
MARANHAO 0 MAIS PREJUDICADO 

Dir.-Proprietario: José Matos Vieira Diretor e Redator-Chefe: Jurivê de Macêdo 

ANO I Imperatriz (Ma.), 6 de setembro de 1970 N0. 19 

EXECUTIVA ESTADUAL DÁ RAZiO A WENCESLAU 

Os vereadores Wenceslau 
Brito e José Rodrigues, além 
do candidato Cícero Ferreira 
Modesto, que tiveram seus 
nomes recusados pela Con- 
venção Municipal como figu- 
rantes na lista dos candidatos 
da ARENA, tiveram acolhido 
pela Executiva Estadual do 
Partido o seu recurso contra 
aquela decisão.É o seguinte o 
telegrama recebido pelo pre- 
sidente da Câmara Municipal 
do deputado Artur Carvalho 
presidente em exercício do Di- 
retório Regional da ARENA: 

"Executiva Regional Are- 
na tomando conhecimento 
recurso convencional Wen- 
ceslau Brito vg reunião on- 
tem realizada vg resolveu in- 
cluir como candidatos a ve- 
readores os senhores Wen- 
ceslau da Silva Brito vg José 
Oliveira Rodrigues et Cí- 
cero Ferreira Modesto, indi- 
cados lista número dois vis- 
to lista número um haver 
apresentado apenas 16 can- 
didatos e número vagas ser 
27 tudo de conformidade 
com os artigos 22 e 23 da 
Resolução 8743 pt Sds. Ar- 
tur Carvalho presidente e- 
xercício Diretório Regional 
Arena". 

O recurso em referência 

II 

-V. 

Weoceslau da Silva Brito 

foi encaminhado através do 
deputado Jurandy Leite que 
assim marca uma espetacu- 
lar vitória na sua militância 
político-partidária, com a 
conseqüente soma de votos. 

TAMBÉM EM JOÃO 
- LISBOA 

O grupo 2 da ARENA saiu- 
se vitorioso pois o regional 
autorizou a inclusão de oito 
nomes da ala chefiada pelo 
Sr. Nestor Milhomem. O re- 
curso João Lisboa é de au- 
toria do dep. federal Nunes 
Freire. 

Consta-nos, extra-oficial- 

Ligada à BR.14 por um bom 
ramal rodoviário ainda as- 
sim ressente-se Pôrto Nacio- 
nal de um maior movimento 
de veículos em trânsito. É 
que, ali, a travessia do rio é 
feita sobre pontões que 
nem sempre satisfazem as 
exigências do tráfego. 

Agora, porém, parece que 
Pôrto Nacional terá umapon- 
te sobre o rio Tocantins que 
a integrará efetivamente no 
sistema rodoviário nacional 

através da^Belém-Brasília. 
< olhemos em o "Pôrto Na- 

cional Jornal" que a manda- 
do Ministro Mário Andreaza, 
dos Transportes, O DERGO 
(Departamento de Estradas 
de Rodagem de Goiás) já e- 
laborou e está exibindo ao 
público naquela cidade a 
planta dessa ponte que deve- 
rá ser uma das maiores no 
gênero e que receberia o 
nome de "Presidente Caste- 
lo Branco". 

Padre Cícero tem concorrente 

Grossas filas de romeiros 
de todo o nordeste estão 
procurando a cidade de Jua- 
zeiro do Norte, terra do len- 

Igreja P©tencos- 

tal em construção 
Seguidores da Igreja Pen- 

tecostal da; Assembléia de 
Deus que em Imperatriz têm 
como Chefe o Pastor Luiz de 
França Moreira, encontram-se 
reunidos em Convenção nesta 
cidade, vindos de toda a re- 
gião, em grande número. 
Dos trabalhos da Convenção 
constam prédicas, palestras e 
outras manifestações públicas 
de fé. Pastores de outras sei- 
tas prestigiam a reunião 
Pentecostal. 

dário Padre Cícero Romão. 
—Mas os romeiros de a- 
gora não estão mais a pro- 
cura do "padim" e sim da 
vidente Maria do Carmo, 
com 38 anos de idade que 
segundo notícias, está fazen- 
do curas milagrosas a grosso 
e a varejo, em muita gen- 
te já desenganada pelos mé- 
dicos. 

DOIS IUIZES 
NO ELEITORAL 

Atendendo ao vulto dos ser- 
viços eleitorais na 33a. zona 
o TRE do Maranhão deter- 
minou que também o Dr. José 
Delfino Sipaúba, da 2a. Vara, 
passe a responder por êsses 
serviços prioritários. 

mente, que a justiça eleito- 
ral da 33a. zona já teria sido 
informada das decisões da 
alta direção arenista. 

Agrava-se a crise de bas- 
tidores no partido governis- 
ta em Imperatriz, com a luta 
aberta entre grupos da mes- 
ma legenda pela conquista 
de vagas na Câmara de 
Vereadores. 

DIRETÓRIO VAI RE- 
CORRER 

Ouvimos de um candida- 
to à vereador pela ARENA 
que o Diretório local do seu 
Partido não está conforma- 
do com a deliberação da Exe- 
cutiva Estadual e vai agora 
recorrer ao Diretório Nacio- 
nal contra mencionada deci- 
são. 

T errapl anagem 

em Açailândia 

e Itinga 

Divulga a Secretaria de 
Administração Municipal que 
a Prefeitura autorizou os ser- 
viços de terraplanagem dos 
povoados de Açailândia e Itin- 
ga. O trator já está em ser- 
viço no primeiro povoado e 
dali seguirá para o Itinga. 
Segundo a mesma fonte, o 
Prefeito Municipal contratou 
os serviços de conclusão do 
Grupo Escolar de Açailândia 
e a construção, ali, de um 
curral para o matadouro pú- 
blico. Nêsse povoado o prefei- 
to estêvc no início da sema- 
na, tendo a oportunidade de 
participar do encerramento 
dos festejos religiosos ali rea- 
lizados. 

MUNICÍPIO 

RECUPERA PATROL 
No intúito de facilitar os 

serviços de piçarramento de 
ruas e serviços nas estradas 
que está abrindo, a Prefei- 
tura vem procurando recupe- 
rar a patról pertencente ao 
município. Êsses serviços vêm 
sendo até aqui feitds manu- 
almente pois a Prefeitura não 
dispõe de outras máquinas e 
o aluguel a companhias par- 
ticulares é impossível pelo 
alto prêço cobrado. 

As máquinas da 

Trasamazônica 

Transitaram pelo povoa- 
do Ribeirãozinho, entronca- 
mento da BR. 14 com rodo- 
via que demanda a Montes 
Altos, possantes máquinas 
rodoviárias destinadas à 
construção da Transamazô- 
nica no trêcho que tem seu 
marco inicial no Estreito e 
vai até o interior do Esta- 
do do Pará. Lenta mas se- 
guramente, a rodovia da in- 
tegração nacional passa dos 
planos para a realidade. 

Com a redução do númé- 
ro de deputados; na Câma- 
ra Federal o Maranhão foi 
dos mais atingidos. Em têr- 
mos absolutos, perdeu 10 re- 
presentantes, ficando depois 
de São Paulo, Minas e Bahia 
que perderam, respectiva- 
mente, 17, 14 e 11 depu- 
tados. Em compensação, ês- 

ses Estados ficaram com re- 

presentações grandes: 42, 
34 e 20, na mesma ordem. 

Já em têrmos relativos, o 
Maranhão sofreu o maior 

desfalque, pois com a redu- 
ção de sua bancada federal 

de 16 para 6 deputados, so- 
freu um corte de 68%. 

Portos, com urgência 

O Departamento Nacional 
de Portos e Vias Navegáveis 
está acelerando as providên- 
cias para a interligação dos 
trechos da Transamazônica 
através de portos fluviais 
que serão localizados nas re- 
giões de maior densidade 
demográfica ou nas áreas de 
desenvolvimento agrícola, pe- 
cuária ou de extração. As- 
sim, serão implantados e mo- 

dernizados imediatamente os 
portos de Boca do Acre, Por- 
to Velho, Humaitá, Itaituba, 
Santarém, Altamira, Jatobal, 
Marnbá, Imperatriz e Caroli- 
na. O pôrto de Santarém já 
é escala fluvial obrigatória 
entre Manaus eBelém Já os 
de Marabá, Jatobal, Humaitá, 
e Itaituba serão aproveitados 
no programa de extração de 
minérios da rêgiâo. 

O povo reclama 

Lixo em frente ao Posto 

O Sr. Amadeu, proprietário 
do Pôsto de Gasolina "SÃO 
JOÃO", no Entroncamento, 
queixa-se de que moradores 
vizinhos ao referido estabe- 
lecimento estão fazendo o de- 
pósito de lixo bem em frente 

ao Posto, o que não apenas 
prejudica a estética mas 
ainda fere os princípios da 
higiene e conservação dos lo- 
gradouros públicos. 

Com vistas, pois, à Prefei- 
tura Municipal. 

O SPI na Transamazônica 

De acordo com a decisão 
do Gal. Costa Cavalcanti, 
turmas do Serviço de Pro- 
teção aos índios precederão 
na Transamazônica as má- 
quinas das firmas emprei- 

TRE. manda defe- 

rir transferências 

Estamos informados de que 
o Tribunal Eleitoral determi- 
nou que no caso dos pedidos 
de transferência de eleitores, 
pendentes de informação até 
o dia 31 de agosto último, 
fica ao arbítrio do Juiz elei- 
toral o deferimento dos títu- 
los. 

Tudo leva a crer que, as- 
sim sendo, o eleitorado será 
bastante aumentado, já que 
era grande o número de pro- 
cessos pendentes dessa infor- 
mação naquela data. 

Com 70 anos. 

vai estudar 

Mais de 400 matrículas 
já foram feitas no curso de 
alfabetização do Mobral em 
nossa cidade. Como curiosi- 
dade, anotamos entre os ma- 
triculados o nome de um an- 
cião que aos 70 ancs de idade 
resolveu procurar escola. 

Em seu retorno de São 
Luiz o prefeito municipal es- 
clareceu que até fim deste 
mês deverá entrar na dire- 
ção estadual do Movimento 
Brasileiro de Alfabetização 
o número de matrículas fei- 
tas, nome e idade dos alunos 
e dos monitores, assim como 
a divisão por setores. 

teiras buscando contáto com 
as 29 tribos localizadas ao 
longo do traçado da rodovia 
e preparando-as para o en- 
tendimento com a civilização. 

(Zigando a po- 

breza com a miééria 

"Não discordo da constru- 
ção da rodovia Transamazô- 
nica, porque não se pode 
discordar da construção de 
uma estrada.— Mas, em têr- 
mos de desenvolvimento ela 
não tem o menor sentido, 
porque liga a pobreza à mi- 
séria unindo o nordeste com 
o norte". 

São palavras do Governa- 
dor paraibano João Agripi- 
no, numa conferência reali- 
zada em Catolé do Rocha, 
numa festa uiversitária. 

Esperado 

José Brandão 

Está sendo esperado hoje 
na cidade o deputado José 
Brandão, do MDB na Assem- 
bléia do Estado, para enten- 
dimentos com seus correligio- 
nários e coordenação do ser- 
viços da Convenção do Mo- 
debra marcada para o pró- 
ximo dia 16. 

SALVE 

0 Dia da Pátria 



Casamento à Inglesa 
COV AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ - MAKANBÃO 

Matriz: Rua 20 n. 809 — Goiânia - Go. 

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 
material elétrico, etc. 

  #_  

"Advogado do diabo" volta a júri 

Em Londres, com as pam- 
pas e documentação de es- 

tilo, contrairam matrimônio 
em um cartório do bairro de 
Southead: Terry Floyde, de 

24 anos, e Mary Ord, de 23 
anos, 

Tudo muito bonito e muito 
certo. 0 diabo agora, no a- 
partamento do jóvem casal, 

O PROGRESSO 

é saber quem é o marido e 

quem é a mulher, pois Terry 

e Mary são nada mais e nada 
menos que duas bonitas mu- 

lheres, cujas fotografias cor- 
rem o mundo, 

É sabido que na Inglatér- 

ra já é legal o casamento 
entre homosexuais; mas es- 

sa de casamento entre duas 
mulheres já está forte de- 
mais. Enfim, cada romance 
tem o casal que merece. 

C.N.E.C. —Selor de Imperatriz 

Ginásio Bernardo 
Sayâo 

Esta presidência faz saber 
aos alnnos que a partir da 
próxima semana passará a di- 
vulgar os nomes daquêles em 
atraso quanto aos pagamen- 
tos das mensalidades e cu- 
jas matrículas serão suspen- 
sas, em conseqüência, até 
prova de quitação com a 
Tesouraria do Setor. 

Imperatriz, 5/setembro/1.970 

JURIVÊ DE MACEDO 
Presidente do Setor 

Leopoldo Heitor, o triste- 
mente fomoso advogado flu- 
minense, voltará ao Tribunal 
do Jún pela terceira vêz a 
fim de defender-se da acusa- 
ção de homicídio na pessoa 
da milionária Dana de Tefé. 
—Sete anos são decorridos 
dêsde a instauração do in- 
quérito policial; e nesse es- 
paço Heitor já foi julgado 
duas vêzes, sendo condena- 
do na primeira e absolvido 
na segunda, quando êle pró- 
prio fêz a sua defesa oral.— 
Até agora não se tem co- 
nhecimento da localização 
do cadáver de Danna de Tefé, 
pelo que o caso vem 
sendo conhecido como "o 
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crime sem cadáver", basea- 
do em que Leopoldo tem até 
aqui conseguido fugir às gra- 
des deixando sempre a dú- 
vida no espírito no Conselho 
de Sentença, 

Dana estará Morta? Eis a 
grande dúvida. 

Do terceiro julgamento, se- 
ja qual for o resultado, não 
haverá mais recursos, o que 
aumenta a expectativa e faz 
da pequena cidade de Rio 
Claro, no Estado do Rio, (não 
é a de São Paulo) o centro 
das atenções da imprensa na- 
cional.— Se absolvido, Leo- 
poldo diz que irá à Europa 
para tentar localizar sua 
suposta vítima. 

LOJAS VIANA 

— DE — 

Viana & Irmão - Comp.e Ind. 

Completo Sortimento decid Teos Finos e 

Populares, Confecções Cama e Mesa 

Prêços de Fábrica 

MATRIZ: —Rua Godofredo Viana, 550 

FILIAL : Bairro do Mercadinho 

IMPERATRIZ - MARANHÃO 

Movimento Democrático Brasileiro — M.D.B. 

Diretório Municipal de Imperatriz 

Edital de Convocação de Conven- 

ção Municipal 

A Comissão Executiva Municipal do Movimento De- 
mocrático Brasileiro (M.D.B.), no município de Imperatriz, 
Estado do Maranhão, nos têrmos da lei em vigor, pelo pre- 
sente convoca a Convenção Municipal do Partido para o 
fim de escolher seus candidatos às eleições municipais de 
15 de novembro de 1.970, a realizar-se no dia 16 (dezesseis) 
de setembro de 1.970, às 20 (vinte) horas, nesta icidade, à 
rua Urbano Santos, no Salão Nobre da Prefeitura Municipal. 

Imperatriz 31 de agosto de 1.970 

PEDRO RIBEIRO GONÇALVES 
Presidente da Comissão Executiva Municipal 

HOSPITAL SAQ RAIMUNDO 

Credenciado pelo INPS e Fundo Rural 
CIRURGIA - PARTOS - CLINICA - GERAL' - RAIOS X 

LaEiora tór i<i> de Análises Clinieas — Cangue — Oxigênio 

Dr. Raimundo JVoleto Filho —Dra. Ruth Ferreira ü quino Noleto —Dr. Celso Carlos Simões 

Avenida Getulio Vargas, 1511 — Imperatriz-Maranhão 

JÀ ESTA ABERTO NOSSO SALÃO DE BELEZAS. 

Com todas as novidades da 
Volkswagen para 1971. 

É beleza que não acaba 
mais. 

Como a do 1600 TL, 
2 portas, com carroceria 
"fast-back" em grande estilo. 
Conforto para 5 pessoas. 
Acabamento de luxo. 

VW 1500. Fuscão, para os 
íntimos. Esbanja potência. 

Tem estabilidade para dar 
e vender. E que côres lindas, 
gente! 

E o Karmann Ghia TC, 
então? Uma sensação! 
Beleza toda vida. E dentro 
tem luxo para 4 pessoas. 

O nôvo Fusca 1300 
tem multas novidades, para 
levar v. a qualquer lugar. 
Gõstosamente. 

A Variant e o VW 16Ú0 
com novidades também 
e tôdas as vantagens que v. 
gamou. E o Karmann Ghia 
1600 com beleza de sobra, 

sempre na moda. 
Mas, melhor que ler êste 

anúncio, é v. vir ao nosso 
salão de belezas. 

Garantimos que v. sairá 
daqui mais bonito. 

/VÕVÀ UNHA VW-71 

T 

COMERCIO DE AUTOMÓVEIS MAGOPAR S.A. ® 

Rua Minas Gerais, 113 — Taleg. AGOPAR — Fone 151/153 — IMPERATRIZ — MARANHÃO 

REVENDEDOR 
AUTORIZADO 
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Catástrofe 

KALAM HELEUTELROS 

Começou como uma chuvinha qualquer. 
Quem ia dar importância a uns pinguinhos mlxurucas 

caindo em cima da poeira, em pleno verão. 
Mas aí quando se espantaram, o negócio era outro. 

Era chuva mesmo, com cada bago grosso de rachar molei- 
ra de criança nova. 

Era um FURACÃO. Daquêles que ainda não tinham 
aparecido por essas paragens. 

E olha nego apavorado com mêdo da casa lhe cair 
era cima. Porque quando constataram que um TUFÃO esta- 
va caindo, (podem não ter pensado nêste nome, mas pelo 
menos estavam sabendo o que era ou melhor, sentindo) vi- 
ram que a situação não era pra beija-flor e trataram de 
chegar pra perto da porta. Qualquer sinal de desabamento, 
corre pro meio da rua. 

Nessa hora, quando a gente não tem nada pra fazer, 
a não ser apreciar o TORNADO, lembramos a leitura ia 
juventude e, em lugar das telhas voando e árvores arran- 
cadas pela raiz, vemo-nos juntamente com aqueles persona- 
gens lendários dos romances de pirataria. Bravos corsários 
aferrados à sua escuna, enquanto a IPROCRLA se bate e 
varre velas e mastros, empinando caprichosamente na cris- 
ta de ondas bravias a frágil embarcação. Aqui, com os pés 
no chão firme, fazemos uma idéia do perigo que corriam 
enfrentando uma FÚRIA dessas, em cima de quase nada, 
onde pudessem se agarrar 

Nossa, como eu divaguei. 
Mas ficou bonito, né, fessôra? 
Foi um CICLONE, prá valer. Não teve quem não fi- 

casse com mêdo de lhe cair uma viga na cabeça. O vento 
com a fúria de mil fúrias, levantava telhados até a metade, 
e os deixava cair no mesmo lugar. 

Era bom a gente vendo, com os olhos cômicrs a ba- 
gunça que o vendaval provocou. Quem não abria guarda- 
chuva em casa, se molhava conformado A mulher correu 
pra fechar a porta. Fechou e, e sentindo-se segura voltou 
pra sentar e apeciar a chuva. Mas quando virou as costas - 
Plaf. O vento botou a porta em baixo e o temporal, sem 
pedir licença, arrumou a casa à sua maneira. 

O velho que deixara a carne de sol do jantar secan- 
do nobein l, quando foi ver, a borrasca^tinba comido. 

A dona do hotel, que tinha mandado pintá-lo, deste- 
lhar, limpar e retelhar, viu a tempestade arrombar-lhe a 
porta (se fôsse só arrombar, era bom. Quebrou!) e tomar 
conta do quarto dos hóspedes, enquanto o telhado virava 
pennira. preferiu não ver ín.eis e bumba, desmaiou. 

Nêsses tempos to-roentosos era bem a hora de cair 
uma tormenta pi a acabar de bagunçar a paróquia. 

Mas, deixa prá lá. 
Pelo menos, não foi só coisa ruim. Agora os prejuízos 

que montam alguns milhões velhos, deu muita coisa pra 
divertir. 

Sim. porque com um cataclismo dêsses, a gente não 
tem nada a fazer, senão rir e gozar da desgraça alheia 
para amenizar a sua. 

Por exemplo: sair pela rua contando os capotes de 
cumeeiras arrancados. E quando aparece aqui e ali uma 
casa pelada, só a peneira de caibros, é uma gozaçã ». E o 
dono também dá um sorrizinho amarelo, com uma vontade 
danada de mandar todo mundo pra onde voc£s sabem. 

Mas quem mais se divertiu foi o cara que estava to- 
mando banho no rio. Tinha ido dar ura mergulho pra pas- 
sar o calor, deixou a roupa pendurada nam pau e água 
no cadáver. Quando o dilúvio caiu êle ficou gostando de 
sentir no corpo os pingos frios e mergulhoú na água mor- 
na. Mas não viu que com o turbilhão a sua roupa foi le- 
vada de cambulhada com galhos sêcos, capim e tudo pra 
sabe lá onde. 

Qando êle viu que o negócio era sério, tratou de se 
mandar e procurar um abrigo. Saiu da água procurando e 
viu que não achava, foi subindo o barranco e nada, Como 
a chuva estava grossa êle pensou que não tinha ninguém e 
se aventurou a ir pra casa, nuzinho como estava. O que 
êle não sabia era que tinha gente nas portas pra se safar 
se a casa caísse. 

Passou por uma casa, por outra, meio desconfiado, 
procurando se esconder o quanto lhe permitia a chuva e o 
vento. Mas quando ia já adiante de outra porta, ouviu o grito: 

— Minha nossa senhora. Era uma mulher de olhos ar- 
regalados, mão na bôea a personificação do espanto. 

O cara preparou a carreira e já ia arrancando quan- 
do ouviu o resto: 

— Eu não pensava que a ventania fôsse tão forte as- 
sim, vejam o qúe fez com a roupa daquele pobre, arran- 
cou tudinho. 

Ouvindo isso o cara resolveu tirar partido e fez a ca- 
ra mais desolada, enquanto a mulher pedia pra êle entrar 
e lhe dava um lençol pra se cobrir. Foi buscar uma toa- 
lha, deu pra êle se enxugar e ia falando. 

É um perigo, eu sempre digo prós meus filhos e pro 
meu marido que quando chove é perigoso ficar na rua. Já 
pensou se em vez do vento fôsse um raio. O João tem rou- 
pa de sobra e eu vou lhe arranjar uma. Pode passar aqui 
o resto da chuva É perigoso sair agora. 

O sujeito não disse uma palavra. Podia estragar a 
coisa, perque se abrisse a bôea era pra espocar de rir. Só 
pensava,— Se essa velha não for doida, eu que sou. 

Vestiu a roupa, tomou café e quando a chuva pas- 

INVENTE UNA CARGA. 

NÓS TEMOS 

A SOLUÇÃO RARA ELA 

DAR MAIS LUCRO. 

¥ 

Qualquer que^ 

seja a carga, você ganHa   

quando o caminhão é Mercedes- 

Benz. E quanto maior a quanti- 

dade, maior a vantagem. 

O Mercedes-Benz transporta 

mais carga que os outros cami- 

nhões médios, porque é o único 

que tem cabina avançada ou se- 

mi-avançada, superespaçosa. 

Além do espaço, vo- 

cê ganha o que não 

gasta em gasoli- 
na. O motor 

Mercedes-Benz 

é Diesel e ren- 

de muito mais. 
Não recusa trabalho. 

Pode rodar centenas de milha- 

res de quilômetros, sem abrir. 

Outra coisa que você econo- 
miza é dinheiro de pneus. 

A distribuição da carga é per- 

feita, e por isso o desgaste de 

pneu é mínimo. 

.-■v 

Oficina é coisa que caminhão 

que se preza não freqüenta a to- 

da hora. E o L-1113, como todo Mer- 

cedes-Benz, é caminhão que se 

preza. E que não 
deixa você per- 

der dinheiro. 

Pelo con- 

trário, ajuda 

a ganhar, 
_ na hora de 

vendê-lo. Pois o Mercedes-Benz 

é o caminhão nacional que tem 

o maior valor de revenda. 

^Se você está querendo tirar um 

pêsojdos ombros, venha até nos- 

sa loja. 
Assim você fica conhecendo 

o melhor caminhão médio. 

O mais econômico, o mais re- 
sistente. O Mercedes-Benz é um 

caminhão que topa qual- 

quer parada. E ainda tira / 1 A 
o pêso das preocupações 

dos ombros de seu dono. 

Concessionário Mercedes-Benz em Ponta Porá: 

Concessionário Mercedes-Benz em Imperatriz: 

DIESEL CAROLINA S.A. 
Praça Emiliano de Melo Azevedo, 10 

Fones: 192 e 194 

' rs T \ 

O V I L. — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 
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sou, disse só Obrigado e se mandou. 
Foi o único que não teve prejuízo. 

No outro dia, enquanto todo mundo contava os estra- 
gos e se maravilhava com a violência do vórtice, que revi- 
rara telhados e arrancara árvores pelas raízes, a velha ti- 
nha a sua aventura, só que para contar. E dizia convicta: 
à vizinha estática: 

—Eu vi dona Eulália, com esses próprios olhos que a 
tarra há de comer, arrancou a roupa todinha do homem. 

Ficou nú, sem nem um fiapo de pano no corpo. 

Dr. Carlos de Laet A. Braga 

Ginecologia e Obstetri- 
cia- Prevenção do Cân- 

cer Giuecológico 

Hospital São Vicente de Paula 
Consultório Zona 1 Lote 03 
Horário — 17 ás 19 horas 
TA6UATINGA - BRASÍLIA DF1 
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As chuvas que virão 

Muito justificadamente, os mo- 
radores da rua Godofredo Via- 
na já temem a chegada da es- 
tação das chuvas. Normalmente 
essa rua transforma-se em cau- 
daloso lago, a cada chuva, espe- 
cialmente nas proximidades da 
Praça de Fátima e no trecho 
compreendido entre o Clube 
Tocantins e a Igreja Batista. 

Agora, com o asfalto que im- 
pede a obsorção pelo terreno 
das águas e quando aterram 
o antigo barreiro que acumula- 
va centenas de metros cúbicos 
de líquido, tudo leva a crer que 
as enxurradas acabarão real- 
mente por inundar a Godofredo 
Viana, com o risco da própria 
segurança dos moradores, pois 
que a continuidade das chuvas 
poderá acarretar o desabamen- 
to de casas. 

Trata-se de um problema cuja 
solução não é fácil e que, ao 
contrário, agrava-se dia a dia. E 
não serão pequenas valetas que 
trarão o alívio das águas vindas 
da parte alta da cidade. 

Verdade, todavia, é que algu- 
ma coisa de urgente e de vulto 
precisa ser feita para evitar a 
repetição dessas inundações que 
inquietam, trazem prejuízos e 
não recomendam a administra- 
ção pública, a realmente grande 
culpada por tudo isso. 

Tem sido um mal contagian- 
te em Imperatriz a elevação do 
nível das ruas, a cada inverno, 
o que evidentemente agora já 
não mais será possível ante a 
existência do asfalto. Mas en- 
quanto os prefeitos mandavam 
jogar piçarra e elevar o nível 
da rua, esqueciam-se por outro 
lado que, sem ter para onde ir, 
a água tem que forçosamente 
ficar encalhada na via pública 
ou dentro das casas. 

Claro está que a administra- 
ção atual ainda não pode ser 
culpada por êsse acúmulo de 
êrros; mas vai caber a ela a ini- 
ciativa de procurar corrigi-los 
antes que o inverno comece e o 
pior aconteça. 

Não falamos como técnicos 
no assunto. Todavia, nesta hora 
nos vem à mente o caso de Ma- 
rabá onde não existe rêde de 
esgotos mas onde o bom senso 
dos administradores sempre tem 
a preocupação do desnível das 
ruas, permitindo destarte que as 
enxurradas descambem para os 
rios que cercam a cidade. Para 
ficarmos aqui mais perto, veja- 
mos o caso de Pôrto Franco, on- 
de centenas de metros de gale- 
lerias subterrâneas canalizam 
para o Tocantins tôda a chuva 
que se escôa para dentro da 
cidade. 

Em Imperatriz, parece-nos, o 
mesmo sistema poderá ser ado- 
tado, provisoriamente, sem gran- 
des gastos e com eficiência. As 
próprias Travessas serveriam 
para êsse fim, levando grande 
volume de água Bté o Tocantins 
através de galerias. 

Se já houvéssemos cuidado 
disso, hoje não teriamos o pro- 
blema de tão grande propor- 
ções. 
Não nos parece — repetimos — 
tão difícil a solução do angus- 
tiante problema. O que acon- 
tece é que não podemos ficar à 
mercê de promessas de rèdes de 
esgotos, rêde disso e daquilo, 
pois enquanto elas ficam em 
projetos altamente especializa- 
dos as chuvas não se dão a êsse 
luxo de projetos: elas são rea- 
lidade e às vêzes triste reali- 
dade pelo menos para quem vê 
suas casas inundadas. 

Impossível ficarmos à espera 
de ajudas externas quando vi- 
vemos um drama. 

Ademais, a história é conhe- 
cida, Imperatriz é a cidade-ce- 
leiro que abastece os cofres do 
Estado mas que em compensa- 
ção não recebe o mínimo de 
que necessita. 

Nosso dinheiro que daqui se 
vai só tem atendido ás neces- 
sidades alheias enquanto nós 
nos afogamos nas nossas, es- 
pecialmente no inverno. 

Esperar por quem, então? 

Portaria facilita ligações de água 

Uma das dificuldades 
encontradas pela popula- 
ção da cidade para colo- 
car água em suas casas 
estava no alto custo do 
ramal de direção, pago no 
ato da instalação. 
Visando facilitar aos me- 

nos favorecidos da sor- 
te a canalização de água, 
em condições módicas, fa- 
vorecendo assim o incre- 
mento das ligações, o Pre- 
feito Municipal baixou a 
Portaria 73/70 que 'altera 
o art. 10 do Estatuto do 
SAE—Serviço de Águas e 
Esgotos — que passou a 
ter a seguinte redação, 

"a critério do Diretor 
o pagamento do ramal 
de derivação e ramal 
coletor poderá ser feito 
em prestações mensais 
não inferior a cr$ 2,00 

"Deéfile Social 

ANIVERSÁRIOS 
Com satisfação registramos o ani- 

versário natalício ocorrido dia 3, do 
joven Sidney Valadares Vieira e, ho- 
je, do jovem Antonio Carlos Valada- 
res Vieira ambos filhos de nosso 
Dlretòr-proprietário José Matos Vi- 
eira e D. Vicencia Valadares vieira. 

Aos natallciantes que trabalham 
na tipografia "Violeta" onde é feito 
"O Progresso", enviamos os nossos 
parabéns. 

Sexta-ieira p.p., aniversariou o Sr. 
Luiz de França Ferreira, 'L func. do 
Banco do Brasil S'A - ag. loca), que 
comemo: ou no Fides Bar, oferecen- 
do um coquitel aos seus amigos. 

— o— 
Aniversariou no dia 1° dêste a 

garota Juenisse Cavalcante, sobri- 
nha de nossoredator-chefe. -Parabéns 

VIAJANTES 
Acompanhado de sua mana Ana 

Maria, retornou de Belém a sra. So- 
corro Almeida Noleto esposa do nos- 
so futuro dep. estadual, Dr. Agosti- 
nho Noleto. 

—o— 
Pelo Avro da VARIG, embarcan- 

do com destino ao Sul do País. nos- 
so dileto amigo Ubirajara Parreira. 

— o - 
Passando a Semana da Pátria, ao 

lado do seu "love", a senhorita Odo- 
lina Brito 

' o— 
Retornou de Carolina, nosso pre- 

zado " amigo Pedro Américo Sales 
Gomes, dirigente da firma "Diesel 
Carolina S.A." 

—o— 
Retornou a nossa cidade, Dr. No- 

leto Filho conceituado médico de 
nossa comunidade. 

o — 
Os telefones iá voltaram a funcio- 

nar. A ciôade estava a mais de uma 
semana sem êsses famosos criados. 
A rêde telefônica foi totalmente res- 
taurada. Parabéns ao Pedro Améri- 
co, por mais essa iniciciativa de 
progresso a nossa comunidade, 

o— 
A cidade já conta com mais um 

posto de taxi. O ponto está localiza- 
do no bairro do Mercadinho, em 
frente à Voz Itatocan. 

—o — 
Na data de hoje, muia de idade 

o Sr. Poiniogos Lones de Foaza, 
comerciante nesta praça. 

o— 
Com destino a Forteleza onde re- 

side seus pais, seguiu no avião de 
ontem,, a Sría, Irismar G' nçalves 
que nesta crdade, permaneceu vá- 
rios meses, ( nde fés largo círculo 
de amisades. Boa viagem Irismar. 

—o— 
No dia Io, do corrente mês, hou- 

ve o desfi e dos taxis de nossa cida- 
de, cada qual levando uma bandeira 
de um Estado, indo bem à frente o 
nosso Pavilhão Nacional. Nossos pa- 
rabéns ao Dr. Fiquene. 

Brasil lança foguetes 

experimentais 

Gosolina 

tem aumento 

A esta altura já deve es- 
tar preparada a tabela de^au- 
mento de gasolina, atenden- 
do à lei 4.452 que prevê rea- 
juste de preços dêsse com- 
bustível de 4 em 4 mêses. O 
Conselho Nacional de Petró- 
leo reuniu-se dia 31 último 
para a elaboração- da nova 
tabela. 

Na base militar "Barrei- 
ra do Inferno", com a su- 
pervisão da NASA, dois fo- 
guetes do tipo "Sonda" fo- 
ram lançados para efeitos 
de pesquisas pela universida- 
de Mackenzie, de São Pau- 
lo, para o estudo da cha- 
mada nuvem Bario. Os fo- 
guetes Sonda São fabrica- 
dos pela Avibrás e sua car- 

ga é fornecida pela firma na- 
cional Pontes e Morais. A- 
tingem a 70 quilômetros de 
altura. 

Também da Barreira do 
Inferno estão sendo feito 
lançamentos dos foguetes 
Black-Brandt, canadense pa- 
ra estudos do |campo mag- 
nético e de anomalias sôbre 
o Atlântico sul. 

Quando caçavam juntos, 
no lugar Imbiral, a bala pos- 
ta por José Pequeno na a- 
gulha do rifle disparou quan- 
do acidentalmente impelida 
por um cipó e foi atingir a 
cabeça de Guido, o qual 

Ccieóíc - 

No dia 4 dêste comemerou seu 4o 

aniversário de casamento o casal 
Maria Celeste-I^uís Henrique Veras, 
componentes da alta sociedade lo- 
cal. — D. Celeste é a secretária do 
Ginásio Bernardo Saião e Luis, que 
é um de nossos redatox-es, é fun- 
cionário do Banco do Brasil e Te- 
soureiro do Setor local da CNEC. 

Parabéns. 

Posto Nossa Senhora de Fátima 
Jà se encontra funcionando o mais 

nôvo posto aa cidade, que está si- 
tuado à Praça de Fátima, dsquina 
com a Av. Getúiio Vargas Tra- 
ta-se de mais um empretndímento 
da firma Diesel Carolina S.A , cujo 
estabelecimento é sem dúvida algu- 
ma uma obra notável, dentro da>n- 
genharia moderna. A cidade está de 
fato de parabéns, pela feliz iniciat'-- 
va, como diz a faixa colocada em 
sua frente "a partir de hoje, dê-nos 
o prazer de atendê-lo". Podem usar. 
Nossos cumprimentos aos dirigen- 
tes da conceituada organização, 

(dois cruzeiros)." 
Dessa maneira, mesmo 

as casas mais pobres po- 
derão agora conseguir a 
água do SAE sem grande 
sacrifício financeiro. 

Começou 

o recenseamento 

A coleta de dados no Fi- 
des Hotel deu início, oficial- 
mente em Imperatriz, aos 
trabalhos do Censo-70. A 
cidade foi dividida em 25 
setores entregues a senho- 
ras, homens e jovens trei- 
nados com afinco pela equi- 
pe comandada pelo Super- 
visor e o Agente do IBGE 
na cidade. Sabe-se igual- 
mente que no interior do 
município os serviços têm 
andamento normal. 

Um advogado maranhen- 
se adqueriu a terceiros um 
automóvel e não se confor- 
mou quando a Fazenda Es- 
tadual lhe cobrou ICM sôbre 
a transação. Não conseguin- 
do demover o fisco o cau- 
sídico foi até o Supremo Tri- 

bunal Federal, obtendo ga- 
nho de causa, pois entendeu 
o STE que o ICM sôbre veí- 
culos só é cobrável na ven- 
da por firmas especializadas 
no ramo, isto é, do conces- 
sionário ao primeiro com- 
prador do carro. 

No xadrez matador do guarda 

No lugar "Entroncamento da 
Cida", no interior do município, 
o indivíduo Francisquinho Bar- 
roso ameaçou da morte o guarda 
municipal ali em serviço, o qual 
veio à polícia pedir socorros. A 

patrulha comandada pelo Sar- 
gento Amujacy que foi até o 
local acabou constatando que 

Francisquinho já é procurado pe 
la polícia de Bacabal para res- 
ponder pelo assassinato de um 
outro guarda, sendo ainda acu- 
sado do morte de um velho, 
também naquêle município. 

O valente hoje é hóspede o- 
ficial da Delegacia de Polícia à 
disposição da "justa" de Baca- 
bal. 

faleceu em conseqüência 
do ferimento. José Pequeno 
prestou todos os socorros 
possíveis a seu companhei- 

ro, inclusive entregando-o à 
família. Logo após, veio ex- 
pontâneamente procurar a 
polícia. Há inquérito. 

PREFEITURA MUNICI- 
PAL DE IMPERATRIZ 

ESTADO DO MARANHÃO 

Decreto N0 07/70 

O Prefeito Municipal de Im- 
peratriz, Estado do Mara- 
nhão, cidadão Renato Cor- 
tez Moreira, no uso de suas 
atribuições legais, etc. 

DECRETA: 

ART. Io) — Fica criado o 
Posto de Táxi, nesta cidade, 
sito no Bairro do MERCA- 
DINHO, com a rua do mes- 
mo nome, com a denomina- 
ção de "Posto Benedito Lei- 
te", que funcionará com oito 
(8) carros. 

ART. 2o — A Subdelegacia 
Municipal de Trânsito, dêste 
Município, concederá Alva- 
rás de Licenças, a mesma 
quantia de carros estipula- 
do no Item primeiro do pre- 
sente decreto. 

ART. 3o — O Alvará de Li- 
cença está sujeito a taxa de 
50% (cincoenta por cento) do 
salário Mínimo Regional, 
"ART. 36 § Único, item VIU, 
letra "b" do Código Tributário 
Municipal. 

ART. 4o — A transferência 
de ponto de Taxi, estará su- 
jeito àtaxa de 10% {dez por 
cento( sobre o valor contra 
tado entre o atual licenciado 
e o novo proprietário. 

ART. 5o — É assegurado o 
direito da renovação das li- 
cenças, aos atuais portadores 
de alvarás, dos Postos, Mare- 
chal Castelo Branco e São 
Cristovam, criados pelo De- 
creto n0 01/70 de dois (2) de 
janeiro de 1970, bem assim aos 
que vierem adquirir licença 
para o Posto criado neste 
DECRETO. 

ART. 6e — O presente de- 
creto entrará em vigor na da- 
ta de sua publicação, revoga- 
das as disposições em con- 
trário. 

Gabinete do Prefeito Muni- 
cipal de Imperatriz-Ma. em 
02 de setembro de 1.970. 

RENATO COR TEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

JOSÉ GOMES DE ARRUDA 
Sec. Geral de Administração 


