rente. 

Outrossim, esclarecemos aos interessados quo deverão 

dirigir-se nos seguintes horários: Das 08,00 às 12,00 e das 

14,00 às 17,00 horas, de Segunda a Sexita - feiras à rua Go- 

dofredo Viana u0 350. O concurso será realizado sabado 

(11) e constará das seguintes matérias: 
Português, Matematica e Datilografia. 

Imperatriz, (Ma)., 05 de novembro de 1.972. 

Dr. José de Oliveira Filho 

Supervisor Regional da ACAR-Maranhão. 

Do Campus 

Com o respeito devido às pessoas de alguma idade, 
vou responder. 

Excelentíssimo Senhor David Carneiro - Curitiba. E- 
xistem leis básicas para o desenvolvimento de qualquer 
coisa. Quando então, tratamos de Universidade, de ini- 

cio entende-se que não poderá viver isolada, o que de- 
prende-se fácilmente do seu conceito de universalidade. 
Em termos dé Brasil, país que segundo vossas própria 
afirmações, necessita, pelo menos, decuplicar o número 

de universidades; nenhuma delas poderá desenvolver-se 
sem estender-se, multiplicar-se, desdobrar-se. Calma Pro- 
fessor, ninguém irá dilapidar o patrimônio da nossa. 
Quando dizemos desdobrar-se, significa que o conhecimen- 

to acumulado pelos seus grandes prefessores será repar- 
tido com nossos irmãos de regiões distantes com possibilida- 
des de desenvolvimento. Sabemos que é difícil para algumas 
pessoas entender o significado de verbos e substantivos, 
tais como: repartir e irmão. 

Queria explicar-vos que, embora tenhamos ativida- 
des constantes desde o dia 28 de agosto deste ano, ainda 
não gastamos o que foi gasto em atividades semelhantes e 
também elogiáveis, num só dia. Tudo que já foi feito po- 
derá ser medido e avaliado pelos relatórios de professo- 
res que acreditam em Campus Avançado. É verdade que 
nenhum deles tem o brilho e o renome de Vossa Execlên- 

ria. São figuras apagadas como o Newton Freire Máia, Ma- 
ria das Dores Wouk, Algacyr Munhoz Maeder, como tam- 
bém arquitetos da equipe de Marcos Prado, como o Sér- 
gio Scheinkmann e outros. Não descreverei o enorme tra- 
balho de Milton Vernalha, Ocyron Cunha e uma infini- 
dade de outros professores que coordenam o Campus 
Avançado, o que provávelmente é de vosso conhecimento. 

Quem sabe julgue mais interessante continuarmos a 
viver recordando a obra do Morgado de Santos, que man- 
dou explodir um barril de pólvora na Passagem do Ca- 
deado. Foi importante; é verdade. Acredito até que na- 
quela época existissem coisas mais urgentes para fazer 

em Santos, ou não? Ilustre Professor, se me permite o 
conselho, não cometa publicações de tal natureza quan- 
do o calendário estiver apontando sexta-feira, dia 13 Isto 
dá azar até em intelectuais. 

OZIAS EDUARDO HAPNER 

Diretor do Campus Avançado de Imperatriz. 

Igreja ou Gamp^ 

t Concentração? 

O garoto Adonias 
da Silva Filho, de b v. 
idade,1 morador no b 
rua Ahigoas, teve moF 
rivel no dia 29' últim 
volta das 13,30 horas, gr^ 
a irresponsabilidade de p< 
soa ainda não identificada qu^ 
clandestinamente aproveito, 
se da rede de energia da OI 
MAR; para eletrificar un 
cercq de arame na parte e> 
terna do páteo de uma if" 
ja evangélica que fica n. 
Avenida Dorgival Pinheiro d' 
Sousa, próxima a residênc 
do inditoso menor. 
Ao passear pexy rua Adonias 
teve o inocente e j. ' ges- 
de tocar num dos fít 
me da cerca,- caind» 
cotado 

Conhecedoia     
portagem procurou a Delega- 
cia de Polícia onde foi infor- 
mada de que o inquérito a res- 
peito está instaurando mas 
ainda é imprecisa a autoria 
da ligação clandestina. Já o 
pa' " men- r entende que a 
rest .abilidade é de um di- 
riger ? daquela Igreja estra- 
nha- iente transformada em 
vc^adeiro campo de concen- 
tração. 

Espera-se que não só a po- 
lícia como a própria CEMAR 
sejam rigorosoas na apuração 
dessa resporsábilídade, até 
porque outras pessoas estão 
ameaçadas de morte ao nas- 
searem pela cerca. E o fato é 
tanto mais grave quando se 
sabe que essa cerca fica fica 
do lado externo da proprie- 
daae e recebia corrente elé- 
trica no correr do dia, qundo 
centenas de pessoas passam 
por aquele local. 

VENDE-SE 

1 Gamara Frigorífica Chops; Frios; Verduras; Re- 

frigerantes; Tamanho 3x3x2. 5 mts 3. 

1 Fabricadora de Picolé 1 Conservadora de 

Picolé 10 Carrinhos de Picolés 

Tratar na Av. Getulio Vargas n0 852 

Declaração 

Declaro a bem da verdade 
que, em 1968 quando recebi 
a direção dá firma "Comercio 
de automóveis Magopar S/A" 
de Imperatriz, das mãos do 
cidadão José Gomes de Arru- 
da, nada havia que pudesse 
desabonar o seu honrado no- 
me, pois tudo estava em per- 
feita ordem, cuja afirmativa 
também poderá fazer o meu 
amigo T eoncio Pires Dourado 
também de Imperatriz, quem 
na mesma época assumiu co- 
migo o cargo do Diretor Ge- 
rente da referida firma. 
Carolina, 3 de Novembro de 
1972. 
Frederico Martins de Azevedo 

PAPELARIA VIOLETA 

NOVAS INSTALAÇÕES, MAIS MERCADORIAS. 

Grande estoque de material para escritório, papel para presente, cartões de Natal, Carbono de 

uma e duas faces, copiativo, stencil para mimeógraío, finas lapiseiras, classificadores, registrado- 

res, datadores, numeradores, pratos e bandejas de papelão, forminhás, Canetas de luxo, franjas, 

plaquetas, pegadores. Visitem as novas instalações. 

Av Getulio Vargas, 623 

IMPERATRIZ Fone 153 MARANHÃO 
I 
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Campanha suja em 

Imperatriz 

Ataques e .revides, de lado 
a lado, fizeram cair o nível 
da campanha eleitoral que se 
desenrola, onde até a rnemó1 

ria de mortos tem servido de 
repasto .à odiosidade. 

O melhor retrato do que 
vem sendo a campanha polí- 
tica local está no episóoio 
seguinte: um candidato a ve- 
reador disse em meio a um 
comício que naquele dia o po- 
YO presente não ia ouvir as 
palavras de c< stume, dirigi- 
das contra o adversário, por- 
que êle candidato respeitava 
a presença no palanque de 
um Senador'da República. Em 
outras palavras: o povo não 
merece o respeito do orador 
apenas o Senador goza desse 
previlégio. 

Assinado a paz 

em Exu 

RECFFE (O GLOBO)-A luta de- 
flagrada no dia JO de abril de 1949 
entre os Alencar e os Sampaio, em 
Exu, chegou ao fim, pelo menos em 
termos de documento. Reunidos em 
Garanhuns, representante dos dois 
clãs assinaram o protocolo de paz 
com vários itens importantes para 
evitar um atrito Um deles pede ao 
Governo a decretação de interven- 
ção federal no município de Exu. 

O encontro de Garanhuns ocorreu 
depois de intensas solicitações do 
Governador Ereldo Gueiros, visando 
a evitar mais derramento de sangue. 
J.osé Aires de Alencar assinou em 
nome dos Alencar; José Sampaio, 
em nome dos Sampaio. As duas fa- 
mílias retificaram o documento em 
local neutro, tendo antes solicitado 
ao Comandante do 71Q BI de Gara- 
nhns. Tenente-Coronel Ivo Barbosa, 
que comparecesse à reunião. 

O protocolo assinado consta dos 
seguintes Itens: 1) Durante dez anos 
nenhum dos Alencar ou Sampaio se 
inscreverá como cendidato em elei- 

ARAMAR 

ARAMEFllIO MARCELLO 

Fabricamos 

gaiolas - viveiros - expositores - coroas - fune- 

rárias-todos artigos de arame 

Rua Godofredo Viana 960, Fone 313 

| ções federais, estaduais e municí- 
| pais; 2) Todos os envolvidos em cri- 
I mes, pertencentes às duas famílias, 
! não mais voltaram a Exu; 3) A inter- 
] venção federal deve ser solicitada 
I de comum acordo, tendo em vista a 
1 necessidade de se manter um ho- 
j mem neutro na direção do munici- 
| pio; 4) Todos os Alencar e Sampaio 
i educarão seus filhos visando à paci- 
i ficação e ao encerramento do ódio 
I existente entre as duas famílias. 
FSUNTO 

Para rnanter contato com o Go- 
vernador Eraldo Gueiros e as prin- 
cipais lideranças arenistas, está sen- 
do esperado amanhã, no Recife, em 
companhia dos deputados Marco An- 
tônio Maciel e Murilo Badaró, o pre 
sidente nacional da ARENA, Sena- 
dor Filinto Muller. 

No encontro que terá com o Go- 
vernador, Filinto analisará o proble- 
ma político do Estado, conturbado 
com uma série de conflitos e aten- 
tados entre integrantes do partido 
majoritário no interior. 

Do Globo de 17-10-72 

Comício e mortes 

Na cidade de Balsas, mais 
de quarenta feridos e alguns 
mortos foram o saldo de um 
comício. Um ôoibuns que se 
dirigia para aquela cidade, 
repleta de eleitores, foi co- 
lhido por um caminhão, tom- 
bando em conseqüência num 
abismo, õ pessoa morreram 
no local e outras já em Bal- 
sas onde se encontravam hos- 
pitalizadas. 

O V 1 L Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

t|aílôuaeíro I da B81 - I 4 - Fone 27a—Biuperaíriz-Ma. 

C G.C. 06 - 146 - 24 — Insc. Est. 142053,006 

(do correspondente) 

A Universidade Federal do 
Pará, através de Nota Oficial, 
abriu as inscrições alusivas aos 
Exames de Vestibulares de 1973, 
no período compreendido entré 
16 de outubro a 16 de novem- 
bro do ano em curso. 

A UPF oferece 2.075 va^S 
nas quatro areas, distribuicuis 
em diferentes cursos, para um 
número, previsivelmente, supe- 
rior a 7.000 candidatos. 

BELÉM (dj correspondente) 

A Arena, paraense, inconforma 
da com a decisão do Tribunal Re- 
gional Eleitoral que indeferiu o 
pedido da registro ae candidatu- 
ra do radialista, Eloy Santos, 
recorreu ao T.S.E. A preocupa 
ção dos dirigentes do partido 
situacionista corre em torno da 
inelegibilidade do radialista que, 
se caso venha a concorrer nas 
próximas eleições, sem somb. as 
de dúvidas, sera o vereador mais 
votado do Pará 

BELÉM (do correspondente) 

A Loteria. Esportiva, implan- 
tada oficialmente em Belem 
quando do teste 109, fez cinco 
milionários no teste 110. 

O PROGRESS 

Fundado em 3 de v 
Registro n* 13b 

Diretor-ProprietA* 
José Matos Vie. 

biretor e Kedator-Che 
Jurivê de Macedo 

Colaboradores 
Mario Mazzlni 

TIRAGEM 

1500 F.xtmpíafes ' 
Número avulso : 0,5!) 

» atrazado: • . n.(>o 

assinatura anual 30.00 
» o. -'estral 12,00 

Redaçlo e Oficinas 
'flua Stmpllcio Moreira. If79 

^ - ^-ccào não a-sui respc^ 
i.bsinudos e nem devoivo oriaina. 
mesmo uao publicadas 

Nas 23 casas lotericas distri- 

buif s no perímetro urbano da 

et paraense, a freqüência 
dos postadores (sem distinção 

de sexo) é intensa, provocada 
^cla repercusão da sorte dos 
cinco apostadores felizardos do 
Pará. 

FARMACIA DOS BONS REMEDIOS 

O "Francisquinho" 

Agradece a sua visita mesmo sem compromisso. I 
AS SUAS ORDENS, abena uas 7 horas até as 22 horas. 

Aplicações Grátis. — Não esqueçam, fica ua 
Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 933 — Fone: 476 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 
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^rtlIO FOI PROMOVIOO 

» exator federal Renato 
/tez Moreira, atualmente 
''tado Has funções de seu 
Oo para ocupar a prefeitu- 
muuicipal de Imperatriz, 

ac^ba de ser promovido por 
ro írecimento, com efeito re- 
troativo, do nível 13, para o 15, 
conforme comunicação rece- 
bida pelo mesmo. 

TPM Nova Portaria 

S o c ia i s 

TOINHO RODRIGUES 

f ~ ' 

IMPARCIAL" de Ia de 
bro ^rrent.p triuao^e- 

^toos; 

Portaria disciplinado a aplicação e 
trato do ICM — Imposto de Circula- 
ção de Mercadorias em retribuição 
de pagamento. 

Pelo item Io dessa Portaria "os 
estabelecimentos que rece eram 
mercadorias em dação (recr 'cã'V 
de pagamentos poderão ser 
dos do ICM. calculado o me. pe- 
la aplicação da alíquota intern obre 
o valor tomado para pagamen. ^ da 
divida, ainda que os bens (ou l m) 
entregues sejam de maior valorvj) 
que a obrigação objeto da liquida- 
ção". 

Reza o item 29 que "o disposto no 

inciso anterior aplicar-se-á apenas 
aos casos em que a mercadoria en- 
tregue ern dação de pagamento seja 
ou tenha sido adquerida pelo pró- 
prio estabelecimento'', enquanto que 
o inciso 3o determina que — "nos 
casos de revenda da mercadoria por 
preço inferior ao da dação de paga- 
mento, o ICM deverá ser estornado 
proporcionalmente a esse preço". 

Já o inciso 49 determina que—"na 
hipótese do inciso Io, o estabeleci- 
mento emitirá nota de entrada, com 
destaque, para o valor do crédito 
ora atribuído mencionando a circuns- 
tância de que a mercadoria foi dada 
pagamento do débito e as caracteris- 
ristica da nota fiscal de venda ori- 
ginaria". 

Delegado atira em veiculo 

Notícia de última hora chega- 
da à redação dá conta de que 
por motivos não esclarecidos 
ainda o Delegado de Polícia da 
cidade disparou vários tiros de 
revólver contra os pneus de 
um carro (caçamba) que trafe- 
gava pela Avenida Getúlio Var- 
gas na hora em que pela mes- 

ma Avenida passava o cortejo 
de autos e pedestres que acom- 
panhavam o Governador do 
Estado. 

Detalhes na próxima edição, 
com esclarecimentos pela pró- 
pria autoridade policial que a 
reportagem não conseguiu loca- 
lizar na tarde de ontem. 

Notícias do Campus 

Coluna do MDB 

(Responsabilidade do Diretodo Municipal] 

Retornou de São Luiz o Di- 
retor do Campus, onde mante- 
teve sucessivos contatos com o 
Secretário de Educação, direto- 
res de departamentos e assesso 
res da Secretaria. Já encon- 
tram-se em Impera*™, uma 
Coordenadora para a região, 
que aqui fixará residência e u- 
ma Supervisora. Estãj sendo 
mantidos entendimentos para 
que o atual Curso de Treina- 
mento, prelecionado pela equi- 
pe da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal do Pa- 
raná, seja- estendido para Cur- 
so de Licenciatura Curta. 

Chegou ontem a Imperatriz 
o Secretário de Educação do 
Maranhão para uitimar os en- 
tendimentos que farão de Impe- 
ratriz um centro educacional da 
Região. 

OBRAS - A contrução da sé- 
Vle do Campus será iniciada em 

^Novembro. A concorrência se- 
rá encerrada amanhã. . 

DESPEDIDAS - Os professo- 
res e universitários do Paraná, 
agradecem aos professores de 
Imperatriz, gstudantes e à toda 
a comunidade pela ótima aco- 
lhida, homenagens e tecepçose 
aue lhes proporcionaram. Um 
abraço carinhoso e todos espe- 
cial para José Ribamar Fiquene, 
baluarte da educação de Impe- 
ratriz. 

CHEGADA - Para depenvol- 
ver a segunda parte do Cur- 
so, substituindo a equipe da 
P-óR Maria das Dores Wouk 
que enbarcou hoje, chegou o 
Prpf. Roaldo Roda acompanha- 
'o* dos Profr. Rachel Pereira 

L. a e Antônio Lipski, mais 
os t 'os mestres do último 

ano da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal do Pa- 
raná. 

BANQUETE - Em homena- 
gem à Profa. Maiia das Dores 
Wouk extensiva a todos os pro- 
fessores e universitários, o Dr. 
Fiquene ofereceu, em sua resi- 
dência, lauto banquete, onde 
não faltou nem o gostoso va- 
tapá, além de outras iguarias. 

FUNDAÇÃO - Os Professo- 
res da Paraná unidos com os 
Professores de Imperatriz pelo 
mesmo ideal, fundaram dia três 
último o CENTRO EDUCACI- 
ONAL de IMPERATRIZ, enti- 
dade que contará com Biblio- 
teca, Escolinha de Arte e pos- 
sivelmente um Posto de Distri- 
buição e Venda de Material Es- 
colar do Ministério de Educação 
e Cultura. Por decisão da As- 
sembléia de Fundação a Biblio- 
teca será denominada PROFES- 
SOR OCYRON CUNHA, como 
homenagem àquele iiustre mes- 
tre paraense. No momento da 
fundação do Centro os profes- 
sores do Paraná doaram vinte 
e cinco obras sôbre Educação 
para a Biblioteca e a direção 
do Campus, doou por sua vez 
uma coleção de instrumentos e 
formões para entalhe em ma- 
deira e xilogravura, dando ini 
cio às atividades da Escolinha 
de Arte. 

ESCOLINHA DE ARTE - A- 

maohã, na Eecola Técnica, o 
Prof. Roaldo Rodo fará uma 
demonstração de modelagem 
em argila. Incentivando esta a- 
tividade Sra. Vitória Albuquer- 
que, esposa do Presidente do 
Rotary Club. 

d*Jk 

Em Belém, onde enfrenta a dura 
luta por um lugar da Universidade 
Federa do Pará, viu passar ontem 
a data da seu aniversário o nosso 
amigo e colaborador Toinho Rodri- 
gues (clichê), correspondente d' O 
PROGRESSO, na capital marajoara. 
O aniversáriante é membro destaca- 
do da ala jovêm da sociedade local 
e tem aqui seus familiares. Nossos 
parabéns. 

DA. FANNY MACEDO 
Dia 7 vindouro marcará passagem 

natalicia da veneranda Sra. FANNY 
MACEDO, residente em Prrto Na- 
cional. É casada com o Sr. José 
Pereira de Macedo e mãe de 14 fi- 
lhos, entre eles o Sr. Jurivê de Ma- 
cedo, nosso redator-chefe. Ao com- 
pletar 66 anos de idade vê-se cer- 
cada de 40 netos. A ilustre aniver- 
sariante exerceu por longos anos o 
magistério primário e foi diretora 
do Grupo Eocolar Pedro II daquela 
cidade goiana. 

Associados à alegria dos familia- 
res de da, Fmny estão os parabéns 
d' Ô PROGRESSO. 

☆ 

Dia 25 de outubro passado, ani- 
vesariou a jovem Mariângela Miran 
da Alencar, gracioso ornamento da 
nossa sociedade. Bastante cumpri- 
mentada pelo evento, a aniversari- 
ante recepcionou a seus amigos com 
aquela fidalguia e simpatia costu- 
meira que lhe deu a natureza. Pa- 
rabéns. 

☆ 
Já no dia 4 quem foi para o "ber- 

çário" é o nosso amigo Antenor Fon- 
tinele Bastos, nome tradicional da 
terra e titular do Cartório do 2o. Ofi- 
cio local. Ao Antenor nossos votos 
são para que Deus continue a guiar- 
lhe os passos pela senda da tranqüi- 
lidade e de paz. Sinceriamente. 

DA. EVA FERREIRA 

Os alunos do Bernardo Sayão fo- 
ram recepcionados ontem pela co- 
nhecida Dona Eva "zeladora-portei- 
ra-fundadora" do GBS, pesssoa mui- 
to querida nos meis estudantis 
também entre os professores. Mui- 
tos dos que hoje lecionam no GBS 
já deram muito trabalho a Da. Eva 
quando estudavam no mesmo colé- 
gio. Ela aniversariou ontem e daí a 
festa. Parabéns. 

PROFA. EVANDA REIS 

Aniversariou no dia 1 deste a pro- 
fessora Evanda Reis Araújo, do Gi- 
násio Bernardo Sayão, Grupo Esco- 
lar Estado de Goiás e estagiária no 
Campus Avançado de Imperatriz 
(curso de aperfeiçoamento de pro- 
fessores . 

PROF. RUBENS LÍMA 

Regressou de Belém onde foi le- 
var a sua falecida progritora, no Dia 
dos Mortos, a homenagem filial, o 
Prof. Rubens Pires de Lima. 

VISITANTES 
Registramos com prazer a visita 

a nossa redação das seguintes pes- 
soas: 

CATARINO SANTOS 
diretor do Correio Tocantino, sema- 
nário recentemente lançado nesta 
cidade. 

MAGALHÃES JR, 
Diretor da revista "PECUÁRIA", 

editada em São Luiz. 
RAIMUNDO MORADA 

Repórter e agente regional do 
JORNAL PEQUENO, da Capital. 

SEBASTIÃO NEGREIROS 
Redator da "Página de Imperatriz" 

e representante na região de O IM- 
PARCIAL, de São Luiz, que retorna 
à cidade após ligeira estada na Ca- 
pital. 

PARREIRA APRESENTA PLANO 

A plataforma de governo do 
candidato Ubirajara Parreira 
está sendo distribuída ao po- 
vo. São vários itens de bem 
elaborado programa de go- 
verno. Convém que você a 
conheça, eleitor para julgar 
o seu candidato. 
REDUTOS CONQUISTADOS 

Os povoados Itinga e Cide- 
lândia sempre favoreceram 
nas urnas aos nossos adversá- 
rios. Neste ano, graças aos 
trabalhos feitos em ambos pe- 
lo prefeito Renato Moreira o 
eleitorado resolveu prestigi- 
ar nossos candidatos. No I- 
tinga é pacífica a vitória eme- 
debista; e na Cidelândia onde 
o adversário esperava contar 
com 70% da votação o MDB 
deverá obter pelo menos 50% 
dos sufrágios. 

ARRUDA PRESTIGIADO 
Face à acusações feitas ao 

Sr. José Gomes Arruda, diri- 
gentes de firmas comerciais 
onde o nosso candidato tra- 
balhou estão fornecendo ao 
mesmo declarações que des- 
mentem o que foi dito contra 
a sua participação na daque- 
las empresas. Uma dessas de- 
clarações parte do prócer a- 
renista Frederico Martins de 
Azevedo, de Carolina, que in- 
clusive invoca em favor de 

Arruda o testemunho de um 
candidato também da ARENA 
à Câmara de Imperatriz. Es-* 
sa nota vai publicada numa 
das páginas desta edição. 
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José Gomes Arruda 

M. D. B. 

Oposição dentro da ordem. 
Oposição democrática, con- 
sentida pela própria Revolu- 
ção de 31 de março de 1964 
que criou ARENA e MDB pa- 
ra a opção do cidadão brasi- 
leiro que escolhe os seus di- 
rigentes e representantes. 

MDB de Montes Altos coagido 

O Sr. Lindolfo Pereira Ro- 
cha, candidato a vereador pe- 
la legenda do MDB em Mon- 
tes Altos, veio à redação pa- 
ra informar que seus partidá- 
rios foram vitimas de amea- 
ça e pressão de toda sorte no 
interior daquele municínio, 
mais precisamente no lugar 
Passagem Boa, da parte de 
seguidores do Sr. Vanderly 
Ferraz, candidato a prefeito 
pela ARENA. 

Disse o informante que "o 
Sr. Vanderly foi ao local pa- 
ra impedir a realização do 
comício; e que no local esta 

vam dois pistoleiros que di 
ziam sem segredos que "se 
houvesse o comício haveria 
também perigo. O proprietá- 
rio da casa que hospedava a 
caravana do MDB foi avisado 
para que não deixasse "faze- 
rem o comício", tendo reagi- 
do contra a ameaça. "Durar- 
te o comício, diz ainda o can- 
didato Lindolfo Pereira, o Sr. 
José Dentista, partidário da 
ARENA, aciniosamente dispa- 
rava tiros de revólver nas 

proximidades do palanque, pa- 
ra intimidar os oradores. 

Panorama Político 

De Carolina, os observadores 
acentuam que a posição do can- 
didato José Olímpio, ARENA-1, 
melhora sensivelmente, com o 
apôio ostensivo das antigas li- 
deranças. Os mesmos observa- 
dores entendem todavia que a 
campanha política naquela cida- 
de descambou completamente 
para a violência da linguagem, 
com ninguém respeitando nin- 
guém. 

Fato curioso na campanha ca- 
rolinense é a denuncia ao alto 
comando estadual da ARENA 
de que o Sr. Absalão Coelho 
estaria ajudando o candidato 
emedebista José Arruda, de Im- 
peratriz. O prefeito já teria in- 
clusive recebido um mensagei- 
ro de S. Luis para a reclama- 
ção de praxe, 

Em Porto Franco, dizem os 
comerciantes políticos, a eleição 
vai depender do trabalho feito 
pelas correntes partidárias no 
interior. Afirmam que o candi- 
dato da ARENA-1, Raimundo 
Milhomem, vencerá no Paraiso 
e o Sr. Anísio Bandeira, ARE- 
NA-2, será vitorioso na séde. 
Resta, portanto a votação do 
interior para decidir o pleito. 

De Montes Altos as noticias 
são contraditórias. Os emede- 
bistas alegam pressão da admi- 
nistração municipal mas enten- 

dem que vencerão o pleito com 
a votação ida do interior para 
a séde. Todavia, os partidários 
do Sr. Antonio Vanderly-ARE- 
NA-afirmam que vencerão o 
pleito com grande folga de vo- 
tos. 

Em João Lisboa, igualmente 
a situação política está indefi- 
nida. Observadores que não re- 
sidem naquele município acham 
que é melhor a posição eleito- 
ral do Sr. Nestor Milhomem 
ARENA-20, 

Sousa Cruz Lança 

"ALBANY" 

A redação recebeu a visita do 
Sr. Benjamim Raposo Neto, a- 

tual encarregado no Depósito 
em Imperatriz da Cia. de Ci- 

garros Sousa Cruz. 

O visitante brindou-nos na 

oportunidade co artísticas mini- 
carteiras do seu novo lançamen 
to na praça: os cigarros ALBA- 
NY, MULTIFILTRO de carvão 

ativado, à vende desdo o dia 30 
de outubro. 


