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Mais de 6.000 alunos na 

Imagem do Brasil Nôvo 

O garbo dos estudantes, 
o rufar dos tambores, o mul- 
ticolorido das bandeiras, os 
motivos evocados na profu- 
são das alegorias e a vibra- 
ção popular estampada no 
rosto da multidão que se 
comprimia nas ruas, tudo for- 
mou o cenário onde o gran- 
de e único figurante foi o 
BRASIL, nesta terra de frei 
Manoel Procópio. 

Foi o Brasil que se fêz 
presente, vibrante, estuante 
de ardor e de orgulho estam- 
pado na face de cada crian- 
ça, no rosto de cada jóvem, 
nos corações de todos que 
foram às ruas comemo- 
rar em Imperatriz o Dia 
da Pátria. 

Pode-se afirmar sem exa- 
gêro algum que jamais a nos- 
sa data magna foi tão enal- 
tecida e lembrada em nossa 
cidade como desta feita, es- 
pecialmente do dia 5 ao dia 
7 de setembro, quando mais 
de 6.000 estudantes desfila- 
ram pela cidade encerrando 
as programações da Semana 
da Pátria. 

Tudo concçon no dia Io 

Quando um desfile iné- 
dito foi realizado: liderados 
pelas autoridades locais mo- 
toristas de praça desfilaram 
com o acompanhamento de 

Burnett 

anima MDB 

Em companhia do deputa- 
do estadual José Brandão, 
visita o interior maranhense 
o deputado federal José Ra- 
malho Burnett que nos muni- 
cípios visitados procura man- 
ter acesa a chama oposicio- 
nista. De Imperatriz o parla- 
mentar seguiu para Montes 
Altos, retornando para seguir 
rumo a outras cidades. — 
Nessa viagem ós dois depu- 
tados têm mantido pales- 
tras com seus correligioná- 
rios, orientando-os quanto 
aos caminhos do MDB no 
pleito que se aproxima. 

Em Imperatriz, onde o 
MDB é um partido forte, os 
parlamentares mostram-se 
animados com as perspecti- 
vas da campanha que se 
inicia. Em Montes Altos, 
mantiveram contátos visan- 
do o soerguimento de sua 
facção e deixaram ali plan- 
tada a semente da luta em 
busca de lugares para os 
emedebistas na Câmara Mu- 
nicipal. 

músicas marciais, levando as 
bandeiras do Brasil e dos 
Estados pelas principais ruas 
da cidade. 

Os Colégios Primários 

Marcaram a passagem do 
dia 5. Dois Grupos Escolares, 
quatro Escolas particulares 
e onze Escolas Municipais 
mostraram ao povo tôda a 
hraça e a vibração de seus 
alunos em desfile, durante 
tôda a manhã. Desfilaram: 
Grupo Escolar Estado de Goi- 
ás, Grupo Escolar Gov. Ar- 
cher, Escola Presbiteriana, 
Escola Batista, Escola do 
Centro Espírita Gastão Pe-' 
reira, Escola Cristo Rei e as 
Escolas Municipais Frei Ma- 
noel Procópio, MarlySarnei, 
Imperatriz,União, Gastão Pe- 
reira, Manoel Rocha, Ruy 
Barbosa, Rei Ludugério, Prin- 
cesa Isabel, Tocantins e Du- 
que de Caxias. 

4<MienÍBo Jesus" no do- 
mingo 

As crianças do Jardim de 
Infância e do curso de alfa- 
betização do Educandário 
Menino Jesus tiveram seu 
desfile do dia 6 sob o olhar 
admirado da cidade que a- 
plaudiu vivamente aquêle 
punhado de orgulhosos guris. 
A tarde também foi dêles, 
com exibições esportivas na 
Praça Castelo Branco. 

Secnndaristas encer- 
raram 

No dia 7, já bem cêdo o 
povo começou a postar-se ao 
longo das ruas por onde pas- 
sariam Ginásio Bernardo 
Sayão, Escola Normal San- 
ta Terezinha, Ginásio, Nor- 
mal e Técnico da Fundação 
Eurico Dutra e o Ginásio 
Bandeirantes. As oito horas 
precisamente os colégios de- 
ram início ao desfile que so- 
mente encerrou às 12,30 
quando cada um dêles re- 
tornou aos seus respectivos 
prédios, após a passagem 
frente ao palanque oficial ar- 
mado ao lado da Prefeitura 
e ocupado por autoridades e 
representantes do povo na 
Câmara Municipal. Frente ao 
palanque houve exibições de 
balisas e de pelotões. O Gru- 
po Escolar Estado de Goiás 
promoveu uma revoada de 
pombos e a soltura de balões. 
Quadros alegóricos, igual- 
mente, exibiram-se frente 
ao palanque oficial. 

Conferência eneerron o dia 

A noite, no Clube Recrea- 
tivo Tocantins o Dr. José 
Delfino Sipaúba, juiz de di- 

Ferro para 20 anos 

Chega ao nosso conhecimen- 
to que a parte da Serra Norte 
já submetida a prospecção 
demonstra um manancial de 
ferro para exploração contí- 
nua por 20 anos. 

Note-se que das serras da- 
quela região paraense a do 
Norte é a menor e até aqui 
foi prospectada apenas em 
uma parte. Conclui-se assim 
que quando terminados os 

trabalhos de sondagem tere- 
mos a certeza de que o Bra- 
sil e talvez o mundo terá 
ali seu maior manancial de 
ferro. 
Conforme jaínoticiamos, ©'mi- 
nério da Serra Norte é explo- 
rado por uma fusão de compa- 
hias, com a participação de 
51% da Vale do Rio Doce, 
brasileira, e 49% da Ameri- 
can Steel, norte-americana. 

reito da 2- vara e Dire- 
tor do Ginásio Bernardo 
Sayão, proferiu uma palestra 
de cunho cívico em que e- 
vocou os movimentos patrió- 
ticos ao longo de tôda a His- 
tória do Brasil. Na perora- 
ção fêz o elogio de Olavo 
Bilac, exaltando a sua cam- 
panha em pról do serviço 
militar obrigatório e, ainda, 
enalteceu o surgimento do 
Movimento Brasileiro de 
Alfabetização, Professores, 
representantes da Rodobrás 
e o vereador José Avelino 
Carvalho, igualmente usa- 
ram da palavra na ocasião. 

Educadora presente 

Num esforço elegiável a 
Rádio Educadora de Impe- 
ratriz conseguiu fazer a co- 
bertura externa dos desfiles 
do dia 7 e retransmitiu a 
palestra do Dr. Sipaúba. 

Prefeitura presente 

Pela primeira vêz na his- 
tória dos desfiles as Esco- 
las Municipais tiveram as 
suas próprias fanfarras, em- 
bora modestas, graças ao 
apôio da Prefeitura, que a- 
liàs nêste ano, primou pela 
assistência às comemorações, 
indo da ajuda monetária até 
a distribuição de bandeiras 
entre os colegiais e ainda 
a participação nos desfiles 
dos povoados. Ressalte-se 
nêsse particular o empenho 
do Sr. Prefeito Municipal e 
do Chefe da divisão de En- 
sino, Sr. lapoan Martins, 

As alegorias 

Além dos motivos históri- 
cos, a principal motivação a- 
legórica foi a Taça Jules Ri- 
met, conquistada êste ano 
pelo Brasil. Quase todos os 
colégios exibiram pelotões 
com as côres da Seleção 
Brasileira de Futebol. O Gru- 
po Escolar Estado de Goiás 
chegou a fazer desfilar um 
carro onde uma aluna devi- 
damente caracterizada foi a 
réplica viva da famosa Taça 
do Mundo. Também os paí- 
ses participantes da Copa 
do Mundo tiveram lembra- 
das suas côres nos desfiles. 

O Grupo Escolar Gov. 
Archer, o Ginásio Bernardo 
Sayão e a Escola Presbiteria- 
na fizeram desfilar carros 
alegóricos, 

As Forças Armadas 

Foram homenageadas pe- 
la Escola Normal Ginasial 
Santa Terezinha. Um garbo- 
so pelotão lembrou os valo- 
rosos soldados do Exército, 

DOMICÍLIO DIFICULTA AGOSTINHO 

Consta-nos que a candida- 
tura do Dr, Agostinho Noleto 
a deputado estadual tem o 
seu registro ameaçado pela 
falta do tempo de domicílio 
eleitoral no Maranhão daquele 
advogado. Sabemos também 
que o candidato defenderá a 
validade de sua escolha in- 
clusive junto ao STE. 

É vóz corrente nos círculos 
políticos municipais que na 
impossibilidade da permanên- 
cia de Agostinho na chapa a 
ARENA local apresentaria 
dois nomes em sua substitui- 

ção. Um dêses nomes é o do 
médico Antonio Regis e o 
outro o do Sr, Vanderly Go- 
mes de Sousa, procer políti- 
co em Montes Altos, 

De outro lado, comenta-se 
ainda que nêsse caso entra- 
riam na área desocupado o 
Cap. Alberico, ex-Chefe da 
Casa Militar de Sarney e 
ainda o Sr. Djalma Brito, so- 
brinho do ex-Senador Vitori- 
no Freire e que já represen- 
tou por muito tempo o Mara- 
nhão ao tempo da antiga 
SPVEA. 

Na Arena 

Continua a desunião 
Nas rodadas políticas é vóz 

corrente que o Regional da 
Arena teria sustado o regis- 
tro do nome de Venceslau 
Brito, sob a alegação de in- 
fidelidade partidária. Diz-se 
também que o vereador José 
Rodrigue seria atingido pela 
medida. 

Chegando ontem de São 
Luiz, todavia, Venceslau afir- 
ma que o Regional não tomou 

conhecimento dos recursos do 
Diretório local e mantém a 
lista do Grupo 2 intacta para 
registro. Declarou-nos inclu- 
sive que o Diretório Estadu- 
al já endereçou expediente ao 
Municipal dt? Imperatriz so- 
licitando informações sobre 
se já foram solicitados os re- 
gistros à Justiça Eleitoral na 
forma estabelecida por aque- 
le Diretório. 

De 20 a 29 de novembro 

Manobras das Fôrças Armadas 

Está acertado definitiva- 
mente que em cumprimento 
aos seus programas de ins- 
trução anual. Marinha, Exer- 

JAIME CAMELO 
De passagem por Imperatriz, vi- 

sitou nossa redação o sr,u Jaime Ca- 
melo Rocha, gerente do BASA em 
Porto Nacional e ex-funcionario da 
agencia local. 

Por nosso intermédio o ilustre 
visitante transmite ao povo de Im- 
peratriz a sua mensagem de ami- 
zade, deixando para os seus inúme- 
ros amigos um abraço cordial, 

Cafeteira 

na terra 

Acompanhado de seu com- 
panheiro de chapa, o advo- 
gado José Martins, está na 
terra o Sr. Epitacio Cafeiteira. 
candidato emedebísta ao Se- 
nado. 

Vindos de carro, chegaram 
no dia 11 e já percorreram 
povoados ao longo da BR-14, 
em plena campanha. Apura- 
mos junto aos carreligionários 
do candidato que o mesmo 
seguiu ontem para São Luiz, 
de onde retornará a tempo 
de participar da convenção 
partidária, no dia 16. 

Após a convenção o can- 
didato percorrerá as cidades 
da região. 

da Marinha e da Aeronáutica, 
com uma portentosa exibição 
de ordem unida que provo- 
cou os aplausos gerais. 

cito e Aeronáutica realizarão 
uma manobra cojunta abran- 
gendo os municípios de Im- 
peratriz Carolina, Estreito, 
Araguatins, Marabá e Tucuruí. 

Paralelamente às referidas 
manobras serão também leva- 
das a efeito atividades de 
carater cívico e psico-social 
que visam uma colaboração 
das nossa Fôrças Armadas 
com municípios onde se de- 
senvolverão as operações. 

Vários Oficiais do Estado 
Maior da 8a. Região estive- 
ram na semana finda em Im- 
peratriz tratando do levanta- 
mento de dados em todos os 
setores "visando uma estrutu- 
ração perfeita das manobras, 
dêsde o alojamento das tro- 
pas e seu deslocamento até 
o final das operações, 

Calcula-se que os efetivos 
para aqui deslocados chega- 
rão a mais de 1.000 homens 

Tufão 

sobre Manaus 

Ventos de 16o quilôme- 
tros horários sopraram in 
tensamente na noite de 11 
último sobre a capital ama- 
zonense provocando o desa- 
bamento de prédios e afun- 
dando embarcações. Tam- 
bém duas torres do sistema 
de comunicações por micro- 
onda foram ali derrubadas. 
Ignora-se ainda o número 
de vítimas. 



7 DE SETEMBRO 

Palestra proferida pelo Dr. José Delfino Sipaúba no 
Club Recreativo Tocantins que a partir deste número pu- 
blicaremos em capítulos.: 

Falar sôbre a semana da Pátria, não é um encargo 
que se nos oferece, mas uma obrigação de todo cidadão 
que sente na Pátria a mãe comum. Estou diveras satisfeito 
em ter sido escolhido pelo Rotary Club local, para essa 
missão honrosa, pois falar sôbre a Pátria é externar brasi- 
lidade é contagiar patriotismo, é lembrar a glória dos nos- 
sos antepassados e concientizar os feitos presentes. 

Dentre outros, três grandes marcos pontilharam a 
Independência dêste Gigante de extensão continental, que 
sacudido de ponta a ponta pelo dinamismo de seus filhos, 
segue célere rumo ao progresso, desafiando todas as pre- 
visões, até mesmo de um Hermau Kahan, que afirma em 
sua consagrada obra "O ano 2.000", que "a maior parte da 
América Latina deverá ser capaz de atingir, la pelo fim do 
século, padrões de vida comparáveis, ou maiores, do que 
os da Itália de hoje". Engana-se o famoso futurólogo, o 
Brasil em 30 anos será capaz, pelo arrojo dos seus empre- 
endimentos e aprumo do seu govêrno a aproximar-se ou 
igualar-se aos Estados Unidos da América do Norte de hoje. 

Os grandes marcos citados que passamos a comen- 
tar foram: A Conjuração Mineira, a Revolução Pernambu- 
cana de 1.817 e a vinda da Côrte Portuguêsa para o Brasil. 

Os mineiros, depois do levante de Vila Rica no ano 
de 1.720, aguardaram por 59 anos uma oportunidade para 
nova investida rumo a Independência. Em fins do século 
XVIII, o Brasil alcançara um número de habitantes igual 
ou mesmo superior ao da Metrópole.A Colônia progredia, ex- 
portando cada vez mais seus produtos, apesar da decadência 
das minas e do regime de monopólios. Com seu enriquecimen- 
to, os colonos passaram a alimentar sentimento de auto- 
nomia que se foi alastrando por todas as camadas sociais, 
principalmente, entre os cidadãos mais cultos, que sabiam 
achar-se o Brasil em condições de igualdade com Portugal. 

As idéias liberais traduzidas em livros vindos da 
França dando conta da revolução americana, encontraram 
campo fértil na alma e no sentimento do povo brasileiro, 
pois que, lá na Pátria visinha, as 13 Colônias se revolta- 
ram contra o jogo inglês e tornaram-se independentes, as- 
sim poderia o Brasil se libertar de Portugal. 

Estudantes brasileiros na França, entre outros, Do- 
mingos Vidal de Barbosa José Marlano Leal e José Joa- 
quim da Maia, imaginaram alcançar a independência de 
nossa Pátria com o auxiilio dos Estados Unidos. O último 
deles entrevistou-se com o ministre americano Jebferson, 
que na época se encontrava na França e explicou-lhe o 
plano de libertação brasileiro, não tendo conseguido apoio. 

De volta ao Brasil a exceção de José Joaquim da 
Maia que falecera na Europa, os estudantes brasileiros to- 
maram conhecimento de um movimento que se esboçava 
em Minas e que expressava in-totum, o pensamento de li- 
berdade já arraigado em seus corações. Álvares Maciel, en- 
trou em contacto com Joaquim José da Silva Xavier, O 
Tiradentes e acertaram as diretivas do plano ae libertação, 
üe volta a Vila Rica, Tiradentes foi logo fazendo, pelos 
pousos e sítios a propaganda contra o domínio português. 
Na capital mineira outros simpatizantes da idéia, como o 
tenente coronel Francisco de Paula Freire, padres Carlos 
Correia e José de O iveira Rolim, poeta Alvarenga Peixo- 
to, Luís Vaz de Toledo Pisa, Domingos Vidal Barbosa, De- 
sembargador Tomáz Antonio Gonzaga e Cláudio Manoel da 
Costa, formaram a pleiade do movimento. 

As reuniões se sucederam em casa de vários chefes, 
pensavam obter auxílio alienígena e adesão das demais ca- 
pitanias. Vioriosa a conjura, fundar-se-ia escolas e univer- 
sidades, a escravidão seria abolida, fábricas seriam insta- 
ladas por tôda a parte e a nova Nação teria sua bandeira, 
cuja divisa seria "Liberdade ainda que tardia". 

Tudo pronto e acertado para a eclosão do movi- 
mento no dia da derrama. Mas, ínfelismente, foi denuncia- 
do por Joaquim Silvério dos Reis, que com isso obteria a 
dispensa do seu débito para com a Corôa portuguêsa. O go- 
vernador Visconde de Barbacena suspendeu a derrama e 
determinou a prisão dos conjurados, dando imediatamente 
ciência do fato ao Vice-rei Luís de Vasconcelos que por 
suavêz mandou prender Tiradentes que se encontrava no Rio. 

(Cont. no próximo número) 

LOJAS VIANA 
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Viana & Irmão - Com. e Ind. 

Completo Sortimento de Tecidos Finos e 

Populares, Confecções Cama e Mesa 

Prêços de Fábrica 

MATRIZ: —Rua Godofredo Viana, 556 

FILIAL: Bairro do Mercadinho 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

 O PROGRESSO    

Assinado o Convênio Mobral 

O Dr. José Ribamar Fi- 
quene, Presidente do Mo- 
bral em Imperatriz ou- 
torgou podêres ao pre- 
feito Renato Moreira para 
assinar em São Luis o eo- 
vênio com o Minstério de 
Educação e Cultura para 

o efetivo funcionamento 

em Imperatriz do Movi- 
mento Brasiieiro de Alfa. 

betização. O ato foi assi- 
nado no Salão Nobre do 

Palácio do Govêrno Mara- 

nhense, às 10 horas do 

Página 2 

dia 3 passado, entre o re- 
presentante do MEC e os 
municípios maranhenses. 

Em Imperatriz já em 
fase de conclusão o levan- 
tamento dos setores e o 
alistamento dos monito- 

res, sendo já grande a 
procura de matrículas nus 
cursos de alfabetização. 

HOSPITAL SÃO RA1MUNDO 

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

Laboratório «fie Análises Clínicas — Cangue — Oxigênio 

Dr. Raimundo iVoleto Filho —Dra. Ruth Ferreira Aquino Noleto — Dr. Celso Carlos Simões 

Avenida Getulio Vargas, 1511 — Imperatriz - Maranhão 

PARA NÃO BOTAR O 

CAMINHÃO ADIANTE DOS BOIS. 

PONBA OS BOIS EM 

CIMA DE UM MERCEDES BENZ. 

r 

Você ganha muito mais. 
Boiada tocada perde pêso. 

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

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

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

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

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

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

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

Concessionário Mercedes-Benz em Imperatriz: 

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

Fones: 192 e 194 
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Vamos organizar o trânsito? 

Mas um lamentável desas- 
tre ocorreu na Av. Getúlio 
Vargas, pela imprudência dos 
motoristas: um mal estacio- 
nado e o outro com defeito 
no sistema de iluminação. Re- 
sultado: duas vidas em perigo. 

Carros sem sinaleiras, car- 
ros mal estacionados, carros 
dirigidos por motorista em- 
briagados, carros em exces- 
so de velocidade, carros a- 
postando corrida nas ruas, 
tudo isso já se tornou lugar 
comum em Imperatriz, espe- 
cialmente naquela Avenida. 

Em nome do bom senso, no 
zêlo pela vida humana e pe- 
lo patrimônio alheio, mais 
uma vêz fica aqui o nosso a- 
pêlo à Prefeitura Municipal 
para que ponha em funcio- 
namento a Sub-Inspetoria de 
Trânsito, dando-lhe guardas, 
treinando-os para o trabalho, 
e, especialmente, que adote 
a sinalização das ruas, inclu- 
sive com os pontos de para- 
das de coletivos. 

Tentemos corrigir essa de- 
ficiência tão gritante numa 
cidade onde o movimento de 
carros cresce assustadora- 
mente e por isso mesmo já 
exige uma fiscalização rigo- 
rosa contra os abusos que 
também se acentuam. 

Ademais, considere-se que 
só com o produto das mültas 
aos infratores á sub-inspeto- 
ria, dêsde que íuncíonnando, 
poderá ciistear as suas pró- 
rias despesas. 

Fica o apêlò. Confiámos 
nas providências. 

"O PROGRESSO" 
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COV AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ - MARAXHAO . 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

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

-p armada 

São 'Pedro 

Agradecemos o convite do 
Sr. Pedro Ramos para par- 
ticipar da inauguração da 
Farmácia Sâo Pedro, na Ave- 
nida Gutúlio Vargas. Instala- 
da em prédio novo, de mo- 
derna planta, e com vitrinas 
e demais móveis e utensí- 
lios de primeira qualidade, 
essa farmácia coloca-se en- 
tre os melhores estabeleci- 
mento comerciais da cidade. 
Parabéns. 

Jota Carvalho 

volta a Educaaora 

, 0 locutor Jota Carvalho, 
sem favor algum o melhor 
de quantos já .passaram pela 
Rádio Educadora de Impera- 
triz, retornou às suas ativi- 
dades na simpática emissora 
de Leoncio Dourado, anun- 
ciando, a reedi- 
dição dos seus bem bolados 
programas, inclusive aquêíes 
de calouros que divertem a 
cidade e estimulam os nos- 
sos valores mirins. 

Dentro demais algum tem- 
po a Educadpra transmiti- 
rá de suas modernas insta- 
lações no prédio atualmente 
em construção, cumprihdo 
assim uma das promessas de 
seu proprietário. Oxalá da 
outras também sejam levadas 
a efeito, principalmente a da 
instalação da nova apare- 
lhagem. 

Tráfego na 

Belém-Brasilia 

Estatisliea no Posto do €a- 
«•áu - Rodo liras - Impe- 

ratriz |M%| 

MÊSDE AGOSTO DE 1970 

Caminhão — 4.960 
Prancha — 194 
Carro tanque — 493 
Ônibus — 462 
Automóvel — 329 
Camioneta — 398 
Jeep — 279 

TOTÀL 7.115 vei. 

Sendo: 3.621 rumo norte 
3.494 rumo sul. 

Média diária 229 veículos 

Predominância de veículos 
de São Paulo:— 1.Ô64. 

Imperatriz (MA), 08/9/70 

Paulo de Tarso da Silva Barreto 

Eng" Chefe 2° Distrito 

Limparam 

o Jabour 

O comerciante Joboür 
Sabbag procurou a polícia 
para queixar contra ladrões 
que penetraram em seu es- 
tabelecimento coittércial, pe- 
lo této, e fizeram ali uma 
verdadeira devastação no 
estoque. Levaram cigarros, 
pilhas, lanternas, garrafas 
térmicas e muita miudeza 
não catalogada pele) Comer- 
ciante. 

Padílha acha que está certo 

O dep. Raimundo Padi- 
lha, líder do Govêrnorda Câ- 
mara Federal, em pronun- 
ciamento da tribuna daque- 
la Casa entendeu que es- 
tão certos os Governadores 
escolhidos para os -Estados 

i em tomarern parte nas cam- 
panhas eleitorais. Acha o 
líder govemista que os fu- 
turos Governadores neces- 

^sitam de fazer, o maior nú- 
mero possível de deputados 
"para que possam fazer u- 

ma obra administrativa ra- 

zoável", daí porque justifi- 

car-se o empenho dos mes- 

mos na luta eleitoral, ape- 

sar dos protestos da Opo- 
sição. ^ 1 G 
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VENHA DiZER"0HH! "EM NOSSA LOJA. 

Ohh! Novas linhas 
avançadas, traseira em 
"fast-back", uma delícia para 
os olhos. Ohh! Estofamento 
superluxuoso, como 
exige qualquer dono de carro 
esporte que se preza. 

Ohh! Motor plano de 2 
carburadores e 65 HP (SAE), 

bravo é forte, que vai até 
145 por hora, num instante. 
E volta a 0 na hora, graças 
aos freios a disco. Ohh! 
4 lugares, 2 à frente e 2 atrás. 

Ohh! V. pode experimentá-lo 
em nossa revenda/sentir 
o imenso prazer de ter um 
Karmann Ghia TC. 

Agora, pare de dizer "ohh!" 
e conheça nbssos planos de 
pagamento. Sào tão 
camaradas que v. vai ter seu 
Karmann Ghia TC muito 
antes do que pensa. Ohh! 

KARMANN EHÊATC 

Comércio de Automóveis MACOPAR S.A. 
* v' i 

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

IMPERATRIZ — MA R A 5í II Ã O 
REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

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, Goi£s e Pará ' ,J ^ 
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MDB faz Convenção o comício 

Num ambiente de tranqüi- 
lidade e euforia foi realizada 
a Convenção Municipal do 
MDB, com a presença da al- 
ta direção partidária, do 
candidato único ao Senado, 
o Sr. Epitácio Cafeteira e 
e de grande número de de- 
putados federais, estaduais 
e de candidatos, alem do 
jornalista Nilson Coutinho, 
do Jornal Pequeno da Ca- 
pital. 

VEREADORES 

Os convencionais emede- 
bista escolheram para a 
composição de sua chapa de 
aspirantes à Camara Muni- 
cipal os candidatos: Pedro 
Ribeiro Gonçalves, Moacir 
Lopes, Salomão José Santa- 
na, Raimundo Herênio Ri- 
beiro, Mário Brandão, Bene- 
dito Marques Freitas, Fran- 
cisco Freitas Filho, João 

Marques, Aldemir Arraes 
Álvaro Pereira, Luis Faria, 
Pedro Faustino Neto, Antô- 
nio Martins de Sousa, Rai- 
mundo Pereira Santos, João 
Martins Herênio, Raimundo 

Rodrigues Santos, Raimun- 
do Gomes, Rosendo de Cas- 
tro, Fernando Aquino, New- 
ton de Jesus Ramos, Rai- 
mundo Ferreira Lima e Acri- 
sio Torres Nava. 

Prefeituras 

na Berlinda 

O Jornal do Dia, de São 
Luis, informa que várias pre- 
feituras municipais do Ma- 
ranhão estão impedidas de 
pleitear novos convênios com 
o Ministério de Educação 
por irregularidades nas pres- 
tações de contas relativas a 
convênios anteriores.A mes- 
ma notícias garante ainda 
que o TCU apurou que mui- 
tas dessas prefeituras não es- 
tão pagando os novos ven- 
cimentos estabelecidos pelo 
Govêrno Federal para as 
professoras primarias. 

COMÍCIO 

Do recinto da Convenção 
os emedebista dirigiram-se 
para a Praça Castelo Bran- 
co onde fizeram o comício 
inaugural de sua campanha 
no município. O comício teve 
início já algo tarde e só ter- 
minou às 23,30, com regular 
assitência que ouviu todos 
os candidatos à Câmara Fe- 
deral, Assembléia Legisla- 
tiva e ao Senado, sendo que 
o pronunciamento de Cafe- 
teira era o mais esperado. 
Qs Srs. Freitas Diniz, pre- 
sidente do Regional, igual- 
mente fêz uso da palavra, o 
mesmo acontecendo com o 
prefeito Renato Moreira que 
assim toma posição decidida 
ao lado do partido que o 
elegeu. 

A Rádio Educadora de Im- 
peratriz transmitiu o comício, 
fato até aqui inédito nas cam- 
panhas políticas municipais. 

PÔRTO FRANCO 

O Sr. Epitácio Cafeteira 
mostrou-se vivamente im- 
pressionado com a aceita- 
ção do seu nome no inte- 
rior maranhense, destacando 

o caso de Pôrto Franco on- 
de a Oposição vinha de há 
muito fóra das lutas políticas 
mas agora resolveu inclusi- 

ve lançar nomes que dispu- 
tarão lugares na Câmara 
Municipal a ser eleita em 15 

de novembro. Acha Cafetei- 
ra que seu comício naquela 
cidade chegou a surpreen- 
der pelo entusiasmo de seus 
adeptos. 

SERA 0 BENEDITO? 

Reuniu-se na noite de ontem, 
sugundo informações que colhe- 
mos, o dketório municipal da 
ARENA para a escolha de um 
candidato que substituirá o Dr. 
Agostinho Noleto na chapa para 
deputado estadual. 

Consta qne nessa reunião a 
escolha estaria entre o professor 
Benedito Batista Pereira, pre- 
sidente do Diretório Municipal, 
o médico Antônio Régis, o cirur- 
gião-dentista José de Ribamar 
Raposo Bezerra e o Sr. Vanderly 
Gomes de Sousa, jovem lider 
politico em Montes Altos. 

Comenta-se que pelo seu tem- 
po de militância politíca e con- 
siderada a área politica onde 
tem penetração o prof. Benedito 

estaria sendo o candidato de 
maiores possibilidades, Todavia, 
quando encerramos esta edição 
ainda não se tinha conhecimen- 
to dos resultados da reunião. 

Enquanto isso. persiste a no- 
vela 'Tegistra-não registra-Ven- 
ceslau" que vive agora mais um 
capitulo: a nova viajem a São 
Luis do presidente da Câmara 
que retornou disendo-se farta- 
mente documentado pelo Regio- 
nal para ter o seu nome regis- 
trado. Também o Sr. Nestor 
Milhomem, de João Lisboa veio 
de São Luiz com a garantia do 
registro dos nomes de seu gru- 
po que encontra resistência no 
seio ^do diretório da vizinha 
cidade. 

Guerrilheiros presos 

Conta-nos que foram loca- 
lizados e prêso nas matas do 
Tocantins, no setor goiano 

próximo a Imperatriz, ele- 
mentos participantes de um 

incipiciente movimento gue- 
rilheiro. 

A prisão teria sida efetua- 

Aniversariou "O Marabá 

Com realização da 'Festa 
do Mandacaru', nos dias 12 e 
13 passado, comemorou a 
passagem do seu sétimo ani- 
versário de fundação e cir- 
culação o nosso confrade "O 
MARABÁ" que sob a eficien- 
te direção de Antonio Sar- 
mento Jr. é editado na cida- 
de paraense que lhe empres- 
ta o nome. 

Com a denominação de "a 
festa do mandacaru" quis 
Sarmento caracterizar a re- 
istencia própria daqueles 

cactus que lembra a luta de 
'Marabá" para a sua sobre- 
vivência até aqui. 

Agradecendo o convite que 
nos foi enviado, remetemos 
ao confrade !e especialmente 
ao seu dinâmico Diretor os 
nossos parabéns efusivos e os 
nossos votos de que "O Mara- 
bá" prossiga nessa luta em 
pról da difusão não apenas das 
coisas de sua cidade mas es- 
pecialmente de toda a nossa 
região, 

Castelo esperado lioje 

De fontes 
merecedora s 
de fé, fomos 
in formados 
que chegará 
à esta cidade 
hoje, precisa- 
mente ás 10 
horas, já em 
plena campa- 
nha eleitoral, 
o Dr. João Cas 
telo Branco, 
ex-Diretor da 
Carteira d e 
Cr é d i t o do 
Banco da Ama 
zónia S/A. e 
atual candida- 
to a Deputa- 
do Federal pe- 
lo Maranhão. 

Como sabe- 

mos, o dr. João Castelo procede de Carolina, onde par- 
ticipou da Convenção Municipal da Arena ontem, e aqui, 
manterá entendimentos com amigos simpatizantes da sua 
candidatura á Camara Federal, pois, segundo se afirma, 
tem amplas perspectivas para ser o candidato mais vo- 
tado nas próximas eleições neste Estado. 

Govêrno quer turistas 

■Riilil 
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O Governo Antonio Dino 
baixou o decreto 4243 de 9 
do corrente que cria um Gru- 
po de Trabalho com a in- 
cumbência de estudar e pro- 
pror ao Governo do Estado 
medidas destinadas a incre- 
mentar e desenvolver o Tu- 

rismos em São Luis. Em seus 
"considerandos" o decreto 

ressalta o valor histórico da 
Capital, sua arquitetura co- 

lonial e o interêsse que a 
cidade vem despertando en- 

tre estudiosos e turistas. 

ÉDt 

Noticias de Brasilia ga- 
rantem que o Presidente 
Garrastazu Médici está pre- 
parando um pronunciamen- 
to que fará à Nação em da- 
ta a ser marcada, quando 

falará sôbre as responsábili- 
dadesdo eleitorado em 15 de 
novembro e pedirá ao povo 
que faça uma demonstração 
de civismo, cumprindo o de- 
ver do voto. 

O Guarda de Açailândia 

da por elementos da Poli- 
cia Federal e os subversivos 
já teriam sido encaminhados 
ao Exercito. 

Consta também que na 
mesma ocasião fo prêso nes- 
ta cidade uma puxador de 

carros ligado a uma gang es- 
pecializada no gênero; na 
BR. 14. 

Faltem-nos maiores deta- 
lhes. 

óaid OflanéMr 

Acompanhado do nosso amigo «Pe- 
dro Américo, deu-nos o prazer de 
sua visita, o Sr. Said Mansur, re- 
presentante da firma REPRESEN- 
TAÇÕES WALTER LTDA., de Goia- 
nia-Go. Percorrendo as nossas ins- 
talações, o Sr. Mansur que já é nos- 
so assinante, prometeu-nos para 
breve, propaganda da firma que 
reprasenta. 

Gratos 

Do Sr. Aldeman Costa re- 
cebemos a solicitação para 
divulgar que o guarda con- 
hecido por "Bigode", do po- 
voado de Açailândia, não é 
o autor arbitrariedades que 
demos noticias na edição pas- 
sada. Alega êsse guarda vem 
sendo vítimas de/ "campan- 
ha difamatória por inimigos 
encontrados no povoado. 

Registramos o pedido res- 

saltante que aquela nota não 
divulgou nomes, o qual não 
nos foi fornecido pelo infor- 
mante da primeira. Referimo- 
nos a um "falso-guarda"; e 
sabe-se que em • Açailândia 
existem dois. 

A apuração vai caber à 
autoridade competente, que 
aliás, jà o sabemos, está pro- 
curando verificar o que se 
passa a êsse respeito. 

Cria cargos e extingue distritos judiciários 

A Resolução n0 4 de 3 do 
corrente, do Tribunal de Jus- 
tiça do Estado, que dispõe 
sôbre a organização Judi- 
ciária do Maranhão elevou 
para a 3a entrância, com 3 
varas, as comarcas de Impe- 
ratriz e de Caxias. Ainda de 
acôrdo com essa Resolução 
haverá na Comarca um juiz 
Auxiliar e dois Suplentes 
para cada Juiz de Direito, 
bem assim mais Cartórios e 

Oficiais de Justiça. 
Em seu artigo 259 a Reso- 

lução extingue os distritos 
judiciários e manda que os 
Juizes de Direito façam re- 
colher dentro do prazo de 31 
dias os livros e demais docu- 
mentos dos antigos cartórios 
distritais, que serão submeti- 
dos a correlção. Isto quer 
dizer que desparecerão os 
juizes de casamento, no inte- 
rior já a partir daquela data. 


