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Eder Joíre lutará hoje 

Para participar da I Semana de Barretos^ deverão participan vários 
elementos ligados ao boxe nacional. 

Já confirmaram suas presenças, Miguel de Oliveira e o campeão dos 
penas, Edgar Jofre que fará a sua primeira ^xibição como campeão. 

A luta será irradiada em cadela em todas ás rádios de Minas Gerais. 

Ordem sinistra: "ATIRA NO HOMEM" 

cama e até o quintal da casa foram revistados.! Lá fora, duas marcas 

de bala deixavam na parede da casa a caracterização de violência; dois tiros 

Seguida de dois tiros, a ordem ecoou na madrugada colocando 
em pânico moradores da Godofredo Viana que acudiram à rua para ver 
o que se passava. E o que viram foi homens conduzidos presos para a j • . i j - 
delegacia e uma casa que serve de alojamento de trabalhadores da TRA- ^ Podenam ter levado a sepultura ou a um hospttal o trabalhador Ge- 
TEX sendo invadida por policiais de revolver em punho.Lá dentro,cama por raldo Pinto da Silva, da Tratex. 

As Duas versões: 

De acordo com a informa- 
ção prestada pela policia à 
reportagem, Cristino Sousa 
guarda noturno da Paragás, 
Geraldo Pinto da Silva, An- 
tônio Alfaiate e João Cas- 
quita foram surprendidos pe- 
la policia na madrugada de 
4a. feira passada na prática 
do chamado jôgo de azar. 
Nessa ocasião, foram reco- 
lhidos ao xadrez João Cas- 
quita e o vigia da Paragás; 
Adtonio Alfaiate foi condu- 
zido até a delegacia mas lo- 
go mandado de volta em a- 
tençâo ao estado de sua mu- 
lher, naquela hora em tra- 
balho de parto. Ainda se- 
gundo a policia Cristino foi 
preso quando tinha abondo- 
nado o posto de vigia. 

Mas já não é essa a ver- 

são das vitimas que em resu- 
mo contam o seguinte: na- 
quela noite, Antonio Alfaia- 
te e o sapateiro popular- 
mente conhecido por Por- 
tuguês reuniram-se na porta 
do bar deCasquita;não havia 
algazarra nem jogo de azar, 
tanto que a polícia não en- 
controu no local nem fichas 
nem dinheiro. Estavam ali, 
alegam, aguardando o mo- 
mento da delivrance da mu- 
lher de Antonio Alfaiate, 
na casa em fente. A mulher 
era assistida na casa ocasião 
pela enfermeira IracyGuedes 
E enquanto esperavam, os 
vizinhos e companheiros to- 
mavam duas cervejas e jo- 
gavam uma partida de bara- 
lho. Nisso, aproxima-se do 
local Geraldo Pinto que vi- 

nha pedir água, saindo do 
domitório da Tratex, também 
quase em frente ao bar. Mo- 
mentos depois, saindo portão 
da Paragás para a rotineira 
ronda do quarteirão apro- 
xima-se Cristino que parou 
por instantes assistindo o 
jogo de cartas. Foi aí que 
chegou uma viatura condu- 
zindo policiais sob o coman- 
do de um oficial. Imediata- 
menle todos os presentes 
foram submetidos a revista, 
sendo que Cristino que é 
autorizado a usar armas por 
força de sua missão de guar- 
da-noturno foi desarmado; 
também dentro do bar, sobre 
uma geladeira estava o re- 

volver de Casquita que foi 

mediatamente recolhido pe- 

los policiais. A seguir veio 
a ordem da prisão para An- 
tonio Alfaiate, Casquita e 

Cristino. Português foi esque- 
cido e Geraldo, depois revis- 
tado, retirava-se para o dor- 
mitório. Nesse momento sur- 
giu a ordem sinistra: "atira 
no homem". Geraldo corre 
e se mete entre uma kombi 
e a parede do alojamento. 
Soam dois tiros que mila- 
grossamente não o atingem 
mas alcançam a parede do 
dormitório, um na altura do 
tórax e outro na altura do 
femur, considerada a baixa 
estatura do homomem visa- 
do que conseguiu entrar em 
casa e abrigar-se no quarto 

do chefe de Escritório. Atrás 

dele veio a polícia que inva- 

d.u a casa e deu uma busca 
completa, de arma em punho, 
mas sem alcançaro seu obje- 
vo que era o de localiza-lo 
De volta à viatura a policia 
levou para as grades os 3 
presos, soltando um deles, 
Antonio Alfaite, que ao ser 
recolhido na porta do bar 
mostrou à patrulha que sua 
mulher estava em trabalho 
de parto e que aqueles dis- 
tubios na rua poderiam cau- 
sar-lhe mai irrecuperável. 
Casquita e Cristino foram 
soltos algumas horas depois 
graças à interferência da ge- 
rência da Paragás e de um 
vereedor morador vizinho. 

Esse o resumo dos fatos, 
ouvidos as duas partes. As 
conclusões são do leitor. 

Deixo aqui novamente o parabéns ao Sindicato Rural de Imperatriz 
aos dirigentes da Exposição Pecuária, na pessoa do sr. diretor geràl Dr. 
Carlos Gsmes de Amorim, pelo magnífico sucesso alcançado na 5? Exp. Pe- 
cuária de nossa cidade. 

Para os qüe ainda não sabem, a candidata eleita a Rainha da Expo- 
sição foi a srt. Fátima Arajuo Andrade, representante dos Fazendeiros, 
ficando com o título de l9 princeza srt. Cleria Eunice, representante dos 
Bancos, Comércio e Industria. 

O diploma de Fazendeiro do Ano foi entregue cóm todo o mereci- 
mento ao sr, Sebastião dos Santos, no qual ficou muito contente. 

Recebemos ainda com muito prazer a visitado Dr. Jaime Neiva de 
Santana, filho de nosso governador do estado Dr. Pedro Neiva, juntamente 
com seus amigos particulares. 

Sugerimos ainda ao Sindicato Rural, que para o ano realizem a Ex- 
posição no mês de julho, contando assim com férias escolares, sem chuvas, 
praias, e muito dinheiro das colheitas do arroz. 

Essa Exposição foi muito bem organizada, e agradeço aqui em nome 
do Sindicato ao 3® BEC, a GOMARA, a TRATEX, Secretariada Agricultu- 
ra, a imprensa (Progresso & Imparcial), aos fazendeiros que se fizeram pre- 
sentes, aos visitantes, as autoridades Municipais Estaduais e Federais e a 
todos que prestigiaran com suas presenças, na 5e Exposição Pecuária de 
Imperatriz—MA. 

Poppy no Aeroporto 

Na sexta feira ultima foi entregue para a 2a. Zona Aérea os domínios 
do novo Aeroporto de Imperatriz, Construioo pelo. GOMARA' órgãos da 
Ia. Zona Aérea, ficando assim para os dirigentes atuais para estlpularenm 
o dia de ináuguração Oficial, que possivelmente será ainda dentro de 15 Z 
20 dias. Desocupando o velho Aeroporto, haverá continuidade das constru- 
ções do Campus Avançado de Imperatriz, que está a cargo da Construtora 
Silvan Ltda, Vamos aguardar... 

Quem de viagem é nosso amigo 
João Oliveira. João é proprietário 
do animado BALAIO, passando uma 
temporada na Bahia, se deliciando 
com as belas praias e outras coisas 
gostosas da velha Bahia. 

xxx 
Está de volta em Imperatriz o nos- 

so grande amigo JACYARA(Arma- 
zém Cruzeiro do Sul, depois de uma 
longa temporada na cidade de Aná- 
polis-GO. Seja bem vindo... 

xxx 

O Juçara Clube é quente mesmo 
promoveu mais uma festa ontem. A 
Festa dos Signos, muita novidade, 
animação foi dos The Brother", onde 
todos divertiram-se a valer. Para- 
béns a diretoria continue assim tá! 

Em primeiro lugar, quero deixar 
minhas desculpas a todos, principal- 
mente a Redação, por não ter feito 
esta coluna no domingo que passou. 
O motivo foi de viagem, mas esta- 
mos aqui de novo. 

Domingo que passou, estivemos 
na Pousada do Amor, participando 
de uma suculenta feijoada e um ex- 
ceennte churrasco, oferecido pelo 
anfritião sr. Antonio Carlos Volks 
Royce. onde nos divertimos muito 
com musica, caipirinha a La Vilela, 
futebol e muito papo com amigos. 
Obrigado Antonio Carlos... 

xxx 
Realizar-se a no próximo mês, o 
concurso de miss Maranhão, desta 
vez será na cidade de Caxias-Ma,. 
e para os próximos dias olube Ju- 
çara estará apresentando a festa de 
escolha da Miss Imperatriz. Aguar- 
dem! 

xxx 
Quem está firma é o Rainho (ju- 

ju), com namorada bacana, muito 
contente com a chegada de seu ma- 
no, missa e outras coisas mais... 

xxx 

Com incentivos do Campus Avan- 
çados e dos estudantes da Univer- 

JACARÉ NA RUA 

Telefonema chegado à 
redação na tarde de ontem 
imformou que o comerci- 
ante Jabur 8ahbag acaba- 
ra de matar a tiros 2 jaca- 
rés que habitavam calma- 
mente a lagoa da rua Pará, 
esquina com a Av. Dorgi- 
val Pinheiro. Os jacarés 
estavam dentro do quin- 
tal da Usina Chaparral e 
foram localizados por 
crianças que se vêm dedi- 
cando a êsse tipo de caça- 
das. 

A C AR-Maranhão 

Acham-se abertas inscrições 
ao Concurso de Auxiliar de Es- 
critório da Acar-Ma. Os interes- 
sados deverão dirigir-se ao Es- 
critório Regional, na Rua Godo- 
fredo Viana. 350, nos dias 29 e 
30 de maio no horário das 08:00 
às 12:00 e das 14:00 às 17:00 
horas. 

Idade mínima 18 anos 
Ambos os sexos 
Tempo integral 

sidade de São Paulo, a cidade de 
Marabá-Pa, será representada na 
grande corrida de São Silvestre 
de São Paulo. 

xxx 
E por falar em corrida: A corrida 

da fogeira apagou? 
xxx 

Continuam muito animados os 
treinos de Voleibol na quadra da 
Rodobrás, com as animadas tur- 
mas Per Capita & Bb gês. Compare- 
çam! 

xxx 
Aguardem para breve, juntamente 

comigo nesta coluna a TRACES, 
(companhira do Poppy). 

xxx' 
Pelo que notamos a turma mais 

animada da Exposição Pecuária, foi 
a da mesa da TRABEC(Tratex£Bec) 
no Cancela Clube. 

"NA BELINDA" 

' Nasceu no fim da década de 40 na Veneza brasileira. Mora 
em Imperatriz há 5 anos e a inicial do nome da senhora sua mãe é L. 

Formada em contabilidade, porém não exerce a profissão. 
Freqüentou os colégios Santa Catarina e Padre Felix em Recife; 
já lecionou em Imperatriz e é católica praticante. 

É noiva e a inicial do nome do pretendente é E. Tem 3 ir- 
mãos e suas diversões prediletas são praia, cinema, bailes, esses 
principalmente de carnaval. 

È fã de Alain Delon, Paul Newman, Ursula Andrews dos can- 
tores: Moacir Franco, Roberto Carlos e Elis Regina. 

Sua cor preferida é o vermelho; a flôr é o lírio e o perfume 
Bonne Street. 

Do signo do Capricórnio; o time de preférência é o Náu- 
tico de Recife. 

Esportiva, pratica os esportes em que apareça a chance de 
competir; teve a oportunidade de participar da recpeção aos tricam- 
peões do México, isso no Rio. 

Adora dirigir autos; gosta muito de crianças, doces, sarapatel 
e de um bife à milaneza. 

Dia muito feliz foi 31 de dezembro passado, onde reiniciou 
seu atual "babado"', começado no carnaval de 70, com interrupção 
até então. Muito triste foi 20,1.70, quando perdeu um irmão. 

Pretende casar-se, passar a lua de mel na Argentina e ter 
3 filhos. 

Conhece várias capitais do país, acha o Tocantins "um luxe:' 
coleciona chapéus, selos postais, chaveiros e su". melhor amiga 
é suairmã — M.S 

Na semana passada foram serteados fulano, beltrano e si- 
crano. Nesta serão mais 5 ingressos de cinema, cedidos pelo 
CINE MARABÁ. 

Os sorteados deverão procurar seus prêmios na portaria de 
"O PROGRESSO. 

Nossa entrevistado anterior foi o senhor Antonio Carlos Ro- 
drigues, gerente do BEM. — W.S. 

Na sexta-feira passado o co- 
mandante da 1^ zona Aérea; 
maj. Brigadeiro João Camarão, 
entregou o comando do novo 
Aeroporto de Imperatriz ao co- 
mandante da 2^ Zona Aérea se- 
diada em Fortaleza ao Cel Avia 
dor José Lucas Roberto Potirr. 

Fizeram-se presentes autori- 
dades do Executivo, Legislativo 

e Judiciário alem de autorida- 
des civis e militares, jornalista 
e representante de classe. 

A inauguração ficou para ser 
marcada no mais breve possí- 
vel, desde que tenha fase fa- 
nal de seus terminais. Deverá- 
estar presente à efemeride, o 
Ministro da Aeronáutica, Ara- 
ripe de Macedo. 
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Vantagens da SERME: 

Súde-Seguran Ça-V ida 

Divérsão e Prêmio 

MAIS 3 PARA PEDR1NHAS 

Foram os seguintes os re- 
sultados dos julgamentos 

desta semana: Otávio Del- 
mondes de Sousa: 19 anos e 

Edital de Praça 

SOCIEDADE MARANHENSE DE SERVIÇOS 
MÉDICOS 

SAÚDE 
Assistência Médica; Serviço? profissionais. 
Assistência Hospitalar; Pediatria, Partos. Cirurgia de Urgência, 
exames de laboratórios e radiografias. 
Assistência Dentária; exame odontologico inicial, exodontia (ex- 
trações) obturação provisória, obturação plastica, restauração 
a amalgama, oflonto-pediatria, aplicação de liurêto, periodontia, 
tartarotomk; limpeza de dentes e RaIO X. 

SEGURANÇA 
Assistência Jurídica; Serviços profissionais. 
Assistência Social; Serviços profissionais. 

Diversão 

O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da 2a Va- 
ra da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, etc. 

Faz saber aos que o presente edital virem, dele conhe- 
cimento tiverem ou interessar possa que, no dia 25 (vinte e cin- 
co) de Maio do corrente, às 10 (horas), na Sala do Forun desta 
cidade, sob a presidência deste Juizo e pregão do Porteiro dos 
Auditórios, serão levados a venda e arrematação os bens penho- 
rados a Francisco Freire de Oliveira, na Ação Executiva que lhe 
move Vercino Pereira da Cunha, a quem mais e maior lance 
oferecer sobre o preço da avalição de Cr$ 40.000,00 (quarenta 
mil cruzeiros) o seguinte imóvel; Uma casa nesta cidade à Av. 
Getulio Vargas, coberta com telhas, paredes de alvenarias, piso 
áe cimento, estilo comercial, com 2 (duas) portas de frente com 
5 compartimentos, medindo 10 (dez) metros de frente por 40 
(quarenta ditos de fundos, frente para o Sul e fundos para o 
Norte. 

Quem, pois. o dito imóvel quizer arrematar, poderá fazer 
no dia e hora e lugar acima referido, com dinheiro a vista ou si- 
nal de 20% (vinte por cento) devendo neste caso integralizar 
o seu lance dentro de 48 (quanrenta e oito) horas, sob pena de 
perder o sinal dado. E, os devidos fins de direito, mando passar 
o presente edital, que será afixado no lugar do costume e pu- 
blicado no Jornal «O PROGRESSO» desta cidade, por 3 (Três) 
vézes. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos 5 dias de 
Maio de 1973. Eu, Raimundo Bandeira Barros, Escrivão, datilo- 
grafei e subscrevi). 

(Dr. José Delfino Sipaúba) 
Juiz de Direito aa 2a Vara 

8 meses ^ de reclusão; defe- 
sa a cargo de Jurivê de Ma- 
cedo e acusação pelo pro- 
motor José Maria Rodrigues. 

Antonio Pereira "Pernam- 
buco": 19 anos e 10 meses 
de reclüsão. Funcionou na 
promotdria o advogado Ju- 
rivê de Macedo e na defe- 
sa o dr. Vicente Paulo Costa. 

Manoel Barros da Silva 
"Magarefe" 13 anos de re- 
clusão. Funcionaram na a- 
cusaçã o promotor José Ma- 
ria Rodrigues e o advogado 
Edvaldo Amorim; na defesa 
esteve o advogado Sálvio 
Dino. 

CURSO OXFORD 

INGLÊS 
Método de conversação dire- 

ta. Fácil aprendizado e total 
desinibição. Grupo de 5 pessoas 
no máximo (Cr$ 30,00 meusais 
sem matricula) ou aulas indi- 
viduais. Aproveitamento inte- 
gral. Seja moderno sabendo in- 
glês—Professor Roprigues. 

Trav. João Lisboa, 853 

ATENÇÃO 

Com a sua carteira de Sócio você e seus dependentes legais tem 
acesso ao CLUBE DE AMPO dá SERME. situado na estrada de 
São José de Ribamar km 11. Logo após a Quimicanorte. 

VIDA 
Auxilio funeral para o socio <>$ 3.000,00 
Ai "Mo funeral para a Esposa ou • omnanheira rr$ 1.500,00 
Na o.nK ViE você escolhe o médico de soa preferência e é atendi- 
do no seu consultório particular. 

Deeconto de 5% na compra de qualquer mediceraento nas farmá- 
cias cESTKaL mediante apresentação da carteira de socio. 
Pense na saúde Elaé a maior riqueza que temos! 
I vite emergência! Procure era tempo a SEKMtí 
Adquira o direito de ter saúde! 
rom a SERviE nem a morte Ibe assusta! 

PRÊMIO 
Associando-se a SSRME você ganha inteiramente grátis um lo- 
te com 10 x 30 v 
Procure os nossos hscritorios à Av. Getulio Vargas 1844 Fone 13õ 

HOSPITAL STA. TEHEZA 

(CBEDENCIADO PELO IN P S) 

Dr. arl os Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA —PARTOS 

LABOüaTORSO - RABO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 95 — Imperatriz — Maranhão 

Passa-se um ótimo ponto 
comercial . na Av. Getulio 
Vargas, 722, a tratar no mes- 
mo, com Rosa Pereira da 
Silva. 

ALUGA - SE 
Aluga-se uma casa resi- 

dencial, e dois salões para 
comércio. 

Tratar na Av. Dorgival Pi- 
nheiro, 873. 

Anuncie em «O Progresso 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getulio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS ÜEM EQUIPADO HOSPITAL UAHTI ULAR 00 INTEH10H 00 ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
ITBURATrtHIO DE ANÂLSHS UNAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

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

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

HRMHZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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O PROGRESSO 

V endo e ouvindo 

k CATARINUS SÁNTUS 

Política — O Gov. do Estado, Pedro Neiva de de Santana, 
sancionou proj." Lei Difusão da TV Educativa no interland mara- 
nhense, isto é, por toda a área que fosse perceptível a TV 2. 

XXX 
Na semana passada quanto o Pref. da cidade, José Xavier 

criou o Conselho de Desenvolvimento Comunitário, foi logo pondo 
o recente órgão em funcionamento, ou aliás logo o recente órgão 
entrou em funcionamento, fazendo a sua primeira reúnião para 
após projetos. 

xxx 
Educação — O Supletivo no interior maranhense, foi boa 

medida tomada pelo Secretário de Educação, dr. Magno Bacelar. 
xxx 

Esporte — O Selecionado Brasileiro estará hoje enfrentan- 
do o Selecionado da Bolívia. Será mais uma oportunidade para 
o nosso scrett demonstrar um futebol, já contamos com nossos 
cracks em perfeita ordem e o Selecionado Boliviano também por 
sua vez tentará dar tudo de sí ' 

XXX 
Quarta feira a noite ficou decidido quem fará frente ao 

Campeonato Nacional pelo Maranhão. O Moto Clube venceu o 
Sampaio Correia por 4x0, ficando assim o Sampaio desclassificado. 

xxx 
Geral — Os Dentistas Práticos de Imperatriz estão para fun- 

dar um grêmio. Todos os domingos teem reunião!!! 
xxx 

"Cidade limpa 
VOLVIDOS. 

X X X ' 
Porque que os pilantras da Casa Grande "Delegacia" não 

limpam o cemitério? Ali como está pode crescer serpentes! 
xxx 

A Câmara de Vereadores de Tutoia concedeu título de ci- 
dadania ao agente do INPS local, sr. José Ávila Maranhão. 

xxx 
De imitação não. Na Prefeitura de bermudas, é pura imi- 

tação. Será o Benedito? 

é povo desenvolvido". Sejamos DESEN- 

Governo expandiu Televisão Educativa 

Visando expandir as instala- 
ções da TV Educativa no inter- 
land maranhense expandindo a 
área para a cobertura da TV 2, 
o governador do Estado, prof. 
Pedro Neiva de Santana, sanci- 
onou projeto de lei, oriundo do 
Executivo e aprovado pela As- 
sembléia Legislativa do Estado, 
abrindo o crédito especial de 
Cr$ 2.400.000.00. 

De acordo com estudo técnico 
a ser procedido, será adotado 
um sistema de repetidoras UHF 
ou então VHF. 

Telclônica de Imperatriz S/A 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, 839 
IMPERATRIZ — MARANHAO 
ASSMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

2^ CONVOCAÇÃO 
São convidados os senhores acio- 

nistas a reunírem-se em Assembléia 
Geral Ordinária, às 20 horas do dia 
28 de maio de 1973 próximo vindou- 
ro no Clube Recreativo Tocantins 
nesta cidade, a fim de tomarem co- 
nhecimento dos seguintes: 

a) Relatório da Diretoria e Pare- 
cer do Conselho Fiscal. 

b) Deliberação sobre aprovação das 
contas relativas no exercício findo. 

c) Elegerem a Diretoria, Conselho 
Fiscal e seus Suplentes. 

d) E o que ocorrer. 
Imperatriz. 05 de Maio de J973 
Telefônica de Imperatriz S/A. 

Pedro Américo de Sales Gomes 
Diretor Presidente 

Pagina 

O general Evandro de Sousa Lima, superintendente da SUDENE deu 
o parecer favorável ao pedido de isenção de cinqüenta por cento do impos- 
to de rendr adcicionais não restituíveis à empresas maranhenses. 

Além do Moinho Chaparral outras empresas maranhenses foram be- 
neficiadas baseado em lei. 

O superintendente tomou decisão baseado na lei que dispõe o artigo 
14 da lei n9 4.239/63, combinando com outros artigos que apresentaram o 
seguinte teor: 

Tem direito a cinqüenta por cento no imposto de renda e adicionais 
não restituíveis até 1978, aos empreendimehtos (agrícola ou industriais) que 
estiverem operando na área de atuação da' Superlntendedcia do Desenvol- 
vimento do Nordeste - SUDENE, a partir dé 27 de junho do ano corrente. 

Permuta de gerentes no BASA 

A alta direção do Banco 
da Amazônia S.A. deliberou 
permutãr, por necessidade 
de serviço, as gerências de 
suas agências de Imperaitriz 
e Porto Nacional. Assim é 
que mandou para aquela ci- 
dade goiana o sr. José Alves 

que respondia pela agência 

local, e trouxe para Impe~ 
ratriz o sr, Jaime Camelo Ro- 
cha, gerente em Porto Naci- 
onal. José Alves já seguiu 
para seu novo posto enquan- 
to Jaime Camelo é aguardado 
nesta cidade. 

Delegado Regional apura em Porto Franco 

Designado pelo Secretário delegado e do escrivão de 
de Segurança do Estado, o 
bél. Florismar Almeida dele- 
gado regional de polícia, es- 
teve em Porto Franco onde 
presidiu o inquérito que a- 
pura a responsabilidade do 

polícia daquela cidade no 
incidente em que perdeu a 
vida um desconhecido no En- 
troncamento daquela cidade 
com as rodovias Belém Bra- 
sília e SãoLuis-PortoFranco. 

Dr. EDIVALDO CUNHA AMORIM 

ADVOGADO 
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Operação tapa buracos 

Segundo apurou a nos- 
sa reportagem, o prefei- 
to José do E. Santo Xavi- 
er dará inicio na próxi- 
ma terça feira, a opera- 
ção TAPA BURACO, ob- 
jetivando com isso recu- 
perar as nossas principa- 
is vias publicas, seriamea- 
te danicificadas pelas pe- 
sadas chuvas que cairam 
durante o inverno. 

Os serviços de rua se- 
rão feitos à base de ca- 
madas de piçarra e asfal- 

Dia 2 de junho o Clube Recreati- 
vo Tocantins e Clube Juçara pro- 
moverão em conjunto um dos mai- 
ores acontecimentos sociais da ci- 
dade O BAILE BRANCO, que já 
vem se tornando tradicional pela a- 
presentaçãr em grande estilo das de- 
butantes do ano. Contará desta fel- 

to, sob, a orientação da 
Secretaria de Viaçâo e O- 
bras Públicas do Municí- 
pio e atingirão as seguin- 
tes vias da cidade: Av, 
Getulio Vargas e ruas 
Godofredo Viana e Ma- 
noel Bandeira. 

Tais obras serão de ca- 
ráter provisório, enquan- 
to não se execute o gran- 
de plano de urbanização 
de Imperatriz. 

A assessoria do Gabi- 
nete da Prefeitura Muni- 

ta com o som especial do conjunto 
goiano OS RENASCENTES, e será 
realizado no Clube Tocantins. 

☆ 
Domingo passado o simpático ca- 

sal Socorro - Antonio Carlos Rodri- 
gues, inauguraram oficialmente com 
uma suculenta feijoada a mais mo- 

cipal informou ainda à 
nossa reportagem que 
dentro de breves dias se- 
rá encaminhada ao Legis- 
lativo local, mensagem 
solicitando abertura de 
crédito, visando a compra 
de veículos para formar 
a patrulha mecanizada do 
Município, a fim de que 

tenha começo uma outra 
oportuna operação, qual 

seja,terraplenagem recu- 
peração de ruas, constru- 

derna e aprazível xácara da região: 
A Pousada do Amor, muito bem lo- 
calizada e com Uma organização e 
bom gosto a toda prova. Presentes 
casais 'vips" da sociedade e a jovem 
guarda bonita e alegre, todos ali vi- 
vendo horas agradáveis, cercados das 
gentilezas e atenções do casal de 
anfitrião. 

☆ 
O simpático amlgô João Barreira 

Fllfeüelras anlversarlou dia 15 pp. e 
reuniu na ocasião na boite AABB to- 
dos os seus amigos num animado 
papo-musical. João é funcionário do 
Banco do Brasil e paqueradísslmo 
professor da Escola Técnica do Co- 
mércio. 

☆ 
Ontern no Clube Juçara a "Noite 

do Signo brilhante encontro social, 
promoção da dinâmica e atuante di- 
retoria atual. 

☆ 
Um grupo de jovens da nossa so- 

ciedade promovem hoje na Pousada 
do Amor uma feijoada beneficente, 
em prol dos leprosos de Imperatriz. 
Nossos aplausos e apoio a esse gru- 
0 dinâmico que sabe vero próximo 
menos privilegiado um semelhante 
que também ama e tanto sofre. Va- 
mos Ajudá-los. 

☆ 
A "Ternurinha" rfelen Alves Costa 

da Sociedade de Carolina-Ma, esta- 
rá figurando entre ' debs" que serão 
apresentadas no baile branco, dia 2. 

☆ 
Ainda para os primeiros dias de 

junho, a grande parada de beleza em 
nossa cidade, escolha da represen- 
tante do "Charme e Veneno'' da mu- 
1 her Imperattlzense.no concurso Miss- 
Maranhão 73, que será realizado 16 de 
junho em Caxias-Ma. 

☆ 
Até a próxima semana leitor ami- 

go—Porque o importante não é o 
que dizem de nós, mas aquilo que 
pensamos e realmeme somos. Atual- 
mente nossa preocupação não é sa- 
ber até que ponto confiar na ciência, 
mas até que ponto podemos confiar 
no aperto de mão. 

Até Policiais 

na contra - mão 

Por volta das 21,20 mts, 
quinta feira, última, o Jeep, 
chapa branca da policia AD 
100 mantinha a contra mão 
a toda velocidade na Ave. 

ção e recuperação de es- 
tradas municipais. 

A reportagem do O 

Getulio Vargas, do Entron- 
camento à Rua Piaui, quan- 
do virava a esquina do Ex- 
presso Universo. 

Jà que existe um concei- 
tuado CIRETRAN—I Cir- 
cunscrição Regional de Tran- 

Progresso se reserva ao 
direito de oportunamente 
voltar ao assuuto. 

sito, aqui em Imperatriz, e 
necessário que o orgão com- 
petente tome devidas pro- 

videncias não deixando que 
os chapas brancas tomem o 

gosto da desordem no trân- 
sito. 

- Mateíais paa Construção 

Canos Galvanizados e Plásticos 
Ferro Redondo p/ construção 
Azulejos, Cerâmica 
Louça Sanitária 
Materil p/ Encanameto 
Produto de Cimento Amianto 
Forro de Pinho Eucatesç 

Tentas Ypiranga 
Serras Braçais e Golpeões 
Motores Estacionário Elétricos de 2 e 3 Fases 
Bombas Hidráulicas 
Material Elétricos 
Maquinas para Ração 

Revendedor do Cimento Búíalo 

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

Coluna do Vidigal 

Tombamento 

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembléia Legis- 
lativa, já marcou para o dia 7 de maio próximo uma sessão con- 
junta com as demais Comissões no plenário da casa, em que se 
procurará debater dissecando em todas as suas nuances o proble- 
ma do tombamento da cidade de São Luis, como medida praser- 
vativa do seu patrimônio histórico, levantado no legislativo com 
o projeto recentemente apresentado pelo Deputado Joaquim Ita- 
pary. A idéia é reunir naquela sessão, personalidades como o Rei- 
tor Josué Montelo os Presidente dá Academia Maranhense de 
Letras do Instituto Histórico e Geográfico e da Fundação Cultu- 
ral, o Prefeito Haroldo Tavares e o Senador José Sarney. Trans- 
pirava ontem à tarde uma prencupação da Comissão: encontrar 
alguém sabidamente contra a preservação do patrimônio histó- 
rico para ser convidado, pois entendem que uma inteligente opini- 
ão contrária ^daria mais calor e animação aos debates. E é isso 
que os senhores Deputados também pretendem. 

Os Deputados Isaac Dias, Eliézer Moreira Filho e Joaquim 
Itgpary, foram designados para a elaboração dos Anais da Comis- 
são de Constituição e Justiça da Assembléia. O senhor Eliézer 
Moreira Filho defende a instituição dos Anais com a frase: Vai 
forçar os colegas a um maior esforço intelectual, pois ninguém 
de bom seoso, está a fim de entrar na história atoamente. 

^QrnancjQ Lisboa, Chefe do Cerimonial do Palácio, foi acor- 
dado pela madrugada pelo vigia do quarteirão que lhe deu a no- 
ticia: um ladrão dormia, ou fingia que dormia dentro do seu 
carro, estacionado à porta Fernando não pensou duas vezes: a- 
garrou o ladrão e levou-o à Polícia. 

Excelente a coletânea de crônicas de jornal que Josué Mon- 
telo reuniu no volume "Os Bonecos Indultados". A insinuação 
feita ontem, de leve, por esta coluna sôbre o presente de um e- 
xemplar, obviamente que pelo próprio autor, valeu. O Chefe da 
Casa Civil Mário Meireles, entregou-me o livro deixado e*a nós 
autografado pelo autor. Muito feliz inclisive, o "gancho" encontrado 
por Josué para justificar o título a que deu na coletânea. 

Sociedade em foco 

Graça Oliveira 

Comentando 

Jurive Macedo 

Frase histórica de alto prócer da ARENA local: "nun- 
ca foi tão fácil escolher um pior do que o Renato". 

☆ 
Sem alusão, transcrevemos um tópico decisório do Tri- 
bunal de Justiça do Maranhão em processo de habeas- 

corpus oriundo do comarca de Imperatriz; o constante des- 
respeito a Constituição e as demais disposições legais que 
regulam a matéria,privação do direito de ir e vir dos cidadãos 
já é uma constante na existência das nossas autoridades 
policiais, quer sejam elas do interior ou da capital, sejam 
elas formadas ou legais. Perece existir uma satisfação em 
prender ilegalmente os seus semalhantes pelas autorida- 
des citadas. 

☆ 
Vocês me dão notícia da água? O Saara está reinan- 

do no setor Entroncamento e adjacências, setor Mercadinho 
e outros. Na Travessa Bom Jesus, para variar, ela chega à 
noite e foge pela manhã. 

☆ 
Posso afirmar com absoluta segurança que o prof. 

Rubens Lima está representando ao Conselho Regional de 
Contabilidade contra o que êle qualifica de "arapucas" a- 
pelidados de escritório de contabilidade que dia aparecem 
nos luminosos e anúncios em jornais. 

☆ 
Brilhante o trabalho do advogado Sálvio Dino no Tri- 

bunal de Júri em defesa de Manoel Magarefe. Graças a 
êsse esforço conseguiu êle reduzir bastante a perna de re- 
clusão a que foi condenada o seu constituinte, contrariando 
a opinião pública que esperava um castigo mais rigoroso. 

☆ 
Um industrial conta que participou em Brasília de um 

almoço íntimo com o Sen. Clodomir Millet e o ex-Sendor 
Vitorino Freire. E diz ele que a conversa durante todo o 
almoço girou em torno da formação de um esquema visan- 
do a sucessão maranhense. Nome do candidato do esquema: 
Clodomir Millet. 

☆ 
Reprovação em massa nos exames de motoristas. Dos 

quase 400 inscritos, menos de 60 conseguiram a carteira. 
Entre os reprovados estão pessoas que há muito tempo di- 
rigém carros na cidade, inclusive... taxis. Em julho, talvez, 
novos exames. 

☆ 
Vai circular em Imperatriz, em breve, o "Estado do 

Maranhão", órgão oficioso ligado a Palácio, que terá cor- 
respondente nesta cidade. 

☆ 
A partir de 18 de junho; mais meia dúzia de homi- 

cidas serão levados ao Tribunal do Júri. 
☆ 

Lotems: de novo em Imperatriz. Os 4 prêmios maiores. 
Semana passa também; houve erro meu quando disse que 
saira para Bacabal o Io. 

/ 


