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Governador 

Reinicia Estrada 

Estaria 
Gov. Pedro Neiva de San- 
tana, acompanhado de Se- 

na cidade o 1.973. A obra permitirá a li-1 ARENA em favor das can- 
gação Sáo Luis ao sul do país didaturas Xavier - Ivan, ho- 
através da Belém-Br isília on- 

cretários do Èstado. Sa-.de desembocará a MA. 74, 
Excia. esteve ontem no po- precisamente no onde este- 
voado Açailândia prestigia-i ve o Governador. 
do a reabertura dos traba- 
lhos da rodovia Açailândia- 
Sta. Luzia cujo término es- 
tá previsto para meados de 

De Açailândia o Gov. Pe- 
dro Neiva e comitiva viriam 
a Imperatriz a fim de parti- 
ciparem de um comício da 

je, na Praça de Fátima, se- 

gundo foi amplamente noti- 

ciado. 

O regresso do Governador 

era marcado para amanhã 

cedo, 

O que foi a " ACISO 
5? 

Com uma palestra profe- 
rida pelo comandante do 3^- 
BEC., Ten.-Cél.pqd, João de 
Almeida, no Clube Recrea- 
tivo Tocantins, ouvida por 
grande número de autorida- 
des e populares e no decor- 
rer da qual fora^a mostrados 
com gráficos e "slides,, o 
que é, onde trabalha e o que 
faz o BATALHÃO DE EN 
GE NH A RI A E CONSTRU- 
ÇÃO nos Estados do Ceará, 
Piauí e Maranhão, foi encer- 
rada no dia 6 a Ação Cívico 
Social promovida nesta cida- 
de. 

Entre os dias 5 a 7 ACI- 
SO levou grande quantida- 
de de pessoas à visitação das 
obras de cons:rução do quar- 
tel que o BEC constói em 
Imperatriz. Os colégios fo- 

ram visitadoe e em muitos 
deles foram realizadas sole- 
nidades que culminaram com 
o recebimento de bandeiras 
do Brasil doadas pelo Exér- 
cito Médicos e dentistas mi- 
litares prestaram ampla as- 
sistência às camadas pobres 
do município, com farta dis- 
tribuição de remédios. 
Em outros setores, 8 colé- 
gios foram totalmente pin- 
tados, a Avenida Dorgival 
Pinheiro foi totalmente re- 
vestida com material de 
jazida e as transversais que 
a ligam à Avenida Getúlio 
Vargas foram igualmente 
recuperadas propiciando me- 
lhores condições de trânsito 
Na confluência da Av. Ber- 
nardo Sayão com a rodovia 
Belém-Brasília encontra-se 

Câmara aprova 

Convênio 

Estão coroados de pleno 
êxito os entendimentos entre 
o Cél Neon Oscar Pereira, Di- 
retor de Departamento de 
Trânsito Estadual e o Preí. 
Renato Moreira, visando a ins- 
talação em Imperairiz de uma 
CircUMScrição do Trânsito, 
com plena autonomia, equi- 
pa ia. 

Convênio nesse sentido foi 
assinado pelas duas autorida- 
des e aprovado em regime de 
urgência pela Câmara Muni- 
cipal. Para a a instalação de 
Circunscrição fai aberto ura 
crédito especial de crS7.000,00 

em adiantado estágio de 
construção o quartel que a 
Residência do BEC em Im- 
peratriz está construindo 
para receber uma compan- 
hia de Infantaria, possivel- 
mente. 

FERROVIÁRIO Enfrentará Combinado 

Um grupo de desportistas 
locais encabeçados pelo Sr. 
Renato ^loreira acertaram a 
realizacãp em Imperatriz de 
um torneio de futebol c'»m a 
participação do Ferroviário, 
da Divisão Especial do Estado 
e de dois combinados locais 

que seriam formados com 
jogadores do Renner, Cruzei- 
ro e Imperatriz. As partidas 
seriam duas: dias 21 e 22 
próximos, e os jogos serão 
realizados no Estádio fr^i 
Epifânio, em final de cons- 
trução. 

CNEC Espera Presidente 

AlmiranteBenjamimSodrédialS 

NOTA 

O Sr. Jurivê de Macedo, 
presidente do setor de Impe- 
ratriz da CNEC, recebeu co- 
municação de que no próxi- 
mo dia 18 chegarão a esta 
cidade onde se dará o encon- 
tro regional de dirigentes da 
Campanha Nacional de Esco- 
las da ' omunidade o Almiran- 
te Benjamim Sodré, seu pre- 
sideute nacional, a Senhora 
Alzira Sodré, esposa do Al- 
mirante, o Prof. Felipe Tiago 
Gomes, fundador e Superien- 
tendente da CNEC, o Prof 
Murilo Avelar Hingel, da Uni- 
versidade Federal de Juiz de 
Fora. 

Em Imperatriz, nesse dia, 
já estarão o Dr. José de Ri 
bamar Seguins - Administra- 
dor da CNEC no Maranhão, o 
Prof. Aderaldo dos Santos Al- 
ves - Assessor e os presiden- 
tes de setor e diretores dos 
colégios da Campanha de 

Bolsas, Carolina, Porto Fran- 
co, Estreito e Alto Parnalba. 

Em conjunto com a direto- 
ria do Ginásio Bernardo Sa- 
yão e do Colégio Comercial 
Gonçalves Dias, o setor de 
Imperatriz já programou a re- 
cepção aos visitantes, sob a 
direção do Dr. José Delfino 
Sipaúba. No decorrer do en- 
cõntroserá proferida uma con- 
ferência pelo Almirante Ben- 
jamim Sodré que é também 
o Presidente da Comissão Exe- 
cutiva Nacional de Educacão 
e Moral e Cívica. 

O prefeito Renato Moreira 
que sempre prestigia os acon- 
tecimentos ligado à Educacão 
já ofereceu ao Setor local da 
CNEC a cooperação da Pre- 
feitura Municipal que alojará 
a comitiva do Presidente Na 
cional da entidade e oferece- 
rá aos congressistas um jan- 
tar. 

D.M.E.R. R0DÜBR4S - 2° RR. 
Levamos ao conhecimento 

dos proprietários de fazendas 
e outras propriedades ao lon- 
go do trecho Pe^dido-Estrei- 
to, da Rodovia Beiém-Brasila, 
que a RODOBRÁS vai iniciar 
a vedação da faixa de domí- 
nio e por isso convida os 
mesmos a comparecerem a 
séde do Distrito em Impera- 
triz para tratarem de seus 
interesses. 

Imperatriz, 07 de Outubro 
de 1972. 
EG. EDMILSON MOREIRA VERA 

Assessor Distrital - CTAP 
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Em visita oficial o Gover 
nador do distrito 449, Dr. An- 
tônio Moreira Jr. e sua espo- 
sa D. Marlene. representan- 
do o presidente de Rotaay 
International, esteve esta se- 
mana em nossa cidade. 

Foi recepcionado no Ae- 
roporto em sua chegada dia 
5 pela manhã, por uma cc ■ 
missão do Rotarylocal, de on- 
de seguiu até à residência do 
Sr. Antônio Chaves Rocha 
ondd ficou hospedado. À noi- 
te na sede do clube foi ofe- 
recido concorrido banquete 
festivo do qual tomaram par- 
te além dos rotarianos e suas 
esposas, autoridades locais, 
representantes do Mater Clu- 
be e pessoas destacadas de 
nossa sociedade. 

No dia seguinte, sexta-fei- 
ra, o Governador em compa- 
nhia do Sr. Sebastião Regis 
de Albuquerque, presidente 
do Rotary Clube visitou as 

obra^ do 3^ CEC, hospital d« 
Funrural, trecho da Rodovia 
Belém-Brasilia em asfalta- 
mento, Cais do Porto, Aero- 
porto e outras obras de vulto. 

Na assembléia com os ro- 
tarianos, foram debatidos os 
aspectos sócios-econômicos 
da cpmunidade e assuntos 
variajdos da vida interna do 
clube. 

Como panto fundamental 
e de interesse coletivo, foi 
ventilada a possibilidade da 
captação de imagem de TV 
de Belém do Pará, por me- 
io de torres repetidoras. O 
assunto foi objetivo de de- 
morado estudo, ficando o 
cargo do Governador do Ro- 
tary os necessários contatos 
na Capital Marajoara, os 
quais serãa comunicados com 
a rapidez possivel, a fim de 
ser tomada posição decisiva. 
Vamos ajudar a instalar Te- 
leviss j em Imperatriz. 

Bancário Desvia Cheque 

Estão presos à disposição 
da Justiça Álvaro Marques 
Pereira, funcionário do Ban- 
co da Amazônia S/A e o co- 
merciário conhecido por Jo- 

sé Gruvião, acusados da au- 
toria de um desfalque de 8 
mil cruzeiros contra o BASA. 

indo 

Segundo a versão 
reportagem, Álvaro 
rou-se de cheque 
contra o Banco do Estado 

por uma terceira pessoa, mas 
depositado no BASA. Pas 
sou-o a Gruvâo que a dirigiu 

à agência do BEM efetu< 
o desconto 

Verificado no Banco da 
Amazônia o sumiço dado ao 
cheque imediatamente apu- 
rou-se a ação criminosa pois 
o caixa do BEM conseguiu 
identificar quem havia des- 
contado o mesmo. 

Presos a seguir os com- 
parsas e apreendido o di- 

e^ti^0 1 nheiro, Álvaro confessa que 
fêz o desconto a pedido de 
amigo mas ignorando tratar- 
se de um cheque desviado 

criminosamente. 

dada à 
anode- 

AÇOUGUEIROS 
COBRAM MAIS CARO 

Sem que se saiba por or- 
dem de quem os marchantes 
locais passaram a pedir 
cr$ õ,0ü por quilo de carne 
com osso. 

A um comprador que estra- 
nhou a marojação e solicitou 
informação sobre a autoriza- 
ção do aumento, respondeu o 
marchante: a portaria é nos- 

ANEVERSARIO 
Complptou dezesete risonhaa pri- 

maveras, 23 pp. a jovem vERA MI- 
LH MEM BRITO, querida filha do 
casal amigo Salomão (Magnolia) Bri7 
to. Vera e figura de destaque em 
nossa cidade, atualmente, estudante 
do Colégio Estadual Sousa Franco, 
em Belém do Pará, 

Estendemos, a aniversárlante, do 
nossos parabéns acompanhados dos 
nossos melhores votos de êxistos em 

I sua missão estudantil. 

sh ineem ; ao Mercadinho o 
aumento já está antigo e o 
nosso aqui (no centro) come- 
çou hoje." 

E nada mais disse 
lhe foi perguntado. 

e nem 

AVISO 

A CEMaR avisa que a par- 
tir do dia 9 do corrente, es- 
tará funcionando em suas no- 
vas instalações para melhor 
atender seus usuários. 

Escritório Regioçâl de Im- 
peratriz, â margem da Belém- 
orasília - Se.ie da Usina Die- 
sel. 

Nildo Encarnação 

Gerente 

INCRA reexamina escrituras 

Notícias de Brasília infor- 
mam que em 6 meses de 
atuação o INCRA fez rever- 
ter ao domínio da União 
quatro milhões de hectares 
de terras no Maranhão, exa- 
tamente as mais ricas em 
cassiterita, Falando na Câ- 
mara dos Deputados o Pre- 
sidente do INCRA afirmou 
que são comuns no Mara- 
nhão as escrituras com ras- 
paduras de gilete; e que pa- 
ra encontrar a verdade está 

sendo feito um levantamen- 
to micro-filmado de todas as 
vendas de terra em Cartório. 

Ainda a êsse propósito o 
Secretário de Segurança do 
Estado em declarações pres- 
tadas a O IMPARCIAL dei- 
xou de dar cobertura às de- 
marcações de terras no Es-, 
tado porque o problema é de agrária, 
competetencia do INCRA 
que chamou para si a res- 
ponsábilidade de averiguar 
tais demarcações que na sua 

maioria são ilegais. Ainda 
segundo essas declarações 

técnicos do INCRA estão fa- 
zendo o reexame dos títulos 

de propriedode de terras lo- 
calizadas nas áreas prioritá- 
rias, onde está sendo reali- 

zada a implantação da re- 
E garantiu:" 

O Incra está no firme pro- 

pósito de exterminar os gri- 
leiros existentes no Mara- 
nhão." 
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L EDITAL DE PRAÇA 
jfl m 

j-Ò Doutor José Delfino Si- 
Aba, Juiz de ireito da Ua. 

a da Comarca de Impera- 
ez, Estado do Maranhão, na 
ma ia Lei, etc.. 

'FAZ SABER aos que o pre- 
énte edital virem, dele co- 
necimento tiverem ou interes 
ir possa que, no dia 5 (cin- 
j) de Outubro vindouro, ns 10 

h z horas, na gala do Fórum 
atíste 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 arremataçâo os 
bens penhorados a ÂNGELO. 
FERREIRA LIMA, na ção 
Executiva que lhe move JO- 

ÃO LEOCÁDIO ALVES, a 
quem mais der e maior lan- 
ce oferecer acima da a valia- 
ção de Cr$ 1.800,00 (hum mil e 
oitocentos cruzeiros), no se- 
guinte imóvel: "UM TERRE- 
NO nesta cidade à rua Ar a- 
zonas com a Travessa Dr. Al\ 
tônio Miranda, medindo 10,0w, 

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 termo de a_ 

foramento 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- 
referído, com dinheiro â vista, 
ou 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 dir.eito, mando passar 
o presente edital, que será fi- 
xado no lugar de costume e 
publicado no semanária "O 
PROGRESSO" por 3 (três) 
vezes nesta cidade. Dado e 
passado nesta cidade de Im- 
peratriz, aos 13 dias do mês 
de setembro de 1.972. 

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

Dr. José Delfino Sipauba 
Juiz de Direito da 2a Vara. 

Embratel traz o Bra- 

sil ao Maranhão 

Em solenidade realizada no 
Palacio dos Leõs, completou- 
se a primeira ligação telefô- 
nica, via Embratel, ocasião 
em que o Gov. Pedro Neíva 
de Santana dirigiu-se ao Pre- 
sidente Médíci para agrade- 
cer os benefícios proporcio- 
nados ao Maranhão com a i- 
nauguração do circuito São 
Luis- Belém. Presentes a São 
Luis o Min. Corsetti, das co- 
nunicações, concedeu este à 
imprensa do Ilha entrevista 
em que aborda a importância 
dessa ligação que facilitará e 
dinamizará todos os meios de 
comunicação entre o Mara- 
nhão e todo o país por tele- 

Sarney vai para a 

ONU 

Por indicação do Senador 
Felinto Muller, líder do Go- 
verno do Senado, o Senador 
maranhense José Sarney foi 
indicado gara representante 
brasileiro na Assembléia Ge- 
ral da Organização das Na- 
ções Unidas. O ex-governa- 
dor deverá permanecer nos 
Estados Unidos durante 45 
dias. 

fone, rádio, telex e até pela 
imagem, pois São Luis den- 

tro em breve receberá sinais 

de TV em preto e branco e a 
cores, também pela Embratel. 

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 

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 

FARMACIA DOS BONS REMEDIOS 

O "Francisquinho" 
Agradece a sua visita mesmo sem compromisso. 

AS SUAS ODENS, aberta das 7 ho ias alé ts S2 bcias 
Aplicações Grátis. — Não esqueçam, fica na 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, np 933 — Fone: 476 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 
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Belrigeracão não é mais piilema 

Geladeiras, Ar condicionado, 

sorveteira, balcão írlgoriíico, 

camara iria, etc. 

Rua Ceará, n9 710 

Tratar c/ Francisco Rocha 

ratHIIMY, 

INSTALAÇÕES GERAL 
RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL! 
Rua Maranhão. 566 — Imperatriz 
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Edital de citação cora o prazo de 30 dias 

O Doutor José de Ribamar 
Fiquene, Juiz de Direito de la. 
Vara, da Comarca de Impe- 
ratriz, Estado do Maranhão, 
na forma da lei, etc. 

FAZ SABER aos que o pre- 
sente edital virem, dêle co- 
nhecimento tiverem ou inte- 
ressar possa, que perante ês- 
te Juízo e Cartório do Io Ofi 
cio se processa uma Ação Co- 
minatória em que é autor 
JOSÉ HILTON DA SILVA e 
réu: JOSÉ FEITOSA, que a- 
tendendo ao que lhe foi re- 
querido pelo o autor que a- 
firmou ser desconhecido e in- 
centro o paradeiro de JOSE 
FEITOSA conforme certificou 
o Oficial de Justiça désie Juí- 
zo, pelo presente edital, que 
será afixado na porto do Fó- 
rum, no lugar do costume e 
por 3 (três) vezes no Jornal 
"O Progresso" periódico, lo- 
cal, cita JOSÉ FEITOSA, bra- 
sileiro, casado comerciário, 
para no prazo de 30 (trinta) 
dias que correrá da data da 
la. publicação do presente, 
responder na causa por advo- 
gado legalmente habilitado 
coustestando se quizer no pa- 
gamento dc Cr$ 2.911,23 (dois 
mil, novecento d onze cruzei- 
ros e vinte e três centavos) 
sujeito aos juros e honorários 

do advogado na base de 20% 
(vinte por cento) na forma da 
lei. 

E para que chegue ao co- 
nhecimento dos intressados e 
ninguém possa alegar igno- 
rância, mandou expedir o pre- 
sente edital, no forma da lei 
Dado e passado nesta cidade 
de Imperatriz, aos 21 de se- 
tembro de 1.9/2. Eu, Hosseny 
da Costa Marinho. 

Escrivão substituto o da- 
tilografei e subscrevi 

José de Ribamar Fiquene 

% 

EDITAL 

Edital de eonvo-açfio de Assen- 
bléia de Associação profissional pa 
ra transformação em Si dicato: 

Assrciaçâo Profissional dosTrabe- 
lhadore4 na Industria da obstrução 
Civil, Oficiais Marceoeiros e Traba- 
lhadores na industria de Serrarias 
e Mòves de Madeiras de imperatriz! 

Nos têmos do art . 12 dos estatu- 
tos sociais, e das disposições legais 
em vigor, ficam pelo pre ente com- 
vocad s os associados no gozo dos 
seus diretores sociais para uma as- 
sembléia extraord nária, a realizar- 
se no dia 05 de Novembro do cor- 
rente ano as 20 horas, na séde so- 
cial à rua amazonas, 779 a fira de 
deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: 

% 
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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 

a) coveniência de ser requirido o 

reconhecimento da associação 
como sindicato: 

b) assuntos gerais. 

Imperatriz 27 de setembro de 1972 
Plinlo Cavalcante de Lima 

Presidente 

O V I L Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêçcs a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR - 14-Fono 27ft—Imperatriz —i\la. 

CG.C. 06 -146 - 24 - Insc. Est 14P053.006 

GRANJA CANTO PO GALO 

Travessa Bom Futuro, c/r. / mazônas Fone 277 

Fone 399 

Posto de vendas 

.Av. Getulio Vargas-450 Praça de Fatima 

FRANGOS 

ASSADO, LIMPO, VIVO 

ENTREGA A DOMICILIO DE 2a a SÁBADO 

HOSPITAL SAO R AIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Jrr.peratriz-Maranhão 

Credenciado pelo iNPS e em Ccnvenio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO .HÜSPITAh PARTICULAR DO IMTERI0R DO ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LB0RATÓRIÜ DE ANALISES LiNlCAS: 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- 
matolcgia-Pediatria—^línica Geral—Doenpas dos olhos e receituario de oculos. 

'PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

Credenciada pelo I.N.P.S. 

AGORA EM IMPERTRIZ 

A Pioneira da Belém - Brasília 
NA INSTALAÜ0HA LUCAS 

O REI DO FREIO 
C/ Reliiiraç.io em Tambores de Freios 

E Rebitagem de Lonas da Freio em 10 minutos e equipamento 
completo do Ramo 

PRAÇA L1N0 TEIXEIRA, 209 - Fone 174 
[Provisóro) 

IMPERATRIZ - MARANHÃO 

RRMRZEM 

y 

<<5N N 
\\ 

TECIDOS E ELETRO- 

^ DOMÉSTICOS^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 

V 
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Imitar, mas adaptando SOCIAIS 

Noticias de Belém 
m W ^ | ^ • x 

(do Correspondente) 

por Wallace Heid S. Mota 

Dos vários processos de aprendi- 
zagem resaltamos o ensino e a imi- 
tação. Pelo ensino, de tentativa em 
tentat va podemos chegar a conclu- 
sões já encontradas por outros; a- 
prendemos por nós mesmos. Pela 
imitação - método mais comum-apro- 
ximamo-nos dos conhecimentos dos 
que nos atecederam, Grrndes erros 
porém podemos cometer quando, 
procurando resolver problemas de 
um país ou de uma região, atenta- 
mos exclusivamente para a imitação, 
pois problemas iguais em países ou 
regiõe.v diferente, forçosamente não 
têm soluções iguais porque, geral- 
mente essa igualdade é aparente H 
pérspicácia dos estudiosos ueve, por- 
tanto, ser aguçada para que os er- 
ros sejam minimizados. 

Essa cooperação é que tentamos 
dar através deste trabalho, no caso 
da lavoura de arroz no Maranhão. 

Sabe-se que o poder aquisitivo é 
fator preponderente nas vendas. 
Quem quer vender deve coxear no 
mercado produtos de acorde com as 
faixas de consumidores. Os pn ■'utos 
mais baratos são os mais vendidos 

jorque atingem a faixa maior do 
cosumidores. Ê por esta razão que o 
"fusca" da Wolkswagen alcança a 
maior venda de automóveis no Bra- 
sil E quem só pode comprar Wolks 
acha logo uma série de vantagens 
nesse produto. 

O arroz do Maranhão tem sua 
grande faixa de preferencia entre as 
classes menos favorecidas, cuja ex- 
pressão numérica e a maior. E van- 
tagens são apontadas nêssé cereal: 
"rende mais"-"é mais gostoso" etc. 

Assim, o que devemos imitar, a 
fca nosso vçr, são os tratos da colhei- 
ta e a conservação do produto pa- 
ra que aparência e, portanto, atinja 
faixa maior do consumo. 

O clima, a pluviosidade e tantos 
outros fatores paracem indicar |m&s 
isto é com técnicos) que a rustici- 
dade deve ser um grande aliado do 
produtor do arroz do Maranhão. 
Alertamos que isto é uma idéia, uma 
opinião. Não tem ela o intuito de 
"jurisprudência", mas de alerta, Que 
os responsáveis pela rizicultura en- 
contram aque motiva para pondera- 
ções. somente. 

COLONOS ACUSAM DIRIGENTE 

Colonos filiados à Cooperativa Agrícola de Gurupi - CAM- 
GURU - procuraram a redação onde vieram externar seu des- 
contentamento pelas atitudes que t^.xam de irregulares, da par- 
te do Sr. ERILSON ROCHA SOUZA. Alegam os colonos que 
mencionado dirigente esta desvirtuando as finalidades da Co- 
operativa, desviando as tratores e máquinas agrícolas do servi- 
ço da mesma e ainda acobertando agiotagem feita por protegi- 
do seu em desfavor dos filiados da CAMGTRU, dentro da pró- 
pria organizaçãp. 

O documento abaixo cujo original mantemos em nossos 
arquivos, vai publicado a pedido desses colonos que já endere- 
çaram a mesma carta a pessoas diversas. 

PROJETO GURUPI, 23 de Setembro de 1972 

PREZADO REVERENDO 

JOÃO PARAÍBA 

World Council Of Churches 

Os colonos de GURUPI, abaixo assinados, pedimos a V. Sa. 
tomar conhecimento das irregularida ;es e do clima de tumul- 
tuamento criado pelo Sr. Enilson Rocha Souza - Novo coorde- 
nador do Projeto Gurupi. 

Não compreendemos porque um homem que em outro 
tempo foi afastado do Projeto Gurupi por questões diversas a 
bons princípios, com cobertura e apoio do Ex-Secretário da Con- 
federação, Sr. Luis Carlos Weil, tenha regressado seis anos ma- 
is tarde para a Colônia como representante do CONSELHO 
MUNDIAL DE IGREJA E DA CENTRAL EVANGÉLICA, para 
que usando dos poderes que lhe foram entregues pela Confede- 
ração Evangélica do Brasil, tumultuar os COLONO com interês- 
ses desconhecidos. Temos sido pressionados pelo NOVO CO- 
ORDENADOR, Sr. ERILSON ROCHA SOUZA que vem domi- 
nando tanto a Colônia como a Cooperativa, de acôido com os 
seus interêsses. Julgamos que a intenção do Conselh Mundial de 
Igrejas e da Central Evangélica não e méramente fazer inter- 
câmbio de máquinas nem explorar a causa de nossa humíde 
situação financeira. Queremos que nos esclareçãm com justiça 
sôbre os planos n s quais estamos envolvidos para o desenvol- 
vimento do Projeto Gurupi. Queremoé apoio para trabalho. 

Assinado: dolonos do Projeto Gurupi 

LAMARTINE 
PENSAMENTO 

"O trabalho afasta de nós três 
grandes males: O tédio, O vicio e a 
necessesldade (Volteire 

A MAIS BELA SECUNDARISTA 
Multo concorrida e muito "quente" 

foi a festa da eleição da Mais Bela 
iSecundarista promovida pela Escola 
Técnica. Dentre as mais belas cias- 
sificou-se em Io lugar Eloisa Vas- 
concelos. O 2o lugar coube a linda 
cocadlnha Lenir Dourado. 

CEIA NO SANTA TERESINHA 
Dia. quatro, requintado jantar be- 

ntflciaute toi realizado no Educan- 
dario Sta Terezinha. í\ turma está 
lutando por uma quadra de esporte. 
Prá frente Brasil. 

BODAS DE OURO 
Com uma bonita missa na Matriz 

de Santa lereza foi comemorado 
ctie 4 as Bodas de Ouro do casal 
Raimundo e Zita de Moraes Barros. 
í\o distinto casal, filho genros e ne- 
tas os nossos parabéns, 

DIA DO ANCIÃO 
Condignamente festejado foi o 

Dia do Ancião pelo Mater ç-lub. Um 
lauto jantar foi servido a <0 velhi- 
nhos que na ocasião receberam de 
presente bonitos lençóis 

Congratulamos o Club particular- 
j mente com as promoventes Marta 
Cuerra, iNiiza -unha e Angelina Al- 
meida. 

DIA DA CRIANÇA 
Com grande animação prepara-se 

a Escola Cristo Rei para festejar o 
Dia da Criança. Durante o dia Pas- 
seios e jogos, A noite no club to- 
canuns interessante concurso infan- 
til. Diretora e Professores contam 
com a valiosa colaboração da Era. 
Mary ivlaciei cie Almeida esposa do 
nosso delegado Dr. Elorismar ue Ai- 
me ma. 

* 

PEDRO & TEEEFONES 
Retornou a Fortoleza o dinâmico 

homem ae négóoíos Pedro Américo 
Bales Gomes, Presidente da Telim- 
sa. Garante a instalação de luu li- 
nhas telefônicas em breve. 

VITORIA IMPERATRIZ 
È o nome da mais nova filha do 

casal José-Aunívla Gomes Arruda. 
a princezlnha vele ao mundo no 

Hospital S. Raimundo. 

BODAS DE OURO 
O Dr. Mário Ferraz, juiz de di- 

reito da comarca de Porto Francc e 
seu irmão prof. Juvenal Neto, da 
Sagrima, estiveram nesta cidade de 
passagem para Montes Altas onde 
foram comemorar a passagem da 
data das bodas de ouro de seus ve- 
lhos pais João e Alexandrina Fer- 
raz. 

CHURRASCO 
Muito concorrido foi o churrasco 

oferecido pelo aniversariante Bar- 
tolcyneu Barros (Bartú) aos amigos 
em sua fazenda, constante de car- 
neiro «a la gaúcho». Dentre as pes- 

Ero ritmo acelerado os tra- 
balhos, por parte das autori- 
dades competentes do Pará, 
no tocante a ornamentação 
alusiva aos festejo? do "Círio", 
já dão um panorama multico- 
lor à Igreja de Nazaré na 
Praça Juste Chermont. 

A tradicional e internacio- 
nalíssima fi-sta, que terá ini- 
cio no próximo dia 8, supera- 
a expectativa de qualquer 
um, vem atraindo turistas 
fiéis de todos os quadrantes 
das Américas. 

Enquanto isso, alguns dos 
hotéis de caracteres luxuosos, 
da capital paraense, já não 
dispõem de aposentos vagos. 

B^.LÉM (do Correspoúdente) 
Eloi Santos, a voz de velu- 

do do rádio paraense," aspi- 
rando uma das vagas do Le- 

gislativo municipal de Belém, 
pela ARENA nas próximas 
eleições, teve o pedido de im- 
pugnação de sua candidatura 
por parte dos seus adversá- 
rios do M.D.B. 

Alegam os homens da opo- 
sição, que Eloi, aproveitando 
da popularidade que desfruta 
no seio de todos as camadas 
sociais dè Belem, promovera 
uma campanha de carater fi- 
lantrópico em favor dos lepro- 
sos de Marituba o tudo que 
conseguiu angariar revertiu 
em favôr do proprio bolso. 

Há poucos dias Eloi Santos 
falou e disse, sem esconder da 
imprensa! "com menos de se- 

is mil votos renunciarei a pos 
se ao Legislativo de Belém. 

E, sonhou tanto, o radiasil- 
ta..! 

TAXIS; é hora da T 

Já ventilamos em edição 
anterior o caso das corridas 
de táxi em Imperatriz, co- 
brando Entroncamento-Cen- 
tro 3,00; mas afp a r e c4e u 
sempre quem cobre até em 
trajeto mais curto preço ma- 
ior que êsse e que i âo ad- 
mite reclamação da parte do 
passageiro, trate ndo-o ou cora 
desdém ou giosseiramente. A 
pessoas desconhecidas, da 
Rodoviária ao Hotel Presiden- 
te já houve quem cobrasse 
15,00. Abstraindo-nos do exa- 
me dos preç- s das corridas, 
achamos, todavia, que é hora 

do Transito entrar em ação 
para fixar uma tabela de pre- 
ços, considerado o trajeto a 
ser percorrido, dando dessa 
forma uniformidade na cobran- 
ça das corridas, evitando ex- 
plorações e ate desonestida- 
des de motoristas que insis- 
tem em desacatar as decisões 
da maioria de seus próprios 
colegas. 

Tipografia Violeta 

rapidez e perfeição 

nos sèus impresso. 

ADVOGÃDUS 

Dr Farhal Saddi I ilho e 

Pr^. Vania Lúcia de C. Saddi 

Residência Rua Babaçulandia n0 42 

Escritório: Av. Cel. Mana ei Bandeira 1639 

VENDE-SE 

Vende-se uma Kombi ano 

1970 a qualquer prova; ver 

na Av. Getulio Vargas, 852, 
Durante semana horário co- 

mercial; 

direito de Itaguetins. Dr. João Ba- 
tista e esposa; João Borges e espo- 
sa: o industrial Raul, diretor da 
Comex aue se fazia acompanhar da 
familla; sr. Borba e o nosso diretor 
Vieira e família. 

Vende-se 

Balcão refrigerador, ótimas 
instalações. Salão de Bar e 

outro para danças. Cozinha e 
sanitários. 

Ótimo ponto comercial na 
Praça Castelo Branco, em 
frente a Prefeitura Municipal. 

Tratar com o proprietário 

Joã» Domingos Brito, no pro- 

prio ELITE—BAR. 

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 

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 Búíalo 

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


