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XAVIER, CATEGÓRICO: 

Em encontro com a repor- 
tágem deste semanário, na 
noite de quarta feira última, 
o Sr. José do Espirito Santo 
Xavier declarbu que carecem 
de fundamento as notícias 

de que ele se afastaria da 
disputa à prefeitura de Im- 
peratriz, em novembro. E 
foi categórico: sou o candida- 
to da ARENA, apoiado pelo 
Governador do Estado. 

Informou ainda que conta 

com a maioria absoluta dos 

convencionais arenistas, pa- 

cífica assim a sua candidatu- 

ra pela legenda. 

Alterada a Lei de Terras 

Decreto do Governador do 
Estado regulamenta agora as 
operações anvolvendo terras 
devolutas do Estado. 

O Diário Oficial de 14 de 
junho último publica na ín- 
tegra a Lei n0 3246 de 9 no 
mesmo mês que altera a re- 
dação de dispositivos da Lei 
2979 de 17 de julho de 1.969, 

especificamente o inciso V 
do art. 2o - a alixiea "a" do 
§ 3o do art. 3--o art. 14 e seu 
§ único-os §§ 1-, 2o, 3-, 4o e 
6o do art. 15; o art. 16-o in- 
ciso II e a alínea "c" do § 1Q 

do art. 17-e os artigos 21, 
23, 30, 36 e 47. 

De acordo com essa modi- 
ficação de textos, as transfe- 

rências de direitos e obriga- 
ções da concessão ou alie- 
nação só se fará mediante 
escritura pública e não po- 
derá ser feita antes de decor- 
ridos 5 anos da concessão ou 
alienação anterior, salvo na 
sucessão "causa mortis" ou 
por interesse econômico ou 
social a critério do D.D.A. 

PRONTO SOCOR- 

RO CONCLUÍDO 

Já concluída a edificação 
do prédio do Pronto-Socorro 
Municipal, na Avenida Getú- 
üo Vargas. 

Ouvido pela reportagem o 
prefeito Renato Moreira de- 
clarou que o equipamento do 
FSM somente será feito no 
próximo mês de agosto, já que 
presentemente o Governo Mu- 
nicipal está com vistas volta- 
das para as obras em anda- 
mento, na cidade e no interi- 
or do município.— No próxi- 
mo mês, concluídas as cons- 
truções, o Pronto Socorro re- 
ceberá o equipamento neces- 
sário e também o seu médico 
e corpo auxiliar. 

Condições para intervenção 

Falando em Brasília, de- 
clarou o Sen. Filinto Muller, 
presidente nacional da ARE- 
NA qu "só serão declarados 
do interesse da segurança 
nacional municípios de fron- 
teira, ou as sedes de portos, 

hidréletricas ou centros in- 
dustriais básicos." 

Comenta-se, todavia, que 
dentro em breve seria divul- 
gada a relação dos municípi- 
os que passariam a figurar 
na lista das intervenções. 

EE. UU. Abolem 

pena de Morte . 

A Suprema Corte do Estados 
Unidos, pela escassa maioria de 
um voto aboliu a pena de mor- 
te no território norte-americano, 
salvo nos casos especialissimos 
a serem fixados em regulamen 
to ainda não divulgado. Os Mi- 
nistros que votarem a favor da 
continuidade da pena de mor- 

tp foram todos nomeados pelo 
Presidente Nixon, enquanto os 

que apoiaram a abolição vêm 
de nomeações anteriores, os ma- 
is velhos Ministros, portanto. 

Meio Milhão 

para Ubras 

A. SUDENE financiará ao 
Governo Maranhense 478 mil 
cruzeiros que serão aplicados 
nos serviços de abastecimen- 
to de água de São Luis e de 
Itapecuru, bem assim na exe- 
cução de programas e expe- 
rimento agropecuário e de 
cultura alimentar e oleogino- 
sa em areas a serem deter- 
minadas pelo Estado. 

Terreno para 

o Campus 

Gonforme se esperava, a 
Câmara Municipal doou ao 
Projeto Rondon, para as obras 
do Campus Avançado de Im- 
peratriz a quase totalidade do 
terreno presentemente ocupa- 
do pelo aeroporto da cidade. 
O Ministério do Interior rece- 
berá o terreno tão logo desa- 
lojada dali a pista de pouso. 

REAJUSTE DE 

BENEFÍCIOS 

O Senador Franco Montoro, 
do MDB de São Paulo, apresen- 
tou no Senado da República pro- 
jeto que determina ao INPS o 
reajuste de todos os beneficios 
por ele concedidos, em propor- 
ção ao salário mínimo vigente 
da data de início do benefício 
a fim de eliminar a desigualda- 
de de critérios atualmente exis- 
tentes. 

olitica...ndo 

1.— Xavier é candidato. Agostinho diz que não desiste. 
Luiz Rocha, Secretário Geral da ARENA afirma que 
sublegendas só em casos especialissimos que ga- 
rantam a vitória do Partido. Sarney aconselha que 
"deixem de lado as divergências pesssoais." 

2.— MDB, também, pensando em sub. Há vagas para 
candidatos. 

3.— Em João Lisboa, Nestor afirma contar com 9 votos 
no Diretório, mas o candidato da prefeita é o seu 
atualvice: V^ldemar. - - Juvienal, cotado para a vice 
de Valdemar desistiu na reunião que escolhia os can- 
didatos.— O vice de Nestor seria Pedro Borges. 

4.— Em Montes Altos, fala-se em ciumadas dentro do 
MDB por causa das candidaturas. Dizem, ainda, que 
o candidato da ARENA, Vanderly estaria propenso 
a desistir da luta em favor de um parente e correli- 
gionário. 

5.— Em Porto Franco, fala-se que vai estourar a bomba, 
novamente. Um elemento pertencente à corrente do 
prefeito, dentro do diretório já teria acertado pas- 
sar-se para a ala Bandeira. Seu nome não foi divul- 
gado. Enquanto isso, Bandeira seguiu par S. Luis pa- 
ra entrevistar-se com a alta direção arenista. 

6.— Muita gente temerosa, muita gen .e esperançosa com 
os últimos acontecimentos no interior do município. 
O problema terra poderá ainda render muito voto, 
a exemplo do que acontece^ na Campanha de Sar- 
ney para o Governo do Ei ado. 

7.— O vereador Remy Ribeiro, líder da bancada are- 
nista seria o vice de Xavier 

8.— Na escuta a ala arenista que pleiteou uma sub-le- 
genda nas últimas eleições para Prefeito. 

9.— Ainda não saiu o vice do MDB. O indicado não a- 
ceitou. Expectativa em torno da tomada de posição 
da ala Saló (vereador Salomão José Santana. 

Ganancia torce a Lei 

Lei federal (1164 de l0/4/71) 
define como caracterização de 
posse sôbre terras devolutas si- 
tuadas na faixa dos 100 quilô- 
metros ao lango das rodovias da 
Amazônia Legal "a morada ha- 
bitual e cultura efetiva e per- 
manente" da gleba. 

Sàbiamente, quis a lei garantir 
contra os turbadores inescrupu- 
loèos as "posses", geralmente 
pequenas do lavrador de poucos 
recursos que no dia a dia de 
sua faina conseguem formar plan | na terra a mina de dinheiro 

vivo, jogam dentro da mata de- 
zenas e dezenas de machados e 

domínio agora da União. Nês- 
ses modestos "sitios" vive o 
sertanejo pobre o pequeno cri- 
ador, tirando unicamente de solo 
o sustento família, ao mesmo 
tempo em que contribui para 
o abastecimento da região. 

Eis que agora até essa prote- 
tora decisão legal vem sendo 
distorcida contra o lavrador e, 
muito especialmente, contra a 
própria flora e a fauna. É que, 
inescrupulosamente, os grupos 
potentados que só vêem 

tações de árvores frutíferas, ro- 
ças e criação de porcos ou mes- 
mo de bovinos em terras do 

Imposto sobre imóveis não cadastrados 

Apartir do dia Io de dezem- 
bro, o INCR A dará início à exe- 
cução de proprietários de ter- 
ras que não tenham cadastrado 
o seu imóvel. Será feito, então, 
o cadastramento ex-oficio, isto 
é, o lançamento sumário de im- 
postos, com a possibilidade de 

não virem eles condizer com a 
realidade tributada. 

O anúncio foi feito em Goiâ- 
nia pelo Sr. Moura Cavalcanti, 
presidente do INCRA, que con- 
firmou o recebimento normal 
das declarações de propriedade 
até o dia 30 de novembro. 

Mercado no En- 

troncamento 

O dirigente municipal de- 

clarou de utilidade pública 
área de terra na Avenida Dor- 
gival Pinheiro para a cons- 

trução imediata do Mercado 
do Entroncamento que deve- 

rá estar concluído dentro de 

90 dias. 

243 AÇõES CONTRA A "GRILAGEM" 

A Comissão da Discrimina-1 lômetros ao longo da Belém- 
ção das Terras Devolutas de Go Brasília. 
ias, juntamente com a Procura- 
doria Geral do Estado e o IDA- 
GO iniciarão suas atividades nos 
municípios atingindo pelo Dec. 
Lei 1.164 de abril de 1971, que 
trata do domínio da União em 
terras às margens da Belém-Bra- 
sília. O levantamento da área 
será feito por sub-comissões des- 
de o paralelo 13 até São Sebas- 
tião. 

A área a ser examinada abran- 
ge 19 milhões 875 mil alquei- 
res, num percurso de mil qui- 

Toda a área a ser atingida 
pela Comissão passará pelo pro- 
cesso de fiscalização, visando a 
real indentificação de sua o- 
cupação por quantos se consi- 
deram com direito sobre terras 
ali situadas. A legitimação da 
posse, que poderá manifestada 
principalmente pela cultura e- 
fetiva do solo e moradia habi- 
tual nas terras devolutas, será 
reconhecida pelo INCRA na 
conformidade dos arts. 11 a 97 
do Estatuto da Terra. 

NA AMAZÔNIA LEGAL 

Na indentificação das terras si- 
tuadas ne chamada Amazônia 
Legal do Estado, a Comissão 
agirá pelo processo demarcató- 
rio considerando: usucapião, nu- 
lidade de permuta, registro Tor- 
rens e falsidade documental. Na 
Justiça Federal terão andamen- 
to as 243 ações visando a ime 
diata solução do problema que 
envolve terras nas areas apon- 

tadas para a discriminatória do 
INCRA. 

foices entregues a uma derru- 
bada sem freios que nem ao 
menos p'oupa a madeira de lei, 
os babaçuais e até a caça que 
é forçada à procura de refúgio 
cada vez mais distante. 

Mas a manobra não fica so- 
mente aí. Com essas derruba- 
das os potentados enlaçam o 
pequeno posseiro, tomando-lhe 
o lugar da roça, dizimando-lhe 
a criação, forçando-o, enfim, a 
vender a posse a preço de es- 
mola, quando não escorraçado. 

Isso é que vem ocorrendo não 
apenas no Maranhão, mas tam- 
bém no norte goiano e no sul 
do Pará, enquanto o Ministério 
da Agricultura ou por omissão 
ou por desconhecimento inex- 
plicável do que se passa não sai 
a campo na preservação da flo- 
ra e da fáuna e ainda, por ex- 
tensão, no zêlo pela aplicação 
da própria lei federal ora à mer- 
cê da vontade aos potentados, 
contra o posseiro, justamente a- 
quêle a quem a lei quis bene- 
ficiar. 

DR. EUDES CAVALGA:; xE 

Encontra-se entre nós, em visita 
de cortezia ao dr. Carlos Gomes de 
de Amorim, o Dr. Eudes de Araújo 
Cavalcante, médico na cidade de Ca- 
xias, que pretende dentro em bre j, 
transferir-se para esta cidade, r ude 
prestará seus serviços médicos, no 
Hospital Santa Tereza. 

Desejamos ao ilust.e visitante, fe- 
liz estada na "Princesa do Tocantins". 
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"Só Surgem Comentários Porque há Dis- 

perdício de Inteligências" 

FRANCISCO ROSAS 

È bem verdade que o ma- 
mancial primário do nosso êxi- 
to reside, indubitavelmente, 
no aproveitamento e explora- 
ção da nossa inteligência. Es- 
tá claro também que só so- 
mos o que pensamos ser, e só 
podemos ser o que somos. Se 
pensarmos ser grandes ho- 
mens na vida, um dia havere- 
mos de ser. 

Sabemos que o tempo cor- 
re vertiginosamente; os gran- 
des sucessos e os grandes 
objetivos da vida não cabem 
àqueles que mais correm, mas 
sim àqueles que perdem me- 
nos tempo. Para a real conse- 
cução dos nossos ideais, a 
pertinácia é o roteiro mais 
recomendado, sem esta, jama- 
is conseguiremos o desejado. 

Se, pelo menos, nos dedi- 
cássemos a evoluir nossos co- 
nhecimentos, ainda que ã cus- 
ta de grandes esforços, por 
encontrarmos dificuidades e ■ 
ler e entender certos assun- 
tos, conseguiríamos, em pou- 
co tempo, dedicando nos ape- 
nas 30 (trinta) minutos por 
dia à tarefa, ficar inteirados 
dos conhecimentos daquilo 
que estaríamos precisando pa- 
ra a nossa formação profissio- 
na'. 

É bastante corre te obser- 
varmos na vivência da maio- 
ria dos jovens o disperdício 
de suas horas preciosas, po- 
is, ao invés de se concentra- 
rem naquilo que deveria -t-i 
útil par i o seu profissionalis- 
mo, dedicam-se à aquisição 

de conhecimentos e leituras 
inadequadas, tais como notí- 
cias de crimes, histórias em 
quadrinhos, leituras de FBI, 
etc. Em face disso, podemos 
reconhecer que não existe 
autenticidade de aproveita- 
mento do que precisam saber, 
o que revela não saberem tirar 
as melhores lições capazes de 
lhes concitarem aos melho- 
res empreendimentos vitais. 

Quanto tempo perdemos en- 
quanto utilizamos nosso pen- 
samento era leituras triviais, 
envenenando nos de falsidades 
ou mesmo de lendas fúteis, 
ao passo que se nos dedicás- 
semos a uma boa leitura es- 
taríamos apreciando o mundo 
debaixo de um prisma mais 
elegante; nossa concepção 
quotidiana estaria modificada 
por completo .E acabaríamos 
por dizer: "Por que não come- 
çamos a ler há mais tempo? 
Quantas horas perdidas... 

Por outro lado, observamos 
também que muitos jovens 
não se gastam na leitura de 
trivialidade, não obstante es- 
tão sempre arrolados a um 
dos piores mal: "O PESSIMIS- 
MO". 

Para o pessimista nunca e- 
xiste sucesso, porque na reali- 
dade ele não acredita em si 
próprio, quanto mais no que 
vai aprender para o seu pre- 
paro cultural. O que lhe i..- 
t.-ressa é somente aquilo que 
e«tá dia» te de sua visão: umv 
boa naraorada, um bom namo- 
rado, um excelente emprego. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 
Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

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

LB0RATÚR1Ü DE ANALISES LÍN1CAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Dr. Sebastião Saldanha 
Cirurgia do — -abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia - Der- 
matologia - Pediatria—Clínica Geral—Doenças dus olhos e receituario de oculos. 

Dr. Sebastião Saldanha Iraiamenln medico e cirurgia de uretra-próstata e Besiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 
      

O V I L — Óleos^ Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

QnSlôiuetro ( da BR - 14—Fone 2711—Imperatriz—Ma. 

C G.C. 06 - 146 - 245 - In sc Est. 142/053.006 

Finalmente o pessimista nun- 
ca quer enfrentar dificulda- 
des, assim como toda tarefa 
para si, se torna um tanto 
exaustiva, olhando, lógico, pa- 
ra um mundo de restrita ima- 
ginação que adapta em torno 
de si. Esse mal é muito fácil 
de ser sanado, bastan- 
do, para tanto, que a vítima 
o reconheça e deixe de se 
reclamar. Qual seria o remé 

dio? "O O 1IM1SM0". 

O otimismo é como a per- 
sonalidade, significa a soma 
total das qualidades o as pes- 

soas, e ainda vai mais longe, 
leva o indviduo a desejar até 
mesmo aquilo que ele não 
pode alcançar. 

Agora sim. já é tempo, de 
me dirigir carinhosamente aos 
estudantes de Imperatriz, pa- 
ra suplicar que todos sejam 
persistentes e otimistas naqui- 
lo que ficam indecisos sobre 
a verdade. 

Que não se deixem vencer 
pelos boatos ou críticas, por- 

que se isso acontece, háo, con- 
venho eu, de admitir que são 
os próprios causadores. Se 

atenderem ao conselho do a- 
migo de vocês, não mais da- 
rão lugar ao meu bom agra- 
diosíssimo amigo TOlJNHO RO- 
DRIGUES para publicar um 
outro artigo idêntico àquele 
que publicou sob o título: 
"AS IMPRESSÕES DO ALTE- 
MAR", mas sim um futuro ar- 
tigo sob o título de: "ESTU- 
DANTES IMPERATRIZENSES 
REVELAM EXT RAM A HAPA- 
CIDADE INTELECTUAL". 

Para seus Serviços Grata eCarimiics 
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vista parcial do Terminal Jose Antunes Queiroz — da PARAGÁS (Teüm) 
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Parabéns Imperatriz! 

O ES RITÓRIO TÉCNICO CONTÁBIL SÃO JOÃO. à Trav Bom 
Jesus, 99 (Prente à Prefeitura vunicipal). acaba rte receber a ínmo- 
sa • opiadora Metrostática, das mais .raoderras de fabricação Japo- 
neza. assim como a moderna nláqu na de Plastificaçào, para atender 
aos mais exigentes clienteá. 

Reproduz em preço e branco qualquer original iodepe- te de 
forma, páginas de livros, revistas, cartões, fatografias, objetos, etc, 
de côres diversas Produz matrizes de papel para • fí Set. 

Capacidade 30 cópias por minuto a correndo tirar fotocópias 
de seus documentos e piastiíique-os, protegendo-os contra o desgas- 
te natural de uso 

IraperatmíMa), 21 de Junho d- 1.972 
'ES RliÓR-O TtCSi OONTÁ3 L SÃO JlÃO 

Farmacia dos Bons Remedios 

j O "Francisquinho" 

Agradece a sua visita mesmo sem compromisso. 

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

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, n0 933 — Fone: 476 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 

CNEC Homenageou 

Diretor: 

O Setor Local da CNEC em 
Imperatriz reuniu no Clube Ju- 
çara, 5a. feira passada, profes- 
sores e elementos de destaque 
na sociedade local num coquetél 
que ofereceu ao Dr. José Delfino 
Sipaúba, dirigente do Ginásio 
Bernardo Sayão e do C.C Gon 
çalves Dias mantidos pela CNEC. 
A homenagem se prende à re- 
cente passagem da data de ani- 
versário daquele educador e ma- 
gistrado. 

Jornalista debate 

Imperatriz no K C: 

A convite do Rotaiy Clube de 
São Luis, o jornalista Sebastião 

Negreiros, dos Diários Associa- 

dos, fez uma conferêncii sobre 
Imperatriz, quando expoz aqui- 

lo que sentiu de perto em sua 
estada nesta cidade, inclusive 
problemas de ordem social, en- 
tre eles o aflitivo caso dav ter- 

ras devolutas. 

HOSPITAL STA. TEHEZA 

Dr. i arlos Gomes de Amorim-llr. Ovidiü da Silva flapusu \ch! 

CLINICA GERAL -- CRURGl A - PEDI A VKIA — PAR 1 05 

R-AJOrtAToRID - RãlO X 

Rua Frei i lanoel Procópio, 19 3 — Imperatriz—Maranhão 

ARMAZÉM PARA ARROZ 

Aluga-se um Armazém com capacidade de 

10,000 sacos, otimo preço, niormações nesta Ti- 

pogrâfia. 

Assim é o 

Progresso... 

LAUDAlR NUNES 

Estava eu sentado, tranqüilo 
fumando o meu cigarro, olhando 
o salpicar das crianças pelas cal- 
çadas. 

Eis que de repente, transferi- 
me para um campo ilusório, on- 
de tomei a induméntaria de um 
velho; Minha cadeira já não era 
a mesma, simples e dura... ao 
contrário macia e repousante; 
Meus cabelos já não eram os 
mesmos, negros e grandes... e- 
ram pequenos e brancos; Meu ci- 
garro. já não era cigarro... era um 
cachimbo tipo original; Meu ros- 
to já não era o mesmo, de bar- 
ba raspada sem bigodes... era 
barbudo e de bigodes; Minha 
mente, já não era de um jovem 
disposto e sonhador... e sim de 
ancião tranqüilo, daqueles que 
esperam a morte, como com- 
plemento do último vácuo que 
falta, para o cumprimento de seu 
destino. 

Assim era eu! sim, assim era 
eu... 

Comecei a ver que a cidade 
já não estava mais às escuras, 
quando do tempo que esperava 
ansioso êste horário para visi- 
tar Maria... Maria que hoje ve- 
lhinha está ao meu lado, lem- 
brando talvez, como eu, do Im- 
peratriz que está ficando na 
lembrança, dft Imperatriz que 
está ficando no passado.. do 
Imneratriz de carro de boi, que 
está sendo substituído por car- 
ros modernos; do Imperatriz de 
lamparina, qud está sendo su- 
bstituldo pela luz elétrica; do 
Imperatriz de palavriado sim- 
ples, que está senão substituído 
pelo português claro e correto; 
do Imperatriz de simples ven- 
dinhas, que está sendo substitu- 
ído pelas g-andes lojas... como 
Paraíba, Pernambucanas, Abreu, 
Mara e outras mais. 

Assim o passado vai sumin- 
do, cada dia que passa Impera- 
triz muda, cada dia que passa 
Imperatriz se transforma, se 
transfoima para melhor. 

Nossos f Jhos que outrora e- 
ram simples e ingênuos, hoje 
são saídos, hoje são estudados, 
hoje falam de coisas bonitas... 

Imperatriz, onde outrora a- 
oenas se reuniam fazendeiros e 
lavradores, hoje tem concursso 
de misses, hoje tem reuniões de 

| deputados, hoje tem reuniões 

Aos Ruralistas Anô- 

nimos 
AMÉLIO MARINHO 

O Homem nasce com a li- 
berdade, podemos atravessar 
o globo em todos os ângulos 
se necessário, sem sermos a- 
molestados. Os legisladores 
estão empenhados na tarefa 
de estudar leis para cada dia 
tornar-se mais viva a liberda- 
de que acompanha n homem 
desde o seu nascituro. 

Com êstes pensamentos nSo 
se esqueceram de amparara 
velhice dos trabalhadores ru- 
rais. O Governo realiza hoje 
o que os homens de mãos ca- 
losas e braços causados do 
trabalho nunca sonharam À 
APOSENTADORIA PELA VE- 
LHICE O Funrural, In PS e o 
INCRA, aos poucos estão che- 
gando a conclusão da grande 
obra de beneficiar o homfm 
rural. O FUNRURAL aposen- 
tando os trabalhadores anci- 
ães, O INPS cuidando dos be- 
nefícios da família, O INCRA 
como orgão mais jovem da 
Presidência da República, i- 
nicia os trabalhos de destri- 
buiçâo de terras ao homem 
do campo; certo é que está 
chegando a hora do agricultor 
anônimo saborear tranqüilo 
os frutos sazonados do seu 
trabalho como prêmio ue uma 
vija humilde e menos labori- 
osa. 

Treis hospitais desta cida- 
de já estão credenciados pa- 
ra atender os sindicalizados. 
Na Praça Tiradentes. era rit- 
mo acelerado, prosseguem os 
trabalho de construção do hos- 
pital do funrural; isto tudo é 
para beneficiar trabalhadores 
e quase que especificamente 
aqueles que trabalham sol a 
pino de enxada ou machado 

de sacerdotes... 
E cada dia jue passa, algo fi 

^ca na lembrança, na lembrança 
de nós que vamos, de nós que 
partimos... 

Contudo vamos tranqüilos, sa- 
bendo que deixamos uma se- 
mente; uma semente que ger 
minou, uma semente que ger- 
mina, uma semente que sempre 
germinará, pois assim é Impe- 
ratriz... a cioade que nasceu pa- 
ra o progresso, a cidade que nas- 
ceu para subir. 

PARABÉNS IMPERATRIZ... 
PARABÉNS! 

O PROGRESSO 

(Fundado em 3 de maio de 1970 
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Serviço de Utilidade Pública 
1 linistério da Agricultura 

Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária 

I.N.r.R.A. 

AVISO: 

A Prefeityra Municipal de Impe- 
ratriz-N; a., está avisando aos pro- 
prietários rurais, posseiros, arrenda- 
tários e parceiros, que está normal- 
mente funcionando os trabalhos dê 
recadastramen'o de imóveis rurais 
Os interessados poderão receberem 
os formulares do I.N.C.R A. para pre- 
enchimento na referida repartição 
com o funcionário do Orgâo. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz, 
em 28 de junho de 1972. 

AMÊLIO C. MARINHO 

C.hefe da U.M.C. 

(instrumentos de honrado tra- 
balho), para abastecer lares 
com o fruto de seu labor co- 
tidiano e atender o crescimen- 
to explosivo e acelerHdo que 
requer o município. É o exem- 
plo do prog esso e da gran- 
deza de Imperatriz extrava- 
sando pelos quatro cantos do 
Estado e a caminho do Brasil 
Grande, como modelo de pro- 
gfesso e de.-envolvimento. 

Imperatriz, 28 de Junho de 1.972 

RRMHZEM 

TECIDOS ELETRO 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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Í^S O C I A I S LflMflRTINE 

Não diga sou imperatrizense, diga 
sou principe; afinai você é filho de 
Imperatriz. — 

PENSAMENTO DO DIA 
Ser feliz é ver sem inveja a feli- 

cidade dos outros e com alegria a 
felicidade comum. 

☆ 
Estêve em nosso melo, Dr. Josélio 

Carvalho, (Seeretário de Saúde do 
Estado,) tratando de assunto relacio- 
nados com a construção do Hospital 
do Funrural, 

☆ 
Já que estamos falando em saúde, 

Imperatriz terá nova casa de saúde. 
Trata-se do PRONTO SOCORRO 
MUNICIPAL que será inaugurado 
em breves dias. o 

Bola Branca para a Administração 
Municipal. 

☆ 
Dia cinco esteve trocando de^dade 

o Jovem Antônio Carlos, Carh re- 
centemente ganhou o concurso de 
escolha do escudo de Imperatriz, 

Parabéns. 

☆ 
O dr. Tavares tem sido constante- 

mente visto ac lado de uma linda 
'iGIRL" (Os amigos mais íntimos de 
Tavares afirmam que é noivado pra 
já.) 

Parabéns. 

MUNDICO - LOURDES 
Dia seis de julho estêve comemo- 

rando seu décimo quarto aniversá- 
rio de casamento o casal Mundico- 
Lourdes. componente da alta socie- 
dade local. 

Ao casal nossos cumprimentos 

& 
De idade nova o jovem CLIDE- 

NOR PLÁCIDO SIMÕES (Sansão). 
Sansão é acadêmico de medicina 

da Universidade Federal do Pará e 
está em férias com seus familiares 
na terra de Frei M. Procóplo 

O aniversariante foi homenageado 
em sua residência por seus familia- 
res e amigos, na oportunidade regis- 
tramos a presença dos Drs Ovidio, 
Tavares, Cleomir, Carlos e esposa, 
dra. Bemadeth e do srs. Lamarti- 
ne e esposa, Freitas Filho, Ribamar 
Milhomem, Pedrinho. Srta. Eliane e 
outros. 

☆ 
Foi inaugurado recentemente mais 

um hospital em Imperatriz. 
Hospital Infantil Meniiio Jesus, 

contará com os serviços médicos es- 
pecializados de Dra. Bernadeth Gui- 
marães e Silva, pediatra vinda da 
terra Alencarina. 

JOSÉ SARNEY 
O jovem senador Maranhense Jo- 

s„ Sarney na academia BRASILIEN- 
SEde letras para ocupar a cadeira que 
tem como patrônomo SIMÕES NE- 
TO. 

O Senador Maranhense como sabe- 
mos já pertence a Academia Mara- 
nhense de letras. Fazemos votos pa- 
ra que chegue à Brasileira 

Parabéns. 
☆ 

Quem esteve transitando por Im- 
peratriz foi o Jornalista Guimarães 
Júnior. 

Guimarães é dir. presidente da re- 
vista Agrcpecuária da São Luiz. 

C^UBE RECREATIVO TOCATINS 

Está bastante comentada a festa 
que o CLUBE RECREATIVO TO- 
CANTINS fará realizar no dia 15 p/- 
vlndouro, com o conjunto BARBOSA 
SHOW BOSSaI Entretanto esta a- 
inda não é a falada festa do arroz, 
(senhores diretores sai ou não sal a 
festo do arroz)? 

☆ 
Na Capital Paulista o Príncipe, 

IRAPOAN MARTINS LIMA, eete- 
ve trocando de idade no p/7 julho 
Mesmo de longe nossos parabéns 

V 
SRA. VITORIA AUGUSTA 

A família rotarina de Imperatriz e 
convidados especiais participaram no 
«lia 5 deste, no salão de festa do R.C. 
de Imperatriz da recepção oferecida 
pela Sra. Vitória Augusta Albuque- 
que digníssima esposa do Sr. Se- 
bastião Régis, presidente do Clube. 
O encontro festivo teve por finali- 
dade a comemoração de mais uma 
data natalicia da ilustre primeira da- 
ma rotárina, naquela data. Nossos 
parabéns. 

Rua Pará Esq. c/Lui 

ÁLVARO ÁLVARES PEREIRA 

Aniversierá amanhã o provisiona- 
do Álvaro Álvares Pereira dinâmico 
e brioso militante no fórum local, ex- 
vereador e ex-prefeito de Imperatriz. 
— Para o tradicional brinde, o ani- 
versariante receberá hoje sua turma 
de amigos, num churrasco regado 
com "água que passarinho não bebe". 

"SUA BOA ESTRELA" 

Este o título da excelente revista 
ilustrada da MERCEDES-BENZ, que 
nos foi ofertada pelo dinâmico ho- 
mem de emprêsa, sr. Pedro Américo 
de Sales Gomes, Diretor - secretario 
da Diesél Carolina S/A., concessio- 
nário da Mercedes nesta cidade 

"Sua Boa Estrela", ilustrada a co- 
res, trata não apenas de aspectos pu- 
ramente técnico e comercial de inte- 
resse da editora, mas aborda com ri- 
queza o turismo e fatos históricos da 
terra brasileira. 

Gratos pela oferta. 

ESPORTIVAS 

Em disputa entre os muni- 
cípios de Porto Franco, Gra- 
jaú e Tocantinópolls o Torneio 
de Futebol "JANO MACEDO". 

A cidade vencedora rece- 
berá o troféu OSEAS GON- 
ÇALVES DA SiLVA". 2 jogos 
serão disputados em P. Franco 
e o último em Grajaú, de 9 a 
23 deste mês. A tabela: dia 9 
P. Franco - Tocantinópolls; 16 
Grajaú - Tocantinópolls; 23 P. 
Franco - Grajaú. 

☆ 
Campeonato de Canastra- 

última rodada: Redação-e 
Pedro dos Remédios QUA- 
TRO x C. Viana/Cabelo Fi- 
no ZERO. 

Domingos 

DAMA DA SOCIEDADE 
SUICIDA-SE 

Por motivos não suficiente- 
mente esclarecidos, a Sra. E- 
liane Saraiva, 23 anos, casa- 
da. destacado membro da so- 
ciedade imperatrizense, pôs 
fim à existência na tarde de 
6 do corrente, disparando con- 
tra um dos ouvidos uma ba- 
la calibre 38, quando no inte- 
rior de sua residência. Admi- 
te-se que o tresloucado ges- 
to tenha origem passional. 

Eliane deixou um filho. 

J0ALHEIR0 MATOU POR 
SUSPEITA 

Premeditadamente, com fri- 

Raimundo 

Maranhão 

Em conseqüência de melindrosa 
intervenção a que se submeteu ve- 
io a falecer dia 3 deste, com 57 anos 
de idade, em um dos hospitais de 
Goiania, o Dr. Raimundo Maranhão 
Ayres, carolinense natc que emigrou 
ha muitos ancs para Mato Gross, on- 
de se fixou em Guiratinga. Nessa 
cidade, Raimundo Maranhão, que 
sempre foi um amante das letras, 
fundou o jornal literário "Folha de 
Guiratinga", tornou-se escritor e per- 
tencia à Academia Matogrossense de 
Letras. Filho de tradicional família 
de Carolina, seus pais é o venerando 
casal Osorio Ayres de Medeiros e 
D. Perolina Maranhão. Era irmão do 
Cel. Paulo Maranhão Ayres, Secre- 
tario de Segurança Pública do Esta- 
do: Dr. João Maranhão. Lauro Mara- 
nhão,|Donas Luiza Maranhão e Ady, 
esposa do sr. Carlos Maranhão Dei- 
xa viuva, a sra. Luiza Maranhão Ay- 
res e 4 filhos. 

Nós de "O Progresso" que consi- 
deramos a perda de um dos ma- 
is ilustres filhos de Carolina, apre- 
sentamos os nossos sentidos pêsa- 
mes à familia enlutada. 

iz — Maranhão 

eaa chocante, o joalheiro Ja- 
cinto Alves, assassinou bár- 
baramente em dia da-semana 
finda seu conhecido José Ven- 
tinha, dizendo-se vítima de 
um fnrto, o criminoso mandou 
chamar a sua casa a vítima. 
Ofereceu-lhe cadeira e pas- 
saram a conversar calmamen- 
te. E quando Ventinha levava 
a boca um cigarro, despreo- 
cupadamente, Jacinto desfe- 
cha-lhe tiros de revolver, a- 
baténdo-o. O criminoso saiu 
de casa calmamente, de bici- 
cleta, evadindo-se a exemplo 
do que vem ocorrendo com 
outros criminosos, últimamen- 
te. 

plfEim iHiDimsiz 

Estado do Maranhão 

Decreto 

Municipal N0 09/72. 

O ( idadão RENATO rORTEZ MO- 
REIRA, Prefeito Municipal de Impe- 
ratriz, Estado do Maranhão, no uso 
de suas atribuições legais, etc. 

ONS1DEH ANDO a necessidade 
de construção imediata na área ur- 
bana do Município, de um prédio 
destinado ao funcionamento de um 
MERi ADO MUNI ÍPAL; 

CONSIDERADO que êssa edifica 
ção já é prevista no Orçamento 
Municipal em vigor e no Plano de 
Aplicação já aprovado pela SUTE- 
Ma. e que já foi objeto de concor- 
rência Pública, estando assim em 
condição de ser iniciada; 

CONSIDERADO a escassez, den- 
tro da área urbana, Municipal, de 
terrenos que sirvam a êssa edifica- 
ção. quanto à localização e salubri- 
dade, R"SOLVr: 

AKT. 1 ) Com fundamento no Dec. 
Lei 3 365 de 21 de junho de 1.941 e 
suas alterações DE; LAR AR DE U- 
TILIT ADE PUBLICA, para edifica- 
ção de um .vi RCAPO VlUNIC PAL 
letra "g'' do art 5o), observadas as 
demais formalidades 'egais; 

úma (1) área de terras 8'ta nesta 
cidade à Avenida Dorgival Pinheiro 
de Souza (frente) com fundos para 
o senhor Renato Justino Ferreira, 
extremando pelo lado direito com 
o senhor Renato Justino Ferreira e 
rua Rio de Janeiro, pelo lado es- 
querdo com o senhor Francisco Soa- 
res hmerio, medindo trinta e oito 
(38:00 mts.) de frente e fundos de 
i^ual tsmanbn, perfazendo uma area 
total de 1.064,00 nts 2 (hum mil e ses- 
senta e quatro metros quadrados), 
de propriedade de elementos digo, 
não precisada por falta de elemen- 
tos no Cadastro Imobiliário do Mu- 
oicípio. 

ART. 2o) As despesas com a pre- 
sente idenização, diz-se: com a pre- 
sente desapropriação por conta da 
verba da SE RETARIA GKRAL D 
ADMINISTRAÇÃO DO MU KIPK», 
constante de vigente e as despesas 
de edificação terão a cobertura da 
verba destinada á Secretaria de Via- 
ção e Obras Públicas do Município 
ART, 35) A Prefeitura Municipal 
promoverá em tempo hábil a efeti- 
vação da presente desapropriação, 
amigável ou judicialmente, 
Públique-se, Registre-se, Cumpre-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de 
imperatriz. Estado do AVaranhAo, 
em 30 de junho de 1972. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

DEBUT DE MARIA JOSÉ 
No proximo dia dez a Srta. Maria 

José estará ^comemorando seu DE- 
BUT e o local escolhido para feste- 
jar o acontecimento foi a residência 
da sua Mãe Sra. Mendurlca Farias. 

À jovem debutante nosso? para- 
béns. 

Criança sadia sorri 

Criança doente chora 

Não abandone seu filho na hora da doença. Ho- 

je existe clinica especializada só para crianças 

des. e recem-nascidos até os 12 rnos 

HOSPITAL INFANTIL MENINO JESUS 

Clinica Infantil 

RAIO X — 

Cirurgia Infantil 

LABORATÓRIO 

COVAP - Materiais para Construtão 

Canos Galvanizados e Plásticos Tintas Ypiranga 

Ferro Redondo p/ construção Serras Braçais e Golpeões 

Azulejos, Cerâmica Motores Estacionários. Elétricos de 2 e 3 Fases 

Louça Sanitária Bombas Hidráulicas 

Material p/ Encanamento Ferragens em Geral 

Prodüío de Cimento Amianto Materiais Elétricos 

Fôrro d© Pinho e Eucatex Máquina para Ração 

Revendedor do Cimento Búfalo 
r-i. 
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