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£' hora de 

ajudar 

Em dia semane que 
finda foi implantado pela 
delegacia de polícia local 
um Serviço de Trânsito 
que procura por as coi- 
sas em ordem no nosso 
balburdiado tráfego de 
veiculos, enquanto Dh- 
TRAM e Prefeitura se de- 
cidem por um convênio 
de há muito ressentido. 

O serviço improvisado 
conta com as lacunas e 
imperfeições naturais, que 

o empréstimo de sua par- 
cela de cooperação que é 
muito pouco da parte de 
cada um mas representa 
bastante na soma de es- 
forços. Que os motoristas 
cooperem, obedecendo as 
novas normas; a Prefeitu- 
ra coopere no preparo de 
ruas; o pedestre ajude 
procurando habituar-se 
ao cumprimento da parte 
que lhe cabe ao tomar 
e ao deixar os coletivos, 

C AMGURU 

oferece energia: 

Comenta-se que a Coope- 
rativa Mista Agrícola de üu- 
rupi (camgurú), localizada em 
Açailâodia, disporia de um po- 
tencial ocioso de mais de 
220 kwa que teria sido ofere- 

O govêrno do Estado de 
Goiás somente cria e ins- 
tala comarcas depois que 
o municipiotmteressado er- 
trega um prédio para o Fó- 
rum, equipado, casa para 
a residência do juiz e pré- 
dio da cadeia pública. 

Era uma vez... um juiz qu? 
recebia advogados, partes e 
testemunhas numa sala rica- 
mente mobiliada com secre- 
tária de mogno, cadeira gira- 

oido graciosamente às Cen-! tório, telefone, confortáveis 
trais Elétricas do Maranhao- , 
CEM AR para a iluminação [ cadflra! para,.u.so . dos Pre- 
daquele povoado. Embora de 
fonte não oficial, acrescenta a 
notícia que a CAMGURU con- 
corda em que a CEMAR es- 
tenda a rede elétrica âs suas 
expensas, passando então a 

I arrecadar em beneficio pró- 
i prio as taxas sobre o forne- 
cimento de energia, sem qual- 

só h experiência e a per- ao atravessar as ruas, etc; 
sistência podem corrigir, e principalmente, que a po 

Em todo o caso, o pri- 
meiro passo foi dado já 
se pode dizer com bom 
resultado pois não se tem 
noticia de acidente grave 
desde o dia da implanta- 
ção do serviço. 

Resta, agora, o desper- 
tar da comunidade para 

licia não esmoreça e não 
deixe a balbúrdía recome- 
çar. Mais fiscalização, 
maior repressão, mais si- 
nalização nas ruas, mais 
orientação ao pedestre e 
ao motorista e tudo pros- 
seguirá rumo à perfeição 
que se espera e que tar- 
da muito. 

quer obrigação pecuniária pa- Brasil, 
ra com a Cooperativa. 

sentes às audiências e, de 
quebra, um cafezinho do 
bom, tudo adquirido com o 
dinheirinho dele que dava 
até uma sala de sua resi- 
dência para o funcionamen- 
to da 2a. vara da badaladis- 
sima Imperatriz, Maranhão, 

ARENA impugna 

candidatos 

Um belo dia o juiz achou 
que não devia mais pagar 
aluguel de casa e partiu pa- 
ra construir a sua que ficou 
assim na base da Igreja do 

Os Srs. José Gomes Arru- Horto, inacabada. Vendeu| a 

MOBRAl para mais 3 mil 

da e Pedro Ribeiro Gonçal- 
ves tiveram o pedido de re- 
gistro de suas candidaturas 
a prefeito e a vereador, res- 
pectivamente, impugnados 

sala do antigo escritório de 
advogado, bem postada na 
capital, sacrificou vencimen- 
tos, vendeu o fusca e deve 
até ter empinado um papa- 

pelo Sr. Benedito Batista | gaiozinho, paraTazer a casa. 
Pereira, delegado da ARE-, Ocorre que com ela cresci- 
NA. Fundamentou sua im- am os filhos do juiz, e com 

Em missão oficial passou 
por Imperatriz a Sra. Filome- 
na Maria Mota, Supervisora 
no Maranhão do Movimento 
Brás. Aüabetização Nesta 
cidade, promoveu reuniões 
com a comissão municipal do 
MOBRAL, tratando do maior 
entrosamento entre as várias 
sub-comissões e com especia- 
lidade da preparação de mo- 
nitoras e fiscalização do tra- 
balhos desenvolvidos nos vá- 
rios postos de alfabetização 
no município. 

Na oportunidade a Super- 
visora autorizou a assinatura 

pugnação em queixa ofere- 
cida contra mencionados can- 
didatos por um causídico 

de convênio com o MEC cria11 ^0ca^ e (lue sendo ob- 
do mais 80 postos de alfabe"ijeto de apuração. O Sr. Ju- 
tização em imperatriz, núj-e-! rivê de Macedo, delegado do 
ro que será automáticamente (MDB está encarregado da 
aumentado à medida que o | def d -orreligioná- 
numero de matrículas o exi ! . " rellS10na 

gir. Esses postos serão distri-1 h08,  
buidos entre a sede e o inte- 
rior do município, recebendo 
mais 3.000 alunos, sob a dire- 
ção de 120 monitoras que ter- 
minaram agora seus cursos 
preparatórios. 

A dirigente do Mobral no 
Maranhão seguiu de Impera- 
triz para Porto Franco e Ca- 
rolina de onde retornará a 
São Luis. 

Contínua a Seca 

Setores da cidade continu- 
am privados durante a maior 
parte do dia da água saída 

dos reservatórios do FSESP. 
Os bairros do Mercadinho e 
Entroncamento são os mais 

atingidos e em muitas das 

ruas daquela zona o líquido 
chega às torneiras já ao anoi- 
tecer, obrigando as donas 
de casa a coletarem água 

em latas e potes para o con- 
sumo do dia seguinte, 

Como sempre, não existe 
explicação do fornecedor pa- 
ra a estranha ocorrência, 
constando apenas que o bom- 
beamento da água dos po- 
ços para a caixa estaria de- 
ficiente em virtude de defeei 
to técnico que todavia con- 
tinua sem correção para de- 
sespero das donas de casa. 

Ministro 

garante presença 

O Min. Costa Cavalcante e 
o Reitor da Universidade Fe- 
deral do Paraná têm suas pre- 
senças garantidas em Impe- 
ratrilz, dia 23, para as ceri- 
mônias de início dos traba- 
lhos do Campus Avançado. 

Uma emissora da capital 
do Estado divulgou que pos- 
sivelmente virão de São Luis 
o Gov. Pedro Neiva de San- 
tana, o Secretário de Educa- 
ção, Dr. Magno Bacelar e um 
representante do Reitor da 
Uníverslnade Federal do Ma- 
ranhão. Tembém tem garan- 
tida sua presença o Cél. Pas- 
quali, coordenador geral do 
Projeto Rondon. 

êles as despesas: roupas da 
moda, clubes, colégios fora 
do Estado e outras coisinhas 
assim. O magistrado resol- 
veu apertar o cinto mas não 
conseguiu elastecer os pro- fazendo justiça na cozinha. 

Por: JURÉDO 

ventos que geralmente quan- 
do aumentados em 20% não 
acompanham os 100% do 
custo de vida. 

Bolou outra jogada: enca- 
rapitou um apartamento em 
cima da casa inacabada, que 
alugou. Mas para fazer o a- 
partamento teve que vender 
á rica sala das audiências. 

Hoje, quem vai à procura 
d despachos na 2a. vara en- 
contra o juiz na copa, de- 
bruçado sobre processos que 
ocupam a mesa das refei- 
ções. E daquela história toda 
do começo a gente só acha 
mesmo o cafêzinho, ainda do 
bom e do bolso do magis- 
trado. 

Dia vai chegar em que estu- 
tudandouma petição de pen- 
são alimentícia, daquelas em 
que a mulher diz que está 
passando fome e outras pri- 
vações, o juiz ouvirá aque- 
le -uracterístico chiar do 
tempeiro na panela e senti- 
rá o cheiro gostoso da co- 
mida em preparo. Sem se 
aperceber, ele vai achar que 
aquela chorosa peticionária 
tem também direito a um bi- 
fezinho de vez em quando. 
Infeliz então será o "supli- 
cado" que receberá no lom- 
bo o castigo de distribuir seu 
dinheiro entre as mesas da 
legenda e da sub-Iegenda 
matrimoniais. 

Tudo isso porque a se- 
gunda vara de Imperatriz 
não tem sala própria e está 

COM TIME DE CAPITAL 

Qualigular de futebol termina boje 

Representação da Wolks chegou 

A redação recebeu on- 
tem a visita da alta direção 
da firma IMPERATRIZ-AU- 
TO LTDA. — IMPERAUTO 
do grupo Francisco Aguiar 
Com. e Ind. (Marauto) da 
capital do Estado. 

O Sr. Edgar de Aguiar Li- 
ma, gerente da nova orga- 
nização comercial informou 
na oportunidade que até fim 

do mês corrente a IMPE- 
RAUTO estará com seu es- 
critório de vendas de veícu- 
los e peças da marca WOL- 
KSVAGEN instalado à rua 
Simplicio Moreira. Garantiu 
ainda que a Imperatriz Auto 
Ltda. prestará serviços aos 
proprietários de veículos de 
sua linhagem, em bem mon- 
tada oficina. 

FPM 73: 876 mil 

Previsto com base nos cál- 
culos estipulados no Dec. Fe- 
der 69.680 e na Resolução 
111/71 do Tribunal de Contas 
da União, o Fundo de Parti- 
cipação dos Municípios que 
caberá a Imperatriz no pró- 
ximo ano será de cr$ 876,043. 

3 Candidatos em Itaguatins 

A cidade goiana de Itaguatins 
tem 3 pretendentes à sua pre- 
feitura: o ex-prefeito Floriano 
Morais e o funcionário público 
municipal Renildo Queiroz pela 
A-RENA; e Vicente Gonçalves 
Araújo, pelo MDB. Considerado 
o pequeno eleitorado da antiga 
Santo Antônio, pode-se prever 
uma acirrada luta eleitoral na- 
quele município. 

Confirmada a Inter- 

venção em Caxias 

Foi aprovado pela Assem- 

béia do Estado o projeto do- 
dep. Joaquim Itapary qu con 

siderou estância hidro-míne- 
ral o município de Caxias. 

Sancionada a lei pelo gover- 
nador do Estado, Caxias pás- 
sará ao regime de interven- 

ção federal, votando de ago- 
ra em diante apenas nas elei- 
ções proporcionais. 

N Cruzeiro e Imperatriz e São 
José versus Tratex foram as 
partidas disputadas ontem dan- 
do início ao torneio quadran- 
gular de futebol. O São José 
participa da primeira divisão do 
futebol profissional do Estado 
e conta hoje em seu time com a 
maioria do plantei dispensado 
pelo MAC, recentemente. Hoje 
o torneie será encerrado com os 
perdedores de ontem fazendo 
a preliminar e os vencedores a 
partida de fundo, decidindo o 
quadrangular. 

O placar de ontem; 

Imperatriz 2 - Cruzeiro 0 

São José 4 - Tratex 1 

Festa dos campeões 

Por motivo do ótimo resultado do TORNEIO DE SALAO reali- 
zado no ano passado, a ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL1 
AABB, leva ao conhecimento dos aficcíonadas que novamente êste en- 
levará a efeito, por mais uma vez o referido TORNEIO, que obdecerá a 
seguinte tabela: 

JOGOS 

Bilharina 
Gamão 
Dama 
Xadrez 
Ping-Pong 
Canastra 
Pif-Paf 

Organizadores: 

Serra 
Batalha 
Monteiro 
Souto 
Uram 
Celso 
Antonio 

Patrocinadores: 

Beneficiadora Jagomar 
Diesel Carolina S. A. 
Armazém Paraíba 
Gumercindo M. & Filho 
Viana & Irmão 
M. Chaparral & Ovil 
Youssef Said Ghader 

INICIO DAS INSCRIÇÕES: dia 18/09/72 a 03/10/72 
As tabelas dos jogos assim como os estatutos que regerão o de- 

senvolvimento dos mesmos, serão expostas após o término das inscrições 
nas dependências da AABB. 
PRÊÇO DA INSCRICAO: 10,00 por cada jogo. 

Celso H. de Araújo Saraiva 
Diretor Social 

Galvâmo Oliveiro Lopes 
Supervisor 

Felipe Fernandes Valente 
Presidente 
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HOSPITAL SAO R AIM UNDO 

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

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

LB0RATÚR1Ü DE ANÁLISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

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

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

MEMÓRIAS 

O Centenário em 1972 

A renovação dos quadros 
políticos pelos estímulos das 
vocações de liderança de ca- 
da elemento, encontráveis nos 
diferentes setores da socie- 
dade, é a ordem madiável da 
direção Nacional da ARENA. 

Todos sabemos que o Bra- 
sil atual, está mobilizado pa- 
ra construir a sociedade de- 
senvolvida, visando sobretu- 
do, a auto-eustentação do 
processo de expansão em 
ritmo acelerado, cujos esfor- 
ços individuais asseguram pie 
nos êxitos nos planos social 
e humano. 

A estabilidade política e re- 
novadora, que se pretende as- 
segurar, repousa em grande 
parte, na capacidade que a 
ARENA e o governo Federal, 
pudersem atrair a atenção e 
a solidariedade da juventude 
brasileira. Dias atrás, o Exmo. 
Sr. Presidente Médici, afirmou 
que o Brasil só se realizará 
plenamente, quando a gera- 
ção de hoje galgar o coman- 
do dos destinos naclona*: po- 
is os esforços em pról re- 
novação politica são inadiá- 
veis e imperiosos. 

Estamos cientes de que vi- 
vemos em momentos difícil e 
uma fase de profundas trans- 
formações sociais, que de cer- 
ta forma, abalam conceitos e 
sistemas, aumentando assim, 
nossas responsabilidades. Em 
quase todos os Estados bra- 
sileiros, já foram criados os 
movimentos de ação jovem da 
ARENA, consceitos de seus 
deveres e identificados com 
os elevados princípios da Re- 
volução de 1964. 

O Estado do Maranhão, ber- 
ço das mais sublimes e cora- 
josas tradições, não pode e 
nem deve ficar alheio a evo- 
lução política brasileira. Al- 
gumas providências já foram 
adotadas. Mas, diante da con- 
juntura presente, devemos 
criar departamentos ou dis- 
tritos da Arena jovem em to- 
dos os Municípios maranhen- 
ses a fim de que juntos uos- 
sarmos lutar ordeira e demo- 
cráticamente pelas autênticas 
aspirações populares. 

A esperança do nosso Esta- 
do e do Brasil, está concen- 
trada na juventude, trabalha- 
mos todos, enfrentando cora- 
josamente os desafios que nos 
esperam, para que os recla- 
mos populares sejam atendi- 
dos de maneira mais compo- 
tivel com a realidade nacio- 
nal. 

A Revolução de 1964, exe- 
cuta amplas reformas nos di- 
versos setores da administra- 
ção cujos resultados são in- 
contestáveis, exigindo desta 

forma, uma participação mais 
ativa da juventude brasileira. 
Devemos armar-nos de idéias 
mais claras precisas, pois 
nem sempre assimilar conhe- 
cimentos é o bastante. Temos 
nós jovens e demais homens 
públicos afastados dos quadros 
jolíticos que enfrentaram 

dos problemas: TÉCNICOS, 
ECONÔMICOS , POLÍTICOS e 
SOCIAIS, a fim de que na ho- 
ra precisa, possamos desin- 
cumbir-nos do nosso sagra- 
do mister, qual seja defender 
os verdadeiros interêsse do 
nosso Estado e os insofismá- 
veis direitos da sociedads bra- 
sileira. 

Bem sabemos, que as refor- 
mas políticas e sociais entre- 
chocam interêsses e criam 
atritos de profundas conse- 
qüências, mas em contrapar- 
tida, mostram-nos que a rea- 
lidade social, o avanço 
técnologico, já não concebem 
medidas e posições retróga- 
das e ultrapassadas. 

Conscientes dos problemas 
a enfrentar, e certos dos ob- 
jetivos a atingir e contando | 
com o Integral apoio do Se-l 
nador José Sarney digno Pre- 
sidente do Diretório Regional. 
dajArena do Maranhão, con- 
vocamos a juventude mara- 
nhense e as demais classes 
sociais a lutarem pela ime- 
diata criação e funcionamen- 
to do setor jovem da Arena, 
em todos os municípios do 
Estado. 

As diretrizes e normas re- 
guladoras dêsse movimento 
partidário, devem obedecer a 
orientação do Diretório Re- 
gional, inspirando maior habi- 
lidade e entendimento entre 
os políticos. Todos os espaços 
devem consubistanciarem na 
reaglutinação das forças po- 
líticas visando fortalecer a 
Arena do Maranhão, tornan- 
do a um partiao unido e coe- 
so. 

Compreenderemos que êsse 
plano de ação trará amplos 
resultodos, pois num esforço 
conjunto e ordenado lutare- 
mos com bravurae altivez 

pela emancipação socio econô 
mica ao Estaao do Maranhão, 
colocando-o em oosição de 
igualdade com os demais Es- 
tados brasileiros. 

Filiados que somos na A- 
rena de Porto Franco temos 
plena convenção de que o 
setor jovem da Arena do Ma- 
ranhão, promoverá o fortale- 
cimento do Partido, Reser- 
vando a plenitude democráti- 
ca em busca de melhores di- 
as para a coletividade mara- 
nhense. 

A cidade era pequena com 
uma rua principal acompa- 
nhando a beira do rio Tocan- 
tins e mais outros pontos iso- 
lados. No município não havia 
nem uma professora norma- 
lista e nem pública. 

Era então juiz de direito o 
Dr. José Lucas Mourão Ren- 
gel; e o promotor público o 
Dr. Sylvio Rebêlo. 

O Dr. Mourão Rangel era 
um entusiasmo por Imperatriz 
e chegava a dizer várias ve- 
zes que no Estado dois (2) 
municípios poderiam crescer 
muito pois tinham possibilida- 
de: suas terras eram férteis, 
e dependiam apenas de uma 
comunicação mais fácil do 
que a marítima via Belém. 
Um desses municípios seria 
Imperatriz e o outro seria 
Mirador, sua terra natal, ele 
foi o primeiro a prognosticar 
êsse desenvolvimento. 

O Dr. Mourão Rangel que 
gostava muito da mocidade, 
em 1922 em sua casa fundou 
um colégio, com a coopera- 
ção do Dr. Silvio Rebêlo Den- 
tre os alunos daquele colé- 
gio que mois se destacaram, 
na vida pública podemos ci- 
tar o Dr. Antônio Miranda, 
médico formado pela Baía e 
que chegou a ser prefeito da 
cidade na época da interven- 
toria, Paulo Ramos; e o Dr. 
Ignácio de Mourão Rangel, 
economista do Banco Nacio- 
nal de Desenvolvimento Eco- 
nômico, e acessor dos presi- 
dentes Getulio Vargas, Júce- 
lino e João Grulart e que na 
opinião do professor Dr. Ru- 
bem Ribeiro de Almeida é o 
maranhense de maior cultu- 
ra no Rio de Janeiro. 

A iniciativa das festas cívi- 
cas do centenário foi do Dr. 

(Conclusão na 3o pagina) 

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 

COVAP - Materiais para Construção 

Tintas Ypiranga 

Serras Braçais e Golpeões 

Motores Estacionários, 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 

Canos Galvanizados e Plásticos 

Ferro Redondo p/ construção 

Azulejos, Cerâmica 

Louça Sanitária 

Material p/ Encanamento 

Produto de Cimento Amianto 

Fôrro d© Pinho e Eucatex 
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Mais humanidade e 

menos máquinas 

Acompanhando diariamente 
o desenrolar dos aconteci- 
mentos, bem como, todas as 
medidas governamentais, as 
atitudes sociais e ainda as 
ocorrências em todos os qua- 
drantes do hemisfério, verifi- 
camos constrangidos, que a 
presente situação é desalen- 
tadora. 

Observamos que todos JU- 
DEUS, BRANUOS E PRETOS, 
indistintamente, desejamos 
ajudar-nos mutuamente. Que- 
remos viver para a felicida- 
de e não para a infelicidade. 
Sabemos que nêste mundo há 
lugar para todos, as incom- 
preensões, injustiças e desi- 
gualdades devem ser aboli- 
das. Não desejamos o ódio e 
o desprêzo entre nossos se- 
melhantes. O caminho da vi- 
da pode ser formosa e livre, 
mas já perdemos a direção, 

os atos e fatos do cotidiano 
são comprovantes incontestá- 
veis. Os apetites envenena- 
ram a alma dos homens, e es- 
tão nos levando à miséria e 
o que é mais grave à matan- 
ça Desenvolvemos a veloci 
dade, mas nos perdemos nela. 
A máquina que valiosos ser- 

viços tem prestado a huma- 
nidade e que deveria criar a 
nossa fortuna, sem maiores 
conseqüências. A sabedoria 
nos fêz cínicos. A inteligên- 

cia, duros e maus. Façamos 
realisticamente uma autocrí- 

tica de nossos atos e também 
de nossa conduta. Não somos 
capazes, pois tememo-la, já 
que a verdade, sempre é te- 
mida por todos, pais, pensa- 
mos demasiadamente e senti- 
mos muito pouco. Necessita- 
mos, com urgência, de mais 
humanidade, que de máquinas, 
mais de bondade e ternura 

que de inteligência. Sem isso 
a vida se torrará cada vez 
roais violenta e tudo se per- 
derá num campo vasio de de- 
silusões. Não devemos conti- 
nuar assim, temos que reagir. 

Os inventos científicos, a 
automação, o avanço da téc- 
nologia e ainda o avião e o 
rádio, nos aproximaram de- 
mais, contudo permanecemos 
alheios aos sentimentos huma- 
nos. A verdadeira natureza 
destes inventos e doutras ino- 
vações surgidas, nos fala da 
bondade do homem. Eles são 
um grito que apela à frater- 
nidade universal, à união de 
todos. Os meios de comunica- 
ções alcançam milhões de se- 
res no mundo inteiro, milhões 
de desesperados: HOMENS, 
MULHERES e CRIANÇAS, ví- 
timas de um sistema que tor- 
tura o homem e encarcera os 
inocentes. Entretanto, cum- 
pre-nos com autenticidade e 
realismo afirmar-lhes, não se 
desesperem. A miséria que 
desabou sôbre nós vem da 
ambição e do ódio dos ho- 
mens que temem o progresso 
humano. Temos certeza, que 
o odio e a ambição passarão, 
e voltará ao povo o que lhe 
foi arrebatado. Convictos es- 
tamos, de que. a liberdade não 
morrerá enquanto na face da 
terra os homens morrerem 
por ela. Provavelmente, uns 
concordarão, outros não, mas 
a vida é assim mesmo. 

Finalizando, reafirmo-lhes: 
necessitamos urgentemente 
de mais solidariedade huma- 
na, uma vez que o desenvol- 
vimento social e paz, são in- 
dispensáveis às novas desco- 
bertas cientificas e à preser- 
vação dos valores humanos 
em toua sua plenitude. 

Hermes Franco 

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, n^' 933 — Fone: 476 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Nem sempre se aquilata ou se 
avalia, em toda a sua magnitu- 
de, a imensa tarefa que cabe ao 
operário no concerto mundial. 

Suas mãoes são geralmente 

calosas porque trazem a marca 
do valor com que todo sé devo- 
ta a construir. Por isso, as 
mãos de um operário tem a sa- 
grada condição de quem ora. 

Entre o berço e o túmulo, tu- 
do o mais que decorre desse pe- 
riodo, na vida, tem a marca des- 
sas mãos que realizam: que cor- 
tam a madeira, que burilam o 
candelabro, que aplainam a me- 
sa, que esmerilham o vidro, que 
funde o ferro, e que continua 
se cobrindo de rugas, como se 
escrevessem elas mesmas, sôbre 
a pele, a história de todos os 
sacrifícios. 

Abre-se uma flôr...e ali este- 
ve, um dia, a mão do operário 
que planta a roseira; folheia-se 
um livro...e por ali se sabe que 
passou o gráfico que deu ao 
pensamento do autor a fisiono- 
mia da imprensa; movem-se os 

êmbolos das locomotivas...e ne- 
las palpitam os esforços da me- 
talurgia onde as mãos do ope- 
rário já sangraram, erguem-se 
sôbre o corpo topográfico das 
ruas as construções arroja- 
das...e ali se sente ainda fremir 
nas paredes as mãos dos pedrei- 

ros que lhe deu a primeira ar- 
gamassa, como se reproduz 
caixinhas das janelas o silvo 
das plainas; e na bigorna dos 
ferreiros estão sempre acorda- 
dos os ruídos dos martelos e o 
sôpro dos fóles, para que se for- 
jem as máquinas. 

É o operário, na sua glorio- 
sa missão anônima de construir 
o mundo que vive em todas as 
condições do trabalho, destaca- 
do como autentico artífice Co 
progresso. 

O pão que alimenta a famí- 
lia traz na origem a tarefa do 
padeiro que por primeiro o amas 
sou. Do sólo ao této, a casa é 
fruto admirável do trabalho com 
que o operário a vestiu na se- 
gurança e na arte. Tudo decor- 
re do seu labor ignorado e es- 
quecido, dia a dia, acrescentado 
de deveres, canseiras e virtude. 

Se a fábrica é operosa, efici- 
ente e produtiva; se a escola ou 
o quartel abrigam multidões 
dispares para a ciência da dis- 
ciplina... aí estiveram antes os 
operários que lhes deram o ar- 
cabouço e se primaram por com- 
pletá-lo. 

Honra seja feita pois, ao ope- 
rário, em todas as latitudes e 
por todos os títulos merecedo- 
res de aplausos, carentes de 
afeto, porque nêle repousa o 
pedestral de todas as realiza- 
ções, cabendo-lhe o capital de 
todas as conquistas. 

JOÃO SILVA 
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Centenário... 

Mourão Rangel, juntamente 
com o Dr. Silvio Rebelo e os 
alunos do colégio, com a co- 
operação do comércio e da 
prefeitura. 

O encerramento das come- 
morações foi em frente a re- 
sidência do juiz e colégio, 
enfeitado com vários pés de 

ariri (pati) com cordões de 
bandeirinhac e balões com 
vdas acesas; também foi im- 
provisado um palanque onde 
vários alunos declamaram 
poesias alusiva à indepen- 
dência. Vários discursos e alr 

guns números de arte prepa- 
rados pelo Dr. Silvio Rebelo 
que gostava muito de teatro 

A concentração foi relati- 
vamente grande pois alem dos 
moradores da cidade vieram 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO IN P S) 

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 

Foi remetido ao legislativo 

municipal dia 28 passado o or- 

çamento municipal para 1.973 
que apresenta uma previsão 

de arrecadação de cr$ 4:300.0- 

00,00 contra uma despesa de 
igual montante. O orçamento 
supera a relativo a L.972 em 

um milhão e novecentos mil 

cruzeiros. 

Para os serviços urbanos o 

orçamento destina verbas de 
mais de um milhão de cruzei- 
ros. 

varias pessoas dos centros 
mais distantes. 

(Apontamentosjpor um filho 
de Mourão Rangel) 

INSTALAAÕES GERAL 
RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 
Rua Maranhão. 566 — Imperatriz 
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TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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De Carolina 

Genésio ganha terreno 

Observadores políticos caroli- 
nenses mostrara-se impressiona- 
dos com a receptividade popu- 
lar alcançada p^la candidatura 
do Sr Genésio Gonçalves, ex- 
prefeito daquela comuna que 
agora tenta uma segunda elei- 
ção por uma das alas arenistas 
de sua terra. Contando com nú- 
cleos eleitoráís interioranos que 
podem influir na decisão do 
pleito, o jornalista Genésio con- 
ta com o apoio do ex prefeito 
Frederico Lopes - Zhzi - e do pe- 
queno reduto emedebista caro- 
linense. 

Já em favor do pecuarista Jo- 
sé Olímpio pesa a força da bem 
estruturada máquina política 

administrativa comandada pelo 
prefeito Absalão Coelho, além 
do prestigio proprio do candida- 

to, altamente conceituado e ben- 
quisto. Daí uma difícil previsão 
do resultado das apurações em 

Carolina, embora afirmam os 
entendidos que Genésio levará 
ligeira vantagem em conseqüên- 
cia do alto índice dè sua popu- 
laridade e da marca de sua pas- 
sada administração. 

Notícias de Porto 

Franco 

CANDIDATURAS í 

Decorreu sem impugnação de 
parte a parte o prazo concedido 
às correntes políticas f ra se 
pronunciarem sobre os pt '.idos 
de registro de suas chapas. A 
campanha política começa a to- 
mar forma com a investidade 
dos candidatos sôbre o interior 
município. 

TELEFONES: 

Estão mudos os 20 aparelhos 
que compõem a rede telefônica 
portofranquense. Alegando fal- 
ta de recursos financeiros para 
recuperar os telefones com de- 
feito e para o pagamento de te- 
lefonistas e até aluguéis, o ser- 
viço está completamento para- 
lizado. 

Merece destaque no caso a 
particularidade de que a Tele- 
fônica de Porto Franco não tem 
diretório nem pessoal téctdco e 
sobreviveu até aqui à sombra 
da Prefeitura Municipal, embo- 
ra completamente desvinculada 
dos quadros da administração 
pública. 

ELEITORES 

Divulgou oficialmente o car- 
tório eleitoral da 46a. zona que 
é de 5.113 eleitores o número 
de votantes neste município. Em 
relação ao pleito passado o au- 
mento verificado é de 3.911 ins- 
critos já que nas eleições de 
vereadores e deputados existi- 
am em Porto Fronco 3.911 elei- 
tores. 

Impressos em peral, Carimbos be bor- 

racha procure a Tipopráfia Violeta 

Ferro para 

Construção 

mais Barato, 

Avenida Dorgival P. de Souza, 

esq. c / Rua Alagoas 

Imperatriz - Maranhão 

na 

PARAGAS 

um (Sardinha, 

ianaada Sereia, 

Tradicinnal) espera por VOCE, 

dona de casa econômica 

(e de bom gosto) 

e ainda 

Geladeiras 

, Ventiladores 

Maq. de Costura 

Eletrolas 

Enceradeiras 

Liqüidificadores e 

GÁS 

i- ■:. 

PARAGAS 

IMPERATRIZ 
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ROTM entrega prêmios aos vencedores do Concurso 

Em sua reunião do dia 13 último o RC de Impe- 
ratriz fêz a entrega dos prêmios prometidos aos vence- 
dores do concurso instituido pela entidade sob o tema 
O SESQUICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA. 

Convidados especiais, estiveram presentes à reunião 
o Prof. Ozias Hapner, diretor do C. Avançado de Impera- 
triz, jornalista Sebastião Negreiros, dos Diários Associa- 
dos, professoras Evane e Evanda Araújo respectivamen- 
te esposa e cunhada do aluno Antonio Ferreira Lima, 
do Ginásio Bernardo Sayão, cujo trabalho recebeu o pri- 
meiro prêmio e vai publicado na íntegra nesta edição. As 
demais colocacões foram assim distribuídas: 2o lugar Sô- 
nia Maria Moreira Milhomem, do Colégio Santa Teresi- 
nha; 3.5 lugar Maria de> Jesus Bandeira Rocha,«do Bernar- 
do Sayão. Os vencedores receberam cr$ 200,00 em dinhei- 
ro e passagens de ida e volta a São Luiz. 

Eis o trabalho de Antonio Lima Ferreira : 

"O Sesquicentenar'o da Independência" 

Em 1.822 às margens do ria- 
cho "Ipiranga", D. Pedro deu o 
seu eco de independência' que 
para o povo brasileiro já era 
uma realidade, pois aguardavam 
apenas, que o Regente tivesse 
a coragem de o externar. 

Sabe-se, porém, que naquela 
época o Brasil tinha tudo e na- 
da era seu. Dentro do campo 
administrativo as condições do 
governo eram bem restritas de- 
vido a sua submissão a Portu- 
gal. A política financeira, para 
a época, era boa mas, infelizmen 
te a Nação não tinha dominio 
próprio. 

Talvez se perguntasse, na 
época, à Economia, quais as ra- 
zões que levaram à Nsçãe a so- 
licitar do Príncipe aquela atitu- 
de, ela nos responderia que fo- 
ram as riquesas naturais da ter- 
ra e a gulodice econômica de 
Portugal. Se se perguntasse às 
ciências de Relações Humanas, 
elas responderiam que foram a 
falta de amabilidade dogoverno 
Português para com a Nação 
Brasileira. Na realidade as hi- 
póteses se fundamentam com 
muita probidade no desenvol- 
vimento econômico, financeiro e 
social que a história nos mos- 
tra até o ano de 1.822. 

Sabemos que após o desco- 
brimento do Brasil, ainda noi- 
nicio do século XVI, os portu- 
guêses formaram como base 
econômica a exportação do pau- 
brasil o qual não teve o equi- 
líbrio desejado, chegando, mes- 
mo, a cair em colápso na me- 
tade do mesmo século. Esgata- 

da a exploração do pau-brasil, 
a ocupação e colonização 
do Brasil deram origem à 
plantação da cana-de-açucar 
ainda na metade do aludio sé- 
culo; sabe-se que na época da 
cana, foi também, iniciada a 
criação de gado cujo resultado 
não foi dos melhores, pois a di- 
ficuldade de transporte para a 
exportação da carne desestirau- 
lou os criadores da época. 

Já falamos em três ciclos de 
evolução econômica que pelos 
quais passou o Brasil antes de 
sua Independência. Todavia, ci- 
temos um outro que, sem dú- 
vida, foi o de maior evolução 
e de maior revolta para os bra- 
sileiros: a exploração de mine- 
rais. 

Nos últimos anos do sé- 
culo XVII, quando o ouro e o 
diamante constituíam, pratica- 
mente, a única atividade eco- 
nômica do Brasil, todo comér- 
cio exterior do metal e da pe- 
dra era monopolisado pela co- 
roa portuguêsa. O diamante, 
particularmente, era de sua pro- 
priedade e o ouro era para os 
exploradores somente 4/5; o que 
na verdade, Portugal tirava-nos, 
independente de qualquer quan- 
tidade explorada, 20% desse 
precioso metal. 

A estimativa da produção de 
1700 a 1801 mostra que o Bra- 
sil produziu 65.500 arrobas de 
ouro, ou seja, 983 toneladas; nas 
duas primeiras décadas do sé- 
culo XIX ainda produziu 400 
toneladas. A exportação de dia- 
mantes foi de 2 985.761 quilates 

Na Polícia: 

O Delegado não acreditou 

Tudo é questão de fé; e 
só porque o delegado Flori- 
mar Almeida não ocredita 
nas virtudes medicinais da 
maconha está preso e sen- 
do processado o vendedor de 
relógios José Raimundo que 
atuava nas imediações da 
estação rodoviária e em cujo 
poder a policia encontrou 
pequena quantidade da er- 
va maldita. 

Na polícia, Zé Raimundo 
esclareceu que comprara a 
maconha a índios únicamen- 
te para fazer chá para um 
de seus filhos. 

Incrédulo, o delegado la- 
vrou um flaguante em cima 
do Zé que até provar que 
maconha é remédio vai ter 
um descanço que não esta- 
va em suas previsões, atrás 
de grades. 

(615 quilos). Essas foram as ra- 
zões que o Príncipe tomou co- 
mo base para atender a solici- 
tação da Nação Brasileira. Con- 
tudo, para o povo não foi só is 
to; foi também, a falta de as- 
ststência social e cultural, pois, 
para o que êste povo produzia 
era considerado abandono em 
relação ao que recebia de uma 
administração privada por uma 
poderosa coroa, PORTUGAL. 
Foi ainda, o sentimento nativista 
que já lhe nascia n'alma ao ver 
tantos esplendores explorados 
para beneficiar pessoas estra- 
nhas à terra. Este quadro foi 
visto pelos nossos antepassados 
a mais de 150 anos atrás. 

Vejam agora, que belos ma- 
res contornam a nossa Pátria 
por onde navios e mais navios 
de outros Paises navegam em 
incessante comércio com nossa 
Nação; que belos rios, lagos, 
pampas e outros recôncavos, 
testemunhos de desenvolvimen- 
to de um País autcnômo; Ve- 
jam, ainda, que belos relevos, 
montanhas, tercanias gigantes 
exaicadas por Casimíro de A- 
bres, Gonçalves Dias, Olavo 
Bilac e outros em cujas almas 
poéticas jamais deixaram de 
cantar em Seus magníficos poe- 
mas as belezas de sua Pátria. A 
sinfonie das selvas, cachoeiras e 
cascatas, os cantos dos pássa- 
ros, a natureza enfim vem for- 
talecer ainda mais no espírito 
do Brasileiro o valor da liber- 
dade, o desejo de sua continui- 
dade e o amor pela sua Terra. 

150 anos de independência, 
são anos que marcam o pro- 
gresso continuo em todos os se- 
tores para nossa Pátria. Desen- 
volvimento êste do qual hoje 
somos testemunhas. 

Com a Independência o Bra- 
sil pode se locomover livremen 
te; abriu novas fontes de traba- 
lho, criou novos tratados; pás- 

sou a comerciar com outra8 

Nações o que valorizou mui- 
to as suas produções; criou 
a primeira constitui- 
ção já em 1824; tantos outros 
empreendimentos notáveis pa 
ra aquela época o que nos 
serviram de base para a nos 
sa projeção. Hoje é o Brasil 
que marchando a passos 
largos para um desenvolvi- 
mento assustador em todos os 
sentidos. 

Somos a 8a potência econô- 
mica do mundo a 59 

em população; a 4o em exten- 
são territorial e em alíabeti- 
zação. na continuidade somos 
a Io em riqueza natural quer 
no solo quer no sub-solo. 

Estamos em 1.972 com 150 
anos de Independência e Pro- 
gress confimando as aspira- 
ções do povo brasileiro. Pro- 
gresso este notado pelo resto 
do mundo pois desde então a 
imigração dá sua parcela de 
de colaboração para a gran- 
deza desta Pátria. Mais de 5,5 
milhões de estrangeiros foram 
acolhidos no Brasil no perío- 
do de 1.820 a 1.959 com maio- 
res contingentes entre 890 a 
914. Estes imigrantes tem o 
seú valor o seu peso na ba- 

GRANJA CANTO DO GALO 

Travessa Bom Futuro, 277 c/ria Amazonas Fone 399 

FRANGOS 

GALETO PRIMO CANTO 

ENTREGA A DOMICILIO DE 2a a SÁBADO 
" 

lança econômica do País, és- 
pec almente no campo agrí- 
cola e na técnica industria' 
que boje formam um dos ei- 
xos básicos de nossa econo- 
mia. 

O Brasil continuou em bus- 
ca do seu objetivo, embora 
com dificuldade durante todo 
sécula XIX; mas, logo na pri- 
meira década da século XX, 
nossa Pátria ganhou vanta- 
gens junto a política externa. 
Parou, entretanto, suas ativi- 
dades nos primeiros dias 
de 1.940, ao deparar-se com 
a 2a. Guerra Mundial que em- 
bora tenha terminado em 1.945 
estragou. economicamente, 
toda década não só para o 
Brasil como para o mundo. O 
Brasil, porém, retornou a sua 
jornada em busca do progres- 
so que lhe tem assegurado a 
soberania nacional junto às 
demais Nações, desde 1.950. 

Essa época marca o início 
do maior desenvolvimento do 
Brasil. Em 1.957 o Nordeste 
Oriental recebe a SUDENE, 
RUDEP e DENOC, orgáos au- 
xiliare do Governo; nesse roes 
mo período é criada a primei- 
ra variante ligando o Sul ao 
Norte também tem início a 
construção da mais jovem e 
mais bela capital do mundo 
(BRASÍLIA), sonho de mais 
de 200 anos, Ainda nesta dé 
cada o Brasil é colocado en- 
tre os maiores industriais. 
Nossa primeira fábrica de au- 
tomóveis foi instalada em 
1.958; um ano depois com a 
criação da fábrica de Técos 
a industria automobilística 
passou de 1 para 3 fábricas.. 
Anteriormente já tínhamos a 
Petrobrás a Siderúvica de 
Volta Redonda a Hidráulica 
de Paulo Afonso, notáveis pe- 
las suas grandezas no campo 
econômico e na integração 
nacional. 

Em 1.960, a Nação Brasilei- 
ra, recebia do seu então Pre- 
sidente sua nova Capital e 
dezenas de estradas ligando 
os mais diversos pontos do 
País. Contudo, no início de 61 
até 64 o País sofreu um de- 
sequilíbrio Moral e Social, 
quase caindo num abismo Foi 
então que o nosso gloriQso 
Exercito tomou a responsabi- 

Agua para o Mata- 

douro 

Já chegaram ao local pre- 
visto os canos destinados à 
ligação da rede de águas da 
cidade até ao Matadouro 
Municipal que assim estará 
em breve, com inauguração 
prevista para outobro pró- 
ximo. 

O matadouro municipal é 
uma das obras da atual ad- 
ministração municipal e ofe- 
rece condições de abate e 
tratamento de 20 rêses por 
hora. 

lidado de recoloca-lo na rota 
do seu grande destino de País 
livre e democrata. 

E hoje, quando completa- 
mos 150 anos de Independên- 
cia a Pátria vive a maior 
tranqüilidade de todos os 
tempos sob a responsabilida- 
de um dos maiores Estadistas 
Mundiais - O Presidente Emí- 
lio Garrastazu Médici - brasi- 
leiro ilustre que muito nos 
orgulha pelo seu alto espírito 
administrativo, fortificando a 
Integração Nacional em toda 
sua plenitude. 
É por esta magnificência que 

êste quadro de encontros mil 
e que o mundo acertadamen- 
te admira, está entregue em 
suas mãos para a festa do seu 
SESQUICENTENÁRIO DA IN- 
DEPENDÊNCIA. 
De antemão já sei, lhes digo 
(leitores deste trabalho) e pos 
so lhes afirmar que o nosso 
presente de aniversário será 

a TRANZAMAZÔNICA -a ma- 
ior rede rodoviária de inte- 
gração atual. 

Irmãos brasileiros, aprovei- 
temos o esforço dos nossos 
antepassados, primando sem- 
pre pela nossa liberdade e 
soberania nacional, Assim 
qualquer que seja nossa ati- 
vidade somos responsáveis 
pelo Brasil de hoje, de ama- 
nhã e de sempre.... 

Pensando bem, nós cons- 
truímos o Brasil. 

r 

Segundo os últimos dados colhidos são os seguintes 
em números inteiros, os colégios eleitorais das cidades 
abaixo: 

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 

Quilômetro I da BR - 14—Fone 278—Imperatriz—Ma. 

C G.C. 06 -146 - 24 — Insc. Est. 14203.5006 

Imperatriz 21.000 

Carolina 9.000 

João Lisboa 7.000 

Porto Franco 5.000 

Montes Altos 3.000 

Casa de Saúde S. Vicente Ferrer 

Credenciada pelo I.N.P.S. 
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Delegacia de Poli- 

lia de Imperatriz 

Estado do Maranhão 

AVISO 

Magarefe e Zé Bonfilm na Cadeia 

Avisamos aos senhores pro- 
prietários de cinemas, boites, 
cabarés, dancings, girl-reems 
e outros assemelhados, bi- 
Iharinas, snookers (sinucas) e 
congêneres, realizadores de 
bailes públicos e quaisquer 
outros tipos de diversões, que 
só poderão funcionar com ês 
se tipo de atividade depois 
de devidamente legalizados 
na Seção de Costumes desta 
Delegacia, de acordo com a 
tabela "F" da Lei 3.216, de 01 
de dezembro de 1.971. 

Outrossim comunicamos a 
tôdos proprietários e a nuem 
possa interessar que esta, ta- 
xas não poderão ser pagas 
fora desta Delegacia de Polí- 
cia, mesmo quí as referidas 
atividades sejam exercidas no 
interior do Município, sendo, 
neste caso, também proibido 
às Sub-Delegacias fazer o re- 
colhimento. 

AVISAMOS mais que a par- 
tir do próximo aia 23 (vinte 
três) do corrente, será feita 
rigorosa fiscalização, deven- 
do ser fechado o estabeleci- 
mento que não estiver devi- 
damente legalizado, de acor- 
do com a Lei supra citada. 

Delegacia de Polícia de Im- 
peratriz, aos treze dias do 
mês de setembro do ano de 
mil novecentos setetenta e 
dois. 

Bel. Francisco Florismar de 
Almeida 

(Delegado de Polícia) 

ü Com prisão preventiva de- 
creta, foi recolhido a um 
dos xadrezes da cadeia pú- 
blica o açougueiro conheci- 
do por Miguel Magarefe, en- 
volvido em antigo crime que 
abalou a opinião pública lo- 
cal e nu qual foi denuncia- 

do em companhia de um 
Sargento da PM do Estado 

e outros elementos ora fora 
da comarca. Posto em liber- 

dade por força de habeas 
corpus,jMiguel passou a pro- 

vocar desordens, dando cau- 

sa ao novo recolhimento. 

Também está preso José 
do Bonfim, indiciado por 

tentativa de homício e pela 
prática de desordens, além 
do porte ilegal de armas. 

OS QUE ESTUDAM 

Dados colhidos junto à Se- 
cretária Municipal de Educa- 
ção e colégios particulares 
mostram a existência no mu- 
nicípio de Imperatriz de ma- 
is de 17 mil estudantes. Não 
estão comnutados nesses nú- 
meros os alunos de algumas 
escolas particulares de Io 

gráu que não tiveram o cui- 
dado deílegalizar sua situação 
junto aos órgãos competentes 
e que por essa razão torna- 
ram impossível o levanmen- 
to de suas matrículas. Ofici- 
almente, os dados são os se- 
guintes; 

D. Maria Macedo 

Professores e alunos do 
Curso Comercial Gonçalves 
Dias e Ginásio Bernardo Sa- 
yão mandaram celebra ontem 
missa em sufrágio da alma de 
Da. Maria de Sousa Macedo 
mãe do Sr. Afi Aprigio de Sou 
sa, professor pertencente 
aos quadros daqueles colégi- 
os. O óbito ocorreu na cida- 
de de Anápolis, onde residia 
a extintá. O ato religioso foi 
celebrado na Igreja de Santa 
Terezinha, presentes os cor- 
pos docente e discente da 
CNEC. 

Escolas de gráu (primário) 

Municipais (na séde) 
" (interior) 

Particulares - na séde 

Grupos Escolares (séde) 

Mobral - na séde 
" - no interior 

Escola de 2o gráu 

Gin. Bandeirante (Estado) 
" Dorgival Pinheiro (municipal) 

" Bernardo Sayão (CNEC) 

" Ebenezer (particular) 
Normal Ginasial Sta. Terezinha (part) 
Fundação Eurico G. Dutra 

Colégio Comercial Gonçalves Dias (CNEC) 
Esc. Técn. Comercio (Fund. Eurico Dutra) 

Escola Normal Pedagógica ( " " ) 
Total de matrículas 

AVISO 

2.786 alunos 
4.806 

2.248 

755 

1.929 
1.500 

347 
182 
415 

27o 
314 

1.292 

113 
176 

123 
17.256 

SOCIAIS LAMARTINE 

O Sr. Dr. Delegado de Polícia de Imperatriz, convida 
as pessoas abaixo discriminadas, a comparecerem a esta 
Delegacia a fim de tratarem assunto do seu interêsse. 

li— ELISA CORDEIRO DE PAULA NASCIMENTO, resi- 
dente nesta cidade. 

2i — MANOEL SABINO DE PAULA, residente em Santa Ma- 
ria dêste Município 

3a _ vital NERES DA SILVA, residente em Mucuiba, Mu- 
nicípio de João Lisbôa. 

4a _ PARENTES DO SR. JOÃO ALVES DE OLIVEIRA, re- 
sidente em Açilândia dêste município. 

5a — MANOEL CÍCERO, residente à Rua Rio Branco, nes- 

Quando os lábios não se tocam 
no momento da partida, 
São sempre os olhos que trocam 
O beijo da despedida. 

Prefeitura Municipal de Impera- 
triz e A Univercidade Federal do 
Paraná estão ultimando preparativos 
para as festividades instalação 
CAMPUS AVANÇADO DE IMPE- 
RATRIZ, 

ta cidade. 

Imperatriz. Ma., 15 de setembro dei.972 
Florimar de Almeida 
Bel. Delegado de Polícia, 

r 

Papelaria VIOLETA 

A firma J. M. VIEIRA, avisa que a 

partir do dia 22 deste a Seção de 

Papelaria da Tipografia Violeta, es- 

tará atendendo seus fregueses na 

Avenida Getulio Vargas, n. 623. 

Novas instalações e grande 

sortimento do ramo. 

Imperatriz — Maranhão 

Princeza Ellzabeth em Imperatriz 
Esteve recentemente em Imperatriz 
a Ellzabeth Raby, universitária da 
Capital Marajoara. 

Na terra de Frei Manoel Procópio 
vsitou parentes e amigos. 

V- 
Imperatriz será capit 1 do Estado. 

Não, ainda não é do Estado do Tocan 
tins; é que o Governador Pedro Nel- 
va estará nos visitando no proximo 
dia 23. 

SERESTA LITERÁRIA 

Dia onze proximo passado estive- 
ram reunidos os senhores: Renato 
Cortez Moreira Prefeito municipal) 
Dr. José de Ribamar Fiquene (dir. 
Escola Técnica) Dr. José Delflno Si- 
pauba (dir. Colégio Comercial Gon- 
çalves Dias) Dr. José Cortez Morei- 
ra (dir. Gin. Dorgival Pinheiro) Dr. 
Ozias Hapner (dir. do Campus A- 
vançado de Imperatriz) Dra. Filome- 
na. coordenadora MOBRAL regio- 
nal) Lamartien Milhomem (sec. Ad- 
ministração]. Na oportunidade ulti- 
maram os preparativos para soleni- 
dades de visita do min. Costa Ca- 
valcante. 

Após a reunião, sugerido pelo Dr. 
Ozias. dr. Fiquene se transformou 
num verdadeiro Adelino Moreira 
cantado e encando com suas compo- 
sições 

☆ 
Da capital Gonçalvina recebemos 

a visita da dra. Filomena Motta, co- 
ordenadora do MOBRAL regional. 
Ao registramos formulamos votos de 
boas vindas. 

☆ 
Quem visitou a capital Marajoara 

foi a linda ELIANA. 
Eliana naquela capital cuidava de 

esfriar a cuca. Todavia, há quem di- 
ga que ela estava matando sauda- 
des... 

C. 

Dia dez proximo passado esteve 
trocando de idade nosso confrade 
Adelman Costa. 

O Iccal escolhido para bebemorar 
foi o Guadalajara. 

Como sempre fomos esquecidos... 
Parabéns 

DA. LEONOR MACEDO 

De São Luis onde acompanhava o 
tratamento de saúde de seu filho 
Sílvio regressou a Sra. Leonor Ma- 
cedo, digna esposa de nosso redator 
chefe, Também o Silvio, bem me- 
lhor, retornou ao lar. 

SEBASTIÃO NEGREIROS 

Novamente em Imperatriz o jor- 
nalista Sebastião Negreiros, dinâmi- 
co representante de O IMPARCIAL 
da capital do Estado. Negreiros co- 
lhe notícias para a página diária de 
Imperatriz inserida no Imparcial. 

ADVOGADOS 

O fórum e a sociedade imperatri- 
zenses estão enriquecidos com a pre- 
sença do jovem casal de advogados 
Farhat Saddl Filho e Vânia Lúcia 
Saddi, vindos do Estado de Goiás. 

Farhat e Vânia montaram seu es- 
critório à rua Cél. Manoei Bandeira 
n9 1639" Nossa visita. 

DA. CREUSA SARMENTO * 
Procedente de Marabá, para onde 

já retornou, vimos na cidade a Sra. 
Creusa Sarmento, esposa do jorna- 
lista Sarmento Jr , diretor do Sema- 
nário "O Marabá", editado na flo- 
rescente cidade dos castanhais. 

PAULO E JULIANA 

Muito festejado o dia 12 na resi- 
dência do Engenheiro Paulo Barreto, 
da residência local da Rodobrás É 
que naquela data apagavam velinhas 
do bolo de aniversário a vivaz Julia- 
na e o dr. Paulo. Da. Nita caprichou 
na recepção aos amigos do casal. 

INGLÊS 

Ensina-se, para todas as 

finalidades. 

Trav. João Lisbôa, 853 

ADVOGADOS 

Dr. Farhat Saddi Filho e 

Dr^. Vania Lúcia de C. Saddi 

Residência Rua Babaçulandia n0 42 

Escritório: Av. Cel. Manael Bandeira 1639 


