
DIA 29 A ESCOLHA DA "MISS IMPERATRIZ" 

Pela primeira vez Impera- 
triz terá uma representante 
no Concurso "Miss Mara- 
nhão", quando será escolhi- 
da aquela que terá a hon- 
rosa incumbência de mos- 
trar, o garbo, ;a beleza e a 
elegância da mulher mara- 
nhense na passarela do Ma- 
racananzinho, na Guanaba- 
ra, disputando o título de 
"Miss Brasil". 

Embora poucas pessoas 
tenham conhecimento do e- 
vênto, aliás de importância 
para a nossa cidade, a coor- 
denação local do mágno cer- 
tame já escolheu cinco jo- 
vens de rara beleza para 
concorrer ao tão almejado 
cetro d "A MAIS BELA DE 
IMPERATRIZ", na noite do 
dia 29 do corrente maio em 
festa patrocinada pelo Clube 

"Cruzeiro do Sul", no C. R. 
Tocantins, quando as candi- 
datas desfilarão para o jul- 

gamento de um júri selecio- 
nado e "expert" no assunto. 

Assim é que desfilarão as 
senhoritas Luiza Lima Luce- 

na, Josenília Moraes da Cos- 
ta, Fátima Eliane C. da Sil- 

va, Regina Célia A. Araújo 
Maria Conceição Freitas, 

candidatas ao "Miss Impera- 
taiz" e cuja escolhida leva- 
rá, para S. Luiz. a nossa re- 
presentação oficial. 

i 
Poucos dias nos separam 

dêsse acontecimento de alto 
nível social, mas opinamos 

que nesse ínterim a promo- 
ção seja ativada e mais pro- 

pagada numa campanha que 
chegue a entusiasmar o co- 

mércio, as entidades e o 
proprio povo, tirando-os des- 
sa apatia e desinteresse so- 

bre um assunto que me- 
rece toda atenção do nos- 

so público, a fim de que pos- 
samos, de fato, ter o desta- 

que no "Miss Maranhão", 
dignificando, desfarte, os 

inátos atrativos da mulher 
imperatrizense. 
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Divulga "Ultima Hora", 
de São Paulo, que em dois 
anos o Governo Federal 
projetará as primeiras cida- 
des ao longo da Transama- 
zônica, conseqüentes do cres- 
cimento dos núcleos de colo- 
nização que estão sendo im- 
plantados. Partirá das "Agro- 
Vilas" (Unidades menores) 
para a "Agrópolis" (conjun- 
to de Agro—Vilas) e, final- 
mente, a "Rurópolis" atingin- 
do ao estágio de urbaniza- 
ção correspondente a cidade. 

Os dados já começam a 
ser elaborados com base em 
dados geo-econômicos. Para 
testar essa iniciativa serão 
estabelecidos modelos, cida- 
des projetadas, nas área de 
Altamirà—Itaituba e Mara- 
bá—Jatobal, que foram es- 

colhidas porque correspon- 
dem a lotes de terras ideais 
para a agricultura e onde 
os colonos poderão evoluir 
do periodo inicial previsto 
para cultura de subsistência, 
para uma produção de mer- 
cado. 

O INCRA elaborará parte 
dos projetos, ficando outros 
a cargo da iniciativa, priva- 
da, prevendo-se a abertura 
da concorrência. Serão reser- 
vada ainda áreas para outras 
atividades urbanas e para 
expansão do próprio núcleo 
urbano. 

De acordo cornos projetos, 
três grandezas já foram es- 
tabelecidas: a "Agro—Vila 
comper-se-á de população 
rural e familias de agriculto- 

PREFEITO ENVOLVIDO EM CONTRABANDO 

O juiz federal de Goiânia 
procede ao interrogatório dos 
implicados no processo de 
exploração e comercialização 
de minérios radioativos de 
Xambioá, no norte de Goiás. 
Entre os depoentes está Le- 
von Necercian que forneceu 

o enderêço do norte-ameri- 
cano Martin L. Ergmann, re- 
sidente em Los Angelos e im- 
plicado no contrabando. 

O processo foi instaurado 
depois que a Polícia Federal 
apreendeu monazita e efênio 
em Xambioá. 18 pessoas es- 

1MPERATRIZ NA EMBRATEL 

TELMA e TELIMSA estudam ligação 

O Sr. José de Sousa Marques 
Teixeira, Diretor Administrati- 
vo da TELMA veio a Impera- 
triz para verificar pessoalmen- 
te a instalação e funcionamen- 
to da Telefônica S.A.—Telim- 
sa—, a fim de acelerar o inte- 
gramento de nossa rede telefô- 
nica ao tronco Belém—Brasília 
da EMBRATEL. 

Frise-se que essa conexão só 
poderá ser feita por intermédio 
da TELMA que é a oncessio- 
nária dos serviços de tele-comu- 
nicação no Estado, por convênio 
com a EMBRATEL. 

Aquêle Diretor exigiu, para a 
autorização dessas providências: 
a construção de um Pôsto Te- 
lefônico, a aquisição de uma 

Mesa Telefônica com 10 troncos 
e a ligação da Central Telefôni- 
ca à tôrre da Embratel no 
môrro do Bate-Saco. Dos en- 
tendimentos ficou acertado que 
a TELIMSA fará as instalações 
e a Prefeitura Municipal fará o 
desmatamento e ligação da ci- 
dade á tôrre, segundo foi ga- 
rantido pelo prefeito Renato 
Moreira. 

Ao efetivar-se a ligação, o 
que ocorrerá em 60 dias após a 
complementação daquelas medi- 
das, a TELIMSA terá a percen- 
tagem de 15% sobre as liga- 
ções interurbanas, o que lhe 
permitirá a recuperação do di- 
nheiro empregado nas instala- 
ções que terão inicio imediato, 
ao que estamos informados. 

tão envolvidas até aqui. Se- 
gundo a denúncia os acusa- 
dos atuaram de 1.962 a 1966 
extraindo cristais com asso- 
ciações minerológicas de in- 
teresse e monopólio exclusi- 
vo da Comissão Nacional de 
Energia Nuclear. 

São as seguintes as pessoas 
até agora envolvidas: João 
Saraiva dos Santos, prefeito 
de Xambioá; Eurico Mota, Jo- 
sé Pereira da Silva, Misael 
Pereira Lima, Luiz de Tal, 
José Albfino, Gtacílio Cardoso 
da Silva, Pedro Alves de Oli- 
veira, Benedito Mendes Cunha, 
Ernani Pinheiro Barrei- 
ra, Manoel Ferreira, Vinícius 
Barbosa Lima, Ernani Pereira 
e Levon Nercecian. 

MAGOPAR S/A 

Solicitamos a gentileza do 
comparecimento da firma a- 
cima em nosso expediente 
diário, a fim de satisfazer o 
o pagamento de seu débito 
decorrente da responsabili- 
dade contratual para com 
êste jornal. 

Governadoi recebe Associação 

Diretor e Redator-Chefe: Jurivê de Macêdo 

res radicados nos núcleos, 
com uma organização comu- 
nitária central; a "Agrópolis" 
contará várias Agro—Vilas 
e um maior número de ser- 
viços abrangidos por um cen- 
tro maior; finalmente, a Ru- 
rópolis que será o embrião 
da cidade. 

Os projetos incluem um 
planejamento territorial das 
áreas, determinando os limi- 
tes de distância que cada 
familia percorrerá dentro de 
suas várias atividades: tra- 

balhar, morar, viver em co- 
munidade, circular à procu- 
ra^de serviços. O órgão de 

nucleamento dos serviços de- 
terminará a necessidade 
maior ou menor da urbaniza- 
ção. 

Em São Luis. acompanha- 
dos do Sr. Rui Abreu, Pre- 
sidente da Associação Co- 
mercial do Maranhão, foram 
recebidos pelo Governador 
Pedro Neiva de Santana os 
Srs. Dorgival Pinheiro de 
Sousa e Diomar Luiz da Silva. 

da Associação Comercial, de 
Imperatriz. O encontro visa- 
va o controle da saída dos 
municípios da região do ar- 
roz em casca cuja evasão 
desordenada vem-se refle- 

tindo negativamente na eco- 
nomia local, especialmente 
entre os beneficiadores des- 
se cereal. 

Depois de prometer a so- 
lução favorável do assunto, 
logo encaminhado à asses- 
soria, o Governador passou 

a tratar com os visitantes de 
outros aspectos da vida de 
Imperatriz. Reiterou o seu 
propósito de voltar as vistas 
para o Tocantins, com o me- 
lhor atendimento â reivindi- 
cações regionais. Na ocasião, 
prometeu o Dr. Pedro Neiva 
interessar-se pela imediata 
instalação da agência local 
do INPS, para o que man- 
terá contacto com aquêle ór- 
gão federal. Prometeu ainda 
o estudo das possibilidades 
de aumento do limite de 
crédito da agência do Banco 
do Estado em Imperatriz. 

A Associação Comercial 
do Maranhão, por sua vêz, 
ofereceu aos visitantes todo 
apôio às aspirações de sua 
filiada nesta cidade, através 
de assistência efetiva. 

Prefeito Regressa Otimista 

Volvendo de S. Luiz, em re- 
cente viagem, anuncia o Che- 
fe da Comuna Imperatrizense 
que, da audiência que man- 
teve com o governador Pedro 

BASA tem 

nôvo Presidente 

O Sr. Jorge Babot Miranda 
é o nôvo presidente do Ban- 
co da Amazônia S. A. que to- 
mou posse prestigiado nela 
presença em Belém dos Minis- 
tros Delfim Neto e Costa Ca- 
valcanti, da Fazenda e do 
Interior, respectivamente. De- 
clarou o Sr. Babot que pre- 
tende "acelerar o desenvol- 
vimento da região, moderni- 
zando sua estrutura agrária, 
com o objetivo de fortalecer 
a classe média aumentando- 
Ihe o poder aquisitivo." 

Começou aeroporto 

Teve início na 'semana que 
findou, pelas máquinas da 
S.V.O.P. o desmatamento da 
pista do nôvo aeroporto, com 
1.800 mt. de comprido por 60 
de largura. 

Eleições estudantis 

Nos pleitos realizados na 
última semana, Iforam os se- 
guintès os resultados apura- 
dos: No Ginásio Bernardo 
Sayão a diretoria do Grêmio 
foi ganha pelo Partido Libe- 

Neiva, resultou a assinatura 
de um convênio com o CO- 
DERMA para a construção 
de estradas no interior do 
município, cujos serviços se- 
rão imediatamente realisados. 
Na oportunidade do encontro 

que mantivemos com o sr. 
Renato Cortez Moreira, tam- 
bém tomamos conhecimento 
da resposta de sua consulta 

sôbre o nosso porto, contida 
no telegrama abaixo trans- 
crito. 

Prefeito Renato Cortez Morelrâ 

Imperatriz—Ma, 
Of N5 1.271 de 21 de maio de 1971 
Transcrevo para seu conhecimento 
Radio recebido por sua Excelência 
Governador Estado Bipts n? 220 de 
18 de maio de 1971 Excelentíssimo 
Dr. Pedro Neiva de Santana DD Go- 
vernador do Maranhão Vg referen- 
cia telegrama de V. Exccia. sobre 
porto fluvial Imperatriz temos satis- 
fação informar çoncorrencia constru- 
ção referido porto foi aberta pelo 
DPVN dia dez pretérito Vg encon- 
trando-se em fase julgamento inter- 
médio terceiia diretoria regional Vg 
informamos data inicio obra tão 
logo tenha sido estabelecido Vg a- 
gradecemos termqs telegrama V. 
Excla aguardamos instruções admi- 
nistrativas cr ntral DNPVN vg modo 
vâliosa colaboração estado et muni- 
cípio auxiliarem 95 Diretoria Regio- 
nal Inicio et andamento referidas 
obras diretores 9a DR Pt Hélio 
Fausto de Souza - Diretor Regional pt 
saudações Ozeas de Souza Martins 
Filho-Secretario Particular do Go- 
vernador 

ral, com 160 votos, contra 78 
dados ao M.E.C. e 71 ao O.D.E. 

Já na Associação estudan- 
til venceu a chapa "LEI" se- 
guida da "Esperança" e, final- 
mente, a "PELÉ". 
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A garota e a Mãe - D'agua 

M. M. 

Um rio, um estirão de aguas lisas e escuras. Nas margens, charões 
verdes de aguapés e vitorias régias, e mururés de bubuia, sobre os quais 
as piaçócas bulhentas e irrequiétas riscam zig-zagues de fôgo com o dou- 
rado das azas. 

A puida branca do caminho, — ladeada de jiraus e de eascos de ca- 
cos de canoas velhas cheias de flores. — sóbe do buritizeiro deitado do 
porto, ao laranjal plantado na assentada da ribanceira, Na sombra cheiro- 
sa do pomar, onde a passarada em festa sa banqueteia com a abundancia 
de frutos maduros. — a casa avarandada mostra uma rêde armada no 
copiá, — se embalando ao empurrão dos pés de alguém que sóma as de- 
licias de uma bôa sésta. 

Ali, na margem daquele rio que se perde distante, na imensidão es- 
verdeada da planície, móra uma famíiia cabocla. Calixto, a mulher Agos- 
tinho e Maria José uma boneca morena de olhos e cabelos lisos e pretos, 
com déz anos de idade. Lavradores de profissão, beiradeiros do rio, de 
cujas aguas retiram com a pesca, o necessário ao abastecimento da des- 
pensa de casa. O rio é o mundo deles, através do qual visitam amigos, 
parentes e visinhos. matam saudades, viajam e vão às féstas e ladainhas; 
mantendo o trem de vida dos hábitos daquela ribeira. Vivem enfim como 
os demais beiradeiros, — os costumes, as lendas e a vida do proprio rio. 

XXX 
É tempo de farinhada. Toda família encontrá-se no retiro do cen- 

tro, ocupada na faina dos preparativos do puxirum. Limpeza, arrumação, 
cherimbabos no chiqueiro. O fôrno de cóbre brilha espelhado; Na bôca 
da fornalha a lenha partida. Prenças. tipitís. cochas, banco, róda, caetetú, 
pôço de mandioca. Até o caminho da roça batido, e a mapival roçado. A- 
guarda-se apenas a chegada dos convidados para o início do puxirum, que 
pelos cálculos durará uma semana. 

xxx 
Começou. Homens e mulheres, velhos, moços e crianças, cada um 

desencumbe-se com satisfação e presteza da tarefa que lhe tocou. Esta 
harmonia de atividades, de par a uma bôa vontade geral, empresta ao am- 
biente um clima bem acentuado de ordem e alegria. 

Rapazes ensopados de suór, fazem o veio da roda girar, a corrêia zu- 
nir e o caetetú gritar. U'a moça com bastante cuidado vae empurrando a 
mandioca branca contra a navalha da bóla. 

Gemendo os tipitís se espicham nas grades, esguichando tucupí atra- 
vés do trançado da jacitara. Nas cochas, mãos hábeis esfarelam massa en- 
xuta, peneiram e jogam fora talos e cascas de crueira. Na fornalha a lenha 
queima, estala e chia borbulhando uma escuma branca e acrena ponta dos 
tições. No forno quente o rôdo trabalha, corta, puxa e empurra a massa 
fumacenta e cheirosa, no processo lento e cansativo da torraçâo de farinha. 

A meninada carregando jamachis nas costas, chega da roça em al- 
gazarra, despeja a carga e mais mandioca se amontoa na frente das ra- 
padeiras que de faca empunho e sentadas em tupés no chão, descascam 
as raizes com habilidade e rapidez. 

Enquanto os grandes e os meninos maiores se ocupam destes afaze- 
res, as crianças menores carregam água, enxotam cherimbabos, enchem e 
a:endem cachimbos a atiçam fogo embaixo das panelas. Cada um trai a ha 
a mais não poder, no meio da fartura e da alegria, onde tudo o que neces- 
sita está ao alcance das mãos, do remo e da canoa. 

Os jovens namoram e tecem promessas. As velhas contam estórias, 
lembram casos de bôto e falam da vida alheia. 

É a amazonia primitiva e simples. É a lenda surda das aguas. É o 
mistério das sélvas. São os símbolos quietos dos charrões verdes das vitórias 
régias e dos aguapés delimitando o contorrto do mundo de uma raça, — 
amazonida bronzeado, feliz e sem problemas, - - que revive com estas reu- 
niões de ajuda mútua,: — um passado distante, perigo e hostilidades do 
meio, impoâdo a união como defesa e sobrevivência. 

xxx 
Calixto e Agostinha não têm mãos a medir atendendo os convidados. 

O bule de café, roscas, tapioca, bejús, bolos e piracuí circulam sem des- 
canso._ Cuias de manicuera nas mãos dos apreciadores são servidas com 
lentidão. Espêtos de carne de criação e de peixe, e carne de caça muquia- 
da, ao lado de cuias de farinha, sal, pimenta e limão são motivos de sa- 
tisfação. 

Em cima dos tacurús os caldeirões de barro fumaçam na cosedura 
da maniçoba, da mixira e de outras iguarias da região. Tracajás, pitiús e 
carumbés no casco, chiam assando nas fogueiras espalhadas pelo terreiro. 

Não ha pausas para refeição. Cada um se serve quando e como quer. 
O trabalho prossegue. As cochas e as caixas se atulham de farinha 

torrada e os paneiros vão sendo cheios e tecidos. 
Todos ignoram que a noite está se aproximando devagarinho, escon- 

dida nas sombras e na luz dos pirilampos ... 
Termina a labuta. A bulha se estlngue e cada um arranja-se como 

pôde; para passar a noite. Redes são atadas ao redor das fogueiras que 
crepitam fazendo fumaça e calor... 

O silencio desce pesado e todos dormem ... 
xxx 

Novo sol, novo dia. A atividade marca mais uma etapa de tarefas. 
O trabalho pulsa em movimento. Infelizmente surge o imprevisto. 'Todos 
acorrem abandonando suas tarefas. A menina da casa desapareceu T... Só 
os seus tamanquinhos ficaram na margem do igarapé, aonde ela apanhava 
agua. O rasto dos seus pesinhos marcados na areia, entrava agua a dên- 
tro e sumia no poção. 

Na certa fora encantamento. Desde algum tempo ela avisava sua 
mãe que uma mulher no rio insistia para que que fosse morar também no 
fundo das aguas, no seu reino. A mãe supondo tratar-se de malandragem 
da criança, não dava crédito e castigava. Agora era o irremediável. O fim 
do puxirum que tão alegre se iniciara ... 

xxx 
O tempo passava de bubuia nas aguas do rio. A tristeza vivia gru- 

dada nas paredes da casa de Calixto, molhando de dôr os olhos de Agostinha. 
Todavia, hoje, tinham um brilho estranho, ressumavam esperança. A 

noite haveria função, presente estaria o mais afamado pajé do rio. 
xxx 

Lamparinas e torcidas bruxoleiam acêsas. e uma claridade averme- 
lhada tinge de cobre as pessoas presentes, todas sentadas silecíosas em 
bancos compridos ao longo das paredes do salão, 

No meio, em tranze, chupando um cigarro de tauarí longo e grosso, o 
o pajé sopra fumaça defumando o ambiente e as pessôãs presentes. Bate 
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CAMINHÃO TOMBA E MATA 

peratriz, ao aproximar-se do lu 
gar denominado Côco-Grande 

tombou e matou a Ocavio Ra- 
malho dos Santos, funcionário 

da Funerária N. Sra. de Fáti- 

ma, ferindo ainda várias ou- 

Um caminhão côr vermelha, 
com carregamento de arroz 
e superlotado de passageiros, 
vindo de Açailândia para Im- 

São Luiz ganhará 

Hotel Internacional 

São Luís terá um hotel de 
classe internacional. A fim de 
discutir o assunto com a Ad- 
ministração Municipal deverá 
estar naquela cidâde, no de- 
correr do mês de maio, o Dr. 
Carlos Alberto Pinto de An- 
drade, Presidente da Empresa 
Brasileira de Turismo (EM- 
BRATUR), de onde serão car- 
reados os recursos para a 
construção do moderno hotel. 

O Prefeito Haroldo Tava- 
res, em recente visita à Gua- 
nabara, conversou com auto- 
ridades ligadas ao turismo, 
visando conseguir subsídios 
para o seu plano de trabalho 
nêsse setor. 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Tcteíone 202 - IMPERATRIZ — MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulêjo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

com força os pés no chão e dá início a função, cantando em língua 
de gentio. Os maracás nas mãos dos ajudantes, acompanham com o seu 
cheque-cheque monotono. E a medida que emborcava cuia de cachaça 
após outra, o piaga foi se entusiasmando, se incorporando, e a função atin- 
giu o auge, prendendo a atenção e o respeito de todos. Pavor e ansieda- 
de era a tônica geral e o único som que se ouvia era a cantoria do piaga. 

A noite era de lua e a vista alcançava com nitidez a margem do 
rio. sendo crença de que a criança voltaria, todos os olhos estavam presos 
ali, aguardando o acontecimento. 

Três vultos começaram a ganhar fôrma, surgindo das aguas, Dois 
adultos e uma criança. O pagé dirigindo o tauarí naquela direção, aparen- 
tava querer suga-los com as chupadas do cigarro, tal era o esforço e a 
luta que demonstrava estar travando. 

Segurando as mãos da criança, lentamente se aproximavam. O pagé 
em desespêro, chupava o tauarí, cantava e batia com mais força os 
pés no chão. 

Já próximos a criança foi identificada. A mãe reconhecendo a filha 
não se conteve. Lançou-se salão a afora correndo. Surpreendidos os ca- 
ruanos se voltaram e se largaram em busca das aguas do rio, levando 
a criança com eles. Atinginuo a agua mergulharam e sumiram. 

A mãe alucinada, também caiu nagua e não houve força humana 
quu conseguisse livra-la da morte. 

xxx 
Hoje, em noites de lua, uma linda moça de cabelos longos e negros, 

sentada sosinha sobre as pedras ou nos sacaís da margem do rio; canta 
uma canção tão triste, que raro é o mariscador ou agapuiador que ouvlndo- 
a consiga conter as lágrimas. 

tras pessoas. 
Segundo o nosso, informan- 

te o veículo era dirigido po- 
lo seu proprietário, sr. Vi- 
cente Brito, que o fazia sem 
carteira, alem de encontrar- 

se em estado de embriagues 
alcoólica, calculando-se ser 

esta a única razão do desas- 
tre, Jocorrido no domingo 

dia 9. 

VENDE-SE OU ALUGA-SE 

Magnífico salão situado na 
rua Godofredo Viana n0 

624 esquina da Travessa 
Magalhães de Almeida, nes- 
ta cidade. A tratar na Tra- 
vessa Magalhães de Almei- 
da 140 ou pelo telefone 461 

4-4 23-5-71) 

TELEFÔNICA DE IMPERATTIZ S.A, TELIMSA 

Aviso 

Lembramos aos nossos pre- 
zados assinantes que, aos 16 
dias de cada mês, serão des- 
ligados os telefones em atra- 
so com a TAXA do mês an- 
terior. 

Desligaremos, também, no 
dia imediato ao vencimento, 
os telefones cujas prestações 
não sejam liquidadas no DIA 
de vencimento. 

Os cortes serão efetuados 
independente de aviso tele- 
fônico individual. 

Agradecemos a compreensão. 

Atenciosamente 

A DIRETORIA 

LICINIO CORTEZ 

Diretor Secretário 

Guias de Recolhi- 

mento do INPS 

Você encontra na Tip. VIOLETA 
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• -'omo é sabido, no Maranhão o 
babaçu é palmeira nativa e de gran- 
de significaçílo na vida do seu povo. 

Em que pese sua abundância na 
paisagem maranhense, o babaçu ja- 
mais despertou interesse eeonômico, 
sociológico ou literário. Os nossos 
historiadores quase nada falaram a 
seu respeito. Quando a êle se refe- 
riam, tão só salientavam a palmeira 
que dava côcos oleosos, palmito a- 
proveitado na alimentação e uma 
fôlha útil da coberta das casas e na 
fabricação de côíos e esteiras. 

Com efeito/no Brasil—Colônia e 
no Império jamais dimensionou-se 
sua alta importância na área sócio- 
economica. No passado, isso debita- 
mos ao iudiferentismo em que vi- 
viam afogado os intelectuais em re- 
lação à problemática brasileira, To- 
dos só se preocupavam com a civili- 
zação européia e como melhor imi- 
ta-la. 

No entanto, o imenso manto sôbre 
a civilização do babaçu, nunca con- 
seguiu eclipsà-la. - o meio rural, 
desde priscas épocas, o homem 
sempre apanhou o coco, para, atra- 
vés um rudimentar processo, extrair 
sua amêndoa e utilizá-la como ali- 
mento, Qào dejxando de aproveitar 
da palmeira, o palmito (alimentação 
para a família e animais) e as palbas 
para construção de utensílios domés- 
ticos e a coberta de sua rústica ha- 
bitação. 

Com o tempo, foi surgindo outra 
dimensão econômica para o baba- 
çu. Da primitiva extração do leite, 
para temperar saborosos pratos re- 
gionais, passou-se a extrair das 
amêndoas, através de melhorados 
processos, o óleo, utilizado em in- 
dústrias e em produtos oriundos Ja 
gordura de coco de larga aceitação 
no mercado consumidor. 

Assim, no começo do século, a 
a nossa oleaginosa que já era obje- 
to de comercialização no país, con- 
seguiu mercado consumidor exter- 
ne. Daí começou novo ciclo para o 
produto com a demanda do mer- 
cado internacional. In- 
vestimentos foram feitos no Mara- 
nhão passou a ter a nossa riqueza 
natural o principal produto de ex- 
portação. Com isso circulou mais di- 
nheiro no Estado e a população po- 
bre a marginalizada do campo sen- 
tiu o sol de um novo dia brilhar 
um pouco, sob sua cabeça. 

De feito, emprêsas de fora ins- 
talaram-se para o beneficiamento 
do babaçu Tomaram vulto a refi- 
nação do óleo e o fabrico de sa- 
bão e de"gordura8. A tona passou 
a ter mercado cá e além fronteiras, 
O produto subiu de preço e o tra- 
balhador rutal, intensificou a "que- 
bra", muito embora pelo empírico 
processo manual. 

Foi um belo período da palmei- 
ra nativa, que lamentavelmente, 
não teve seus cantadores em pro- 
sa e verso. 

Mas, o tempe êste implacável 
juiz, veio decretar dolorosa senten- 
ça contra o ciclo do baoaçu: a es- 
tagnação do seu desenvolvimento. 
Realmente, houve um estrangula- 
mento nas atividades desenvolvi- 
meníistas do produto, como fato 
gerador de riquezas. 

SÁLVIO DINO 

Até hoje ainda não se fez uma 
interpretação profunda do fenôme- 
no. Há quem sustente estar suas 
causas fundamentais-uma gama 
de fatores, projetando-se em pri- 
meiro plano — carência de organi- 
zação em sua produção, manifesto 
desconhecimento sobre a ecologia 
do babaçu, falta de dados geo- 
econômicos a respeito de sua área 
produtora O prof. Orlando Valver- 
ve, estudioso de problemas brasi- 
leiros, chega a dizer, deveras pas- 
mado que "tampouco se sabe ao cer- 
to qual a idade em que o babaçu 
começa a frutificar, qual o seu ci- 
clo vital, quais os tipos de solo 
e climas que prefere, qual o nume- 
ro médio de cacho por pè. e quais 
os tipos e quantidades de adubos 
necessários ao aumento de sua 
produção." 

Some-se a tudo isso, o fato de 
há tempo ser o Maranhão, simples 
fornecedor de matéria prima, pois, 
a maior parte do babaçu aqui pro- 
duzido è .exportado sem benefi- 
ciamento para o sul que aufere 
largos lucros com a sua industria- 
lização. E tanto isto è verdade que 
não somos o maior produtor de óleo, 
embora sejamos o detentor dos 
maiores babaçuais do país e o pri- 
meiro exportador de amêndoas pa- 
ra o o exterior. 

Talvez, nesse azulejo de fatores, 
esteja a causa primeira de ainda 
não ter tido a civilização do baba- 
çu sua idade de ouro, com seus so- 
ciólogos, poetas e romancistas, nos 
moldes da civilização da borracha 
na Amazônia, a do açúcar em Per- 
nambuco, a do cacau na Bahia, a 
do ouro nas Minas Gerais 

Entendemos, enfocando, embora 
de raspão, tão polêmica temática 
que a civilização do babaçu vem 
sendo alvo de gritante injustiça por 
parte do nosso intelectual. De fato, 
é preciso pintá-la em côres vivas e 
reais. Assim, dar-se-á corpo à pró- 
pria vi,:a do nosso irmão do inte- 
rior, anos a fio, cora as mãos ca- 
losas e o suor do rosto, contribuin- 
do para a promoção de uma rique- 
za que, mfelizmente lá fora outras 
delas se beneficiam, muito mais do 
que nós outros, daqui da terra. 

Mas, nem tudo está perdido. A 
idáde de ouro da nossa riqueza as 
tá se aproximando. É que, recente- 
mente, cientistas norte-americanos, 
após acurados estudos encontra- 
ram no babaçu a saída para um 
dos mais agudos problemas, ora a- 
fetando a humanidade: a poluição 
do ar. A descoberta è notável, pois 
peder-se-á extrair da casca do baba- 
çu, um combustível que possui facul- 
dade de não poluir o ar atmosférico. 
E não fica só ahí, a nova dimensão 
da riqueza nativa. Poder-seá ainda 
utilizá-la como coque metalúrgico, 
com uma dosagem calorífica nada 
inferior a do carvão mineral utiliza- 
das nas grandes usinas metalúrgicas 
do mundo. 

Grupos econômicos ocidentais pre- 
tendem investir no Maranhão, aqui. 
instalando usinas em várias áreas 
produtoras. A nova tônica do babaçu, 

O VIL — áleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro 1 da BR - 14-Fone 278—Imperalriz-Ma. 

CGC.06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053,006 

A atenção do 

Departamento de Trânsito 

Domingo último, cor volta 
das 9 horas observamos e m 
plena avenida Getulio Vargas, 
uma "C-14" marca Chevrolet, 
côr vermelha, rodando e m 
velocidade excessiva e diri- 
gida por um menor que, pelo 
aspecto üsinômico e complei- 
ção física, não teria nem 14 
anos, indo ao seu lado uma 
senhora, presumivelmente sua 
digna genitora. 

O fato, constatado pessoal- 
mente por um dos nossos re- 
datores, é aqui fixado para 
que não se diga ser infor- 
mação graciosamente colhi- 
da. O departameto municipal 

de trânsito, se é que real- 
mente existe não obstante 
ser objéto de verba orçamen- 
tária, deve fiscalizar energi- 
camente irregularidade como 
a que denunciamos, a fim de 
evitar possíveis ocorrências 
desagradáveis, e até funestas, 
que mancham a nossa repu- 
tação de terra clvilisada. 

Dada a velocidade que de- 
senvolvia o veículo, não foi 
possível anotar sua chapa, o 
que gostaríamos de ter feito 
visando maior responsabili- 
dade desta nota e para a con- 
veniente apuração em acordo 
às determinações da lei. 

AGENCIAS; 

São Paulo - Rio - B. Horizonte - Goiânia - Bra- 

sília - überlandia - Uberaba - Anápolis e tam- 

bém em IMPERATRIZ 

Expresso Mineiro Ltda. 

Av. Getúlio Vargas, 585 — Fone 341 

Cachorro espanhol multado 

Na cidade espanhola de 
Cieza, um cão alsaclano de 
nome Leon foi detido quando 
atravessava uma rua fóra da 
faixa da segurança para ir à 
banca de jornais comprar uma 
revista para seu dono. En- 

além de proporcionar milhões de dó- 
lares para a economia do país arran- 
cará milhares de famílias rurícolas 
da miséria. 

Como se vê, promissoras perspecti- 
vas abrem-se para o Maranhão e o 
seu povo. Praza aos céus que essa 
realidade não demore muito. 

quanto o cachorro foi detido, 
ô dono foi multado pela po- 
licia por permitir esse desres- 
peito às leis do trânsito. 

Perdeu o dinheiro 

e os votos 

O Tribunal Superior Eleitoral 
cassou o diploma do deputa- 
do arenista Ricardo Pontes, 
da Assembléia Legislativa do 
Ceará, acusado de comprar 
votos no Interior do Estado. 

A cassação se deu por pro- 
vocação do MDB e teve como 
prova principal o bilhete en- 
dereçado pelo médico José 
Pontes, tio do cassado, a um 
cabo eleitoral. Dizia o bilhe- 
te: "Acertei com o comprade 
Narciso a votação para o Ri- 
cardo por um milhão de cru- 
zeiros velhos. Espero que você 
concorde. Peço que você 
mande o Ricardo a Quixe- 
ramobim, sem falta, para con- 
versar comigo e podermos 
fazer a campanha juntos". 

O Dr. José Pontes também 
é político com direitos cassa- 
dos. 

Seqüestro dá 30 anos 

Jussier Cavalcante Albuquer- 
que foi condenado a 30 anos 
de prisão pelo Conselho de 
Justiça da Aeronáutica, da 
Auditoria Militar de Brasília, 
pela autoria do seqüestro 
do Boeing PP—VJX da Varig 
que fazia o vôo Paris—Rio. 

Jussier, com uma pistola e 
um punhal nas mãos conse- 
guiu invadir a cabina de co- 
mando e fêz o piloto desviar 
a rota da aeronave para Ha- 
vana, Cuba. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - "PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195— Imperatriz—Maranhão 

RRMHZEM 

TECIDOS £ ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 



O Progresso 

ANO I I Imperatriz (Ma) 23 de Maio de 1971 N0. 52 

Verba para o aeroporto 

O Plano de Ação de 1.971 

do Ministério da Aeronáuti- 

ca, inclui a parcela de Cr$ 

500.000,00 (quinhentos mil 

cr$.) para aplicação na cons- 

trução de moderno aeropor- 

to na cidade de IMPERA- 

TRIZ, no Estado do Mara- 
nhão. 

Em telegrama dirigido ao 
Governador Pedro Neiva de 
Santana, o Comandante 2- 
Zona Aérea informa que o 
Sub-Comando de Infra-Es- 
tratura daquela Zona Aérea 

está tomando, através do 
Serviço de Engenharia, to- 
das as providências necessá- 
rias à elaboração de um 
Convênio que será mantido 
entre o Ministério da Aero- 
náutica e o Govêrno do Ma- 
ranhão. 

RIO, Gb. em 12 de Maio de 1971 

Ilustres patrícios JOSÉ MATOS VIEIRA e 
JURIVÉ DE MACÉDO. 

Quando deixei o meu Maranhão, lá por volta de 1919, longe estava 
de supor que o progresso regional naquela época, já se encontrava a pro- 
cura de um caminho, pelo qual pudesse passar, meio século depois. 

Imperatriz e Carolina, sentinelas avançadas, esperavam sem esmore- 
cer, que a situação geográfica, as riquêzas naturais o clima, e os seus filhos 
confiavam que o grande Estado adormecido pela politicagem dos bastido- 
res, viesse despertar um dia e marchar para os grandes destinos da nacio- 
nalidade. Tudo estava no itinerário do tempo. As chaves dessa grande 
porta estavam nas mãos dos revolucionários de 1964. 

A vida do homem, seus problemas, seus sofrimentos, suas Inquie- 
tações, seus infindáveis anseios, não cansavam e não causavam desespero, 
porque o sertanejo nasceu para lutar 

Essa gents modesta sabia que a coragem do brasileiro estava a de- 
safiar a oportunidade. 

Acabo de recebei o n0 49 de O PROGRESSO, jornal de proprie- 
dade e dirigido pelos ilustres patrícios José Matos Vieira e Jurivê de Ma- 
cêdo. Êste numero que me vem pelas mãos do meu ilustre Amigo Frede- 
rico Martins, de Carolina, é o cartão de visita que Imperatriz me envia, 
como mensagem de alegria, e certeza de que o homem do meu sertão dis- 
tante vive momentos de absoluta confiança na terra qne ajudou a cons- 
truir, 

Sei que a luta é árdua, mas só os que lutam sabem vencer. 

Cordialmente: 
JOAQUIM CESÁRIO DA SILVA 

Prezado Helius de Monção 

Fiquei satisfeito quando cientifiquei-me de sua presença n 'O PRO- 
GRESSO". Não pelo simples fato de lhe ver ancorado em porto seguro, pois 
isso é o que menos faz sentido ao jornalista, cujo caminho não tem coor- 
denadas exatas a não ser no espírito e nos objetivos de sua luta. 

Fiquei satisfeito muito menos por você, acostumado ás intempéries 
de sua profissão e que sempre fez delas o melhor po^ma de sua vida. Que 
ele tanha sido salpicado de lágrimas ou de sorrisos só interessa a você 
mesmo Ou àqueles que lhe compreendendo deram forma e côr á sua sen- 
silidade, aos seus pecados ou virtudes. 

Fiquei satisfeito não pelo que você pode representar para o seu jOr- 
nai ou vice-verso porque no vai e vem de todos os dias as idéas se modi- 
ficam e nos entrechoques a filosofia menos válida pode ser o repasto do 
vencedor. 

Fiquei satisfeito exatamente porque você voltou ao jornalismo e quan- 
do se volta dificilmente erra-se o caminho. 

Que este encontro entre você e "O PROGRESSO" não seja simples- 
mente um encontro, mas o REENCONTRO feliz entre aquilo que você 
é e o que você não poderia deixar de ser: O JORNALISTA. 

Xambioá, Goiás. 4-5-71 

Cordialmente 
ANTONIO MARANHÃO 

Aí estão duas cartas que nos endereçaram. Inserimo-las em 
nossas páginas não por fútil envaidecimento. Ao fazê-lo, nos mo- 
ve apenas a satisfação do dever cumprido. É o conforto do re- 
conhecimento ao trabalho a que nos propuzemos, com a alma 
e o coração voltados para a confiaça pública. É estamos conse- 
guindo merece-la, dado o sentido do nosso desiderato: servir a 
um povo, honrar a uma terra, engrandecer a uma região esque- 
cida. Ao prosseguirmos na caminhada que nos reservou o Des- 
tino, queremos nos identificar com a profissão que exige sa- 
crifíefe ' e renúncia: a do jornalista. Isto é o que pretendemos 
ser e seremos porque, palavras cornos as acima transcritas, 
nos encorajam à luta, nos confortam e nos incentivam à con- 
tinuidade da missão. 

O SECRETÁRIO 

Descoberta Arqueológica em Aparecida 

Na cidade paulista da Apa- 
recida do Norte, trabalhado- 
res da Prefeitura que faziam 
escavações descobriram urnas 
mortuárias contendo ossos 
que se supõe de índios habi- 
tantes do Vale do Paraíba 
antes ainda da descoberta do 
Brasil. Segundo os estudos, 
trata-se de tribo bastante 
atrasada tendo em vista que 
os desenhos de caçadas en- 
contrados entre as ossadas 
têm formato bastante rude e 
primitivo. Numa das urnas foi 
encontrado um cachimbo. 

O achado vem despertando 

a atenção dos estudiosos da 
Arqueologia, sob a direção 
da professora Conceição Bor- 
ges Camargo e do padre Dr. 
José Vicente, diretor do An- 
tropus do Brasil. 

Cursos de Arte Culiná- 
ria, Bandeijas e Con- 
feitos, sob a direção da 
renomada professora Raí- 
munda Pires, que poderá 
ser procurada á rua Mi- 
nas Gerais em frente a 
Magopar, nesta cidade. 

Focalizando o 

esporte local 

Data; 16-05-71. 
Horário: 14,30 horas Preliminar. 
Jôgo: S.A. Imperatriz x Cruzeiro E. C. 
Juiz: Sr. Moraes. 
Observação: O jogo não foi realiza- 
do pelo não comparecimento uo Cru- 
zeiro Ê.C. que. consequentemente, 
perdeu os pontos para o S,A. Impe- 
ratriz. 

X x x 
Horário: 16,30 horas - Principal. 
Jogo: E. C. Renner x União E.C. 
Juiz: sr" João Marinho (bom) 
Resultado final; O Renner-triunfou 
pelo marcadcr de 6x1. 
Anormalidade: foi expulso o jogador 
Afonso, n2. 5 do E,C. Renner. 

A RODADA DE HOJE 
Partida preliminar, às 14,30 horas, 

jogarão Fabril x Imperatriz, enquanto 
que na principal, àe 16,30 horas, es- 
tarão se defrontado as equipes do 
Cruzeiro x Tiradentes, jogo êste que 
talvez não se realize pela desistên- 
cia do time estrelado. 

COLOCAÇÃO DOS CLUBES 
Io. Lugar — A.C. Renner e S.A. Im- 

peratriz 
22 Lugar — AC. Tocantins. 
3o. Lugar — Fabril E.C. 
4°. Lugar — União E.C. 
5o. Lugar — A.C Tiradentes. 
62. Lugar — Cruzeiro E.Ç. 

NR. — O Cruzeiro vem apenas com- 
putando pontos negativos fa- 
ce a sua desistência do Tor- 
neio, inoluindo-se os da par- 
tida com o União por não ter 

comparecido para a disputa do 22. 
tempo suspenso pelo árbitro por im- 
praticabilidade do terreno, na 3ê Ro- 
dada. 

Sabem o que é 

AMAHTURSA? 

Não... Então aguardeml 

Marabaenses colaboram pa- 

ra o progresso de Imperatriz 

Quem passa pela Avenida Ge- Antonio Alves de Sousa, em- 
tulio Vargas, na confluência com 
a Travessa Amazonas observa 
uma construção de alto porte. 
Ali está se levantando um Ci- 
nema que terá a denominação 
de "Marabá", uma homenagem 
dos seus responsáveis à terra 
de onde vieram para colaborar 
no aspécto progressista da no- 
va Imperatriz. 

Essa construção é única e ex- 
clusivamente de caráter priva- 
do sem origem alguma de sub- 
venções ou do auxilios oficiais. 
João Bogea, um marabaense da 
nova geração, è quem a patro- 
cina financeiramente. O terre- 
no tem uma área de 680 metros 
quadrados, da qual 531 e ocu- 
pada pelas instalações, compre- 
endidas por sala e balcão, com 
capacidade para 3.000 exptcta- 
dores, cabíne de projeção, duas 
bilheterias, lanchonete, "bombo- 
niére" e sanitários para homens 
e mulheres, separadamente. 
Uma porta central sob marquise 
e duas saidas laterais. A tela é 
dimencional e panorâmica sob 
a medida sugestiva dos 37 por 
37 metros. Responda pela parte 
técnica da monumentosa obra, 
o reputado mestre de obras 

prega um sem número de ope- 
rários. 

Finda a construção o sr. João 
Bogéa contará com a coopera- 
ção social do sr. Hiran Bichara, 
nome prestigiado social e co- 
mercialmente em Marabá, na 
aquisição de duas máquinas pa- 
ra projeção cinematográfica 
em 35 milímetros, já contratadas 
e em vias de despacho em S. 
Paulo para cá, São aparelhagem 
modêlo "PATHÉ SOLIDUS IX", 
dupla, moderníssima, com siste- 
ma para projeção panorâmica ci- 
nemascope ótico e som de alta 
fidelidade. 

Como poderão observar os 
nossos leitores, trata-se eviden- 
temente de mais uma nova 
aquisição para a grandeza de 
Imperatriz, e o Cine "Marabá", 
com inauguração prevista entre 
os próximos mêses de Julho e 
Agosto, vem assinalar o reco- 
nhecido prestigio da nossa cida- 
de junto aos homens de outras 
terras desta região, que para cá 
carreiam e investem grandes 
capitais no afã de engrandecê- 
la e incentiva-la na caminhada 
pelo Maranhão—Nôvo. 

Sociedade na Passarela 

Dia Io de Maio o lar do feliz do 
nosso amigo José Soares da Silva 
e dona Adélia Carneiro Soares foi 
enriquecido com a chegada de uma 
robusta menina. Aos felizes papás 
e a recém-nascida os nossos augu- 
rios de suprema e constante ven- 
tura. 

☆ 
Segunda feira passada, dia 17 es- 

teve aniversariando a digna senho- 
ra D, Eulina Oliveira Marinho, es- 
posa do nosso amigo Rosseny Cos- 
ta Marinho, serventuário da Justi- 
ça nesta Comarca. Por sua vez. Ros- 
seny estará no "no bêrço" no pró- 
ximo 29. Por ambos os eventos, os 
nossos cumprimentos e vot^s de 
felicidades presentes e futura ao dis- 
tinto casal. 

☆ 
Visitou-nos o sr. José Maria Ro- 

drigues, representante local do pro- 
vecto órgão do Ministério Público- 
Ao nosso promotor, sinceros agra- 
decimentos pela honra que nos deu 

☆ 
Na mesma oportunidade, esteve 

em nossa redação a senhorita Eli- 
zabeth Lago, da sociedade local. Fi- 
camos gratos pela atenção e en- 
cantados com sua presença amá- 
vel ao nosso lado. 

Edital de Praça 

O Dr. José Delfino Sipauba, Juiz de Direito da Se- 
gunda Vara desta Comarca de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, etc.. . 

FAZ SABER aos que o presente edital virem, dele to- 
mar conhecmento ou interessar possa, que no dia 11 de ju- 
nho de 1971, às 10 horas, na sala do FÓRUM, localizado no 
prédio da Prefeitura Municipal desta cidade, serão vendi- 
das em audiência de arrematação os bens adiantes descri- 
tos, penhorados à ATALIBA ALVES DE ALME'DA COMÉR- 
CIO E INDÚSTRIA, na Ação Executiva que lhe move o 
BANCO DO BRASIL S. A., a saber: — Uma casa residen- 
cial construção- própria, de propriedade do sr. Ataliba Al- 
ves de Almeida, sita à Avenida Getúlio Vargas, s/n, nesta 
cidade, ocupando uma área de 6 (seis) metros de frente 
por 18 (dezoito) metros de fundo, paredes de alvenaria, co- 
berta de telhas, contendo 3 (treis) compartimentos e 3 (trêis) 
portas de frente, piso de alvenaria com rejuntamento de ci- 
mento, limitando-se pelo lado direito com o sr. Francisco 
de Tal e pelo lado esquerdo eom Ataliba Alves de Almeida, 
o qual foi avaliado por Cr$ 7.000,00 (sece mil cruzeiros). E 
quem os referidos bens quizer arrematar, deverá compare- 
cer no dia e hora designados, sendo entregue a quem maior 
lanço oferecer acima da avaliação, pago no ato, e as cus- 
tas de arrematação. Dado e passado nesta cidade de Impe- 
ratriz, Estado do Maranhão, aos dezenove (19) dias do mês 
de maio do ano de mil novecentos e setenta e hum (1971). 
Eu, Doracilda Ayres e Silva. Escrivã Substituta datilografei 
c assino, 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 

Juiz de Direito da 2a Vara 

silva júnior 

Fomos agraciados com a visita 
do dr. Sérgio Gondim, que já este- 
ve em Imperatriz no exercício do 
cargo Je Promotor Público, quando 
se impôs pela personalidade bri- 
lhante. deixando vários amigos in- 
cluindo-nos entre êstes; agradece- 
mos ajatenção e enviamos-lhe "a- 
quêle abraço''. 

☆ 
Ncsso funcionário e eficiente ti- 

pógrafo José Marinho Duarte, dia 
lõ passado atingiu a maioridade ao 
completar 21 anos. Motivo de rego- 
sijo, a data toi recebida com ale- 
gria para todos nós que, nesta o- 
portunídade, ^reiteramos votos de 
muitas felicidades 

☆ 
Completou no dia 21 do corrente, 

cinco anos de idade, o interessan- 
te garoto, Antenor Bastes Neto, fi- 
lho do casal João Bandeira Bastos 
e ( armoziaa Sousa Bastos, neto do 
cronista de "Meu Pé D'Aço, sr. An- 
tenor Bastos e de Augusta Bandei- 
ra Bastos. 

Visitaram nossa cidade dia 18 pas- 
sado os senhores dr Jaime Neiva 
de Santana, Secretário de Finan- 
ças do Estado e Expedito Alves Me- 
lo, Diretor do Tasouro Kstadual, Es- 
tiveram runidos com representan- 
tes da Associação Comercial local. 

ir 
Anivorsaríou terça feira última a 

srta, Auila Pereira Ribeiro, jovem 
integrante de nossa sociedade, que 
na oportunidade recebeu em sua 
residência os cumprimentos dejjseus 
amigos mais intimoa. Anotamos;- 
Melo e Odilina, João de Oliveira, 
Odilon. Eurico e dr, Tavares. 

☆ 
Inaugurada em nossa cidade mais 

uma i« ja especializada em ^confec- 
ções, trata-se de "Mara-Confecoes", 
Nossos cumprimentos aos srs. pro- 
prietários. 

☆ 
Viajou hoje para uma visita a seus 

familiares, no interior dos municí- 
pios de Grajaü e « arolina, o sr. Jo- 
sé Gomes de Arruda, becretário de 
Administração deste município. 

☆ 
Perante as Leis de Deus e dos 

homens uniram-se ontem, pelos sa- 
sagrados laços do matrimônio, os jo- 
vens Waldecy Epifanio de Almeida 
e Hosilda Gomes Rocha. Ao novel 
casal nossos votos de feliz e dura- 
doura união, 

MÜSIC0S QUEBEM ASSOCIAÇÃO 

Esteve em nossa Redação 
o sr. Raimundo Gomes Batis- 
ta, músico profissional, que 
nos veio convidar para reu- 
nião de coordenação com seus 
colegas de classe para a or- 
ganização da sua Associação, 


