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GAMARA RECUSA LIMPEZA 

Informam-nos da Prefeitura 
Municipal que a Câmara de 
Vereadores recusou a men- 
sagem 16/72 do Prefeito Rena- 
to Moreira que solicitava a 
abertura de crédito de cr$ 
120.000 para a aquisição de 
duas basculantes, uma das 

quais adaptada para o servi- 
ço de coleta de lixo. Segun- 
do a proposta, a compra se 
faria com a entrada de 20%, 
financiados, na assinatura ^io 
contrato de compra; o restan- 
te com 6 anos de prazo, com 
carênoia de um ano. 

A mensagem do executivo 

necessitava da aprovação de 
dois terços da edilidade, por 
se tratar de matéria que en- 
volve operação de crédito. 
Obteve, em plenário, 4 votos 
dos seis necessários, 

Ruth na vice de Arruda 

Para uma reunião com li- 
deres oposicionistas da re- 
gião, chegaram a Imperatriz 
o dep. federal Freitas Diniz 
e os estaduais Isaac Dias e 
José Brandão, respectiva- 
mente presidente do diretó- 
rio estadual, secretário geral 
e lider da bancada na As- 
sembléia Legislativa. 

Recebidos pelas lideran- 
ças oposicionistas dêste mu- 
nicipio, de Porto Franco e 
de Montes Altos, passou a 
direção partidária imediata- 
mente aos contátos políticos 
com vistas à escolha de can- 
didatos às Prefeituras e Câ 
maras Municipais dessas trez 
comunas, 

ARRUDA—RUTH: 

Terminados os entendi- 
mentos. ficou certa a chapa 
José Gomes de Arruda e Ru- 
th Noleto para a Prefeitura 
de Imperatriz. A médica, já 
anteriormente convidada, a- 
ceitou o convite. Não está 
fora de cogitação o lança- 
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DRA. RUTH NOLETO 

mento de outra chapa pelo 
MDB. 

JANO—DELFINO 

Para Porto Franco, depen- 
dendo do diretório municipal 
foram apontados os nomes 
do comerciante Jano Macedo, 
que ja liderou vitoriosamen- 

te o MDB nas últimas elei- 
ções de vereadores, e o Sr. 
Delfino Azevedo, do povoa- 
do São João do Paraíso, o 
mais votado dos vereadores 
do MDB de P. Franco. 

MONTES ALTOS 

Quando redigíamos esta ma- 
téria ainda não conhecíamos o 
resultado dos entendimentos en- 
tre a direção do MDB estadual 
e a representação de Montes Al- 
tos que somente chegou a Im- 
peratriz na manhã de ontem. 

NA ARENA 

Prosseguem os entendimentos 
agora mais seguros depois da 
passagem do deputado federal 
Henrique La Rocque que veio 
coordenar as decisões arenistas. 
Estão mantidos os nomes do Sr. 
José Xavier e do advogado A- 
gostinho Noleto, para a Prefei- 
tura. Na vice de Agostinho está. 
o prof. Roberto Casemiro e tem- 
se como certa o ingresso do co- 
merciante Ivan Assunção na 
chapa Xavier. — Em São Luis, 
ouviu a reportagem que é ad- 
mitida uma terceira chapa na 
ARENA imperatrizense. 

De Imperatriz, o dep. La Roc- 
que seguiu para municípios vi- 
zinhos, também tratando do lan- 
çamento de nomes. 

VEREADORES, DEPOIS 
Ambos os partidos políticor 

deixam para os próximos dias 
a formação de suas chapas á 
Câmara Municipais. 

P 

É voz corrente na cidade 
de Marabá que o substituto 
do demitido interventor fe- 
deral naquela cidade, Cap. 
Elmano Melo Moura, será o 
líder político local Pedro 
Marinho de Oliveira. Segun- 
do consta, coube ao Min. 
Jarbas Passarinho a indica- 
ção dos nomes de Pedro Ma- 
rinho e do médico Demós- 
thenes de Azevedo; todavia, 
êste teria recusado a indi- 

cação em favor do primeiro 
que por sua vez, ao que 
consta, somente aceitaria a 
nomeação se pudesse contar 
com a ssiessoria do ex-in- 
terventor, na Secretaria Mu- 
nicipal. 

Apesar dessas reservas, é 
tida entretanto como certa 
nos meios político e admi- 
nistrativos marabaenses a 
nomeação do ex-prefeito Pe- 
dro Marinho. 

Tribunal confirma 

Habeas Corpus 

Por unanimidade de votos 
o Tribunal de Justiça do Es- 
tado confirmou a decisão do 
juiz José Delfino Sipaúba. de 
Imperatriz, que concedeu a 
medida de habeas corpus im- 
pretadas pelos advogados A- 
gostinho Noleto e Jurivê de 
Macedo em favor de pessoas 
desta cidade recolhidas à de- 
legacia de policia local por 
agente da policia federal, an- 
te a alegação de que estas 
pessoas faziam ilegalmente a 
coleta de apostas da Loteria 
Esportiva para uma atzência 
autorizada do Estado de Goiás. 

VENDE-SE ÜU ARREMDA 

A casa onde funcionou a Boi- 
te CASA BLANCA, mobiliada, 
com instalação de luz e água 
Pronta entrega. — Tratar com 
Machado, o proprietário, ou com 
Sr. Jurivê de Macedo no Escri- 
tório Rubens Lima. 

DE E 

Datilografo, com prática de 
redação de correspondência co- 
mercial, extração de notas e con- 
trole de estoques. 

Tratar com Sr. Vieira — Ti- 
pografia Violeta. 

Politica...ndo 

Carolina já tem o seu can- 
didato: o pecuarista José O- 
límpio, altamente conceitua- 
do homem de negócios. Mais 
uma vez parece q está fora 
do páreo o coletor estadual 
Nélson, cujo lançamento vi- 
nha sendo anunciado. 

Consta, também, que o 
MDB ainda pensa no lança- 
mento de um candidato cida- 
de, muito embora o partido 
oposicionista para uma luta 
dessa. 

☆ 
Do deputado Luiz Rocha, 

Secretário Geral de ARENA 
maranhense "já temos dois 
candidatos em Imperatriz e 
eu estou pedindo a Deus pa- 
ra saber quem será o tercei- 
ro". Tudo na ARENA, claro. 

☆ 
O deputado federal La Ro- 

cque (A RENA) percorrendo a 
região coordenando as coisas 
dentro de sua agremiação. 

Do outro lado, Freitas Di- 
niz ouvindo e visitando eme- 
debistas. 

☆ 
Em Porto Franco, semana 

decisiva para o MDB. Ou lan- 
ça candidato ou cruzará os 
braços para ver a luta entre 
as duas alas da ARENA. 

☆ 
Surgiu o primeiro herói. O 

Sr. Justino José de Oliveira 
comunica ao repórter, por 
escrito para conheci- 
mento "do povo, ami- 
gos e correligionários que é 
candidato a vereador pela le- 
genda da ARENA e em hipó- 
tese alguma está apoiando o 
candidato Agostinho Noleto". 
Diz que está pedindo o apôio 
de todos para o "candidato 
José Xavier que é sem som- 
bra de dúvida o candidato o- 
ficial do Partido," - Falou. 

VOLTOU O DDT 

Ao que conseguiu apurar 
a reportagem, terá reinicio 
amanhã no municipio o ser- 
viço de borrifação domiciliar 
que se estendera às zonas 
urbana, suburbanà e rural, 
a cargo da SUGAM (antiga 
CEM). A nova campanha de 
dedetização objetiva o com- 
bate ao surto de malaria ja 
constatado na região, espe- 
cialmente nas margens do 
Tocantins e no Vale do Pin- 
daré. 

ULTIMA HORA: 

Marabá sem Vereadores 

Chega a nosso conhecimento 
que órgão oficial de divulgação 
anunciou na noite de 28 deste 
que foi decretado o recesso da 
Câmara de Vereadores da ci- 
dade de Marabá. 

Acredita-se que o fato tenha 

ligação com os acontecimentos 
políticos naquela cidade entre 
vereadores e o ora demitido in- 
terventor Elmano Moura, 

Matou a Muliier 

Tudo começou quando Ms- 
riano Lesbão saiu para Mu- 
cuíba, dizendo que ia traba- 
lhar para arranjar dinheiro 
para suprir as necessidades 
caseiras e pagar o aluguel da 
casa, onde deixou sua espo- 
sa, D. Agenora Medrai e 2 fi- 
lhos. 

Passaram-se os dias, o pa- 
gamento do aluguel venceu- 
se, as necessidades aumenta- 
ram, O dono da casa queria 
o pagamento do aluguel ou 
mesmo a casa e dona Ageno- 
ra Medrai resolveu ir onde o 
marido para que êle tomasse 
as devidas providências. 

Chegando a Mucuíba, dona 
Agenora foi explicar o que 
estava ocorrendo e pedir que 
êle sanasse o problema. A res- 
posta dêle foi esta: "Esta des- 
graçada não sabe viver sem 
eu. 

A gente tá bém despreocu- 
pado, quando ao menos esoe- 
ra, esta pantera mete e cara 
já sei o que te dar". E em 
seguida, desembainhou o fa- 
cão e bateu até deixá-la caí- 
da ao chão. Agarrou-a pelos 
cabelos e saiu arrastando e 
disse: "Agora vou te ensinar 
o caminho do casqueiro da- 
qui." 

Depois do ocorrido, pesso- 

3 ESTUDANTES 

Uutros nomes indicados 
para a Câmara: Sinei Karam 
e Daniel Silva, líderes estu- 
dantes, pelo MDB. O parti- 
do oposicionista vê também 
a possibilidade de lançar em 
sua chapa o ex-arenista Al- 
deman Costa' presidente de 
um dos Grêmios Estudantis 
locais. 

Na ARENA, consta, volta- 
rão a concorrer todos os a- 
tuais eleitos e novos nomes. 
Dizem que ja existem no- 
mes demais. O partido si- 
tuacionista acolhera, nova- 
mente, o vereador Pires 
Dourado com quem não vi- 
veu muito em paz na atual 
legislatura. Amores velhos... 

☆ 
f 

Mostrando-se algo desilu- 
dido e preocupado com su- 
as atividades particulares, o 
prr'essor Benedito Batista 
esta indeciso quanto à reelei- 
ção. Embora com ela tran- 
qüila, Benedito pretende a- 
fastar-se das urnas por tem- 
porada, o que dificilmente 
contara com o beneplácito 
do Partido que tem nele um 
bom representante. 

Câmara de Marabá 

aprova Crédito 

Suplementar 

MARABÁ—24 (O PROGRES- 
SO) Créditos suplementares no 
total de 501.004.00 cruzeiros vem 
de ser aprovados pelo Câmara 
Municipal de Marabá, atendendo 
a pedidos de aprovação formu- 
lados pelo prefeito em exercício 
cel. José Barbosa de Vasconce- 
los. Vale resaltar o fato de es- 
se créditos haviam sido solici- 
tados pelo então prefeito Elma- 
no de Moura Melo, e negados, 
sistematicamente pelos vereado- 
res. 

Por outro lado o prefeito em 
exercício cel. Vasconcelos assi- 
nou até abrindo créditos — es- 
pecial de 402 500 cruzeiros pa- 
ra execução do Plano Rodoviá- 
rio Municipal. 

COLETOR SAIU E VOLTOU 

Costa que por motivos po- 
líticos. foi afastado da Cole- 
toria Estadual de Porto Frao- 
co o Sr. Wallace Rodrigues. 
Imediatamente, porém, já com 
novo titular na repartição, 
movimentou-se o chefe polí- 
tico Anísio Bandeira que con- 
seguiu a revogoção dos atos 
anteriores a conseqüência 
volta de Wallace à Coletoria. 

as que ficaram compadecidas 
com o estado da mulher, trou- 
xeram-na para sua casa, aqui 
em Imperatriz, falecendo lo- 
go após sua chegada. 

Conforme as informações 
da filha mais velha da vítima, 
uma moçoila de 14 anos, sua 
mãe já estivera quase para- 
lítica de uma surra que o pai 
dera, quando estava 6 
dias de resguarda ao 2o. fi- 
lho. 

O criminoso foi preso pela. 
polícia de Imperatriz, estanúo 
"nas grades" da Cadeia .•'ú- 
blica, para pagar pelo bár- 
baro crime. 
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Enrado o Preleito de Marabá 

Deante do elevado numero de 
assinantes de O PROGRESSO 
na cidade de Marabá, tato que 
corresponde, para nós, distinção 
e incentivo, da recente visita de 
nosso companheiro e diretor 
José Vieira àquela importante 
sede municipal, surge a oportu- 
nidade de fo calízarmos, sem ou- 
tra finalidade senão a de infor- 
mar o recente áto do governa- 
dor do Estado do Pará exone- 
rando o primeiro prefeito no- 
meado depois de ter sido o Mu- 
nicípio de Marabá', considerado 
integrante da faixa de interesse 
da Segurança Nacional. Segun- 

do colhemos o capitão Elmano 
de Moura Melo foi exonerado 
de maneira suigeneris: por uma 
ligação telefônica interurbana, e 
isto quando menos se esperava 
afastamento do mesmo cap. El- 
mano das funções que vinha 
exercendo desde maio de 1971. 
O governador Fernando Guil- 
hon ante solicitações de políticos 
marabaenses—da ARENA,. ^bre 
as razões da súbita decisão te- 
ria alegado ter o cap. Elmano 
Melo desobedecido racomenda- 
ções dele, Governador que, te- 
mendo pela segurança pessoal 
do então prefeito, autorizara-o 
a s#e afastar do município sem, 
contudo, deixar o cargo e função 
de prefeito. Ante a recusa do 
cap. Elmano de manter-se à 
frente de um cargo sem poder 
exerce-lo regularmente, exone- 
rara-o incontinenti. Para chefiar 
interinamente, a gestão munici- 
pal, o governador Fernando Gui- 
Ihon designou o tenente cei. Jo- 
sé Barbosa de Vasconcelos. 

REPERCUSSÃO 
Constatamos que, politicamen- 

te, o ato do governador Fer- 
nando Guilhon, fora um desas- 
tre mesmo. O cap. Elmano Melo, 
afora o apoio de velhos lideres 
p jliticos tais como os srs. Pedro 
Marinho de Oliveira, Eduardo 
Bezerra, dr. Demostenes Ayres 
de Azevedo, Jonas Amaral e 
outros, havia conquistado a ami- 
zade e admiração do setor es- 
portes, eis que, além da cons- 
trução de moderna quadra es- 
portiva nos altos da edifício re- 
cem remodelado e ampliado do 
grupo escolar municipal "José 
Vergolino" estava construindo 
em ritmo acelerado o estádio 
municipal. E como o esporte é 
causa muito importante no Bra- 
sil. a repercussão da exoneração 
súbita do cap. Elmano chegou 
até a revoltar aqueles que lide- 
ram clubes e seus liderados. 

Contudo a situação é calma 
e de trabalho no município que 
é polo de desenvolvimento sede 
da Micro—Região de Marabá 
dínamisada na sua contestura 
econômica e social pela Tran- 
samazômca. 

ÍERt COMISSÃO APURO 

Embora não oficialmente, 
sabe-se que uma comissão de 
alto gabarito esteve em Im- 
peratriz, ouvindo pessoas que 
estariam envolvidas nos últi- 
mos acontecimentos desenro- 
lados no Vale do Pindaré, liga- 
dos ao problema terra. Igno- 
ra-se se o trabalho dessa co- 
missão já foi terminado. 

CIDADE DE IMPERATRIZ 

Imperatriz cidade sertaneja, 
Em riquezas com outras, não se iguala, 
Vives a espera de Quem quer que seja 
Entorpecida em sonho cor de opala. 

Guardas no solo, dadiva querida 
Aos teus filhos e gente que aqui veio... 
Como a donzela que guarda em seu seio 
Pomo que nutre, seiva que da vida, 

Terra e fartura como nunca ví 

Desde o Rio Lageado ao Gurupí, 
Onde o lavrador mora bem feliz.. 

Comemorando hoje o teu centenário 
Abrasado em civismo extrórdinário 

Eu Te saúdo rica Imperatriz. 

Vieira de Melo 

Em 26-7-52. 
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O MEU PRESENTE DE ANIVERSÁRIO 

MINHA ESPOSA 

(Frederico Carlos Morbach) 

No dia seis, bem sei estavas sozinha. 
Eu estava só, e andava pela rua. 
E toda a dôr do mundo era só minha, 
E a vida em mim minguava como a lua. 

E toda essa saudade que continha 
Em meu peito sofrido, era só tua 
Por saber que sou teu e que és minha, 
E em nossos corações só o amor estua. 

E a lágrima que rolou sentida e calma. 
E ficou bem no fundo de minh'alma 
Para ser-te ofertada de presente, 

Me fez então saber porque eu chorava. 
É que nessa noite que passava, 
Era teu aniversário e eu estava ausente. 

TIRAGEM 
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» atrazado: 0,60 

assinatura anual 20.00 
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Rua Slmplicio Moreira, 1679 
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dade por conceitos emitidos em artigos 
assinados e nem devolve originais 
mesmo não publicados 

ASSOCIAÇÃO PR0F. DOS TRAB 

NA IND: DE OLARIA 

Imperatriz - Ma. 

Edital de Convocação 

Associação Profissional dos 
Oleiros de Imperatriz, convo 
ca todos os seus associados 
e os oleiros de modo geral 
a se fazerem presente a uma 
reunião na sua séde provi 
sória Rua Dom Pedro 11, 346 
ás 20 horas do dia 31 de ju- 
lho de 1972. 

A sessão terá finalidade de 
tratar do assunto de interes 
se da classe. 
Imperatriz, 27 de julho de 1972 

ARISTEU DE SOUSA SOARES 
Presidente 

nRAGIlS IMPERATRIZ 
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EDITAL DE PRAÇA 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da 
la. Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, 

na forma da lei, etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que, no dia 9 (nove) 
do mês de agosto vindouro, às 10 horas, na sala das au- 
diência deste Juízo, Des. Tácito Caldas, à Trav. Urbano San- 
tos, sob a presidência deste Juízo e pregão do Porteiro dos 
Auditórios, serão levados a venda e arrematação os bens 
penhorados a CIRILO ALVES DOS SANTOS, na ação exe- 
cutiva que lhe move o BANCO DO BRASIL S/A, Agência 
de Imperatriz, a que mais der e maior lance oferecer aci- 
ma da avaliação de CrS 25.500,00 (vinte e cinco mil e qui- 
nhentos cruzeiros), os sequintes bens: 1 (umaj máquina Za- 
carias -tipo "A", modelo comercial no valor de 6.000,00 (seis 
mil cruzeiros); 1 (um) motor MWM tipo KD 12 0^61/35/22 
HP, no valor de Cr$ 11 000,00 (onze mil cruzeiros); 1 (um) 
terreno de 600 metros de frente com 1.000 ditos de fundos, 
na cidade de Axixá de Goiás, Estado de Goiás, registrado 
em imóveis sob n5 de ordem 12. no valor de Cr$ 1.500,00 
(hum mil e quinhentos cruzeiros); 1 (uma) casa de armazém, 
coberta de telhas e construção de madeira de lei paredes 
de taipa, com 4 portas de frente, quintal cercado de arame 
farpado, própria para comércio, na referida cidade de Axi- 
xá de Goiás, registrada em imóveis sob n^ 13, no valor de 
Cr$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos cruzeiros) 1 (um) terre- 
no devoluto na Zona Patrimonial do Município o qual mede 
1.000 metros de frente e 2.000 metros de fundos, no muni- 
cípio de Axixá de Goiás, registrado em imóveis sob n0 19. 
no valor de 2.000,00 (dois mil cruzeiros); um terreno devo- 
luto destinado a pastagens situado na zona patrimonial do 
referido município de Axixá de Goiás, o qual mede 300 me- 
tros de frente por 1.000 metros de fundo, registrado em imó- 
veis sob n0 30, no valor de Cr$ 1.500,00 (hum mil e quinhen- 
tos cruzeiros); uma casa à Rua do Comércio, onde funcio- 
na a Usina, com as seguintes características: coberta com 
telha brasilit, paredes de madeira e alvenaria, medindo 6,50 
metros de frente por 20,50 de fundo, na reíerida cidade de 
Axixá de Gaiás, no valor de Cr$ 2.000,00 (dois mil cruzeiros). 
Quem, pois, os ditos bens quizer arrematar, poderá, no dia, 
hora e lugar acima referido, com dinheiro à vista, ou sinal 
de 20% (vinte por cento), devendo neste caso integralizar 
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 afixado no lugar 
de costume e publicado no semanário "O Progresso" desta 
cidade. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos on- 
ze dias do mês de julho de mil novecentos e setenta e dois. 
Eu, Rosseny da Costa Marinho Escrivão, datilográfei e subs- 
crevi. 

Dr. José de Ribamar Fiquene 

Juiz de Direito da la. Vara 

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 PARTÍCÜLAK DO INTERIOR DO ESTADO 

R aio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LB0RATÚBIÜ DE ANALISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Rutb Ferreira de Aquino Noleto, 
Dr. Sebastião Saldanha , 

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

Dr. Sebastião Saldanha traiamenlo medico e cirurgia de uretra-prostala e Bexiga 
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 

<|ailÔB23«tro I da BR - 14 —Fone 278—Imperafriz—IMzu 

C G.C. 06 -146 - 245 — Insc. Est. 142053.006 

INCR A Ultima Esperança 

JURÊDO 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

De lado a lado, continuam as 
queixas que pendem para o 
conflito. Alguns que adquiri- 
ram a propriedade de terras, 
por títulos legais de seu en- 
tão possuidor: O Estado do 
Marautião, lutam para conse- 
guií* uma imíssão de posse 
quase sempre retardada pelo 
acúmulo dos serviços foren- 
ses ou mesmo dizem pela in- 
terveniência e pessoas estra- 
nhas que incentivam a inva- 
são em troca da simpatia do 
lavrador. Outros, posseiros 
antigos, revoltam-se contra 
as inesperadas "medições" 
não legalmente autorizadas 
mas qne não se detêm ante 

as justas reinvindicações do 
posseiro. Ainda outros, ines- 
crupulosos. aproveitam-se de 
declarações feitas ao INCRA 
para se dizerem "donos" da 
terra em prejuízo do lavrador 
que realmente a cultiva Qua- 
se sempre êsses inescrupulo- 
sos são contumazes vendedo- 
res do que êles chamam "di- 
reito de terra". Finalmente, 
vem o caso do pequeno lavra- 
dor que, mal ou nada orienta- 
do, vive de Pôncio a Pilatos 
medigando um lugar para plan 
tar a sua roça que às vêzes 
mal supre as necessidades mí- 
nimas na alimentação da fa- 
mília. Isso, sem falarmos na 

Faltou Material 

Eleitoral 

No auge do ír ibalho dos parti- 
dos políticos na arrigementa- 
çào de eleitores, terminou nos 
cartórios o material necessá- 
rio que é de fornecimento ex- 
clusivo do Tribunal Regional 
Eleitoral. 

Tendo em vista que somen- 

te poderão votar nas eleições 

de novembro vindouro as pes- 

soas alistadas até 6 de agos- 

to vindouro, candidates e par- 

tidos mostram-se desgostosos 
com a pralização forçada dos 
trabalhos, embora já o juiz 
eleitoral tenha tomado as pro- 
vidências compatíveis junto 
ao TRE. 

duvi' osa origem de certos 
e à medida que otempopss 
sa e a ambição de uns e mal- 
dade de outros esmaga direi- 
tos adquiridos até mesmo o 
direito de subsistir mais som- 
brio se torna o quadro tantas 
vêzes pintado. 

No devido tempo, não sou- 
beram ou não puderam os su- 
cessivos governos estaduis re- 
solver o problema só lembra- 
do as vésperas de eleições. 

Resta agora a esperança de 
que o Govên o Federal, real- 
mente voltado para a Amazô- 
nia, venha, através do INCRA, 
com urgênciá mas com sere- 
nidade definir a situação; en- 
contrar a solução entre nós 
do atualmente mais aflitivo 
de nossos problemas: proprie- 
dade rural, a TERRA. 

SUímOR OU D C R R: 

Comunica-nos o Rng0. agro- 
nomo José de Oliveira Filho 
que desde o dia Io do cor- 
rente está ele desempenhan- 
do as funções d 3 Supervisor 
Regional da ACAR em Impe- 
ratriz, por designação do Es- 
critório Estadual da entida- 
de. Agradecemos a comuni- 
cação. 

HRMRZEM 

TECIDOS LETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em QuaU \ 

quer Lugar 
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Deputado 

garante ajuda 

Ao receber do presidente 
do setor locai da CNEC os a- 
gradecimentos pela ajuda 
prestada no corrente exercí- 
cio ao Ginásio Bernardo Say- 
âo, do valor de Cr$ 5.000,00, 
o dep. Henrique La Rocque 
garantiu ao Sr. Jurivê de Ma- 
cêdo que para o próximo ano 
a sua ajuda seráj no valor de 
cr$ 10.000,00, para aplicação 
na aquisição de material des- 
tinado à construção do prédio 
da Campanha em Imperatriz. 

SOCIAIS LflMflRTINE 

Não diga sou Imperatrlzense diga 
sou príncipe. 

\final você e filho de Imperatriz. 

PENSAMENTO DO DIA 

Tóda sabedoria vem de Deus e es- 
tá sempre com Êle. (Eclesiastes) 

☆ 
Viajando para São Luís o colunis- 

ta Lamartlne Milhomem em função 
de sua pasta de Secretário de Admi- 
nistração Municipal. 

☆ 
Bastante concorrido o banquete o- 

Regulamento 

6) 

1} — Fica instituido o concurso de textos sob o título "O 
SESQUICENTENÁ^O DA INDEPENDÊNCIA", sob a co- 
ordenação do ROÍ RY CLUB DE IMPERATRIZ, em 
comemoração ás festividades do sesquicentenário. 

2) — Poderão participar do concurso os alunos dos estabe- 
lecimentos de ensino de Imperatriz, no nível ginasial, 
colegial ou similares. 

3) — Os concorrentes deverão remeter ao Rotary Club de 
Imperatriz, textos datilografados de um só lado do pa- 
pel, era espaço dois, sem limite de genero, nem forma, 
podendo ser em forma de redação, composição, crô- 
nica, ensaio ou monografia, exceto em versos, com li- 
mite máximo de 10 laudas de papel. 

4)— O candidato envirá seu trabalho ao Rotary Club de 
Imperatriz, em (3) vias, em envelope que deverá con- 
ter o nome completo do candidato, ano que cursa, co- 
légio em que estuda o seu enderêço particular, até o 
dia 22 de agosto de 1.972. 

5) — a) Os três primeiros colocados farão jús as passagens 
aéreas de ida/volta à capital do Estado, com ajuda de 
custa de Cr$ 200,00; 
b) Do 4^ ao W colocado haverá prêmios de consolação. 
A comissão julgadora será composta de protessores 
de nossos estabelecimentos de ensino, sob coordena- 
ção do Rotary Club de Imperatriz. 

7) — Às decisões da Comissão Julgadora serão finais, de- 
las não cabendo recursos. 

8) — Os originais enviados ao concurso não serão devolvidos. 
9) — O trabalho colocado em primeiro lugar será divulgado 

através do Jornal "O Progresso", desta cidade. 
10)—Qualquer informação ou casos omissos serão resolvi- 

dos pela Diretoria do Rotary Club, desta cidade. 

11)— Os participantes do concurso "O SESQUICENTENÁ- 
RIO DA 1NDEPEDÊNCIA", ao enviarem seus trabalhos, 
aceitam implicitamente todas as normas constantes 
deste regulamento. 

Imperatriz-(Ma), 27 de julho de 1.972 

A DIRETORIA 

NOTA: Colaboram com o elevado espirito de promover 0 

desenvolvimento intelectual de nossa juventude, a8 

firmas: COVAP DO GOIÁS S. A., ARMAZÉM PARAÍ- 
BA, ARMAZÉM ABREU, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL 
DE IMPERATRIZ. 
A estas organizações os agradecimentos do ROTA- 
RY CLUB DE IMPERATRIZ. 

ferecldo ao desembargador Moacir 
Sipaúba da Rocha, no restaurante 
Boi na Brasa. O desembargador que 
aqui veio instalar a 659 Zona Eleito- 
ral foi alvo de calorosas manifesta- 
ções de aprêço. Falaram na ocasião 
o Dr. José Delfino Sipaúba. Dr. We- 
ner, professor Benedito Batista, o 
prefeito Renato Moreira e o deputa- 
do La Roque. Encerrando o ágape 
agradeceu o homenageado dizendo 
do interêsse que tinha de conhecer 
Imperatriz. 

☆ 
Casaram-se no dia 22 último a Srta. 

Lúcia Meireles e o jovem Vanldal 
Cordeiro de Moraes. A cerimônia foi 
realizada no Santuário de Fátima e 
a recepção na residência dos pais da 
noiva. Ao simpático casal nossos pa- 
rabéns. 

☆ 
Em visita a seus familiares encon- 

tra-se nesta cidade o casal Raimun- 
do e Almerinda Barros Raimundo 
que é filho do advogado Raimundo 
de Moraes Barros, reside na Capital 
gonçalvina. 

☆ 
De Rondônia acaba de chegar A- 

mélio Moraes um dos velhos impe- 
ratrizense. Amélio velo abraçar ma- 
mãe e manas e matar saudades da 
velha terra. 

☆ 
O Clube Tocantins promove mais 

uma festa maravilhosa. A Festa das 
Debutantes. 

☆ 
Noivaram dia 23 Fr ncisca Milho- 

mem a Atima Rocha. Ambos são 
imperatrizenses e destacados de tra- 
dicionais famílias da sociedade local 

☆ 
Anlversariou dia 26 a srta. Tere- 

sinha Milhomem. Nossos parabéns. 

☆ 
Dia 28 foi muito festivo na resi- 

dência dos amigos Maria Luiza e Má- 
rio Brandão. Motivo: O aniversário 
do promogênito Francisco Aloiso. Pa- 
rabéns. 

☆ 
Circulando pela nossa Cidade o jo- 

vem Cláudio L Carvalho, inspetor 
da Mercedes Benz, pela primeira vez 
ao que parece. 

☆ 
Ligeiramente em nossa Cidade o 

jovem Helloney S. Noleto mano do 
nosso amigo dr. Agostinho Noleto, 
embarcando em seguida para Caro- 
lina pela VASP. com a jovem Ana 
Maria Almeida que foi aproveitar o 
fim de semana na vizinha Cidade. 

☆ 
Retornando a Belém o acadêmico 

de Medicina Dário da Rocha Cortez. 
que é príncipe diga-se de passagem, 

☆ 
O movimento da Boaite Balaio 

nesta semana foi sem dúvida algu- 
ma algo diferente, casa lotada todos 
os dias, vem aos poucos tornando-se 
o ponto de encontro da nossa Cida- 
de, principalmente da jovem Guarda. 

Táxis--Falta Tabela 

O cidadão chegou à Rodoviária e pediu um 
táxi. Saltou na Praça Castelo Branco e pagou 3,00. 
Isso à tarde. De noite o mesmo passageiro resol- 
veu jantar em uma churrascaria localizada bem 
mais próximo ao centro da cidade do que a Rodo- 
viária: o motorista cobrou cinco cruzeiros e ainda 
disse piadinhas quando o passageiro reclamou a 
diferença de preço. 

Casos como êsse acontecem com freqüência, 
principalmente quando o passageiro não é conhe- 
cido e tem a desventura de apánhar um carro di- 
rigido por motorista inescrupuloso. Já houve caso 
de um cidadão que vindo da Rodoviária até um 
Hotel na rua Cél. Manoel Bandeira, teve que pa- 
gar 10 cruzeiros pela corrida, ouvindo desaforos. 

Não está em exame, aqui, se a quantia de 
cr$ 3,00 ou cr$ 5,00 é ou não compensadora, justa. 
O proprietário do carro alega que a gasolina es- 
tá mais cara, as ruas estão mais estragadas e as 
peças também mais caras. Cabe, portanto, à auto- 
ridade do DETRAN examinar o assunto para a fi- 
xação de uma tabela razoável que não prejudique 
o dono do veículo nem explore o usuário. 

O que, com certeza, não está correto é êsse 
critério atualmente adotado na praça, com cada 
motorista fazendo a sua tabela própria, cobrando 
o que bem entende e ainda diriginda ofensas ao 
que com justiça, às vêzes, reclama. — No caso da 
corrida da churrascaria, o táxi pertence à uma em- 
prêsa que está na obrigação de zelar pelo seu bom 
nome, fixando normas na cobrança de corridas e 
ainda entregando seus carros a elementos que sai- 
bam tratar o passageiro com o mínimo de cortesia 
indispensável à pessoa humana. 

Que cobrem caro, mas dentro da tabela; que 
cobrem caro, mas respeitando e tratando bem o 
passageiro. 

ENLACE CONSOLAÇÃO - ROCHA mões. eximio cardiologista. 

Perante a lei de Deus e dos ho- 
mens, casaram-se sexta-feira última 
(28) nesta cidade, os jovens Raimun- 
do Rocha e Maria da Consolação. E- 
la eficiente funclondria do Armazém 
Paraíba e êle funcionário do EM- 
BRATEL, setor de Imperatriz. 

Parabéns. 

☆ 
Anlversariou no dia 27 passado a 

srta. Neusa Fernandes Cabral, efi- 
ciente e bonita assessora do Escri- 
tório Rubens Lima. Neuslnha ofere- 
ceu um «coq» às colegas e pessoas 
amigas. 

Registramos, embora com atrazo, 
o aniversário do garoto Luiz Veras 
Filho, i primogênito do casal Luiz 
Henrique-Celesta Veras, da alta so- 
ciedade imperatrizense. Os amigui- 
nhos e também gen*e grande foram 
recepcicnados por Luisinho. 

De volta a Belem o universitário 
Paulo Wbarton Noleto Negri, que 
passou boa parte de suas féries tra- 
balhando no Hospital S. Raimundo, 
de seus tios Noleto e Ruth. O «Ca- 
reca» promete ser mais um médico 
que se radicará em Imperatriz. 

E por falar em médico, novamen- 
te visto na terra o Dr. Claumlr Sl- 

CAROLINENSES 
A serviço, na cidade os advoga- 

dos carolinenses' Ausonlo Negreiros 
e Jorge Barreto. Este ultimo entro- 
sou-se na cidade com seu colega 
Jurivê de Macedo em defesa de in- 
teresses da Financiadora Wolksva- 
gen S.A.—Crédito, Financiamento e 
Investimento, de S. Paulo. 

—Para passar o firn de semana 
em Imperatriz, encontram-se entre 
nós, o jornalista Genesio Gonçalves 
redator-chefe da «Tribuna da Caro- 
lina» e o comerciante Raimundo 
Leal. Aos nossos visinhos desejamos 
boas vindas. 

Finalmente... bronzeado, novinho 
em folha e com muita vontade de 
trabalhar, regressou de Marudá-City 
e outras paradas o professor Rubens 
Lima que na sua prolongada ausên- 
cia se fazia acompanhar de D. Lur- 
des e herdeiros. 

AVISO 

A diretoria da Escola Cris- 
to Rei, avisa que por mo- 
tivo muito imponante só re- 
abrirá as aulas dia ?■ (se- 
gunda feira). 

COVAP ■ Materiais para Construção 

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 

Prottw*o de Cimento Amianto Materiais Elétricos 

Fôrro d© Pinho e Eucatex Máquina para Ração 

Revendedor do Cimento Búfalo 

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


