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eratrizense: 

'ua cidade estará hoje nas ruas participando da alegria nacional pe- 
issagem do 7 DE SETEMBRO. 

C onduzida por estudantes cheios de vida e de orgulho a Bandeiro Bra 
sileira passará por ti, ondulada pelo vento que é livre como o povo brasileiro. 

A Bandeira que passará é o retrato da Pátria que te viu nascer ou 
generosamente te acolheu. 

Rendd, pois, tua homenagem ao BRASIL prestando tua homenagem à 
Bandeira Brasileira. 

"O PROGRESSO" 

JUSTIÇA RECEBE PtiiS DE REGISTRO DE CANDIDATOS 

ARENA e MDB deram entrada ontem na Justiça Eleitoral dos pedi- 
dos de registro de candidaturas de seus respectivos candidatos aos diver- 
sos cargos eletivos nas eleições de 15 de novembro vindouro. 

Os pedidos foram distribuídos ao juiz J Ribamar t iquene, da 3Ja zona. 

Nos clichês, os srs. T birajara Parreira e José Gomes de Arruda, can- 
didatos a prefeito de Imperatriz pelo MDB. 
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UBIRAJARA. PARREIRA JOSÉ GOMES DE ARRUDA 

DIBETOR DO CAMPUS AVANÇADO 

Inicio dos trabalhos: dia 23 

Os campings avançados de Irecê, 
Barreiras, Picos e Imperatriz serão insta- 
lados ainda êste mês, O de Imperatriz 
dará início a seus trabalhos no proximo 
dia 23, com a presença do Min. Costa 
Cavalcanti, do Interior, e do Governador 
Pedro Neiva de Santana. Dependendo de 
confirmação, espera-se a presença do Min. 
Jarbas Passarinho, da Educação e do Gov. 
Parigot de Sousa, do Paraná. 

Como primeira equipe, já estão na 
cidade o Prof. Ozias Eduardo Hapner, da 
Universidade Federal do Paraná, Diretor 
do Campus, ura professor e cinco acadê- 
micos de arquitetura encarregados da ela- 
boração do projeto arquitetônico das ins- 
talações do C. A. local.. 

Falando à reportagem de O PRO- 
GRESSO declarou o prof. Hapner que o 

Campus de Imperatriz é fruto de convê- 
nio entre a Prefeitura Municipal e a Uni- 
versidade Federal do Paraná; funcionará 
sob a supervisão do Ministério do Interior 
e com o apôio da SUDENE e do MEC. 

Adiantou-nos o nosso entrevistado que 
o primeiro trabalho da equipe sob seu co- 
mando será o "planejamento do cresci- 
mento e modernização da cidade de Im- 
peratriz (Plano Diretor)". 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: 

Outra informação de interesse regio- 
nal prende-se ao funcionamento de um 
curso de férias, 60 dias, já aprovado pelo 
Campus a pedido da Secretaria Munipal 
de Educação. Será ministrado por professo- 
res da Faculdade de Educação da UF do 
Paraná e ecolberá professores de 1Q e 2o 

I' hora de ação 

Informam-nos da delegacia-de polícia que medidas 
de urgência estão sendo tomadas para a implantação do 
Serviço Municipal de Trânsito. » 

Já não é sem tempo a medida, ainda mais agora que 
os acidentes fatais são multiplicados graças à imprudência, 
à imperícia, à irresponsabilidade, às vêzes, e especial- 
mente - à falta de repressão aos abusos. 

Enquanto os convênios dormem nas gavetas, vítimas 
tombam nas ruas de Imneratriz, debaixo de rodas de 

i 
carros, porque a repressão e a orientação não existem, li- 
teralmente, no que respeita ao tráfego de viaturas. 

Nossas ruas são transformadas em pistas de corridas; 
menores e pessoas não habilitadas usam os automóveis e 
caminhões como usam brinquedos; ciclistas e pedestres 
passeiam negligentimente pelas ruas mais movimentadas, 
indiferentes ao perigo. 

Até aqui, inúteis têm sido os apelos e os esforços de 
quantos se batem contra tanto êrro e tanta omissão. É 
hora, pois, da ação da policia contra os loucos do volante, 
É hora de reprimir e de orientar. É hora de lutar para que 
vidas não sejam tiradas em plena rua com tanta indife- 
rença, tanto descaso. 

É hora de ação; que ela venha, com ou sem convênios. 

Sangue nas Olimpíadas 

Terrorista árabes do Gru- 
po Setembro Negro invadi- 
ram em Munich os aposen- 
tos da representação olím- 

pica do Israel, matanndo no 
ato dois atletas e um treina- 

dor. 9 outros atletas foram 
feitos reféns dos terroristas 

que exigiam em troca da li- 
berdade dos mesmos a sol- 

tura de 250 presos políticos. 
Quando tudo parecia cami- 

nhar para uma solução final, 
ao çe verem "cercados pela 
polícia alemã os árabes rea- 
giram a bala; um deles jogou 
dentro do helicóptero que 
conduzia os reféns uma gra- 
nada de mão, matando todos 
os atletas. Pelo menos um 
soldado .alemão e 2 gueri- 
Iheiros morreram no comba- 
te, ficando feridos outros 
membros de ambos os lados 
da pugna. 

Imperatriz em festas, comemora o 

7 de Setembro 

Cçm o desfile dos colégios 
secundários (8) culminam ho- 
je em Imperatriz as comemo- 
rações alusivas à Semana da 
Pátria, iniciadas desde o dia 
Io. com bem elaborada pro- 
gramação pela Prefeitura Mu- 
nicipal e a cooperação de co- 
légios e sindicatos. Estes fo- 
ram os primeiros a desfilá no 
dia 3; dia 5 saíram às ruas os 
calégios primários e pré-pri- 
mários; dia 6 desfilaram os jar- 
dins de Infância. Hoje, final- 
mente, os secundaristas en- 
cherão as ruas principais com 
o colorido de suas fardas, o 
seu entusiasmos, suas fanfar- 

ras e carros alegóricos na 
mais bonita festa imperatri- 
zense de todos os anos. O po- 
vo em massa acorre às ruas, 
vibrando com os estudantes 
que sairão da Praça Brasil e 

porão ponto final ao desfile 
em frente ao palanque oficial 
armado na Praça Castelo Bran 
co, onde presentes estarão 
altas autoridades aqui resi- 
dentes. . 

A noite a Prefeitura ofere- 
cerá à Sociedade local o Bai- 
le da Independência, no salão 
de festa do Clube Recreativo 
Tocantins. 

Verdadeira onda de descon- 
tentamento reina no meio co- 
mercial de Porto Franco depo- 
is da passagem por ali de um 
"comando" da Secretaria da 
Pazenda do Maranhão. É que 
práticamente a totalidade das 
casas comerciais daquela pra- 
ça foi multada em quantidades 

que variam, segunda informa- 
ções prestadas à reportagem, 
entre 300 a 27 mil cruzeiros. 
Como sempre acontece nes- 
sas ocasiões, a ação fiscal 
vem redundado em reclama- 
ções, repercutindo até na cam 
panha eleitoral que ali come- 
ça, entre alas do partido go- 
vemista. 

ciclo, especialmente, dos co- 
légios locais e de cidades 
visinhas que se inscreverem 
a tempo. 

Para que o Campus e 
a Secretaria Municipal de E- 
ducação tenham elementos 
para o planejamento do cur- 
so as inscrições já se en- 
contram abertas naquela re- 

partição municipal, sob dire 
ção do sr. Itapoan Martins' 

Todos os professores 
que freqüentarem com apro- 
veitamento êsse curso rece- 
berão da Universidade do Pa- 
raná um diploma que logi- 
camente poderá ser recon- 
hecido pelo Ministério da 
Educação. 
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EDITAL DE LEILÃO 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito 

da la. Yara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, 

na íorma da lei etc. 

FAZ saber aqs que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiyerem ou interessar possa que, no dia 12 de 
setembro vindouro, às 10 horas na sala das audiências des- 
te Juízo, Des. Tácito Caldas, à Tray, Urbano Santos, desta 
cidade, sob a presidência deste Juizo e pregão do Porteiro 
dos Auditórios, serão levados a venda e arremataçâo os bens 
penhorados a RAIMUNDO GOMES DA SILVA, na ação exe- 
cutiva que lhe move o BANCO DO BRASIL S.A., Agência 
em Imperatriz, a quem mais der e maior lanço oferecer, os 
seguintes bens avaliados por Cr$ 22.000.00, a saber: uma gle- 
ba de terras com 1.000 hectares, dentro de uma gleba ma- 
ior de 5.582,50 hectares, no lugar denominado Varjão, mu- 
nícipio de João Lisboa, transcrita sob n0 4.821, às íls. 23 do 
Livro 3-E do C.R.t, desta Comarca, com 200 tarefas de ca- 
rim e uma parte de cerca de arame em mal estado de con- 
servação. Quem, pois dito bem quízer arrematar, poderá, 
no dia, lugar e hora acima referido, com dinheiro, à vista 
ou sinal de 20% (vinte por cento), devendo neste caso iu- 
tegralizar o seu lance dentro de 48 (quarenta e oito) horas, 
sob pena de perder o sinal dado. E, para os devidos fins 
de direito, mando passar o presente edital, que será afixa- 
do no lugar de costume e publicado no semanário "O Pro- 
gresso" desta cidade. Dado e passado nesta cidade de Im- 
peratriz, aos onze dias lo mês de agosto de mil novecentos 
e setenta e dois. Ku, Ros ny da Costa Marinho Escrivão, 
datilográíei e subscrevi. 

Pr José de Ribamar Fiquene 

Juiz de Direito da la. Vara 

Está confirmada a descober- 
ta no Estado de Minas Gerais 
de uma das maiores jazidas 
de urânio do mundo, o que 
colocará o Brasil em situa- 
ção privilegiado no camno da 
energia atômica. Também em 
Minas foi descoberta grande 
juzida diamantífera nas pró- 
ximidades de Diamantina. 

xx 

Comenta-se que está nos 
planos do Governo Federal o 
aproveitamento integral do 
potencial hidroelétrica da ca- 
choeira de Santo Antônio, na 

cidade goiana de Itaguatins. 
A construção de uma usina 

naquela cachoeira beneficia- 
ria regiões de Goiás, Mara- 
nhão e Pará. 

xx 

"Cria fama e deita na cama". 
Uma equipe de topógrafos de 
Rondonópolis, Mato Grosso, 
está sendo sondada para vir 
medir terras no... vale do Pln- 
daré,. Pelas despesas que a 
vinda dessa equipe acarreta- 
ria, pode-se avaliar o poderio 
do grupe interressado na me- 
dição. 

xx 

O Partido Democrata norte- 
americano, em Convenção, 
confirmou as candidaturas Ri- 
chard Nixon e Spiro Agnew 
à reeleição para presidente e 
vice-presidente, respectiva- 
mente, daquela nação. 

GRANJA CANTO DO GALO 

Travessa Bom Futuro, 277 c/rua Amazonas Fone 939 

FRANGOS 

GALETO PRIMO CANTO 

ENTREGA A DOMICILIO DE 2a a SÁBADO 

Cüsü de Saúde S. Vicente Ferrer 

Credenciada pelo I.N.P.S. 

REPRESENTANTE 

Mold-Motores para barcas — Bombas de 
todos os tipos — Máquinas para ração — 

Moto-Serras "Homelite" 

Converse com o Ney Milhomem 

Rua Simplicio Moreira, 1740 — Fone; 341 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Noticia-se que Juan Peron 
estariá de volta à Argentina 
para disputar a presidência 
da Repáblica pelo Partido 
Justlcialista. O ex-ditador es- 
tá na Espanha, exilado. 

xx 

24 de agosto de 1.954. Sui- 
cidava-se no Palácio do Cate- 
te o então presidente Getúlio 
Dornelles Vargas, num gesto 
que traumatizou toda a Nação, 
ante a ameaça de deposição 
pelas Forças Armadas. 24 de 
agosto de 1972: nenhuma ma- 
nifestação pública cultiyando 
a memória do líder trabalhis- 
ta. 
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Transamazônica e 

Fronteira 

Divulga a imprensa sulina 
que no dia 26 o Presidente 
da República entregou ofici- 
almente ao tráfego o trecho 
Estreito-Itaituba da rodovia 
Transamazônica. 

As mesmas fontes informam 
que pela primeira vez foi al- 
cançada pela via fluvial a 
fronteira Brasil-Guiana, atin- 
gida por uma corveta da Ma- 
rinha que percorreu 800 mi- 
lhas até então inexploradas 
do rio Oiapoque. 

Mais um diretório oposicio- 
nista tragado pelo sorvedouro 
das sub-legendas. Em Grajaü, 
depois de contada como cer- 
ta a sua vitória nas urnas no 
próximo pleito, o MDB deci- 
diu não apontar candidatos 
para apoiár o arenista Hiran 
Guará que não conta com a 
simpatia da alta direção par- 
tidária naquele município. Os 
emedebistas alegam que não 
dispunham de recursos para 
enfrentar 3 candidatos arenis- 
tas e que, em contrapartida, 

Dalva morreu 

Aos 56 anos de idade, víti- 
ma de seguidas hemorragias 
provenientes de varizes no 
esôfago faleceu no Rio de Ja- 
neiro a cantora Dalva de Oli- 
veira, que marcou época no 
cenário musical do Brasil, em 
palcos, no rádio e na TV. En- 
tre as principais criações de 
Dalva de Oliveira figura "Ave 
Maria no Morro", regravada 
por vários outros cantores, 
mas sem o sucesso da primei- 
ra gravação, 

receberam garantias do can- 
didato Hiran Guará de uma 
política de harmonia e cola- 
boração com os oposicionis- 
tas, caso eleito. Num último 
esforço o MDB grajauense 
lançou candidatos à Câmara 
de Vereadores. 

Os observadores políticos 
daquele município garantem 
que o pleito será decidido en- 
tre os Srs. Hiran Guará e Al- 
fredo Falcão, filho do ex-pre- 
feito Mecenas. 

ADEU 

PARA TERÁ HEGEimOO ARROZ 

Projeto do Governo Fede- 
ral destinou a zona de Alta- 
mira, no Pará, para o maior 
centro produtor de arroz da 
região. De acordo com as pre- 
visões aquela zona receberá I 

S 

condições para uma produção 
anual de 480 mil toneladas de 
arroz, destinado na sua maio- 
ria à exportação. As primei- 
ras medidas nesse sentido já 
estão sendo levadas para o 
terreno concreto pelo Minis- 

itérío da Agricultura. 

t&buas já saiu para outras obras. O 
Ferro esta enferrujando exposto ao 
tempo. As grades para a concreta- 
gem das arquibancadas não vão en- 
ferrujar, porém vão apodrecer, se 
antesi não houver um descaminho. 

O dinheiro do MEC acabou, as 
obras do estádio pararam Conclui-se 
que o município, pelo seu gestor, não 
pretende entrar com sua contrapar- 
tida na reforma do estádio, Essa o- 
brigação seria esclusiva do MEC sem 
a devida participação do município. 
Pelo menos é isso que se deduz do 
comportamento do atual gestor ma- 
rabaense, que tem recursos para a 
construção de obras novas, mas fal- 
ta-lhe entusiasmo para a conclusão 
do estád-o "Zinho de Oliveira", tão 
reclamada pelos desportistas da ter- 
ra da castanha Nesse compasso de 
espera, a mocidade marabaense se 
vincula, cada vez mais, ao antigo 
Prefeito, certa de que na sua gestão 
tal não aconteceria. 

A devolução do estádio, mesmo 
nas condições atuais, é sugestão 
apresentada por alguns dirigentes de 
clubes. E alegam que com alguns re- 
paros e adaptações é possível a prá- 
tica do esporte e evitaria que a úni- 
ca praça, modesta embora, não vol- 
tasse a servir de picadeiro para es- 
petáculos circenses. 

Benedito Aroeira. 

ATENÇAO!!! 

Lotr ia Estadual do Maranhão 

(LOTEMA) 

Precisa-se de cambistas para 
a venda de bilhetes 
Os interessados queiram diri- 
gir-se à trav. Magalhães de 
Almeida, 45—N/cidade, 

O Carro do Presi- 

dente 

Õ Serviço Secreto americano 
acaba de confirmar a noticia di- 
vulgada pelo FORD, da cons- 
trução de um novo carro para 
o uso do presidente dos Estados 
Unidos. O fabuloso veiculo, uma 
versão altamente modificada do 
Lincoln Continental, tem inova- 
ções sensacionais: sistema de re- 
frigeração para os dois compar- 
timentos (salão e motorista), rá- 
dio-transmissor que permite fa- 
lar com todo o mundo, painel 
de instrumentos tão sofisticado 
quanto o dos aviões a jato, tan- 
ques de gasolina a prova de fo- 
go, como os dos carros de cor 
ridas. 

O preço do carro está estima- 
do em quinhentos mil dólares, 
mas não será vendido à Casa 
Branca, que pagará um aluguel 
anual de cinco mil dólares pelo 
seu uso. 

A Ford acha que o empreen- 
dimento é altamente deficitário, 
mas serve como promoção, pois 
desde 1928 são os seus carros 
que servem o presidente. 

Prefeitura Muifcípal de Impetriz 

ESTADO DO MARANHÍO 

DECRETO MUNICIPAL N° 15/72. 

O Prefeito Municipal de> de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão. cidadão Renato Cortez Moreira, no uso de suas atri- 
buições legais, etc. 

festividades com a CONSIDERANDO a programação das 
SEMANA DA PÁTRIA; 

CONSIDERANDO a necessidade de melhor orientar os des- 
locamento de veículos fóra das ruas em que se- 
rão procedido os desfiles Estudantis; 

DECRETO: 

Art. Io) Feriado Municipal no dia (5) do corrente mês, ten- 
do em vista os desfiles comerativos da Semana da 
Pátria* por estudantes deste Município; 

Art. 2o) Ficam decretado os feriados escolar nêste Municí- 
pio, os dias seis (06) e oito (08) do corrente mês. 

Art. 3o) A partir das 7:00 horas da manhã, dos dias 05 e 07 
do corrente, fica interditado o trânsito para veículos 
até o final dos desfiles comemorativos da Semana 
da Pátria. O intenerário para os referidos veículos 
nêsse período será determanado pela inspetoria de 
Trânsito deste Município. 

Art. 4o) Revoga-se às disposições em contrário. Este decre- 
to entrará em vigor aa data de sua publicação. 

Públique-se e Cumpra-se 
Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz Estado 

do Maranhão, 01 de setembro de 1.972. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 

COLUNA MARABAENSE. 

A historia de um Estádio 

(DO CORRESPONDENTE)— 
O estádio "Zinho Oliveira", de nos- 

sa Marabá, tem a sua história. Na 
gestão Pedro Marinho foi consegui- 
do o terreno, com lutas e sacrificios. 
Os desportistas marabaenses entre- 
garam a ACROB a missão de cons- 
truir, mediante convênio a praça 
de esportes. Construído o muro, a 
ACROB realizava, aos poucos, com 
a renda dos jogos, outros melhora- 
mentos, de modo a ser possível a 
prática initerrupta do esporte. 

Desse modo grandes clubes da ca- 
pital e do interior paraense tiveram 
oportunidade de exibirem-se nesta 
cidade, inclusive Remo, Tuna e Pais- 
sandú. Grandes disputas assistiu a 
população marabaense que sempre 
prestigiou o esporte-rei. 

Nomeado Prefeito de Marabá o 
Cap. Elmano Moura Melo, novas 
perspectivas surgiram para o futebol 
marabaense, cujo gestor se propoz a 
fazer a reforma geral do estádio, pre- 
parando-o para o Marabá de hoje, 
Conseguiu do MEC uma ajuda de 
CEM MIL CRUZEIROS e iniciou os 
trabalhos, em ritmo de Brasil Gran- 

de, alteando e rebocando o muro já 
existente, inicigndo o alambrado e e- 
levando, por meio de aterro, a pista 
do estádio. Adquiriu ferro, tábuas 
telhas de aluminio para a cobertura 
das arquibancadas, armazenou o sei- 
xo para a eoncretagem e tomou as 
providencias necessárias para que as 
obras não sofressem solução de con- 
tlnuidadade. O prazo para a entre 
ga seria a dia 31 de Agosto, com a 
exibição a 7 de Setembro de um gran 
de clube da capital. 

Tudo indicava que o programa se- 
ria cumprido na risca, quando acon- 
tece o pior, a demissão do Cap. El- 
mano Melo da Prefeitura de Marabá. 
Logo depois as obras do estádio fo- 
ram paralizadas. No gramado um cir- 
co exibiu-se por diversos dias, numa 
demonstração inequívoca de desin- 
teresse pelo prosseguimento dos tra- 
balhos. 

Numa reunião com o gestor ma- 
rabaense, os desportistas ouviram 
deste a desculpa de que recebera a 
Prefeitura de cofres vazios e que a 
verba recebida do MEC fora quase 
toda aplicada pelo seu antecessor. 
Daí a descontinuidade. Uma parte das 

Adeus, professor Woob, 
teu sono agora mesmo começou 
muito cêdo, 
de repente, 
a jornada, 
que a morte tão ligeira te ofertou. 

E, aqui, apenas, 
desfraldada, 
permaneçe a bandeira que fincaste 
no seio, 
no meio 
dessa estrada, 
a mostrar aos alunos 
os exemplos que deixaste. 

Foi num quarto 
com a porta travancada, 
um tiro, 
um grito derradeiro - despedida; 
para mudar, 
por um instante, o chão da vida. 
Êste chão, sendo tudo ou quase nada, 
já monótono na lida dos dias 
cedeu ao destino a tua vontade. 

Vive agora em teu sono a pedra bruta 
sob os braços da cruz altaneira; 
e a noite quando investe ele te escuta 
e se torna a mais fiel companheira. 
Então ouve-se o éco que reboa 
nos lugares por onde perco rreste: 
— o LAR, o COLÉGIO, onde os pupilos ensinava, 
a lembrança de tuda que deixaste. 

JOÃO SILVA 
Esta poesia é dedicada ao prof. "Woob Machado" que sui- 

cidouo-se no dia 24 de agosto de 1972 à noite, logo após o 
egresso do colégio onde lecionava. 

MDB Desaparece em Grajaú 

COVAP - Materiais para Construção 

Canos Galvanizados e Plásticos 

Ferro Redondo p/ construção 

Azulei os# Cerâmica 

Louça Sanitária 

Material p/ Encanamento 

Produto de Cimento Amianto 

Fôrro de Pinho e Eucatex 

Tintas Ypiranga 

Serras Braçais e Golpeões 

Motores £stacionários« Elétricos de 2 e 3 Fases 

Bombas Hidráulicas 

Ferragens em Geral 

Materiais Elétricos 

Máquina para Ração 

Revendedor do Cimento Búfalo 

Av. Getulio Vargas n.0 1037 — Esquina c/ Rua Pará — Fones: 202 e 400 — Imperatriz — MA 
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Arena de Caxias em luta 

Notícias procedentes da Ca- 
pital do Estado informam que 
em dias da semana passada 
encontrava-se na séde da 
ARENA em S. Luis a urna que 
colheu os votos da convenção 
municipal do Partido em Ca- 
xias, com votos'ainda por apu 
rar, o que contraria frontal- 
mente as instruções do TSE. 
A mesma fonte garante que 
tudo se deve à discórdia exis- 
tente naquela cidade entre 3 
alas da ARENA que, temero- 
sa cada uma delas, dos resul- 
tados da apuração balburdiou 
o conclave. até que a urna 
foi arrancada da mesa da pre- 
sidência e transportada para 

a séde partidária na Capital, 
à espera de uma solução con- 
ciliatória. Enquanto isso, a o- 
posição caxiense lançou uma 
chapa que concorrerá às elei- 
ções municipais. Afirma-se até 
que o candidato emedebista 
receberia o apoio da ala Ivar 
Saldanha, caso se veja a mes- 
ma derrotada na convenção. 

Ainda a propósito de Caxias, 
o deputado Itapary movimen- 
ta-se na Assembléia do Esta- 
do para que seja aquele mu- 
nicípio considerado estância 
hidro-mineral e lògicamente 
submetido à intervenção fe- 
deral por força da lei. 

PARA A POLICIA 

Algazarra noturna 

Moradores do trecho situado 
entre as Trav. Bom Jeous e 
Rio Branco, na rua frei noel 
Procopio e de trechos di.er- 
sos da Av. Getulio Vargas 
estão reclamando contra a 
algazarra vinda altas horas 
da noite, na primeira das ruas, 
de reuniões de empregados 
de uma empresa construtora 
e, na Avenida, de casas rotu- 
ladas com placas de "bar" ou 
"restaurante" mas que são na 
realidade, segundo os queixa- 
dores, verdadeiros "infernhi- 

nhos" onde os encontros com 
mulheres de comportamento 
duvidoso prolongam-se até 
por volta da madrugada ao 
som estridente de instrumen- 

tos de corda e de sopro, além 
do palavreado censurável em 
voz alta, sem o cuidado comi 
a próximidade de casas de 
fároilia. Na frei Manoel Pro- 
copio a algazarra vem tam- 

bém de instrumentos e sere- 
natas " prestigiadas " pelas 
companhias femininas. 

Promotor processa inspetor 

O Inspetor de Fiscalização 
Aderson Sousa denunciou ao 
Diretor de sua repartição o 
Dr. Coaracy Jorge Fonte que 
segundo ele teria pressiona- 
do o coletor de Porto Franco 
e incentivado contribuintes 

daquela cidade a não pagar 
impostos estaduais. Em repre- 
sália, o denunciado que é pro- 
motor de justiça da capital 
muniu-se de documentação e 
já contratou advogados para 
processarem em juízo o íns- 

1822 Salve Pátria! 1972 

Fé 

Trabalho 

Ordem - Respeito 

Prosperidade 

Tudo isso é - Brasill 

IRMANADOS, PREFEITURA E POVO DE 

IMPERATRIZ COMEMORAM COM ENTUSIASMO O 

SESQUICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA 

■ ■ 

V-. J 

Faça seus impres- 

sos na Tip VIOLE- 

TA. Pontualidade e 

perfeição 

petor. Igualmente, represen- 
tou administrativamente con- 
tra mencionado funcionário, 
pedindo a abertura de inqué - 
rito. 

AVANTE, BRASIL! 

Diesel Carolina S.A. 

Concessionária em Imperatriz dos produtos MERCE- 

DES BENZ e TOYOTA DO BRASIL S/A. orgulhosa- 

mente une-se à alegria do povo brasileiro pela 

passagem de sua MAGNA DATA. 

150 ANOS 

de Independência, 

Trabalho e Ordem 

J uçara Clube 

Edital de Convocação de Assem- 

bléia Geral 

O Consêlho Deliberativo do Juçara Clube, pelo seu 
Presidente, tendo em vista a necessidade imperiosa de se- 
rem reformados os Estatutos sociais e ante a renúncia da 
Diretoria eleita do Clube ocorrida em 15 de junho do cor- 
rente ano, nos têrmos do art. 35, §§ e 2o c/ c. o art. 77, 
CONVOCA todos os sócios do Clube, observado o disposto, 
do § 2o do art. 4, dos Estatutos, para a realização de uma 
Assembléia Geral Extraordinária a ter lugar em sua séde 
provisória nos dias 17 e 19 do corrente mês, em primeira 
convocação, respectivamente às 16 horas e às 20 horas des 
dias acima referidos, para tratar dos seguintes assuntos: 

a - demonstração das prestações de contas do Clube 
b - reforma dos Estatutos Sociais; e 
c - eleição e posse da nova Diretoria. 

Imperatriz, 2 de setembro de 1972 

José Delíino Sipaúba 

PRESIDENTE 

Subdelegacia 

de Entroncamento 

O Sr. Edson Pereira de Ma- 
cedo, que já esteve nesta ci- 
dade à frente da delegacia de 
polícia, chega agora à cidade 
para assumir a chefia da sub- 
delegacia do Entroncamento, 
que contará também, com po- 
liciamento que está sendo es- 
perado, A Prefeitura Munici- 
pal está encarregada do for- 
necimento de casa destinada 
à sub-delegacia policial. 

Agua no Itinga 

O Dr. Antonio Riveiro, Diretor da 
Fundação SESP esteve no decorrer 
da semana na Prefeitura Municipal 
para participar ao Chefe do Executi- 
vo que o povoado Itinga deverá ter 
inaugurado seu sistema de abasteci- 
mento de água potável dentro de 9 
dias. 

Como quota de colaboração, a Pre- 

ARENA escolhe 

La Rocque 

BRASÍLIA, |Suc] — O deputado 
Henrique La Rocque foi escolhido 
pela bancada federal da ARENA do 
Maranhão para disputar a eleição 
para o Senado em 1974, na vaga que 
se abrirá com o término do mandato 
de Clodomir Millet, O próprio go- 
vernador Pedro Neiva coordenou os 
entendimentos, com o apoio do grupo 
que o apoia — senadores José Sarney 
e AUxandre e Costa e deputado 
João Castelo, Pires Saboia, Eurlco 
Ribeiro Ribeiro e Américo de Souza. 

Antes da reunião da bancada, o 
senador Clodomir Millet denunciará 
ao governador que não iria disputar 
a reeleição. Pedro Neiva, por sua 
vez informou que não sairia antes 
de concluir seu mandato de gover- 
nador para pleitear a vaga no Sena- 
do, devendo permanecer no cargo até 
o último dia. 

feitura concordou em transportar pa- 
ra aquele povoado o material neces- 
sário à instalação. 

Ainda sôbre o Itinga, está prevista 
para hcje a chegada do motor desti- 
nado ao fornecimento de luz, com 
previsão para o mês de setembro. 
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O Príncipe e o Sesquicentenário da 

Independência 

FRANCISCO ROSAS 

Livrar-se do domínio de ou- 
trem a exemplo do que ocorre 
com quase todos, é fácil suben- 
tender-se que estamos partindo 
para uma espontânea condição 
de opinião e pensamento. Ten- 
tarmos nos libertar das garras 
de alguém ou ^deixarmos de vi- 
ver sob a tutela de quem quer 
que seja significa, logicamente. 
INDEPENDÊNCIA. 

Evidentemente, no momento, 
tal expressão não bastaria para 
falar da INDEPENDÊNCIA do 
Brasil. Aquela que Dom Pedro, 
em desobediência aos decretos 
portugueses, quando estes dizi- 
am processar alguns Ministros 
do Imperador e exigiam sua 
submissão às Cortes de Portu- 
gal, deliberou-se, já que a con- 
quista de tão abençoada terra 
custara milhares de sacrifícios, 
a transformar nosso Brasil num 
Brasil INDEPENDENTE; num 
Brasil em que os brasileiros pu- 
déssemos dar nossas vidas em 
prol da contínua liberdade; num 
Brasil em que passássemos a pos 
suir as mesmas idéias, as mes- 
mas palavras, os mesmos direi- 
tos; num Brasil forte, belo e 

grande, onde seus filhos, a par- 
tir de então, pudéssemos culti- 
var a justiça. NUM BRASIL 
REALMENTE INDEPENDENTE 

À proporção que Portugal sa- 
crificava e infamava os brasi- 
leiros, aumentavam-se, em con- 
sideráveis proporções, os desen- 
tendimentos politicos, conduzin- 
do-nos, em passos bem resolutos, 
à luta pela liberdade; o Impe- 
rador DEFENSOR PERPETUO 
DO BRASIL, já havia se torna- 
do célebre pelos ditos históricos 
"COMO E PARA O BEM DE 
TODOS E FELICIDADE GE- 
RAL DA NAÇÃO, DIGA AO 
POVO QUE FICO"; Portugal, 
em represália, fazia-nos aumen- 
tar as torturas. 

É que à maneira de homem 
valente e ao lado de inigualável 
ato democrático, Dom Pedro 
desrespeitara até a morte e pro- 
clamara a INDEPENDÊNCIA. 

Foi lá, caros compatriotas. Foi 
lá, às margens do IPIRANGA 
que se registrou a fase de maior 
ênfase na história do Brasil. A 
agressão feita aos portugueses 
não lhes conferia muito bem um 
ultraje, concientizava-os, ape- 

% 

à 

1 

<<? 
r 

71 
m 

% 

li 
DAS 

C_JC 

m 
v- 

ÍO 
CD 

* a CjO 

% 

nas, de uma liberdade jamais 
traçada nos planos governamen- 
tais daquela Côrte, porque jul- 
gavam não existir memórias 
tão evidentes no Brasil de en- 
tão. 

Nosso Brasil de hoje não é 

mais aquele onde reinava um 
sistema de monopólio, nem, so- 
bretudo, uma simples forma de 
governo, mas um Brasil que é 
o próprio berço dos seus filhos... 

Dessa maneira, são justas as 
emoções que assaltam jubilosa- 

Tintas, verni- 

zes Material 

Elétrico, Fer- 

ramentas, 

Miudesas em 

geral e tintas 

para auto- 

móvel 

Tudo com ma- 

ior sortimento 

e melhores 

preços 

mente aos corações dos brasi- 

leiros* é exatamente quando 
conferimos o centésimo quin- 
quagásimo aniversário ou seja 
"O SESQUICENTENÁRIO DA 
NOSSA INDEPENDÊNCIA". 

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 — 
IBORATÒniO DE ANÁLISES LÍNICAS: 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 dos olhos e receituario de oculos. 

Dr. Sebastlilo Saldanha traiamenlo medico e cirurgia de uretra-prosiala e Bexiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

O VIL Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR - I t-Fone 278—linpernlriz—Ma. 

C Q.C. 06 - 146 - 24 — „ Insc. Est. 14203.5006 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLINICA GERAL--CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RABO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

FARMACIA DOS BONS REMEDIOS 

O "Francisquinho" 

Agradece a sua visita mesmo sem compromisso. 

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

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, n9 933 — Fone: 476 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 

INGLÊS 

Ensina-se, para tôdas as 

finalidades. 

Trav. João Lisboa, 853 

! 
INSTALAÇÕES GERAL 

RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 
Rua Maranhão. 566 — Imperatriz 

RRMRZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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Recado à Policia 

Comerciantes destituídos de qualquer noção de civismo, na sua maioria estran- 
geiros, costumam em Imperatriz escancarar as portas de seas estabelecimentos nos dias 
em que as atividades comerciais são proibidas. Os fiscais municipais são impotentes 
na repressão ao ^buso. 

Seria louvável que ao menos no dia de hoje a polícia fizese ver a êsses ga- 
nanciosos comerciantes que as leis são feitas para serem observadas. 

Notícias não oficiais anun- 
ciam que dentro de breve se- 
rá feito o posteamento que 
levará a rede elétrica da CE- 
MAR até à torre da EMBRA- 
TEL na morro do Bate-Saco. 
Êsses postes, garantem as m- 
tícias, seriam aproveitados 
para o suporte também dos 

cabos destinados à ligação do 
serviço interurbano de tele- 
fones, unindo a torre à cabi- 
na instalada na cidade. 

Êsses trabalhos seriam a- 
celerados a partir do dia 25 
quando a cidade contará com 
o fornecimento initerrupto 
de energia elétrica. 

Roubaram a Virgem do Leite 

A imagem de Nossa Senho- 
ra dos Lactantes, também 
chamada Na Sra. do Leite, ava 
liada em cr$ 1.000.000,00 ioi 
roubala no fim da semana pas 
saaa da Capital de um dos co- 
légios salesianos de Belém. E 
esculpida em cedro e foi tra- 
zida para o Brasil há 300 anos 
pelos salesianos. E' a única 
imagem que apresenta a Vir- 
gem com o seio exposto, a- 
mamentando o Menino Jesus. 

No gênero, é uma raridade, 
sendo inclusive visitada há 
dois anos atrás pelo Presid. 
Médici, numa de suas estadas 
em Belém. Os padres proprie- 
tários da imagem acreditam 
que o roubo se tenha dado 
sob a orientação de alguém 
rico e maníaco colecionador 
que por outro meio não con- 
seguiria obter a posse da mes- 
ma. 

Acompanhado de técni- 
cos da entidade financia- 
dora da CODERMA, este- 
ve na Prefeitura Municipal 
o Sr. Luis Raimundo, dire- 
tor daquele órgão estadu- 
al. Juntos, fiscalisram an- 

tes a rodovia João Lis- 
boa imperatriz. 

O diretor da CODEREa 
afirmou ao prefeito Rena- 
to Moreira que a estrada 
Imperatriz-Cidelândia te- 

rá seus trabalhos reini- 
ciados ainda êste ano. 

Ao contrário do que se 
afirmou antes, alegou o 
Eng0. Luis Raimundo que 

a continuidade dos ser- 
viços não será dificulta- 

de se a verba devida pe- 
la Prefeitura para essa 

construção vier do Fundo 

Rodoviário e não do Fun- 
do de Participação. O es- 
sencial é a garantia do 
pagamento. 

AVISO 

A TELEFÔNICA DE IMPE- 
RATRIZ avisa que em vir- 
tude do desfile de 7 de Se- 
tembro, do qual participarão 
todos os empregados da Com- 
panhia, os telefones não fun- 
cionará das 6 às 13 horas. 

Humor Negro... 

Comenta- se na ruas de 
Imperatriz que a CEMAR to- 
maria posição contra o Ser- 
viço de Trânsito Municipal. 

A piada, embora de mau 
gosto "reflete bem o estado 
de espírito popular: E que 
freqüentemente os postes da 
CEMAR estão sendo que- 
brados por carros desgover- 
nados. E' como os postes são 
de preço elevado, diz o po- 
pulacho que a CEMAR está 
faturando em Imperatriz mui 
to mais com a "venda" de 
postes quase diarias do que 
com a arrecadação das taxas 
sobre a energia que fornece. 

Advogada morta 

em acidente 

Notícia de Tocantlnópolis informa 
a morte, domingo passado,da advo- 
gada Rosa Morais, filha do ex-pre- 
feito e ex-coletetor de rendas esta- 
duais Floriano Morais, de Itaguatins. 
Rosa bacharelou-se em 1971 pela 
Faculo'ade de Direito da Universida- 
de Federal de Goiás e voltou para 
o norte, abrindo escritório na cida- 
de onde faleceu trágicamente. Se- 
gundo a reportagem está informada, 
a advogada participava de um pic- 
nio em companhia de famílias co- 
nhecidas, e vinha à cidade para com- 
prar carne para um churasco. 

A caminho, seu Volks tombou es- 
petacularmente e quando chegou o 
socorro já estava ela sem vida. com 
fratura do pescoço. Uma senhora 
que viajava em sua companhia es- 
tari? com desvio na espinha dorsal, 
hospitalizada. 

O pai da inditosa advogada é atual- 
mente candidato único a prefeito 
de Itaguatins. 

NA POLICIA 

flPREH) COIT 

Avaliado em alguns milha- 
res de cruzeiros fai apreen- 
dido pela polícia local e en- 
caminhado à Mesa de Ren- 
das Estadual um contraban- 
do de tecidos e confecções. 

A polícia não revelou ain- 
da os nomes dos implicado. 

2 Mortos pelo Trânsito 

Dois homens e uma me- 
nina foram vítimas esta se- 
mana do tráfego de veículos. 
Um deles tombou do alto da 
carga, na rodovia Belém-Bra- 
sília; o segundo foi colhido 
por uma Korobi, na Av. Ge- 
túlio Vargas; e a garota que 

está hospitalizada em esta- 
do grave foi colhida também 
na Avenida quando retorna- 
va ao lar depois de partici- 
prr do desfile do dia 5. Um 
poste pa CEMAR foi dolhi- 
do pelo mesmo carro que a- 
tropelou a menina, ficando 

danificado. Os 3 motoristas 

envolvidos foram autuados e 

se defendem mediante o pa- 
gamento de fiança, exceção 

feita ao primeiro que socor- 
reu a vítima no ato, embo- 

ra já inutilmente. 

SOCIAIS LAMARTINE 

"Haveis aceitado a desonrar para 
evitar a gurra. 

Tendes, já. a desonra e tereis a 
guerra, apesar de tudo." 

(Winston Chuchllli 
SIDNEY VIEIRA 

Dia 3 p. findo, esteve anlversari- 
ando o jovem Sidney Valadares Vi- 
eira filho do casal José Vicencla) Ma- 
tos Vieira. Sidney que tem tendên- 
cias jornalísticas, alem da prática já 
está recebendo lições de Curse de 
Jornalismo por correspondência e 
promete muito em breve, lazer par- 
te do corpo de redatores d'0 Progres- 
so. Muito bem Sid, e... parabéns. 

V 
Sete de setembro: GRANDE ORI- 

ENTE DO MARANHAO ESTARÁ 
ANIVERSARIANDO A Loja Gran- 
de Oriente do Maranhão estará em 
festa no próximo dia sete, É que na- 
quela data alem das festividades do 
sesquicentenárlo da Independência 
do Brasil, estará completando mais 
um ano de fundação. 

☆ 
Seguindo para salinas a famosa 

dupla Rubens Lima-Alcldes Miran- 
da, Pretendem demorar até 
dia 10, Cuidado Miranda... O profes- 
sor Rubens é macaco velho. 

☆ 
Conforme estava programado che- 

gou a terra de Frei Manoel Procópio 
os primeiros universitários da Cam 
puns Avançado Equipe de Arquiteto 
e Urbanismo. São os Jovens; Sérgio 
Paulo. Muro Ghelfi, Ademar Meis- 
sner, Everson Aorozowski, Laércio 
Euiz e Ricardo Hapner. 

O ELITE BAR, um dos melhores 
ponto da cidade tem dado um colo- 
rido todo festivo na semana da Pá- 
tria. 

(ao João Domingos nossos Para- 
béns.) 

☆ 
Retorno de São Luiz acompanhado 

de sua esposa o bacharel Francisco 
Florimar Almeida. 

Dr. Florimar é novo delegado de 
nossa terra. 

☆ 
E por falar em delegado o Entron- 

camento tem nova delegacia quem 
vai responder é o delega io Macedo. 

☆ 
A Administração Municipal está de 

parabéns. E que o motor de luz do 
Itinga termina de chegar. 

& 
Esta' aniversariando hoje as ra. 

Maria Dias Araújo, mãe da Srta. Di- 
vina da TELMA. 

A Sra França Masquita Almeida 
e o casal Jurivé-Leonor Mrcedopla- 
nejaram para o dia 1 desta a come- 
moração festiva da passagem dos 15 
anos de sua neta a sobrinha Jue- 
misse, terceiro-anista do Ginásio Ber 
nardo Sayão. Tod via, doença em 
pesoas da farnilia impediu a come- 
moração que fica assim para outra 
data. A Juju, todavia, recebeu o 
carinho e parabéns de seus familia- 
res e amigos 

Retornou da terra de Iracema a 
srta. Euda Marinho Rocha. 

Comenta-se que em farnilia que 
Euda em terra Cearense estava cui- 
dando das compras do enxoval... 

CARLOS VIEIRA 

Anlversariou ontem, o sr. Antonio 
Carlos Vieira, ativo gerente da Ti- 
pografia Violeta desta cidade. Ao 
Carlos como é conhecido, nós que 
fazemos of "O PROGRESSO", para- 
benisamos. 

V 
Ixiblndo um um lindo carrão che- 

gou de Brasília o Sr. Antonio Cario" 
Rodrigues' gerente do Banco do Es- 
tado do Maranhão. 

V 
Também de regresso a nossa terra 

o Sr. Vallace gerente do Banco do 
Brasil S.A 

O sr. Vallace acompanhado de sua 
esposa estavam na Capital Gonçal- 
vlna visitando e amigos, durante o 
sua ausência os amimatis silvestres 
tiveram descanso... 

☆ 
Esteve anlversáriando na semana 

que passou o principezinho Guimer- 
clndo Milhomem Neto, fijho do ca- 
sal Moaclr (Hildinêl Milhomem. 

Parabéns 

O Grupo Escolar Gov. Archer, ter- 
mina de receber do Ministro de 
Educação e Cultura Jarbas Passari- 
nho nma linda banda, solicitada por 
sua Dire'ora sra. Hildenê Herênio 
Milhomem, 

Parabéns. 

Registramos com prazer o aniver- 
sário da Sra. Eloisa G. Pereira, es- 
posa do nosso amigo Floriano Perei- 
ra, também do seu herdeiro Floriano 
Pereira Filho, transcorrido dia 27 e 
22 respectivamente. Nossos Para- 
béns. 

V 
Aniveriou dia 22 o jovem Helton 

Valcacer da Silva, atualmente resi- 
dindo em Brasília, mesmo de longe 
nossos parabéns. 

☆ 
Recebemos do nosso amigo Dr. 

Edimilson Moreira Veras a sugestão 
que acataremos e passaremos a ado- 
tar: "Não diga moro em Imperatriz. 
Diga sou hospede oficial da rainha". 

Diga-se de passagem o Dr. Edimil- 
son é hospede dos quais a rainha 
se orgulha de ter. 

A Prefeitura Muncipal de Impera- 
triz' através da Secretaria de Edus 
cação e Cultura, está ultimando os 
preparativos para as festas alusivar 
a SEMANA DA PATRIA no ano do 
SESQUISENTENÂRIO DA INDE- 
PENDÊNCIA DO BRASIE. 

As Srt?s. Júlia de Almeira Ribei- 
ro e Lúcia Pachêco, são as coorde- 
nadoras dos desfiles das Escolas 
Munictpais. 

Sociedaile Civil presta assistência 

A SERME, sociedade civil 
para fins dos benefícios de as- 
sistência médica, acaba de 
escolher seu representante 
nesta cidade, para o que este- 
ve nesta cidade o sr. Raul 
Roulien Chagas, seu Diretor- 
Presidente. 

Com o pagamento de módi- 
cas mensalidades, os sócios e 
seus dependentes terão aque- 
les beneficies e mais ainda o 
que se refere a assistência 
médica o auxilio funeral, van- 

tagens que poderão usufruir 
gratuitamente e de imedito 
tão logo se admitam median- 
te o pagsmento da primeira 
prestação. Em Imperatriz, a 
sociedade contará com a to-? 
talidade da classe médica, ex- 
clusive dois profissionais, e 
em S. Luiz a sociedade dis- 
põe do concurso de 57 médi- 
cos para todas as especiali- 
dades, cujos serviços poderão 
ser solicitados pelos associa- 
dos em Imperatriz, caso ne- 
cessitem. Maiores esclareci- 

mentos poderão ser fonecidos 
pelo canfrade Hélius de Mon- 
ção, no Escritório "Rubens 
Lima", a quem o SERME cre- 
denciou seu agente local. 

A ALIANÇA GAÚCHA-COM- 
PANHIA DE SEGUROS GE- 
RAIS, aviso ao publico em ge- 
ral que está funcionando o 
seu escritório com todos os 
ramos de seguros na Av. 
Getulio Vargas 865, atenden- 
do a qualquer hora dia; sen- 
do gerente o Sr. Martinho Al- 
ves de Castro. 

V ARIG 

Novo horário em vigor desde 
19/09/72; 

Sentido Sul/Norte terças e 
sextas 15,30 horas 

Sentido Norte/Sul Quartas e 
Sabados 11,00 horas 


