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SOCIAIS LAMARTINE 

PENSAMENTO DO DIA: 
"Una sa" us victis, nullam sperare 

salutem" 
(Umá só salvação resta aos venci- 

dos; 
Perder de salvação toda esperan- 

ça.) (Virgíliol 
☆ 

Dia vinte e nove, esteve trocando 
de idade, a sra. HildenÈ Herenio Mi- 
Ihomem, esposa de nosso amigo Moa- 
clr Milhomem. 

Dona Hildenê foi homenageada por 
suas colegas e por seus alunos. 

A professora Hildenê nosso para- 
béns. 

Visitando correligionários, encon- 
tra-se em João Lisboa o Deputado 
Federal Nunes Freire. Como sabe- 

' mos, Nunes Freire apoia a chapa 
encabeçada pelo Sr. Nestor Milho- 
mem. 

☆ 
Regressou de Brasília onde trata- 

va de assunto de interessè do Mu- 
nicipio, o sr Renato Moreir.a Prefei- 
to Municipal. 

Segundo fomos informado, o MEC 
liberará dentro de poucos dias, ver- 
ba para construção do Ginásio Dor- 
gival Pinheiro. 

Parabéns pela proveitosa viagem. 
★ 

Viajendo para Fortaleza o Sr. Pe- 
dro'Américo, Presidente da "TELIM- 
SA," na capital Alencarina. O Sr. 
Pedro Américo cuida de interesse da 
Empresa de que é presidente. 

Aniversáriou no dia 29 passade a 
Sra. Terezinha Moreira Santos, es- 
posa do nosso amigo Roberto San- 

ao casal nossos parabéns. 

Na semana que passou, osteve tro- 
cando de idade a pricezinha Angela 
Eliane, Filha do casal, Antônio (Eva- 
na) Lima Férreira 

Parabéns 

CÉLIA DENISE 
Soprou oito velinhas no dia 29 p/ 

passado a princesinha Célia Denise, 
filha do casal, Renato (Diva) Cortez 
Moreira, i 

Ao casal nossos parabéns. 
☆ 

Viajando para Belem o Jovem 
Ademar Freitas 

Na capital Marajoara, o jovem Ade- 
mar cuida de negâcios particulares. 

☆ 
Esteve em IMPERATRIZ o Secre- 

tário de Segurança do Estado, Cel. 
Paulo Maranhão Ayres. Na terra de 
Frei Manoel Procópio, entrou em 
contato com o Prefeito Renato Mo- 
reira ns sentido de normalizar o trân- 
sito Municipal. 

PERIGO À VISTA 
A dupla Rubens Lima e Alcides 

Miranda novamente em ação. O pro- 
grama: Belém. O pretexto: círio de 
Nazaré. A realidade: praia e outras 
coisinhss. A conclusão: volta de via- 
gem sujeita a cabos de vassouras e 
outros instrumentos contundentes. 

(PS - o "furo de reportagem'' é do 
Jurêdo.) 

E 

O juiz da 33a. zona eleito- 
ral julgou improcedente a im- 
pugnação oferecida pela 
ARENA aos registros dos can- 
didatos emedebistas José Go- 
mes de Arruda, para prefei- 
to, e Pedro Ribeiro Gonçal- 
ves, para vice-prefeito. 

Durante a fase de instru- 
ção a parte impugnante não 

Professores 

vão voltar 

Portaria do Secretário de 
Educação do Estado determi- 
na a voita a seus respectivos 
lugares, a partir de 27 último, 
de todos os professores esta- 
duais que estão à disposição 
de outros setores da educa- 
ção pública ou estabelecimen- 
tos de ensino para onde fo- 
ram designados. - Alega o Se- 
cretário que a medida foi for- 
çada pelas precárias condi- 
ções de funcionamento de co- 
légios primários da capital e 
do interior do Estado. 

produziu as provas do que 
alegou; as testemunhas ouvi- 
das unânimente favoreceram 
a parte impugnada ao nega- 
rem a veracidade das alega- 
ções contra os candidatos do 
MDB. 

Não houve recurso da deci- 
são que mandou fazer os re- 

E a Agua 

nào veio 

Comemorando o 6o mês de 
falta de agua na cidade, sem 
que o S.A.A.E. se pronuncie a 
respeito quanto às providencias 
que estariam sendo tomadas 
para normalizar o abasteci- 
mento que lhe compete, publi- 
camos abaivo os versos «pé- 
quebrado», do nosso colabora- 
dor Jurêdo, um dos saudosis- 
tas do banho de chuveiro que 
costumava tomar nos bons 
tempos : 

I 

Todo mundo quebrou casa 
Todo mundo comprou cano 
Fez valeta, comprou pia 
Todo mundo foi no et.gano 

II 
Todo mundo enfrenta a fila 
Todo mundo vai cobrado 
Todo mundo paga a água 
Todo mundo foi logrado 

III 
A louça suja está na pia 
O menino está sujo. com fome 
A roupa suía está no tanque 
Mas a água. .. essa some 

IV 
O mestre explica o ponto 
O fiscal que multa justifica 
Tudo tem explicação 
Só o S.A.A.E. não se explica 

V 

O avião desce na pista 
No porto o barco chega 
Tudo chega a seu destino 
Sõ a água é que não chega. 

— o— 

Dio o S.A.A.E. que "água ca- 
ra é aquela que não se tem". 

De acordo. A nossa está ca- 
ríssima. 

rgistros. A defesa esteve a ca- 
go do Sr. Jurivê de Macedo. 

COLUNA DA ARENA 

RESPONSABILIDADE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL 

Meu prezado e caro amiBo Proí. Benedito Batista 

SAUDAÇÕES 

Peço levar ao conhecimen- 
to dos amigos da ARENA que 
nada do que foi dito pelo MDB, 
no ultime domingo, através 
do jornal merece ser levado 
em consideração. Estou com 
os meus velhos amigos e au- 
torizo o PARTIDO, através de 
sua pessoa, publicar no mes- 
mo jornal a seguinte resposta: 

Venho por meiojdo jornal 

"O Progresso" comunicar aos 
meus amigos de Açailândia e 
a todos que acompanham a 
ARENA, que a minha adesão 
para o MDB, publicada no úl- 
timo número deste jornal, foi 
mais uma manobra escusa dos 
nossos adversários que pro- 
curaram me pressionar econô 
micamente. Cheguei a bssinar 
documento, mas apenas fui 
vitima das artimanhas dos 
nossos adversários. Reafirmo, 

COLUNA DO MPB 

[RESPONSABILIDADE DO DIRETÓRIO MUNICIPAL] 

A Colocação na Chapa 

De acordo com o sorteio procedido pela Justiça Elei- 
toral, o primeiro nome na cédula (chapa) para prefeito é 
o do emedebista JOSÉ GOMES DE ARRUDA; o candidato 
da ARENA terá seu nome colocado no meio e o terceiro 
nome é o do nosso correligionário UBIRAJARA PARREIRA. 
O eleitor emedebista tem assim duas oportunidades para o 
voto certo: ou em JOSÉ GOMES ARRUDA ou em UBIRA- 
JARA PARREIRA. E quem luta em duás frentes não perde 
uma batalha. ' 

Atenção, amigo eleitor: você não poderá votar ao mes- 
mo tempo nos nossos dois candidatos. Vote em apenas um. 
ou JOSE GOMES ARRUDA ou UBIRAJARA PARREIRA. Se 
você votar nos dois as mesmo tempo o seu voto estara 
perdido. Lembre-se bem: vote em apenas um dos nossos 
candidatos ou no primeiro ou no terceiro da chapa. 

Os Nossos Candidatos 

Na sub-legenda 1 temos para prefeito UBIRAJARA 
PARREIRA, jovem industrial de grande projeção nos meios 
sociais e comerciais da cidade. 

A sua vitória na vida industral e comercial é a prova 
melhor de sua capacidade como administrador. Seu compa- 
nheiro de chapa é o comerciante PEDRO RAMOS ROCHA, 
lider interiorano e alto comerciante, também um vitorioso 
na administração de seus negócios e menbro importante da 
sociedade local. Na sub-legenda 2 temos para prefeito JO- 
SÉ GOMES DE ARRUDA, ex- Secretário de Administração 
Municipal, posto que projetou nos meios políticos pelo acer- 
to das decisões e equilibro com que se portou. Também 
moco e dinâmico. Sua companheira de chapa é a consagra- 
da médica RUTH NOLETO, mineira que conquistou Impera- 
triz com a sua simpatia e capacidade profissional. E uma 
lutadora que nos acompanha em todas as jornadas políticas. 

Os nomes do vice-prefeito, amig^ eleitor, não apare- 
cem na chapa; mas se você pretender votar em PEDRO RA- 
MOS, faça o "X" no terceiro quadro da chapa, o quadro de 
UBIRAJARA PARREIRA; e se quiser votar na Dra. Ruth, 
faça o "X" no primeiro quadro da chapa, o quadrinho do 
JOSE GOMES ARRUDA. Em qualquer deles você estará a- 
certando pois estará votando no MDB. 

OS NÚMEROS DOS VEREADORES 

Quando' você for votar para vereador não vai encon- 
trar o nome dele na chapa. Nem preçisa escrever o nome 
de seu candidato à Câmara. Cada um deles tem um núme- 
ro dado pela Justiça Eleitoral. Basta assim que você mar- 
que na chapa a sigla do Partido MDB e o número de seu 
candidato preferido. Os nossos candidatos receberam esses 
números: Pedro Ribeiro Gonçalves ne 2211 - Francisco Frei- 
tas Filho 2201 - Raimundo Herenio Ribeiro 2209 - Raimundo 
Pereira Lima 2217 - Nelson Martins Bandeira 2203 - Lenir 
( candidata de Açailândia) 2207 - Haroldo (da Cidelândia)2210- 
Etevaldo Moreno 2216 - Raimundo Gome (de Coquelân- 
dia) 2205 - Fernando Aquino 2212 - Mário Brandão 2204 - Fran- 
cisco Paulo Almeido 2215 - Manoel 2206 - Bernardo Rios 2214 - 
Humberto 2208 - Eletício (do Itinga) 2202 e Raimundo Fer- 
reira Lima 2213. 

fluxumii de coHiiLinr 
Precisa-se de auxiliar de con- 

tabilidade, com os seguintes co - 
nhecimentos; 

Çontrôle de I Ç M 
Çontrôle de I P I 
Çontrôle de Çaixa 
Datilografia 
Redação Própria 

Os interessados deverão se 
apresentar para teste na Comex, 
no km. 602 BR-010 (ao lado 
da ÇEMAR), no horário de 14:00 
do dia 25 do corrente. 

Não se apresentar sem que 
tenha os conhecimentos requi- 
sitados. 

A Gerência 

BARTOLOMEU BARROS 

Completa hoje mais um ano de 
proveitosa existência, o sr. Bartolo- 
meu Barros (Bartú) abastado fazen- 
deiro neste menicipia e pessoa bas- 
tante relacionada nos meios sociais 
e comerciais de Imperatriz. 

Ao Bartú, nossos parabéns. 

no entanto, que agora, mais 
do que nunca, estou firme 
com a ARENA, meus candi- 
datos são; XAVIER E IVAN 
para Prefeito e Vice respec- 
tivamente e Manoel Januário 
para Vereador. 

Açailândia, em 27 de setem- 
bro de 1.972. 

COVAP - Materiais para Construção 

Canos Galvanizados e Plásticos 

Ferro Redondo p/ construção 

Azulejos, Cerâmica 

Louça Sanitária 

Material p/ Encanamento 

Produto de Cimento Amianto 

Fôrro de Pinho e Eucatex 
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Tintas Ypiranga 

Serras Braçais e Golpeões 

Motores Estacionários, Elétricos de 2 e 3 Fases 

Bombas Hidráulicas 

Ferragens em Geral 

Materiais Elétricos 

Máquina para Haçâo 

Revendedor do Cimento Búíalo 

Av. Getnlio Vargas n.0 1037 — Esquina c/ Rua Pará — Fones: 202 e 400 — Imperatriz MA 
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EDITAL DE PRAÇA 

O Doutor José Delfino Si- 
paúba, Juiz de Direito da 2a. 
Vara da Comarca de Impera- 
trez, Estado do Maranhão, na 
forma da Lei, etc. 

FAZ SABER aos que o pre- 
sente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interes 
sar possa que, no dia 5 (cin- 
co) de Outubro vindouro, às 10 

(dez) horas, na sala do Fórum 
deste Juízo à Travessa Urba- 
no Santos no prédio da Pre- 
feitura Municipal desta cida- 
de, sob a presidência dêste 

Juízo e pregão do Porteiro dos 
Auditórios, serão levados a 
venda de arrematação os 
bens penhorados a NAGELO 
FERREIRA LIMA, na Ação 
Executiva que lhe move JO- 
ÃO LEOCÁDIO ALVES, a 
quem mais der e maior lan- 
ce oferecer acima da a valia- 
çâo de Cr$ 1.800,00 (hum mil e 
oitocentos cruzeiros), no se- 

guinte imóvel: "UM TERRE- 
NO nesta cidade à rua Ama- 
zonas com a Travessa Dr. An- 
tônio Miranda, medindo 10,00 

(dez) metros de frente por 
130,00 (cento e trinta) laterais 
e 10,00 (dez) ditos de fundos; 

limitado a direita com a mes- 
ma Travessa Dr. Antônio Mi- 
randa e a esquerda com ter- 
reno de Domingos Rodrigues 
de Carvalho, frente para o 
Sudoeste e fundos para o Nor- 
deste, conforme têrmo de a- 

íoramento n^ 1.546 da Prefei" 
tura Municipal e registrado 
sob. n0 4.145. Que, pois, dito 
bem quizer arrematar, pode- 
rá, no dia, hora e lugar acima 

referido, com dinheiro â vista, 
ou 3 sinal de 20% (vinte por 
cento),devendo neste caso in- 
tegralizar o seu lance dentro 
de 48 horas (quarenta e oito) 

horas, sob pena de perder o si- 
nal dado. E, para os devidos 
fins de direito, mando passar 
o presente edital, que será fi- 
xado no lugar de costume e 
publicado no semanária "O 
PROGRESSO" por 3 (três) 
vêzes nesta cidade. Dado e 
passado nesta cidade de Im- 
peratriz, aos 13 dias do mês 
de setembro de 1.972. 

Eu, Rosseny da Costa Mari- 
nho, Escrivão substituto dac- 
tilografei e subscrevi. 

Dr. José Delfino Sipauba 

Juiz de Direito da 2a Vara. 

O povo reclama: 

Poeira estraga mercadorias 

Em nota encaminhada à 
redação, comerciantes e do- 
nas de casa moradores no se- 
tor do Entroncamento da Av. 
Dorgival Pinheiro de Sousa 
solicitam providências da au- 

toridade competente para 
minorar os estragos de mer- 
cadorias e o surto de gripe 
surgidos no bairro desde a 

implantação do sistema de 
mão única para veículos na- 
quela artéria pública. Ale- 
gam que com o desvio para 
a Dorgival Pinheiro de todos 

os carros que demandam o 
centro da cidade uma nuvem 
permanente de pó paira so- 
bre a Avenida, causando mal 
estar e prejuízos aos comer- 
ciantes. Não pretendem os 

moradores a renovação da 
medida do Trânsito; desejam 
todavia que se adote no se- 
tor um serviço de borrifagem 

de água pelo menos duas vê- 
zes por dia, visando a dimi- 
nuição da poeira. 

Com vistas à Prefeitura e 
ao Trânsito. 

HOSPITAL STA. TEHEZA 

(CREDENCIADO PELO IN P S) 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LAQORATORIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

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 

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. — Não esqueçam, fica na 

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

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

b PROGRESSO 
j —  . 

Fundado em 3 de maio de 1970 
Registro n® 136 

Díretor-Proprietário 
José Matos Vieira 

Diretor e Kedator-Cheíe 
Jurivê de Macêdo 

Colaboradores 
Mario Mazzini 

• TIRAGEM 

1500 Exemplares 
Número avulso : 0,50 

» atrazado: 0,60 

assinatura anual 80.00 
• semestral 12,00 

Redação e Oficinas 
Rua Simplicio Moreira, 1679 

A direç&o não assume responsabili- 
dade por conceitos emitidos em artigos 
assinados e .nem devolve originais 
mesmo não publicados 

Helfipcãn não i mais piolileina 

GeDdeiras, Ar condicionado, 

sorveteira, balcão frigorífico, 

camara fria, etc. 

Rua Ceará, ne 710 

Tratar c/ Francisco Rocha 

Y 

instalações geral 
HESjDENClAL - COMEP.CIAL - INDUSTRIAL 
Rua Maranhão. 566 — Imperatriz 
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Tradicional) espera por VOCE, 

dosa de casa econômica 
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0 "diagnóstico" do ano 

A "receita" abaixo é a re- 
produção fiel, inclusive com 
os algarismos e demais sinais 
tfabalísticos, do resultado de 
uma consulta feita no lugar 
denominado "1.700", deste mu- 

- nicipio ao já famoso "doutor- 
ranédico" que mantém seu con- 

sultório naquele povoado, tal- 
vez o único facuitativo sôbre 
a face da terra que 'opera' 
o cliente sem a prença deste. 

Eis o diagnóstico e o pla- 
no de tratamento, incluída a 
cirurgia, respeitadas fielmen- 
te a redação e a grafia: 

"Maria de Lourde - 31-91-6^ 
-224 5 

- 33 - 
T. (ilegível). 

Vintusidade incausada na 

pá, a veia prêza na gurdura 
do pé do coração, apinecite 
agudo já bem Grave, enflama- 

çâo no pôsso da Espinha Dor- 
çal, Lumbriga de Bôlo que so- 
be na guela, - operação dia 23 
de agosto, não levantá no dia 
segrlnte, levantá nos 2 dias, 
não pega pêso forçado até 30 
dias, pouca gurdura no comê 
até 8 dias,, lavá ou custura 
em maquina de pé depoisde 8 
dias, viaja de veiculo depôs de 
8 dias, não comê carne de Por- 
co, mandioca, ovos i trens 
Reimôzo até 60 dias." 

NR. - O original encontra-se 
em nosso poder, para exame 
dos possíveis interessados em 
consultas no "1.700". 

PASSIIGK DEVE IHDENTIEICAR-SE 

O Min. da Aeronáutica 
baixou portaria que regula- 
menta a identificação e re- 
vista de passageiros a exa- 
me de bagagens nos aen 
portos. O passageiro será 
examinado na estação de em- 

barque; e o que não dispu- 
ser de documentação de 
embarque; e o não dispuser 
de documento somente em- 

barcará se identificado por 
pessoa portadora de docu- 
mento próprio, legalmente 

reconhecido, que assuma a 
responsabilidade pelo passa- 

geiro mediante assinatura 
de um têrmo. A bagagem 
de mão, também, será sub- 

metida à revista para que 
nenhum instrumento possa 
ser usado contra a aerona- 
ve, passageiros e tripulantes. 
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Tintas, verni- 

zes Material 

Elétrico, Fer- 

ramentas, 

Miudesas em 

geral e tintas 

para auto- 

móvel 

Tudo com ma- 

ior sortimento 

e melhores 

preços 

INGLÊS 

Ensina-se, para tôdas as 

finalidades. 
Trav. João Lisboa, 853 

O V 1 L Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR - 14—Fone 27S—Imperatriz—Ufa. 

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

Estrangeiros na 

Transamazônica 

90 engenheiros de várias 

partes do mundo e que par- 

ticiparam da Organização 

Rodoviária, reunida era Bra- 

sília, estão visitando vários 

pontos da Transamazônica, 

inclusive Marabá, Altamira 
e o Parque do Incra, a 40 

quilomêtros de Marabá. To- 

dos os engenheiros mostra- 

ram-se pasmados com o que 

viram e teceram comentá- 

rios elogiosos ao desenvolvi- 

mento rodoviário brasilei- 

ros. 

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 00 ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LB0RATÔR1U DE ANALISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

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

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

Casa de Saúde S. Vicente Eerrer 

Credenciada pelo I.N.P.S. 

GRANJA CANTO DO GALO 

Travessa Bom Futuro, c/c. Amazonas Fone 277 

Fone 399 

Posto de vendas 

Av. Getulio Vargas 450 Praça de Fatima 

FRANGOS 

AÇADO, LIMPO, VIVO 

ENTREGA A DOMICILIO DE 2a a SÁBADO 

HRMHZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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ANO III 

Notícias do Campus 

Costa Cavalcanti inaugura em Imperatriz 

Diretor e Redator-Chefe: Jurivê de Macêdo o quarto Campi do Projeto Rondou que se 

integra ao desenvolvimento do nordeste Imperatriz (Ma.), 1 de Outubro de 1972 N0. 117 

Governador 

e a TV 

Não nos pareceu faliz a 
resposta dada por Sua Exce- 
lência o Governador do Es- 
tado aos rotarianos que lhe 
foram pedii^ ajuda para que 
recebamos em Imperatriz a 
imagem da TV. 

Partindo do princípio de 
que o recebimento dessa i- 
magem diretamente da TV- 
Difusoura - a única do Esta- 
do em circúito aberto-é mui- 
o mais caro e mais difícil 
do que aquele vindo direta- 
mente das Estações do Rio 
e de São Paulo, via Embra- 
tel, nada mais coerente do 
que a tomada das medidas 
de ordem administrativa pa- 
ra que uma emprêsa espe- 
cializada obtenha permissão 
de trazer até nós, após as 
adaptações de ordem técni- 
ca, a imagem jogada de nor- 
te a sul e perfeitamente cap- 
tada a poucos quilômetros 
da cidade, na Estação Re- 
baixadora da mesma Embra- 
tel. 

Já temos a nosso favor a 
maior parte da estrutura téc- 
nica nescessária à concreti- 
zação dêsse sonho, justamen- 
te as linhas e as torres da 
Embratel. Por que, então, fi- 
carmos castigados ao des- 
prêzo dessa estrutura e à es- 

pera de uma linha que viria 
de São Luis até onde a ima- 
gem de fora nem chegou? 
E de São Luis a Imperetriz, 
quanto tempo e quanto di- 
nheiro serão necessários ao 
empreendimento? 

Parece-nos • isto sim - que 
ao próprio Governo Federal, 
ansioso pela ligação fácil e 
rápida entre todos os pontos 
do país através dos 
modernos meios de comuni- 
cações, muito mais simpáti- 
co e fácil seria a difusão da 
imagem de TV nesta região 
por intermédio de uma rede 
adptável a esse fim, já 
existente, do que acalentar 
nossos sonhos com a pro- 
messa de uma realização 
prazo muito longo e a custo 
muito alto mesmo para os 
ricos cofres do Min. Delfim 
Neto, 

Ainda que a título de bair- 
rismo a resposta do hon- 
rado Governador não faz jus- 
tiça às nossas aspirações. 

Se a imagem que quere- 
mos e está a um passo de 
nós é da rede nacional, tan- 
to nos faz que ela venha de 
São Luis, de Belém. O im- 
portante, o essencial é que 
ela venha pelo caminho ma- 
is fácil e mais barato. 

Mestre ensina: 

Lugar de mulher é em casa 

"Posso ser chamado qua- 
drado ou cafona, mas a gran- 
de crise atual da juventude 
tem como causa a ausência 
da mulher do lar, engajada 
no trabalho. 

Lugar de mulher é em car 
sa, cuidando dos filhos e 
não na rua, nas repartições. 

Na medida em que a mu- 
lher se afasta du lar, os fi- 
lhos ficam ao abandono e os 
problemas se avolumam." 

A opinião é do grande ad- 
vogado e pensador brasilei- 
ro Sobral Pinto, conhecido 
internacionalmente pela sua 

cultura jurídica e pela inte- 
gridade do caráter, em en- 
trevista concedida a jornal 
do sul do país. Mostrou:se 
atualizado em tudo o que 
diz respeito aos dias atuais 
mas discordou da opinião 
corrente sobre a posição da 
mulher no mundo atual. 

João Corrêa Rocha 

Deu-nos o prazer da visita o con- 
ceituado comerciante e jornalista Jo- 
ão Corrêa Rocha, da cidade de Ma- 
rabá, diretor proprietário de "Notí- 
cias de Marabá'' o representante, na- 
quela cidade, "O PROGRESSO". 

Ao ilustre confrade e amiqo. nos- 
sa visita de agradecimento. 

AVISO AO PUBLICO 

Os Estabelecimento Bancários desta praça, por mo- 
tivo de ordem Interna, levam ao conhecimento d:> pú- 
blico em geral, que apartir do dia 02 de outubro (ama- 
nhã) o Expediente externo, obedecerá o horário das 7 
às 12 horas. 

Avisam ainda, que o referido horário será mantido 
rigorosamente. Ficando por conseguinte, cancelado termi- 
nantemente o horário para o publico à tarde. 

Imperatriz (MA), 22 de setembro de 1972. 

BANCO DO BRASIL S/A BANCO DO ESTADO DO 

MARANHÃO S/A e BANCO DA AMAZÔNIA S/A. 

Campus e Boa Sorte 

Boa sorte — É o nome da chá- 
cara de propriedade de José Ri- 
bamar Fiquene, Juiz de Direito 
da la. vara de Imperatriz. Pois 
bem, o Dr. Fiquene, cedeu por 
tempo indeterminado, a proprie- 
dade que consta de; casa, po- 
mar, muitas benfeitorias e 120 
hectares de terra. Lá ficarão 
alojados os estudantes da Uni- 
versidade que vem trabalhar 
pelo Projeto Rondon. Brevemen- 
te estarão lá os professores de 
agronomia e veterinária que, 
com os estudantes daqui e os 
de lá estarão plantando e cri- 
ando. O ministro Çosta Çaval- 
canti elogiou a atitude do ho- 
mem de Imperatriz que fez o 
oferecimento e o Governador do 
Maranhão prometeu condecorá- 
lo com a medalha Timbira. — 
MAIS AUXILIO — Em palestra 
informal com o Diretor do 
Campus, o Presidente do Rotary, 
Sebastião Régis de Albuquer- 
que Júnior, ofereceu auxilio pa- 
ra que a Boa Sorte trabalhe o 
contento. Dará adubos, calcário 
e ainda, o caminhão para fazer 
o transporte, além do que já 
estão fazendo, êle e muitos ro- 
tarianos. 

É a fôrça de Imperatriz ma- 
nifestando-se de todos os lados. 

O Dr. residente prometeu to- 
do apoio ao Chácara Boa Sorte. 

Dr. Francisco Ayres 

A cidade goiana de Porto Nacio- 
nal prestou significativa homenagem 
a seu filho ilustre Dr. Francisco Ay- 
res da Silva, médico renomado e 
político influente na região tocantina 
durante muitos anos Foi deputado 
federal e ocupou cargos públicos im- 
portantes. Graças a seu esforço che- 
garam a Porto Nacional as primeiras 
viaturas motorizadas, através de uma 
estrada vinda de Barreiras, Bahia, 
com trechos inteiramente feitos às 
suas custas. 

No dia 24 de setembro passado, a 
Prefeitura Municipal de P, Nacional 
inaugurou em praça pública um bus- 
to do Dr Francisco Ayres e lançou 
seu livro (póstumo) '' CAMINHOS 
DE OUTRORA", editado pelo Esta- 
do de Goiás. 

As solenidades foram presididas 
pelo prefeita Olegário José de Oli- 
veira, neto do médico h imenageado. 

ACISO 

O 39 BATALHÃO DE ENGENHA- 
RIA DE CONSTRUÇÃO, informa a 
comunid de do Município de Impe- 
ratriz, que fará nesta cidade entre 
os 02 e 07 de outubro do corrente 
ano, uma Ação Cívlco-Social (ACI- 
SO; com a áeguinte programação 
geral: 
1) Melhoramento das ruas dá cidade 
2 Atendimento jnédico-odontológi- 
co (Gratuito) 3 Doação de Ban- 
deiras Nacionais a Colégios 4 Dis- 
tribuição de médicamentas (Grjtui- 
ta) 5 Palestras para os Colégios e 
para as classes menos favorecidas 
6 Visitação às obras do 3o BE- 
CNST 
7 Conferência a cargo do Coman- 
dante do Batalhão 

O Comando co 39 BATALHÃO DE 
DE ENGENHARIA DE CONSTRU- 
ÇÃO, convida a toda população da 
cidade a participar desta ACÍSO. 

Imperatriz - Ma. em 29 de setem- 
bro de 1972. 

Fernando Ferreira de Almeida 
Cap. Eng9. Chefe da REI 

Ao der par iniciado hoje (dia 23] o» trabalhos do Campus Avançado 
de Imperatriz, no Maranhão, depois de ter repetido a mesma cerimônia 
em Barreiras e Irecê. na Bahia, e Picos, no Piauí, o Ministro Costa Ca- 
valcanti manifestou sua esperança de que o esforço do Projeto Rondon e 
do Ministério do Interior será'recompensado na forma de uma efetiva e 
real retribuição, pelas Universidades e pelas jovens, às comunidades que 
agora se ternam centres de suas atuações e de seus interesses profissio- 
nais. 

Acrescentou o Ministro, s > dirigir-se às autoridados presentes à 
solenidade e à equipe pioneira da Universidade Federal do Paraná que se 
encontra no Campus para o efetivo início das tarefas, que o envolvimen- 
to maciço do Nordeste no programa dos CAMPI Avançados representa a 
manifesta intenção do Projeto Rondon de aliar-se aos órgãos governa- 
mentais que trabalham para a redução do desequilíbrio existente entre 
essa Região e as demais áreas geo-econômicas do País, 

EVOLUÇÃO 
A crescente evolução de participantes nos programas de CAMPI 

Avançados, que teve seu número aumentado de 170 em 1969, quando foi 
iaiciada a Operação, para 1.152, em 1971, demonstra a oportunidade para 
o exercido de uma ação universitária continua e que alcança, devido ao 
rodízio periódico das equipes, todos os setores da comunidade, principal- 
mente aqueles mais carentes de assistência técnica em nível superior. 

A equipe número 1 da universidade Federal do Paraná, reunindo 
quatro estudantes de Arquitetura e um professor, já traz estabelecida na 
sua agenda a prioridade dada a Imperatriz, traduzida na elabaração de um 
Plano Diretor para a cidade, como forma de diclplinar e orientar seu cres- 
cimento. Paralelamente a esta tarefa de interesse comunitário, os univer- 
tários vão projetar a sede definitiva do Campus, cuja co istrução atenderá 
ao plano de formação e aperfeiçoamento de mão-de-obra especializada 
nos setores da construção civil, carpintaria e cerâmica. Além disso, o pré- 
dio destinado a abrigar o t ampus deverá ser construído satisfazendo às 
condições climáticas locais e utilizando materiais de construção encontra- 
dos na própria área, de maneira a estimular a transformação dos padrões 
arquitetônicos da localidade. 

IMPERATRxZ 
A cidade de Imperatriz represen, ., como também as outras locali- 

dades selecionadas para receber as unidades avançadas do Projeto Ron- 
don, um polo de influência de uma micro-reglãa que abrange os municí- 
pios de Amarante, João Lisboa, Montes Altos e Porto Franco As ativida- 
des econômicas de criação de bovinos, das industrias de beneficiamento 
de arroz, algodão e extração de óleos vegetais colocam o município de 
Imperatriz como o segundo em arrecadação de ICM no Estado do Mara- 
nhão, propiciando-lhe, a despeito de várias deficiências, o crescimento e 
desenvolvimento. 

Depois de terem feito o reconhecimento local dos problemas que 
afetam a cidade, professores e estudantes da U.F.P. já trataram seu pla- 
no de ação voltado, principalmente, para o encaminhamento e solução de 
de alguns serviços públicos, nos setores do abaslecimento, saneamento 
iluminação etc. 

ARQUITETOS REGRESSAM 
Após uma permanência decerca de um mês retornou a 

suas atividades escolares a equipe de arquitetos da Uni- 
versidade Federal do Paraná integrada ao Campus Avan- 
çado de Imperatriz e formada pelo Professor Sérgio Paulo 
Schemkmann e alunos Laércio de Araújo, Edmar Meissuer 
Mauro Gheltfi, Ricardo Bindo e Ev rson Morozowski 

Nesta cidade, a equipe pioneira do Campus colheu 
elementos necessários a seu trabalho que consiste prin 
cipalmente no projeto arquitetônico do CA. 

No início da semana chegou ao Campus a equipe de ge- 
nética, sob o comando do prof. Newtor Freire Maia, 

DR. OZIAS HAPNER 
Com destino a Curitiba, seguiu quarta-feira última, acom- 

panhado de sua digníssima esposa d. Marisa, o Dr. Ozias Eduar- 
do Hapner, diretor do Campus Avançado de Imperatriz. Ao Dr. 
Ozias que faz viagem de curta demora, tratando de assuatos 
atinentes ao seu cargo, desejsmos-lhe boa viagem 

IMPEIM FESltm IIPADH 

Terão início no próximo dia 6 de 
outubro oç festejos promovidos pe- 
los padres vigários de Imperatriz, 
com a participação popular, alusivos 

CAMPUS AVANÇADO DE IMPERATRIZ 

Universidade Federal do Paraná 

PROJETO RONDON 

Edital de Concorrência 

PREFEITURA MUNICIPAL 

O "Campus Avançaio de Imperatriz (Ma),'' faz sa- 
ber aos que o presente edital lerem ou dele tomarem 
conhecimento que, fica aberta pelo prazo de 80 (trinta) 
dias, a partir desta data, a Concorrência para constru- 
ção da Séde definitiva do "CAMPUS AVANÇADO", con- 
forme projeto e especificações fornecidos pela Faculda- 
de de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Fede- 
ral do Paraná. 

As propostas serão recebidas em envelope fechado 
na séde do "CAMPUS AVANÇADO", à Rua Luiz Domin- 
gues-n5 642. fone 462, onde podem ser fornecidas as in- 
formações para a elaboração do orçamento e crono- 
grama de obras. 

Poderão inscrever-se, firmas nacionais em pleno 
gozo de seus direitos legais. Será dada preferência à 
firma que utilizar a maior percentagem de materiais 
produzidos na localidade e vizinhanças. 

A presente concorrência poderá ser anulada a qual- 
quer tempo, independente de qualquer reclamação rei- 
vindicatória dos proponentes. 

Imperatriz (MA), Io de Outubro de 1 972 

Prof. Ozias Eduardo Hapner 

Diretor do Projeto 

às comemorações do dia da padroei- 
ra de Imperatriz, Santa Teresa. 

Novena, missas e prscissôes com- 
porão a parte litúrgica das comemo- 
rações E com o fito de angariar fun- 

dos para a construção da Igreja 
Na. Sa. do Perpétuo Socorro, no ba 
ro Nova Imperatriz, serão prograrr 
dos ieilõés de jóias arrecadadas p 
comissões especiais 


