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NA ARENA

BANCADA

FEDERAL

Divulgou a Rádio Globo
do Rio que os Senadores
Vitorino Freire, Clodomir
Millet e ainda a maioria
dos deputados federais da
Arena do Maranhão pediram ao Diretório Nacional do Partido que faça
intervenção no Regional
do estado, sob a alegação
de que o Sr. José Sarney
mantém em suas mãos a
maioria desse Regional,
através de parentes ou
pessoas de sua confiança.
Enquanto isto, em sua
coluna política o comentarista
Carlos
Castelo
Branco, do Jornal do Rio,
diz que o ex-Governador
Maranhense corre riscos
de ser barrado em sua as-

PEDE

INTERVENÇÃO

piração ao Senado, pois
"embora da Arena não é
da intimidade do dispositivo". Acha o colunista
que houve precipitação

ANIVERSARIA

de Sarney em deixar o
Govêrno à revelia do Presidente da República que
esperava a permanência
de todos em seus postos.

O

GOVERNADOR
Aniversariou na
data de ontem S.
Exa. o Governanador
Dino,

aw*'-

Antonio

As demais manifestações unem
se nesta oportunidade os cumprimentos de "O
PROGRESSO.
A Sa. Exa. os

Jornalista Holanda
Guimarães.
Encontra-se entre nós
o brilhante jornalista RAIMUNDO HOLANDA GU1MARÃEvS, secretário do
diário "FOLHA DO NORTE" de Belém do Pará.
Entusiasta do jornalismo, Holanda Guimarães
deu-nos o prazer de sua
visita, percorrendo as instalações de nossas oficinas e fazendo elogiosas
referencias "O Progresso".
Pelo incentivo e pelo
carinho da visita, o nosso
muito obrigado.
Novos

nossos parabéns
acompanhados
dos desejos de
feliz êxito frente ao Executivo
Maranhense.

Dr. Antonio Dino

Governador do Maranhã o
É aguardada para esta
semana a indicação do
nome do futuro Governador do Estado, pelo sr.
Presidente da República.
— A notícia da escolha
do dep. La Roque foi desmentida, mais é esperada,
ainda.

Numa cidade próxima à nossa, discutia-se na Câmara Municipal a aprovação de contas de determinado
Prefeito. Munido de documentos um vereador da oposição apontava erros grosseiros na prestação e pedia
o encaminhamento de pedido de informações ao Executivo. Nisso levanta-se um edil situacionista e discorda do pedido alegando que toda a sua bancada sabia daquêles erros e de muitos outros mais. Entretanto, dizia êle", nós somos amigos do Prefeito e vamos aprovar as contas dêle de qualqaer geito porque temos
a maioria". — O presidente da Casa não atendeu os reclamos do oposicionista e as contas foram imediatamente aprovadas.
Em 1.969 um Prefeito do interior de Goiás veio a
Imperatriz contratar um advogado para acompanhá-lo
ao seu município e lá "ensinar fazer a eleição da
Câmara."
Os episódios . etratam a maioria das edilldades da
região, com raríssimas exceções. — E mais do que
um retrato das Câmaras, são a amostra viva da falta
de cuidado com que se apresentam candidatos às eleições municipais. As convenções partidárias, adredemente preparadas, demonstram uma única preocupação
a escolha de nomes com penetração eleitoral. — A
constituição das Câmaras em si 'pouco se lhes preocupa. Dêsde que o Partido eleja a maioria o demais não
entra nas cogitações. Vereadores há que jamasis manuseiam a Lei Orgânica ou mesmo o Regimento Interno da Casa, simplesmente porque não sabem fazê-lo; mal ferram o nome no título de eleitor e nas
promissórias que emitem.—
Estamos a caminho de uma eleição de vereadores. Deixado de lado o problema dos outros municípios, vamos esperar que Imperatriz saiba eleger uma
edilidade à altura de nossa projeção no cenário estadual e regional. Que tenhamos a coragem de colocar
acima da sigla partidária o cuidado da escolha de homens realmente capazes de compor uma casa do legislativo. Claro que não se exija um diploma de cada
candidato; mas que se exija de cada um o discernimento entre o certo e o errado; a coragem de ficar
ao lado do município quando isso se fizer necessário; a
ombridade enfim.
A Gamara Municipal representa o pensamento e
a formação de uma coletividade. Que a nossa Câmara
seja realmente êsse espêlho que mostre a nós mesmos
a nossa imagem e [a faça refletir além sem que isso
nos envergonhe.

O que vai pelo município
Quarenta
- cola

mil

para

.

municipal -

O Prefeito Municipal vem de destinar uma verba
de 40.000 cruzeiros para a construção imediata de um
prédio para mais uma escola municipal. Referido prédio
contará com 4 salas de aula e demais dependências, com
localização no bairro Entroncamento.

Secretários

Notícias de São Luiz informam a posse dos novos Secretários de Finanças e de
Agricultura, nomeados pelo
Gov. Antônio Dino.

Opinião

Biblioteca e Ginásio Bandeirantes
O sr. Renato Moreira viajou ontem para São Luis onde deverá firmar convênio
com o Estado para a continuidade da manutenção do

único

Ginásio Bandeirantes cujas
despesas são divididas entre Estado e Município.
Igualmente, tratará o prefeito junto a COLTED da
assinatura de outro convênio, êste para a criação da
Biblioteca Municipal.

Notícias de São Luis garantem que o único deputado federal que se mantém
fiél ao ex-Gov. Sarney é o
sr. Ivar Saldanha que assim
deixa de ser o adepto fer-

voroso que sempre foi de
Vitorino Freire, êste agora
com Millet e Américo de
Sousa lutando pelo domínio
situacionista do Estado.

Ivar-o

Estouro de 500.000,
Encontra-se S. Luiz um
funcionário do Banco Centrai que apura um estouro

em S.

Luís

de 500.000,00 vericado na
Caixa Econômica Federal
do Maranhão.

"REI MORTO, REI POSTO"
Jornal

Pequeno,

ataca

Sarney

Em sua edição de 22 deste o "Jornal Pequeno" de
São Luis, em Manchetes e
em editorial ataca violentamente o ex-gov. Sarney.
O mesmo jornal publica
ainda discursos do Sen. Millet, no Senado,' tecendo crítica ao ex-gorvernador.
Na próxima edição daremos
maiores detalhes.

Cassados paulistas e
pernambucanos
12 deputados paulistas e 6
pernambucanos foram atingidos pela cassação de seus
respectivos mandatos, por ato divulgado no último dia 20,
do Presidente da República.
Outras cassações são esperada para breve.

Frederico Martins
Recebemos a visita e cumprimentos do Sr. Frederico Martins, de Carolina,
ora residindo no Rio de Janeiro, onde já leu "O Progresso". Agradecemos a visita que é mais um estimulo a
nossa caminhada.

Recebemos
Do deputado estadual José
Brandão, carta de parabéns
pelo lançamento dêste Jornal.
Da Assessoria de Imprensa do Palácio dos Leões, em
SâoLuís, uma resenha de atos e programação do Govêrno Sarney.

Gomara

inicia

serviços

do

Uma promessa a mais?
Aeroporto
Secretário e

Edil

De São Luis, estão de volta à
terra o Secretário de Administração
Municipal e o
vereador Leôncio Dourado.
O primeiro representou o

dizem

que

os geradores virão

Prefeito Renato Moreira na
reunião da Associação Comercial do Maranhão e -tratou de outros problemas da
Prefeitura. O segundo fêz

parte da caravana local que
compareceu às cerimônias de
posse do Gov. Antônio Dino.
Cont. na página 3

A cargo do engenheiro
João Batista teve início esta semana a locação de terreno doado pelo município
para a construção do novo
aeroporto.
Colheu a reportagem qu e
o aeródromo contará com

uma área de 3.000 mtx 1.000
e terá uma pista com 2.000
de extensão, Considerada do
tipo de primeira, para pouso inclusive de avião a jato.A Cornara iniciará as obras
da pista até setembro, pois
que a verba própria já está
liberada pelo Ministro da
Aeronáutica.

O
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

RODOVIA

ESTADO DO MARANHÃO
O Prefeito municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão,
cidadão Renato Cortez Moreira, no uso de suas atribuições legais, etc,
EDITAL
FAZ SABER a todos os seus
habitantes e a quem mais interessar possa que pelo prazo de trinta (30) dias que o
senhor DELMíRO BIANO PEREIRA, requereu por aíoramento na forma da lei, um
_ terreno de propriedade do
' Patrimônio municipal desta
cidade, à rua Pará, s/n", medindo [dez] 10 metros de
frente, por trinta [30] ditos
de fundo e laterais, limitado
pelo lado direito com o senhor Anacleto Souza de Oliveira, pelo lado esquerdo
com o senhor Alarico Correia, frente com à rua Pará
e fundo com o senhor Joaquim Ponte da Silva.
XXX
LIBANIA PEREIRA ROCHA,
requereu por aforamenfo na
forma da lei, um terreno de
propriedade do Patrimônio
municipal desta cidade, sita à
rua Cel. Manoel Bandeira, s/n0
medindo seis [6[ metros e
oitenta ]80] centímetros de
frente, por vinte e seis [26]
metros e setenta (70] centímetros de fundo, limitado pelo lado direito com o senhor
Alberto Pereira da Cunha, pelo lado esquerdo com o senhor Antônio Pereira da Silva,
frente com a rua Cel. Manoel
Bandeira e fundo com o senhor Bernardino Nunes de
Oliveira.
XXX
LUIZ L1NO V1TOR1NO, requereu por aforamento na
forma da lei, um terreno de
propriedade do Patrimônio
Municipal desta cidade, sito à
Trav: Benedito Leite s/nB.
medindo oito (8) metros e setenta [70] centímetros de frenre, por trinta [30] metros de
fundo, limitado pelo lado direito com o senhor José Henrique Rodrigües, pelo lado
esquerdo com o senhor João
Batista de Sousa, frente com
a Trav. Benedito Leite fundo
com o senhor José Anes Carvalho.
XXX
FRANCISCO SOARES DE
SOUZA, requereu por aforamento na forma da lei, um
terreno de propriedade do
Patrimônio Municipal desta
cidade, sita à Trv. 13 de Maio
s/n0, medindolsete (7) metros
e cincoenta (50) centimetros

—

A ESTRADA

AVISO
O diretor gerente"daTRANSREGIO AL Ltda. instalada a
Av. Getúlio Vargas n0. 110
nesta cidade, tem a satisfação de comunicar aos Srs.
comerciantes e Industriais
que se encontra recentemente instalada com eficiência
e segurança de trabalho a
TRANSREGIONAL Ltda.
Emprêsa de Transporte de
carga para diversas localidades do País e desejando o
progresso desta bôa terra
espera a colaboração de todos:
Antecipadamente agradece.
A Diretoria.
Tiago Dias Guimarães

presente

DA

AMAZÔNICA

RIQUEZA

o PROGRESSO

—
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Secretário e...
Quem

sai?

Quem fica?

(Cont. da la. página)

todos os setores por José
Sarney.
Como dizia êle: "novos
homens, novos rumos."

Ambos regressaram garantindo que tão logo se nor-

Comenta-se por aí que
em São Luís cada vêz que
um extranho chega a uma
repartição pública estadual todo mundo se põe
de pé pensando que é um
novo chefe que chega.
A piada serve para demonstrar o ambiente de
expectativa que
dizem
reinar na Capital ante a
mudança de Govêrno.
Dizem que os altos postos serão totalmente ocupados por novos titulares, principalmente, dizem
os comentários, porque é
até certo ponto insegura
a continuidade da orientação imprimida ao Govêrno do Estado e, em

Para quem guaro

dinheiro

Ginásio "Bernardo
Sayão"
Move anos de vida
No dia de ontem comemorou-se mais um ano de existência do Ginásio Bernardo
Sayão, o pioneiro.
Nove anos de luta na formação de jovens de tôda uma região, muitos dos quais
hoje cursando faculdades.
Ao Dr. José Delfino Sipaúba, seu dedicado Diretor; aos
componentes de seu quadro
de professores e secretaria;
ao setor local da CNEC e
aos que de qualquer maneira cooperaram para a fundação, a instalação e o funcionamento até aqui do "GBS",
a justa homenagem e os parabéns de "O Progresso."

em casa
De acordo com a Resolução n0. 144 de 31 de março
último as cédulas antigas de
100.00—50,00 — 20,00 e 10,00
cruzeiros, carimbados ou não
pelo Banco Central, perderão o seu poder liberatório
a partir do dia 12. de outubro próximo.
Em outras palavras, essas
notas perderão o seu valor a
partir daquela data, devendo pois, até lá, serem trocadas.

DO

no

-

mina de ferro já existe a empreza AMAZÔNIA MINERAÇÃO S/A., em cuja constituição entram a Cia. do Vale
do Rio Doce, com 51% de
participação, e a United States Steel, representada no
Brasil por sua subsidiária a
Cia. Meridional de Mineração,-

da

de frente por trinta (30) metros de fundos, limitàdo"pelo
lado direito com a senhora
Maria Almeida Pinheiro pelo
lado esquerdo com a senhora Laudilina Rodrigues Bandeira, frente com a Trav. 13
de Maio e fundos com a' senhora Noeme Ramos de Souza
Gabinete do Prefeito Municipal de
Imperatriz, Eotado do Maranhão, em
13 de maio de 1970,
RENATO CORTEZ MOREIRA
Prefeito Municipal

COVAP

Está

TRANS

Notícias de Balsas e de São
Raimundo das Mangabeiras
nos dão conta que tiveram
início os estudos preliminares (levantamento topográfico) da estrada que uniria a
BR 230 ao Estreito, ponto de
junção com a TRANS-AMAZÔNICA a qual, por sua vêz,
ligará o Estreito a Xambioá,
prosseguindo rumo ao Araguaia e entrando em território paraense onde acompanhará o paralelo 6.
Essa rodovia (a Trans Amazônica), além de todos os benefícios trazidos por uma estrada que surge, terá ainda
a vantagem de passar nas
proximidades da Serra dos
Karajás, entre o Xingu e o
Tocantins, exatamente na faixa onde se descobriu uma
das maiores jazidas de ferro do mundo. Referida jazida
dispõe de um potencial equivalente ao do Quadrilátero
de Ferro de Minas Gerais e
terá a sua facilidade de exploração aumentada pelo fato de que ali o ferro se apresenta em pó, ao contrário
do de Minas que é do tipo
pedregoso.
Para a exploração dessa
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PROGRESSO

malize p fornecimento de
energia elétrica
em São
Luis, já através da Boa Esperança, a CEMAR (Centrais
Elétrica do Maranhão) enviará dois grupos de geradores para Imperatriz.
Garante o Sr. José Arruda que o envio dêsses geradores é coisa certa

junto à

CEMAR; enquanto isso o
edil arenista nos afirmou que
ouviu do próprio Gov. Antônio Dino a promessa de
que V. Exa. manteria entendimentos com as Centrais
Elétricas do Maranhão e logo mais anunciaria a remessa dessas unidades.
A notícia auspiciosa, embora de fontes seguras vai
aqui com as devidas reservas tais as promessas que
temos recebido e a decepção

Assim não vai...
Na edição de 16 do corrente do jornal FOLHA DO NORTE, de Belém, colhemos a
seguinte informação;
•'—No Brasil, apenas 33,3% da
população participa das atividades produtivas. Êsse índice é um dos mais baixos
do mundo, inferior ao da Ásia
(42,5%) e até mesmo ao da
América do Sul (35,%). O

por que se passa quando
vem a notícia em contrário.

númoro de pessoas consideradas aptas para o trabalho,
que está inativa ou desempregada, é muito grande. A
indústria emprega
apenas
8,3% da população e produz
30% do Produto
Interno
Bruto."

MARANHAO

desenvolvimento

de

Imperatriz

FILIAL: RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA, N0. 1444 — TELEFONE 202 - IMPERATRIZ - MA.
MATRIZ: RUA 20 N0. 809 - GOIÂNIA - GOIÁS
De tudo para sua construção

pelos melhores preços da região: Azuleijos, Ferro,

galvanizados e Conexões,' Cimento, Caixa
preparadas, Fechaduras, Material

elétrico,

dágua, Metais, Telhas
Canos plásticos e

Brasilit,

Cerâmica,

Louças

Chapas prêtas galvanizadas,

Conexões. Portas de

madeiras

e portas

sanitárias,

Capos

Tintas em pó
de Ferro,

etc.

e

O

PROGRESSO
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Alistamento Eleitoral
Notícias

de

Marabá

MDB e ARENA municipais prosseguem com entusiasmo o serviço de alistamento eleitoral, já visando o
pleito de novembro próximo,
quando será eleita a nova
Câmara de Vereadores de
Imperatriz.

IColhidas por um OBSERVADOR espeeíalmcnfe
para "O Progresso")
Esta cidade vive uma fase em recente conferência na
de justificada euforia com a Escola Superior de Guerra.
alviçareíra notícia da creaQuem se der ao trabalho
ção da Amazônia Mineração mínimo de manuseiar um maS. A., que segundo o Ministro pa da região, constará sem
Dias Leite é a maior empre- o menor esforço, a posição
za organisada no Brasil jCm geográfica verdadeiramente
todos os tempos e uma das privilegiada de Marabá nos
maiores do mundo, formada planos governamentais de incom 51% de capital estatal tegração da Amazônia. E'
brasileiro e 49% da United precisamente aqui a porta
States Steel Corporation, a de entrada, procedente do
a maior siderúrgica dos Es- Nordeste, para a imensa e
tados Unidos, visando a ex- até agora indevassada planíploração das ricas jazidas de cie Amazônica. E Marabá,
ferro deste Município locali- que durante esses três quarsadas a 150 kilometros des- téis de século de sua monota cidade, na serra dos Ca- tona existência, viveu pachorrajás, cujo minério, de teor
bastante alto,. oferece ainda rentamente à sombra nem
sempre acolhedora da indusa vantagem de se apresentria
extrativa da castanha,
tar emp ó, dispensando assim,
prepara-se entusiasticamente
o trabalho de custosas mápara ingressar vitoriosamenquinas para sua exploração.
te no carrossel ao progresso
Segundo a imprensa do Sul,
por meio da nova empresa o que sacode intensamente este País, neste limiar da déBrasil vai fortalecer definiticada setenta.
vamente sua posição no merE a cidade de nome poécado mundial e permitir a
penetração e ocupação efeti- tico e expressivo, preferido
va da Amazônia. No projeto para designar nomes de imestabelecimentos
prevê-se a construção de portantes
ferrovia de alta ^velocidade, industriais, fábricas, oficinas,
porto oceânico de alta pro- marcas de artigos manufatufundade para receber navios rados, estâncias e inúmeros
de 250 mil toneladas e co- outros setores de atividades
lonísação de vasta área, onde individuais e coletivas em
serão fixados milhares de todo o térritório brasileiros,
nordestinos das populações trocará em breve o seu título
excedentes, que receberão
honorífico de Capital mundial
assistência direta da nova da Castanha para Capital do
empresa até sua difinitiva aclimatação nas terras virgens Ferro do Nordeste do Brasil,
e selvagens da Amazônia, sa- P, talvez, Capital de verdabendo-se ainda que o Minis- de, pois, segundo notícias filtério dos Transportes inicia- tradas nos corredores do Pará em breve a construção do lácio do Planalto em Brasítrecho rodoviário S. Raimun- lia, o governo revolucionário
do das Mangabeiras-Estreito tenciona criar o Território
e, seguidamente, Estreito-Ma- Federal de Marabá, com séde
rabá em regime prioritário, nesta cidade, com o objetivo
afim de atender o plano go- de melhorar entrosar os invernamental de ocupação da .teresses nacionais com as atiAmazônia até 1974, conforme vidades da Amazônia Mineexpoz o Presidente Mediei ração S. A'

IMPERATRIZ:

o que

SECRETÁRIO RECEBE E DESPACHA MERENDA ESCOLAR
A Prefeitura de Imperatriz
por intermédio de seu Secretário de Administração recebeu na Capital do Estado,
grande parte da merenda escolar destinada a êste município. A parte recebida já foi
despachada por caminhão.

Pedem-nos

a

divulgação

Ensino primário no município—
Dados estatísticos e comparativos
1970

1969
Escolas rurais

38

36

Escolas urbanas

10

15

Professoras normalistas

—

8

Professoras leigas na zona rural

52

65

36

56

1.705

2.785

1.603

2.724

3.308

5.509

«

«

na zona urbana

matrículas na zona rural
«

na zona urbana:

Total de matrículas

Nota da Redação:— Os dados acima são de responsabilidade da Secretaria de Edc.
Município.

e Cultura do

-*ârF>;

VV-"'víS?
V. tem interêsse

em saber tudo

sobre o Volkswagen

de 60

HP?

foi e o que é

m

(Cont. do número anterior
MEIOS DE TRANSPORTE
Por via terrestre, para passageiros temos: Êxpresso
Braga Ltda., Expresso Karajà Ltda.; Rápido Marajó Ltda;
Expresso Estrela D'Alva, etc. Os de cargas, são: Expresso
Universo e Expresso Mineiro, os mais impartantes* Todos
com ligação com os mais diversos centros do País. Por
via aérea temos as emprêsas: VARIG, TAL e VASP, ligando a cidade com a Capital do Estado, Estado do Pará e
Sul do País"
MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Temos a agência postal-telegráfica, e os serviços de
rádio da VARIG e VASP, bem" como da RODORÁS. A TELMA,
serviço de rádio entre esta cidade e a Capital deste Estado, atende perfeitamente as necessidades de ligação com
0 governo Estadual.
Finalmente, incluímos aqui a menção da existência de
1 cirurgião-dentista, com consultório montado com os requisitos essenciais;
Esclarecemos, que as fontes de informações consultados foram: IBGE, Coletorias e Prefeitura Municipal.
Como palavras finais, evidenciamos a importância que
trará para esta cidade e para todo o município o término
da construção da estrada que ligará AÇAILÂNDIA a Santa
Luzia, servindo como ponte de passagem para todo o Nordeste. Deixamos transparecer, ademais que a criação da
Faculdade de Filosofia que sem sombra de dúvida funcionará a partir do próximo ano, servirá como ponto básico
fundamental para o disparo de nossos jovens em busca de
maiores conhecimentos, realçará a necessidade da instrução técnica na formação de nossa estrutura, definitivamente.
F 1 1M.

Procure-nos.

Estamos interessados
Wyt.
ir"

no seu

/

Tão interessados que até já vamos
lhe adiantando algumas informações.
E a primeira é esta: o Volkswagen
1.600, apesar de ter 4 portas, é
mais Volkswagen do que nunca.
Ou seja: êle também tem motor
refrigerado a ar.
Só que com mais potência:
60 HP.
E com suspensão por

Comércio

de

interêsse.

barras de torção.
Além de uma vantagem que
aparece nas curvas: o VW 1.600
vem com um estabilizador
também no eixo traseiro.
Economia?
Para consumir um litro de gasolina
v. vai ter que andar 11 km com êle.
E para trocar 2,5 litros de
óleo, só depois de 2.500 km.

Automóveis

Como todo Volkswagen que sô
preza, o VW 1.600 também tem
aquela chapa de aço fechando
tudo embaixo.
Mas para saber tudo sôbre o
Volkswagen de 60 HP, dê-nos O
prazer de sua visita.
Afinal, se v. está interessado no
Volkswagen 1.600, nós estamos
interessados no seu interêsse.

Magopar

S.A.

Rua Minas Gerais, 113 —Teleg. MAGOPAR — Fones 151/1Õ3
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NEGOCIOS

'DeéfiLe Social

FINANÇAS
Brasil vai retornar a
Berlim
ANO I

Imperatriz (Ma.) 24 de maio de 1970

DATA

N0.

4

ESQUECIDA
KALAM HELEUTEROS

O dia 23 de maio marca uma data importante para o
desenvolvimento cultural desta terra.
Em 1962, exatamente neste dia, foi instalado o Ginásio Bernardo Sayão, unidade local da CNEB, cujo nome
(do ginásio) era uma homenagem ao grande desbravador,
responsável, técnico por essa obra imensa que transfigurou o território nacional, marcando o início da integração da Amazônia.
Desde então, Imperatriz forma os seus próprios humanistas, cuja Ia, turma diplomou-se em 1965.
Acontecimento de tão grande monta, nunca foi es
quecido pelos filhos da terra nem por todos aqueles que
dela tiram o sustento. No ano passado, se bem que tivéssemos considerado um exagêro, foi decretado feriado municipal nesta data. Mas nem por isso, o gesto deixou de
ser louvável.
Não que sejamos saudosistas, e nem disso poderíamos ser pichados, pois logo perguntaríamos: e por que se
festeja 7 de Setembro, e Tiradentes, e outros e outros mais?
Êste ano, porém, esqueceram o fato. Sabemos que não
partiu da administração, nenhuma iniciativa no sentido de
comemorá-lo. Vão deixar mesmo passar em branco.
Mas, perguntamos. Onde estão os alunos? Quem é que
faz o Ginásio? No entanto, não vimos nenhuma iniciativa.
Existe um Grêmio, mas, como tôda associação estudantil
daqui, não podemos dizer, ainda, que representa uma associação de classe. Quando muito, de um grupo. Há ainda
muitas arestas a aparar e principalmente o que é muito
mais difícil de obter entre jovens irriquetos: uma conscientização.
Um exemplo patente do que dizemos está nas eleições
realizadas à pouco, para a nova diretoria da A EI. Tôda
feita na base da improvisação, com os grupos de liderança
se mavimentando á últimâ hora, sem planejamento, sem
preparação, dependendo mais da sorte que de um verdadeiro trabalho, de esclarecimento. Adotando velhas fórmulas políticas. Às vezes até em discurso desastroso fazendo
campanha negativa contra sua própria chapa, como tivemos
oportunidade de observar.
Voltando, porém, ao assunto inicial, perguntamos: Onde
está o Grêmio do Ginásio?
Esta ere a hora de demonstrar a sua liderança com
que justificaria a existência.
Um Grêmio entende-se não como um grupo eleito apenas para dirigir a entidade, mas a seleção dos verdadeiros
líderes estudantis, para, à frente da classe (da classe em
peso), promover tôdas as realizações. E estas, uma vez executadas, serem olhadas como obra da escola, dos estudantes, nunca, do grupo administrador.
Deixando passar em branco a data, o Grêmio, mais
uma vez, perdendo preciosa oportunidade de demonstrar a
sua liderança. E, se não lidera, nâa merece existir.

BOLA

EM
JOGO
MISTER ELLIS

0 BRASIL NA COPA
Dia 3/6 Brasil x Checo-Eslováquia.
Dia 7/6 Brasil x Inglaterra
Dia 10/6 Brasil x Romênia
Todos os jogos serão em
Guadalajara. Caso a nossa seleção se classifique jogará
as quartas de finaisem León
com os 2 vencedores do Grupo
)V provàvelmente Alemanha
e Perú.

que nem ao menos é o titular do quadro.
Serra apitou a partida que
teve seu início retardado de
meia hora por falta de juiz.
O árbitro não influiu no resultado do jôgo mas usou muito "pano quente", deixando
passar duas penalidade máxima contra o Renner e mandando bater fora da área uma
falta que marcou contra o
Imperatriz na "zona do agri-

A 8.° Parceiros para o progresso,
que terá iugar em Berlim, em setembro próximo, foi uma das feiras
selcionadas pelo itamarati e pela
CA EX, para integrar o calendário
oficial da participação brasileira
em 1970.
Isto eqüivale a dizer que o expositor concorrerá apenas com as
despesas de frete e do eventual seguro, sendo-lhe ainda facultado computa-las uo custo da produção para
efeito de pagamento de tributos.
No mais, tudo grátis Stand atapetado no Pavilhfto dô Brasil, serviços de assessoramenco técnico,
secretariado, água, telefone, etc.
E o que é mais importante: terá
contato com importadores e consumidores do segundo maior mercado para produtos brasileiros,
Hoje em dia, a propaganda é a
alma do negócio. E o negócio é fazer propaganda onde a receptivide é boa.
No ano passado, as 23 firmas
brasileiras que espalharam suas
amostras pelos 510 metros quadrados do Pavilhão rio Brasil voltaram
de mãos vazias e bolsos cheios de
divisas e contratos,
Para expor na mostra de Berlim
e faturar mais, basta procurar a
CACFX ou o Itamarati, Já iniciamos a seleção das firmas participantes, mas ainda há tempo Jpara
a inscrição de sua empresa.0
(1.8. da CAUEX. n . 187.
Brasil presente no Mereatlo Uomnni Centro-Americano
Está sendo instalada, pelo Brasil,
em São Salvador, República de El
Salvador, uma Sala de Amostras e
Informações para exibir, em caráter permanente, produtos brasileiros de exportação.
Os produtos exibidos, que se renovarão periòdicamente, deverão
cobrir todos os ramos da produção
brasileira,
El Salvador foi escolhido como local para a insnstalação da Sala por
permitir uma melhor cobertura de
tôda a área do Mercad® < omum
Centro - Americano e facilitar a
maior penetração de nossa produção naquela zona,
Intenso trabalho de promoção está sendo preparado para, juntamente com as exposições , na Sala de
Amostras e informações, aproveitar as oportunidades comerciais
que se apresentarem na região,
J.S, CADEX n 187)
Firmas do Exterior qne
desejam importar
COUROS; PELES
Kedergrosshandel
Lans HinterKoerner & Co.
Hafnerstrasse 29
4021 LlNX
ÁUSTRIA.
RESÍDUOS DE ALGODÃO
F icardo J, Córdoba
Juan B, Alberdi 472
Buenos Aires .
Argentina,
(1. S. ÇACEX, n. 180)
âo". Lutou contra a dificuldade de falta de marcação do
campo e contra o nervosismo
dos jogadores. Deixou passar
muita reclamação, principalmente de Antônio (Renner)

ANIVESÁRIOS
Está completando, na data de boje, o seu primeiro aniversário, o
robusto menino Ricardo Ferreira, filho do dileto casal Edla-Luiz de
França. Os papais irão recepcionar
os amigos com uma lauta mesa de
doces e refrigerantes. Nossos parabéns.
— o —
Na noite de . sexta-feira passada,
de iniciativa do Dr. Paulo de Tarso
Barreto, Enge. Chefe do 2o. distrito
da Rodobrás, o Rotary Club de Imperatriz, estêve reunido na Rodobrás
onde foi oferecido um jantar, Os
rotarianos estiveram presentes e
prestigiaram o acontecimento promovido pelo Eng9. Chefe que é Rotariano também.
— o —
Completaram anos, respectivamente rios dias 4 e 14 do corrente mêsos garotos Âfonso e Jonilson idolatrados filhinhos do Sr. João Viana,
do alto comercio local e sua Exma.
esposa, d' Enilda Viana.
Parabenizamos
VIAJANTES
Retornou de Belém (Pa), a Srta.
Ana Maria Monteiro Almeida e segundo se comenta, dentro em breves dias ficará noiva com um jovem
de Goiânia. Em sociedade tudo se
sabe.
— o —
Na semana passada, retornou a
nossa cidade a Sra. Maria do Socorro Noleto, efpôsa do Dr. Agostinho
Noleto.
— o —
Estêve Ligeiramente em nosso
meio, a jovem Odolina Brito. Ào que
tudo indica deverá ficar noiva no
próximo mês de julho com o homem'.de negócio • Emiliano de Àzevedo, da Diesel Carolina S/À.
Encontra-se entre nós o nosso amigo Manoel Pinto, qúe comenta a
elegância de certa senhorita de nossa sociedade.
— o —
Com destino a Brasília (DF), onde
irá assistir o "Congresso Eucaristico",

Os Filmes da Semana

Campeão do Quadrangular

O Imperatriz não caiu no
êrro de recuar para garantir
o placar de um tento a zero.
Ao contrário, atacou muito,
principalmente explorando a
velocidade de seus extremas.
O ataque foi bem apoiado por
Orlando e pelo lateral direito,
ambos com grande partida. Ã
defesa do vencedor esteve
firme depois de um início confuso. O goleiro, embora doente, saiu-se muito bem, contrariando a expectativa já

O que se comenta na cidade é a
"FESTA DA PRODUÇÃO", que será realizada no próximo dia 30 do
corrente mês, sob promoção da Associação Atlética do Banco do Brasil e do Clube Recreativo Tocantins,
que promete ser a maior realização social do ano de 1970. Os diretores sociais, Galvânio e Lamartine
não estão medindo esforços para o
êxito das festividades.
Já foram selecionadas três elegantes senhoritas de nossa sociedade
para concorrerem a "RAINHA de
1970", : Christina Maria de Andrade
Melo, representando os fazendeiros
de região; Elizabeth de Souza Passos
representando os comerciantes e
Dilma Batista Modesto, representando os industriais . de Imperatriz. A
venda das mesas para a festa, será
vendido à partir da próxima semana, com os srs. Galvânio Oliveira;
Lamartins Milhomem e no Clube
Tocantins.
— o —
E por falar no Clube R. Tocantins, queremos deixar claro a nossa
satisfação a atual Diretoria, que vem
se conduzindo muito bem, em todos os setores. O Diretor de Esportes, Sr. Diomar da Silva, está madando restaurar a quadra de esportes, do Clube, e promete realizar
um campeonato interno, entre os associados, para dar maior motivação
ao esporte de salão, nesta cidade.
Nossos parabéns.
— o —

ROTARIAS
O ROTARY CLUB DESTA
CIDADE no desempenho de
snas reais funções de "CLUBE DE SERVIÇO" da vanguarda da sociedade, formulou um convite ao Exmo. Sr.
Presidente do Tribunal de
Justiça com a finalidade de
Imperatriz ser situada entre
as comunidades que mais
necessitam de atenção pelo
poder Judicial e, objetivando, finalmente, o alcance de
irrestrito apoio para as autoridades desta cidade Tocantina. Transcrevemos a seguir a magnífica acolhida a
nosso apêlo;
São Luis, 22 de abril de 1970
OF,
433/70/STJ.
Do

Presidente do
de Justiça

Tribunal

Ao

limo. Sr, |t)orian Riker
Teles de Menezes
MD, Presidente do
Rotary
Club de IMPERATRIZ (MA)
Senhor presidente.
Acuso o recebimento do atencioso ofício de 10 do corrente mês, em que V. Exa.
pelo Rotary Club de Imperatriz, convida-me a visitar essa progressista cidade.
Conforme expressei pessoalmente ao ilustre Prefeito
municipal, Sr. Renato Moreira, aceito o honroso convite
todavia, os muitos afazeres
que, presentemente, enfrenta
esta presidência, tornam impossível a visita, no momento.
Nestas condições, oportunamente informarei a data
em que poderei afastar-me
desta capital.
Rogo-lhe a fineza de transmitir a todos os srs. Rotarianos, especialmente ao Dr.
José Delfino Sipaúba e ao
sr, Renato Moreira, meus
mais sinceros agradecimentos.
Ao ensejo, apresento-lhe
Atenciosas Saudações
Des. Esmaragdo de Sousa e Silva
(Presidente do Tribunal de Justiça)
seguiu na semana passada, a Sra.
Juracy Conceição, Diretora do Externato do Menino Jesus.
— o —
No próximo dia 31, teremos a inauguração da II Feira Agro-Pecuária de
Imperatriz. Os preparativos da festa estão em marcha acelerada, tendo
tendo à frente o nosso amigo Dr.
Carlos Gomes de Àmorim, um dos
fazendeiros mais entusiásta de nossa
região.
— o —
Já estamos selecionando as "10
mais" de Imperatriz. Aguardem para breve.
— o —
Por hoje é só. Vamos prestigiar a
"Festa da Produção", com a presença total da Sociedade local. STOP,

e Professor (Imperatriz).

A. A. IMPERATRIZ
Num jôgo em que o Renner não teve ataque na etapa final, o Imperatriz venceu
merecidamente, com um gôl
em cada fase: Waldemar e
Caporal.

Poa HENRY

NOTICIAS

B.

Santiago

Ind.

e

Comércio

Vendedor aut. das aíamadas Maquinas D'ANDRÉA na região
Comunica que tem para venda e de pronta entrega a nova máquina modelo compacto
para beneficiar arroz, com capacidade diáiia
de 25 a 30 sacas de arroz beneficiado, e de 40
a 50. Inteiramente metálica, blindada, ocupa
menos espaço com novo aperfeiçoamento.
As referidas máquinas Já vem montadas pronta para o sen bom funcionamento.
Procure hoje mesmo para melhores esclarecimantos com o seu vendedor
B. SANTIAGO INDUSTRIA E COMÉRCIO
Rua Bom Futuro canto com Pernambuco,, Telefone 041
IMPERATRIZ — MARANHÃO

UM HOMEM ENFRENTA TODOS: — Serra recebendo apito para Renner x Imperatriz;
OS BRAVOS NÃO SE RENDEM; — O Imperatriz e m
campo com o goleiro doente.
O JUIZ DO a R B I T R O :
Professor (Jônatahas) gritando o Serra em campo.
O

MAGO DE

ÔZ :

Aquêle rapaz que descalço,
de bermuda e camisa vermelha deu a volta olímpica no
Estádio quando o Imperatriz
entrou em campo ..
A FRASE ESPORTIVA
'Se macumba valesse, campeonato baiano só acabava empate". [João Saldanha].

Em Tocantinópolis:
MULHER
ESCALDA MARIDO
Vindo de uma farra, o distinto chegou em casa lá pelas 3 da madrugada. Madame
estrilou e êle não gostou,Resultado: discussão, E na discussão vieram as bofetadas,
Madame levou a pior, enquanto o distinto foi dormir.
Apanhada e humilhada a
mulher não foi dormir, Foi
ferver água. E com agua fervente pé ante pé madame aproxima-se do leito e "tome
água quente."
Quando o marido aoordou
era o homem mais queimado de Tocantinópolis.
Ao registrarmos esta, êle
estava no hospital e ela. dizem, chorando.

