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XAVIER E' PREFEITO 

Conseguindo perto de 60% 
da votação total do municí- 
pio, o Sr. José do E. Santo 
Xavier elegeu-se prefeito 
municipal dé Imperatriz num 
pleito que correu dentro da 
mais completa normalidade, 
inclusive ria fase de apura- 
ção. Xavier obteve 8.023 vo- 
tos contra 5.267 dados ao 
MDB. 

FESTA E PAZ 

Encerrada a apuração do 
pleito, assistida sempre por 
centenas de populares e 
transmitida diretamente do 
local por rádio, foi grande a 
demonsiração popular de ca- 
rinho para com o prefeito e 
vice-prefeito eleitos, dentro 
do próprio Clube Juçara on- 
de Xavier foi delirantemente 
aplaudido. No Clube, os e- 
leilos foram cumprimentados 
por amigos e adversários po- 
líticos. Na ocasião, usaram 
da palavra, através do ser- 
viço de rádio instalado no 
local da apuração, os candi- 
datos eleitos e menbros de 
projeção da AREN\ local, 
assim como o candidato e- 
medebista José Gomes de 
Arruda. Mereceram especial 
destaque o pronunciamento 
do vereador eleito Benedito 
Batista Pereira, pela ARENA 
e José G. de Arruda, pelo 
MDB. Ambos esclareceram 
em suas falas que as diver- 
gências da campanha políti- 
ca estavam esquecidas e que 
a união deve reinar no mu- 
nicípio em torno do intereses 
do próprio povo de Impera- 
triz. 

Sob aplausos populares 
os eleitos deixaram o recinto 
das apurações rumo a suas 
casas. As manifestaçõe de 
rua limitaram-se à soltura de 
fogos de artifício vez que o 
juiz presidente da Junta A- 
puradora proibiu a realiza- 
ção de passeatas no intúiio 
mesmo de evitar excessos. 

LA ROQUE ANALISA 

Falando à imprensa o dep. 
federal Henrrique La Roque 
manifestou o interesse e o 
contentamento da direção 

ARENA: 8x7 

em São Luiz 

É a seguinte a composição 
da nova Câmara de Vereador 
de S. Luis: ARENA - Djalma 
Campos, Enoc Vieira, Eliezer 
Silva, José Mário, Prof. Mu- 
rilo, Manoel Martins e Carlos 
Magno ou Lia Varela, depen- 
dendo êstes dois últimos da 
apuração de urnas impugna- 
das. 

MDB - Bernardo Pires, Rai- 
mundo Chagas (Faísca), Val- 
divino Castelo Branco, Car- 
los Guterres, Hélcio Silva, 
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nota de Agradeci:*^ 

Pela presente, venho de público agradecer aos me.. • 
gos, cabos eleitorais e conJV^narios, toda o apoio que 
deram durante a campanha eleita ~ -"^"rrente \ 1 

feitura Municipal desta cidada, rtjconb». > • 
ter sido eleito, tive a satisfação de saber w 
meu nome pelo povo altaneiro desta querida Imp^ 

Uma das grandes vitória do nomem. é a de sa 
E aproveito a oportunidade para parabenizar o nóvei 
eleito, companheiro Xavier, pedindo ao Onipotente ^ 
dê luzes para uma profícua administração, tudo fazend' 
pról desta grande cidade. ' i 

Por se perder uma luta, não significa que se tenha ^ 
do a batalha. Aqui continuarei na luta pela politização de 
peratriz e à disposição de i. u Exa., Sr. Prefeito eleito, pai 
que lhe possa dar de útil à sua'.gestão. 

Aos meus amigos, cabos eleitorais, chefes pcliticoo 
povo em geral o meu muito obrigado pelo respeito e pela att 
ção dedicada ao meu tão humilde nome. 

Ubirajara Parreira e Pedro Ramos ^    

Passageiros abandonados pelo 5XT)I'ess0 

Está merecendo reparos da 
parte dos passageiros de li- 
nhas de ônibus que ligam Im- 
peratriz às cidades vizinhas 
e até á capital do Estado o 
estranho procediments de al- 
guns motoristas desses car- 
ros que no decorrer das via- 
gens pensam mais no seu 
conforto próprio do que na 
comodidade dos usuários dos 
veículos. 

Salta aos olhos, por exem- 
plo, paradas em restau- 
rantes ou cafés de beiras de 
estrada nos quais o motorista 
e seus acampanhante enco 
trani sempre mesa farta Ia na 
cozinha, com leite, c>08, bi- 
fes suculaatos e outras igua- 
rias, o passageiro fica larga- 

do ao desamparo, sem ao . 
nos lugar para sentar-se, S' 
qu ^ ^ sirva e. na ma1" 
das vezes, sem ehcoimax 
que comer. Na maioria dos 
cafés falta ate o leite. 

Entre Imperatriz e Porto 
Fr» nco, por exemplo, num 
traj 4ta de pouco mais de 100 
qui) netros, o ônibus para 
n ar Sumaúma para o al- 
me ou janta dos motoristas 
e 1' o a seguir num povoado 
be i próximo, agência de 
v jdas de passagens, onde 
^ualmente o motorista e L 

tado a pão de ló e o passa- 
geiro toma chá de café. Isso 
sem contar a messada que às 
vezes faz o passageiro perder 
3 horas entre as 2 cidades. 

Sr. JOSÉ DO ESPIRITO SANTO XAYIER 
Prefeito eleito de Imperatriz 

nacional da ARENA ante o 
resultado das eieições em 
Imperatriz, salientando que 
vitória de seus candidatos é 
devida ao binômio formado 
pela presença na cidade do 
Goverdador Pedro Neiva e 
pelo alto grau de conscienti- 
zação política do eleitorado 
imperatrizense. Ressaltou os 
planos do governo do Estado 
em relação à nova adminis- 
tração municipal. 

A CÂMARA 

Segundo cálculos ainda 
não oficialmente divulgados 
quando redigíamos esta no- 
ta, a nova Câmara ae Vere- 
adores local será composta 
por 5 arenistas e 4 emede- 
bistas. A bancada majoritá- 

de votação dos eleitos, pelos 
vereadores vereadores Alvi- 
na Vieira Fortaleza, Remi 
Ribeiro Oliveira, Benedito 
Batista Pereira, Justino José 
de Oliveira c Olívio Alves 
Viana Já os emedebista e- 
leitos, também na ordem de 
votação, foram Francisco 
Freitas Filho, Nélson Martins 
Bandeira, Francisco Paulo 
Almeida e Pedro Ribeiro 
Gonçalves. 

Esses resultados mostram 
que da atual Câmara apenas 
4 vereadores se reelegeram, 
ocorrendo portanto a renova- 
ção da maioria do legislativo 
municipal. Entre os que não 
conseguiram a reeleição es- 
tá o atual presidente da Câ- 
mara, Leôncio Pires Dou- 
rado. ria será formada, na ordem 

DEPUTADO REPUDIADO EM MARABÁ 

Acachapante derrota sofreu 
nas urnas de Marabá o depu- 
tado Vava Mutram cuja ala 
dentro da ARENA não conse- 
guiu eleger um só vereador 
à Câmara Municipal. Os elei- 
tos e os primeiros suplentes o 
foram pelo Sr Pedro Marinho. 

Comenta-se naquela cidade 
que o repúdio do eleítorado-da 
Terra da Castanha ao dep. 
Mutram deveu-se à campanha 
movida por este contra o en- 
tão interventor naquela cida- 
de, Cap. Elmano Melo Moura, 
que acabou sendo demitido, 

José Cupertino e Sebastião 
Araújo ou Itaan Perdigão. 
Também os dois últimos de- 
pendem do gulgamento dos 
votos impugnados. 

Craque morreu 

aíogado 

O zagueiro Ari Ercílio, gaú- 
cho que integrava o quadro 
de futebol do Fluminense da 
Guanabara morreu afogado. 
Caiu ao mar quando pescava 
nas proximidades da Gruta 
de Ipanema. 48jhora8 após a 
morte o corpo do infeliz atle- 
ta não havia sido encontra- 
do. 

enquanto o deputada teve que 
licenciar-se na Assembléia 
por tempo indeterminado. 

Segundo ainda os comen- 
tários, a derrota do deputado 
implicará no retorno a Mara- 

PERON VOLTOU 

O regime que eu pretendo 
para a Argentina está à di- 
reito de Cuba e à esquerda 
do Brasil. Um regime como 
foi o meu de 1945 a 1955 e 
que agora Torríjos do Pana- 
má está copiando. Liberdade, 
paz social e defesa de nossa 
soberania. 

As declarações são do ex- 
ditador Juan Domingo Peron 
deposto do governo da Argen- 
tina ém 1.955. Dali fugiu para 
a Europa com o auxílio do 
governo do Paraguai que lhe 
deu asilo numa canhoneira 
então em águas da Agentina. 

Da Espanha, após meses de 
entendimentos, Peron volta 
como autêntico líder, aparen- 
temente entrosado com o pre- 
sidente Lanusse, embora per- 
manentemente vigiado desda 
o de embarque ao aeroporto 
da caoital argeatina quando 
seus eeguidores não puderam 
tributar nenhuma homenagem 
ao velho caudilho. 

DE PORTO FRANCO 

Bandeira perde 

a liderança 

FALECIMENTO 

Faleceu ás 11 horas de ontem no 
hospital S. Raimundo vitima de per- 
tinaz malária, a joven senhora Ma- 
rilene Gomes Vieira, esposa do Sr. 
Antônio Carlos Vieira gerente da 
Tipografia Violeta, a quem apresen- 
tamos sentidos pesames extensivos 
à familia da extinta. 

Mulheres coman- 

dam em Belém 

Maria Duarte pela ARE VA 
e Vera Albuquerque pelo 
MDB são duas candidatas à 
vereança mais votadas em 
Belém de acordo com os úl 
timos resultados. A ARENA 
comanda as apurações em 
Belém. 

bá do Cap. Elmano, como in- 
terventor. A promessa teria 
partido do próprio Min. Jar- 
bas Passarinho: se Marinho 
vencesse o pleito Elmano vol- 
taria. 

SR. RAIMUNDO MILH0MEM 

Em 3.189 votantes o Sr. 
Roimundo de Sousa Milho- 
mem conseguiu 62 por centc 
dos sufrágios: 1.97^ 
Sua vantagem 
didato Anísio 1 
randa - ARAN. 
767 votos. 

Apoiado pelo j 
rival Milhomen 
eleito de Porto 
tou também com 
grande maioria do 1W. 
derada pelo Sr. Jano Mat 

O Sr. Anísio Bandeira ae 
Miranda perde assim uma li- 
derança pue vem dos tem- 
pos das antigas oposições 
coligadas maranhenses. De 
1.960 até aqui jamais perde- 
ram uma eleição em seu mu 
nicípio. Foi derrotado pela 
própria ala nova arenista 
que êle ajudou crescer em 
Porto Franco. 

O vice-prefeito eleito no 
dia 15 é radicado no povoa- 
do Paraíso, antigo reduto e- 
leitoral do Sr. Anísio Ban- 
deira, que agora votou em 
peso contra o mesmo. 

Cartões de Natal, 

envelopes sociais 

que lhe agrade, só 

na Pap. Violeta. 



n * 

l/T. 
n 
ICOLA Ml: 

M 
O PROGRÉSSO Página 2 

- jlJRU»~C00PEI1I1ÍIVÍ1 agrícola mista gurupi lida. 

SÉDE: COLÔNIA AGR^^LA GURnPI (Açailândia) 

^ '7. - MARANHÃO 

^aital de Convocação 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

a üretoria da CAMGURU convida os seus associa- 
do para Assembléia Geral Extraordinária - em sua séde 

:"1 a ser realizada no dia 08 de Dezembro do corren- 
ano, as 08 (oito) horas em p imeira convocação, as 091 

ove) horas em segunda con* ocação e as 10 (dez) horas j 
-di.a convocação, para tratar dos seguintes assun- 

Declaração 
Táxi: Batida e exploração 

<■/— 

yS. 
A A - Liquidação Judicial da Cooperativa; 2o.) 

^TCln' 1110 Judicial da Confederação Evangélica do 
p. 381 ' resport":./el pfelo I.C.M. da Cooperativa perante a 

170 da Lei de ICM, referente operações de ven- 
j de careais legumes; 3.°) Encaminhamento Judicial de 

rresto de Bens da Confederação Evangélica do Brasil, 
final d0 Jviaiciais,. 

Açailândia - Imperatriz - Ma, 17 novembro de 1972. 
Manoel Ribeiro da Silva 

F 'esidente 

Adeus mperatriz 

Afinal eu vou embor que saudade! 
Eu sentirei por tôda . ;nha vida, 
Mais de tão longe eu hrei com verdade: 
Eu não te esqueço Impe. ^riz querida. 

Eu lembrarei do Tocantins p^J^nte, 
Da tua gente, da tua paz e calor, 
E, embora, eu seja tão insignificante, 
Lá de longe, te dedicarei amor. 

Irás comigo, fixa na lembrança: 
^Tmo símbolo de paz e progresso, 
Apoiados no trabalho e na esperança. 

Hoje eu digo adeus, mas com alegria, 
Pois compreendo que de tanta saudade 
Acabarei, por fim, voltando um dia. 

Almeida Garrett 

Declaro, a bem da verdade, 
psra conhecimento das sócias do 
MATER CLUBE e a quem mais 
interessar possa, que nesta data, 
pelo Cheque 354177-conta 1242, 
do Banco do Estado do Mara- 
nhão, agência local, emitido por 
mim, efetuei o pagamento ao 
referido Clube da quantia de 
Ci$ 2.804,91 (dois mil oitecen- 
tos e quatro cruzeiros e noven- 
ta e um centavos), valor cor- 
respondente ao saldo verificado 
durante minha gestão como te- 
soureira da referida entidade-de 
agosto de 1971 a agosto de 1972 
quantia esta que havia dado co 
mo garantia uma Nota Promis- 
sória emitida por mim a 19 de 
outubro findo e avalisada pelo 
meu marido com vencimento 
para 10 DE NOVEMBRO DE 
1972. 

Declaro, ainda, que não é de 
minha responsabilidade o em- 
préstimo que o Mater Clube fi- 
zera ao Rotary Cube de Impe- 
ratriz da quantia de Cr$ 1.000,00 
(hum mil cruzeiros), também 
com garantia de Nota Promissó- 
ria, porquanto que, referido 
empréstimo, embora realizado 
no mês de julho do corrente ano, 
ainda na minha gestão, se de- 
ra quando de minha ausência 
para São Luis, por ocasião das 
féria» escolares de meus filhos. 

E, finalmente, aproveito para 
comunicar que nesta data, apre- 
sentei à dirigente da entidade 
o meu desligamento do quadro 
das associadas do Mater Clube, 
em razão do que considero-me 
desligada da entidade. 

Imperatriz, 13 de Novembro 
de 1.972. 

Margarida Pereira Bessa 
Rodrigues 

Rua Tereza Cristina n? 101 - Centro 

Após um período relativa- 
mente curto de tranqüilidade o 
Trânsito imperatrizense voltou 
a ser balburdiado. Inúmeras ba- 
tidas foram registradas nestes 
últimos dias, muitas delas acar 
retando mortes ou ferimentos 
graves. 

A maioria dos choques entre 
os carros está se verificando 
nos cruzamentos de ruas, espe- 
cialmente nas saídas nas Ave- 
nidas Getúlio Vargas e Dorgi- 

val Pinheiro.j 
Igualmente, acentou-se no pe- 

ríodo de eleições e apurações a 
exploração dé passageiro por 
alguns motoristas de táxis que 
cobraram preços exorbitantes 
por corridas do centro da ciaa- 
de para ó Clube Juçara. 

Espera-se a volta da polícia 
para fiscalizar o tráfego de ve- 
ículos e umá providência para 
fixar os predos das corridas no 
perímetro urbano. 

HOSPITAL STA. TEHEZA 

(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 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

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

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Eundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR Dlí ESTADO 

^ Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
I.B0RATÔH10 D8 ANÁLISES LiNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
■^O MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

%" 

io— Abdomem — Obstetrícia—Ginecologia— Traumatologia-Ortopedia — Der- 
i — Pediatria—^línica Geral—Doenças di_.s olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

O PROGRESSO 

Fundado em 3 de maio de 1970 
Registro n' 136 
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José Matos Vieira 
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Jurivê de Macedo 
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Mario Mazzini 
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a diroçflo não assume responsubili- 
dade por conceitos emitidos em artigos 
assinados e nem Revolve originais 
mesmo não publicud- s 
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FARMACIA DOS BONS REMEDIÓS 

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, 933 — Fone: 476 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 

RRMHZEM 

y 

LETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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O PROGRESSO 1 'gin: 1 

EDITÁL 

Juizo de Direito da 2a. Va- 
ra da Comarca de Imperatriz, 
Estado do Maranhão. 

Edital de citação com o pra- 
zo de trinta (80) dias. 

O doutor José Delfino 
Sipaúba, Juiz de Direito da 
2a. Vara da Comarca de Im- 
peratriz-Ma. 

Faz saber que, na petição 
em que Aurelino Pereira da 
Silva, requer desquite judici- 
al contra sua mulher Maria 
Luurdes das Virgens Süva, 
antes de mandar autuar e re- 
gistrar dita Petição, dei o se- 
guinte despacho: "Em se en- 
contrando em lijgar incerto e 
não sabido, cita-se a Suplica- 
da Maria Lourdes das Virgens 
Silva, por edital publicado 
uma vez no Órgão Oficial do 
Estado, duas em "O PRO- 
GRESSO" e afixado na porta 
do Fórum, para comparecer à l 
audiência de reconciPação i 

marcada para o trigésimo dia 
últil, às 10 horas, na sala pró- 
pria dos despaches dêste Juí- 
zo, a contar da primeira pú- 
hlicação. Imperatriz, 10 de 
novembro de 1972. (a) J. Delfi- 
no Sipaúba." Assim pelo pre- 
sente edital fica citada Maria 
Lourdes das Virgens Silva, pa- 
ra nos termos da legislação 
em vigor comparecer à audi 
encia de reconciliação mar- 
cada para o trigésimo dia 
útil a contar da primeira pú- 
blicaçâo, nos termos do refe- 
rido despacho. Dado e passa- 
do nesta cidade de Imperatriz, 
aos dez dias do mês de no- 
vembro de mil novecentos 0 
setenta e dois (10/11/1972. Eu, 
Maria das Graças Bandeira, 
escrivã, dactilografei e subs- 
crevi 

Dr. José Delfino Sipaúba, Juiz 

de Direito da 2a vara. 

Tinta^| 
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Eletricv. 

ramentas, 

Miudesas ei*, 

geral e tintas 

para aui^ 

móvel 

Tudo ccTima- 

ior sortimente 

e melhores. 

preços 

L-Ij 

Credenciado pelo I.N.P.S. 

INGLÊS 

Ensina-se, para tôdas as 

finalidades. 

Trav. João Lisboa, 853 

Porto Franco cond-11 a no Escuro 

O V 1 L. Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BMH - ã l - IFosse Z78—liuperairíz —Ma. 

C G.C. 06 - 146 - 24 — Insc. Est. 142053,006 

Não obstante aos esforços 
realizados pelo Estado, atra- 
vés do seu sloq "DESLNVOL- 
ViMENTO SE FAZ ELETRI- 
FICANDO", o seu organis- v 

executor a CEMAH, aír ua não 

assumiu definitivamente as 
responsabilidades da eletrifi- 
cação no município de Porto 
Franco. Conforme apurou a 
redação de O PROGRESSO» 
aquela população vive no es- 
curo, desconhecendo-se as ra- 
zões que justifiquem a falta 
de energia naquela cidade, 
oois, a própria CEMAR já em- 

ores) i dêsde Abril próximo 

pas ido, uma unidade diesel 
p ela considerada "jóia". 

Oxalá, Portofranquinos, vo 

cês também sejam agraciados 

um dia com aquele elemento 
de desenvolvimento que Im- 
peratriz já agradeceu ao nos- 

so ilustre Governador Dr. 
Pedro Neiva, quando de soa 
passagem marcante que dei- 

xou a cidade de "O PRO- 
GRESSO" com fornecimento 
initerrupto de energia elétri- 

ca. 

r-« p 

(Sardinha, 

jangada Sereia, 

Tradicional) espera por VOCF, 

dona de casa econômica 

(e de bom gosto) 

-1 
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PARAGAS 

kxÍ' ■r-y.f 

Geladeiras 

Ventiladores 

Maq. de Costura 

Eletrolas 

Enceradeiras 

Liqüidificadores e 

GÁS 
,s-»- "■ J , : .ít-vi-.'- '• 

'StàSa 

IMPERATRIZ 
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Na terra de 

A exemplo do que aconte- 
ceu em Nova York, terra do 
Governador do Estado, tam- 

K 

•íOMENTANDO 

JT-RIVÊ 

O poder tem sempre as sua atrações. Mal saído vitorioso 
de uma r^^panha eleitoral já se vê o prefeito eleito com inúme- 

- novos adeptos. Comenta-se que vários elementos que estive- 
ram diretamente ligados à campanha emedebista já estão de ma- 
las arrumadas nar^ a ARENA. 

_ _ t Ifi 
Sam de casa não faz mesmo milagre: em Nova York, terra do 

Governador, o MHB, venceu as eleições por U) votos. Também em 
Pastos Bons ARENA palaciana foi batida pelo ' rebelde" Temís- 
toclas Teixeira por margem supsrior e 500 votos. 

☆ 
A luta Sampaio Corrêa e Moto Clube saiu dos estádios pa- 

ra as drnas em São Luis. O ^xtrema direita Djalma e o meio-cam- 
"«o Faísca são «té o- og vereadores mai? votados na Ilha, Djal- 
...c ê sampamo e da ARENA. Faísca á motense e do MI>B. 

☆ 
Bem votados em . São Luis o Jânio de Imperatriz. Cél. 

Eurípedes Bezerra agora cprhecido como o "Homem 'do Trem", 
Irá até ao fim do mandato? t 

☆ 
i informam que na próxima legislatura 
te I- .peratrz contará com 3 bancadas 

yBRAL. 
☆ 

ouração em Imperatriz. A junta Apu- 
elegados e advogados de Partido de- 

ram uma demonstração sobt ba de como se garante e ss respeita 
a vontade da povo. Nenhum 'ésentendimento; nenhum ressenti- 
- 3nco. 

As línguas de trapo 
a Câmara de Vereadoref 
distintas; ARENA, MDB 

Um mar de rosás a 
radora, os candidatos e os 

Grande número je candidato» J vereança, de lado a lado. 
magoados com o que classificaram de prov ção do Diretório a de- 
terminados candidatos em em prejuizo de. outros Alegam que os 
presidentes de Partidos não podem recomendar um candidato en- 
tre mais de iO de cada fecção política, 

☆ 
Das 71 urnas do município o vereador Francisco Paulo re- 

ceben voto em 68. Vitima de um acidente às vésperas do pleito, 
Chico Paulo passou a eleição em casa Saiu apenas para votar, 
amparado e sólido par de muletas. 

☆ 
De lado a lado já se fala em candidaturas para 76. Tudo 

indica que o MDB será engrossado por pessoas que não participa- 
ram dessa campanha mas que pedirão imediatamente sua filiação. 
Está em andamento um movimento de restruturação do diretório 
municipal que procurará crias raízes populares, justamente o que 
faltou aos oposicionistas-dia 15. Já na ARENA, por baixo da a- 
legria da vitória surgem os primeiros sinais de vaidade pessoal. 
Já tem gente se dizendo responsável Jiela vitória de Xavier. E já 
tem gente se lançando candidato. 

☆ 
Uma das mais velhas clâspoliticados Estado caiu em 

Porto Franco quando a turma nova da ARENA venceu o pleito 
batendo fragorosamente. o antigo líder Anísio Bandeira. 

☆ 
Advogados de Imperatriz estão tentando um movimente no 

sentido de sensibilizar o Tribunal de Justiça, a Ordem dos Advo 
gados e o próprio Poder Executivo para a gravidade do problema 
local onde o fórum não consegue dar vasão aos serviços sollci a- 
dos por falta de juizes e cartórios na comarca. E enquanto os ju- 

^ alegam "acúmulo de serviço", 'retardamento por força do ser- 
viço eleitoral'' e outras saidas dessa natureza o profissional já n^o 
tim o que explicar ao constituinle que joga toda a culpa em suas 
— ^ morosidade do andamento do processo. 
r^ll *, | B ☆ 

Louvável a respétição da determinação do Dr. Josá de Ri- 
bamar Fiquene, presidente da t3. Junta Apuradora. proibindo as 
passeatas e manifestações popilares após a apuração dos resul 
tados das eleições. Atritos e ressentimentos foram por certo evi- 
tados com essa determinação do Juiz. 

ÚS [LEITOS NA REGIÃO 

Encerrada a contagem de votos, pela 4a. Junta Eleitoral 
além dos resultados já divulgados referentes as eleições em Im- 
peratriz, verificou se o seguinte quadro: 

Porto Franco - Raimundo Milhomem - 1.978 votos 
Anísio Bandeira - 1.211 

João Lisboa - Valderaar Mota e Silva - 2 980 votos 
Nestor Milhomem - 2.002 

Montes Altos - Vanderli Ferraz - Arena - 1.280 votos 
José Felipe - MDB - 961 

Carolina - eleito José Olímpio que venceu Genésio Gonçal- 
ves; ambos são da ARENA: 

Giajaú - Raimundo Falcão foi eleito com maioria de 68 vo 
tos sobre Iran Guará - os 2 da ARENA 

Em Sítio Novo - elieto Antonio Bandeira - ARENA 
Em Amarante - José de Ribamar - candidato único ARENA 

BREVE EM IMPERATRIZ 

MINAS CARNES 

T-.do em carnes, leite, queijos, ovos, manteiga, servindo 

com maxima higieril e prontidão a o povo de Imperatriz 

Avenida Dorglval Pinheiro esquina. Praça de Fátima 

Ao povo de Imperatriz 

«Se te atrái uma luzinha, se- 
gue-a. Conduzir-te-á ela a um 
pântano? sairás dele! mas se 
não a seguires. toda a vida te 
martirizará o pensamento de 
que era talvez a tua estrela». 
Isto dizia Hebbel e tomamos as 
palavras dele para demonstrar- 
mos o porque da nossa campa- 
nha eleitoral, o porque de uma 
luta que sabíamos ser de pig- 
meus contra titãs. Há quem nos 
taxem de vítimas, outros afir- 
mam que fomos inconseqüen- 
tes. Mas nós não nos rotulamos 
como tais. Fomos atraídos por 
uma luzinha que era dar o me- 
lhor nós mesmos para a causa 
de Imperatriz. Deltberamos se- 
gui-la por termos fé em nossa 
capacidade, por termos necessi- 
dade de dizermos de grandeza 
do amor que dedicamos a esta 
cidade. Foi árdua a batalha e 
dela saimos com uma derrota 
nas urnas. Confiamos, no en 
tanto, merecer a compreensão 
do exato sentido de nossos mo- 
tivos. Sob a égide do MDB pre- 
gamos uma mensagem ali- 
cerçada na esperança de vitó- 
ria. Fomos apontados pelos com- 
panheiros de partido e não cos- 
tumamos nos omitir onde as cir- 
cunstâncias aguardam nosso 
comparecimenteto. Sabemos que 
toda emprêsa implica risco, dai 
não sermos inconseqüentes. De- 

positamos fé no apêlo do MOVI- 
MENTO DEMOCRÁTICO BRA- 

SILEIRO, daí não nos conside 

ramos vítimas. Estivemos a ser- 
viço de Imperatriz e isto foi vá- 
lido até mesmo quando o êxito 
não nos sorriu. Nossos esforços 
foram bem intencionados, opor- 
tunos, adequados e perseveran- 
tes. Levamos a luta até a deci- 
são das urnas. Hoje não nos en- 
contramos e mdesespêro, como 
chôro e ranger de dentes. Sen 
timos, sim, a satisfação de su- 
perar malogres e dia a dia pros- 
seguimos na senda do engrade- 
cimento da maior cidade do 
interior do Estado. Acatamos e 
respeitamos a decisão do pevo. 
Não fôra assim estaríamos ne- 
gando o mais importantes de 
nossa causa que e a democracia. 
Prosseguiremos sendo incontes- 
tàvelmente a oposição vigilan- 
te, aquela que aplaude os acer- 
tos e aponta os erros, aquela 
que de olhos abertos fiscaliza e 
ajuda orientar. A insuficiência 

de votos não significa a morte 
e sim aprendizagem para atin- 
girmos um alvo que considera- 

i mos certo. Com trabalho que- 
1 remos construtr um mundo de 
! otimismo e beleza para todos, 
i Queremos ajudar a cada um to- 
I mar consciência de sua própria 
| riqueza, de seu próprio valor. 

O MDB procura comunicar 
que e&tá com todos e com cada 
um Ele acredita que como a 
firma Franco Montoro, "A fra- 
ternidade é a única força capaz 
de construir um mundo melhor. 
A indiferença esteriliza. Só o 

bém em São Bento terra do 
Senador Sarney, o MDB ele- 
geu o prefeito municipal . A 
oposição em em São Bento é 
liderado pêlo deputado esta- 
dual Isaaa Dias, ferrenho ad- 
versário do Senador.   

amor tem o poder de construir 
e edificar. "E ainda podemos 
resumir nossa movimentação 
em três palavras chaves: liber- 
dade, responsabilidade e parti- 
cipação. fpmos livres em aceitar 
a luta, assumimos a responsa- 
bilidade e seus efeitos e demus 
afirmação de que desejamos 
participar. Auguramos que os 
vitoriosos proporcionem meiho - 
res dias ao povo que nêles con- 
fiou, que o prefeito eleito dina- 
mize as obras que RENATO 
CORTEZ MOREIRA vai dei- 
xando. E mais do que isto, pro- 
ve que o MDB não perdeu em 
vão. Plena é nossa certeza de 
qu? nossos quatro vereadores 
eleitos nós farão presentes na 
câmara municipal e tornarão rea- 
lidade o ideal que acalentamos. 
Através deles nossa estrela fica- 
rá mais perto para ser enfim 
alcançada. Não será por que 
um soldado foi abatido que a 
batalha é dada por vencida. Com 
os que nos confiaram os votos 
de 15 de novembro, contraímos 
uma divida que procuraremos 
saldar com o coracão agradeci- 
do embuido da vontade de man- 
ter vivido a chama do idea 
que nos norteia. Estamos em 
Imperatriz, como sentinelas pa- 
ra amá-la e defendê-la. Esta- 
mos presentes MDB, sem vaci- 
lações, bem definidos para con- 
tinuar fazendo crer que só a de 
mocracia tem condições para re- 
solver os problemas sócio eco- 
nomicçs do nosso povo. 

A rruda e Ruth 

RAZAMOR... 

ECASAPMfPMA 

AGORA SIM! 
O TRIO 
QUE LHE DA 
A COMPLETA 
FELICIDADE I 

E QUEM LHE PROPORCIONA O 32 ELEMENTO. 
A CASA PRÓPRIA, E A.COVAP. 
E ET NÃO TENHA DÚVIDAS. E VOCÊ TEM 

Wml [ ISTO E* 
1 PARA VOCÊ 

m" 
! CONSTRUIR 

FOLGADO. 
! A SUA CASA 

anos 

oara pagar 

TODO O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. 
DE RECONSTRUÇÃO E DE REFORMA. 
ÊSTE PLANO SE APLICA A QUALQUER TIPO 
DE CONSTRUÇÃO: 
HOSPITAIS. HOTÉIS.CASAS COMERCIAIS. ETC. 

ALEM DE SF.RO MAIOR PRA7.0 DO BRASIL, 
HA UM DESCONTO BACANA PRÁQUEiVi OUEH 
COMPRAR AVISTA. 
E TEM MAIS; VOCÊ PODS FAZER. 
TAMBÉM. SEU PROPRIO PLANO... 
É A QUE TEM O MAIOR ESTOQUE NO QtNZRO 
EM GOIÁS. 
COVAP- E intograçSo, por^uo incentiva a construção. 
COVAP-Ja'chegou na Bclém-Braailia 
e na Trcnsair.az6nics. 

Lar próprio... felicidade para a família. 
Construção, Progresso pare o Pais! 
MATRIZ; RUA 20. OOQ FONES: 6-2309. 2 3288 e 2-1982 
FILIAIS: EM IMPERATRIZ(Maranhão) E ARAGUASNA 


