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Secretaria da Fazenda e ACI firmam convênio 

Já entrou em vigor, em 
todo o município de Impe- 
ratriz, na Mesa de Rendas 
e nos Postos Fiscais, a co- 
brança da' taxa especial de 
cr$ 2,00 destinada à cons- 
trução do Palácio do Comér- 
cio da cidade. 

Essa taxa especial é co- 

além das salas necessárias à 
instalação da ACI, um Hotel, 
bar e restaurante. 

Perguntado sôbre outras 
reivindicações suas, em São 
Luis, esclareceu o presiden- 
te da ACI que manteve con- 
tatos cora o Dr. Euclidesda 
Costa Nunes, presidente da 
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Sr. Dorgival Pinheiro, quando falava a 'O Progresso' 

brada em decorrência do con- 
vênio firmado entre o Secre- 
tário da Fazenda, Dr. Jayme 
Santana e o presidente da 
Associação Comercial de Im- 
peratriz, Sr. Dorgival Pinhei- 
ro de Souza. É cobrada a 
todos os contribuintes do 
ICM, no ato da apresenta- 
ção da guia de recolhimen- 
to do imposto, mesmo a guia 
negativa, e ainda na expe- 
dição de todo talão referen- 
te a despachos de produtos 
agrícolas in natura.. 

O produto dêsse recolhi- 
mento será depositado em 
conta especial em nome da 
ACI no Banco do Estado e 
o convênio tem a duração 
de 3 anos contados da pu- 
blicação do Convênio no Diá- 
rio Oficial, já feita. 

Coincidentemente, a pri- 
meira pessoa a recolher a 
taxa foi o próprio presiden- 
te da Associação Comercial, 
que é exportador de arroz 
beneficiado. Ouvido por "O 
Progresso" sôbre o assunto, 
declarou-nos S. Sa. que: 
— a planta e o projeto de 
construção do Palácio do Co- 
mércio serão fornecidos pela 
Secretaria de Viaçâo e Obras 
Públicas; e o terreno será 
doado pela Prefeitura Muni- 
cipal, provavelmente na es- 
quina da rua Simplicio Mo- 
reira com a Trav. Benjamin 
Constant, numa área de 100 
x 100 m2. O edifício terá, 

Federação do Comércio no 
Maranhão, de quem obteve 
a promessa de que essa en- 
tidade pleiteará junto ao 
SESC e ao SENAI benefí- 
cios a serem aplicados em 
Imperatriz, dependendo o ê- 
xito dêsse empreendimento 
da arrecadação no municí- 
pio aos cofres dessas duas 
autarquias, através do INPS. 

—Também, estive na presi- 
dência do Banco do Estado 
solicitando o aumento do li- 
mite da agência local para 
operações de crédito, obten- 
do em respostas a afirmati- 
va de que será automática- 
mente reajustado à medida 
que as operações o exigirem 
incluídos nisso os financia- 
mentos a médio prazo. 

Êsse mesmo pedido foi 
feito ainda ao Diretor da 
Carteira de Crédito do Ban- 
co da Amazônia Dr. Fran- 
cisco de Jesus Penha, em re- 
união da diretoria da Asso- 
ciação Comercial do Estado. 
Informou aquele diretor es- 

tar restruturando o BASA 
para funcionar nos moldes 
do Banco do Brasil e que o 
aumento do limite será obje- 
to de estudos. 

A reportagem teve opor- 
tunidade de fazer ver ao 
entrevistado que freqüente- 
mente ocorrem as reclama- 
ções de comerciantes con- 
tra a ACI, acusada de omis- 

são na defesa dos interesses 
da classe. 

—Realmente, essas reclama- 
ções tem em parte proce- 
dência pela falta de recur- 
s os da ACI; todavia, estamos 
providênciando a instalação 
de seu escritório provisório, 
para atendimento aos asso- 
ciados e, a partir de 1972 
teremos em funcionamento 
o Departamento Jurídico de 
nossa Associação. 

Resta, porém, que o pró- 
prio comércio coopere para 
o engrandecimento de sua 
entidade de classe. Presen- 
temente contamos com 73 
sócios para um corpo de co- 
merciantss que ultrapassa a 
casa do meio milhar. Se to- 
dos êles se filiassem, tería- 
mos então muito melhor con- 
dição de atendimento a to- 
dos, desde os serviços de es- 
critório até a assistência 
junto à fiscalização e outros 
benefícios. 

Apélo então a todos os 
comerciantes que se inscre- 
vam como filiados da ACI. 
já estamos recebendo pro- 
postas de novas inscrições. 

Na foto, um flagrante da 
entrevista concedida pelo 
Sr. Dorgival Pinheiro de So- 
usa, à qual também esteve 
presente o Sr. Pedro Améri- 
co Sales Gomes, diretor de 
relações públicas da entida- 
de. 

Paulistas que- 

rem investir 

Não é exagêro dizer-se que 
Imperatriz chama hoje a aten- 
ção de todo o Brasil, princi- 
palmente quando se leva em 
conta a eletrificação da cidade, 
fator de atração no campo in- 
dustrial. 

A empresa "Produtos Ali- 
mentícios Orlândia S. A. Com. 
e Indústria", nacionalmente co- 
nhecida através da venda do 
conhecido "Arroz Brejeiro", é 
que se propõe, agora, instalar 
nesta cidade um complexo in- 
dustrial destinado ao beneficia- 
mento mensal de 100.000 sacas 
de arroz e a produção de 1,800 
toneladas de farelo e ainda à 
fabricação de óleo de arroz. 

O empreendimento é fruto 
de projeto já aprovado pela 
SUDAM para implantação no 
norte de Goiás ou no sudoes- 
te do Maranhão, mas com a 
preferencia inicial já recaindo 
sôbre Imperatriz, conforme me- 
morial dirigido pela empresa do 
prefeito Renato Moreira. Se re- 
almente instalada a indústria, 
ela trará 4 conjuntos de má- 
quinas com a capacidade de 
25.000 sacos mensais de arroz 
beneficiado, passando ao ime- 
diato empacotamento do pro- 
duto para abastecimento d o 
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A visita presidencial, o 

acontecimento do ano 

IReporlagem de RAYMUNDO ROSA especial para '*0 Progresso" 

Fotos de José Rocha) 

A visita do Presidente Médi- 
ce a Marabá, para a inaugura- 
ção do primeiro trêcho da ro- 
dovia TRANSAMAZÔNICA, foi 
realmente para o povo maraba- 
ense o acontecimento do ano. 
A cidade se engalanou para re- 
ceber d Supremo Mandatário 
Brasileiro, que muito tem feito 
pelo Brasil e em especial pela 
Amazônia. 

Marabá, cidade que foi colo- 
cada no vértice dos aconteci- 

rabá, acompanhado de outros 
aparelhos com o resto da comi- 
tiva. S. Exa. o Presidente de- 
sembarcou no porto do Itacaíu- 
na.cuja travessia fez na balsa do 
D.E.R., percorrendo as Aveni- 
das Presidente Vargas e Antô- 
nio Maia, continuando pelo ater- 
ro da Transamazonica até o lo- 
cal escolhido e onde foi erguido 
o palanque oficial. 

Uma multidão incalculável a- 
companhou a comitiva, palme- 
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A foto mostra o Presidente da República qnando caminhava para o pa- 
lanque ladeado pelo governador Fernando Guilhon, do Pará e pelo pre- 

feito da cidade Çap. Elmano Moura Melo 

mentos, ponto privilegiado onde 
se cruzam as duas rodovias — 
Transamazonica e PA—70, não 
podia ficar indiferente à 
'visita presidencial e procurou 
festejar o evento com a impor- 
tância que ele realmente merece. 

Foi assim que o Prefeito, Cap. 
Elmano Moura Melo, elaborou, 
cuidadosamente, um vasto plano 
para as comemorações do dia, 

ando com todo entusiasmo a pas- 
sagem do Chefe da Nação, que 
por sua vez, acenava num ges- 
to de agradecimento pelas ma- 
nifestações que lhe eram tribu- 
tadas. Anotamos a presença de 
todos os Prefeitos da região, tan- 
to do Pará, como do Mara- 
nhão e de Goiás, destacando-se 
o Dr. Raimundo Gomes Mari- 
nho, Prefeito de Araguaina. Sr. 
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Flagrante do momento em que o Min. Mario Andreazza lê 
o discurso inaugural do trêcho Marabá-Estreito 

onde todos os detalhes sofreram 
um exame detalhado. As faixas 
se estuderam desde as margens 
do Itacaiunas até o local onde 
foram celebradas as comemora- 
ções, num percurso de mais de 
dois quilômetros. 

Na hora marcada, isto é as 9 
e 15 da manhã o avião presiden- 
cial descia no aeroporto de Ma- 

mercado consumidor regio 
nos moldes traJjPWflSnnente 
posto^^jg^BÇfTica pelo "Arroz 

José Fernandes, Prefeito de A- 
raguatins, Sr. João Saraiva Pre- 
feito de Xambioá, cidades goia- 
nas, e Renato Cortez Moreira, 
Prefeito de Imperatriz, Mara- 
nhão, além dos Srs. José Mar- 
tins Ferreira, Prefeito de São 
João do Araguaia, e Hildebrando 
Guimarães Barrou Pi 
Itupiranga. 

Além^jl^^estore^municípaís 
'izeram assente, anota- 

bs ainda um^Drilhante comi- 
tiva de pesso^r ilustres da ci- 
dade de Imni^atriz, Maranhão, 

Contirupi na 4.a página 
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HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz - Maranhão 
Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue — 
LABORTÚRIO DE ANALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 
Analista Joberval Lobato de Souza 

Cirurgia do Tórax — Abdomem— Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia 
— Dermatolcgia —Pediatria—Clínica Geral— Doenças dos olhos e receituario de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

CONHEÇA A EMBRAIEl 

n—OBJETIVOS; 

A finalidade básica dos programas quê a EMBRATEL 
está executando pode ser resumida em quatro itens; 

a) — dotar o país de uma infra-estrutura, no campo 
das telecomunicações interestaduais, com capacidade para 
atender, plenamente, às necessidades atuais do país e com 
ampla possibilidade de expansão. 

b) — possibilitar serviços de telecomunicações de alta 
qualidade e elevada confiabilidade, t-b.T n^endo telefonia te- 
legrafia, telex, "fac-simile", transmissão de dados, transmis- 
são de programas de alta fidelidade de televisão. 

c) — introduzir o sistema de discagem direta à distân- 
cia (DDD) com bilhetagem automática nos circuitos interu- 
banos. 

d) — possibilitar a participação do país Sistema Inter- 
nacional de Comunicações por Satélite, dotando-o dos ca- 
nais adequados, em número e qualidade. 

Emprêsa Transporte Tavares Ltda. 

Rua Santa Luzia, 1274 - Sul — Teresina - Piauí 

Linhas; Teresina — Poção de Pedras — diariamente 
Linha; Teresina — Grajaú — diariamente 
Linha; Teresina — Imperatriz 3^ 5a e sábados 
Linha: Imperatriz — Teresina 3^ 5a e sábados 

Agradecemos a Preferência 

Ca*xa Econômica 

quer vir 

A Caixa Econômica Federal 
estaria cogitando a instalação 
em Imperatriz de uma sua 
agência. Isso é o que se deduz 
da presença na cidade de al- 
to funcionário daquela enti- 
dade, Sr. José Maria, de São 
Luiz, que informou a "O PRO- 
GRESSO" "que embora em 
caráter não oficial veio son- 
dar a viabilidade da criação 
nesta praça de uma agência 
da CEF. Caso a região ofere- 
ça as condições mínimas e- 
xigidas, Imperatriz terá a sua 
agência da Caixa Econômica 
Federal. 

Salve 27 de (Setembro 

HOMENAGEM 

Ao Exmo. Sr. Dr. Mário Barros Ferraz, Meretíssimo e 
atual Juiz de Direito da nossa Comarca. 

Quisera SER POETA e descrever 
o sentido feliz da grande data 
que decorre garbosa e se retrata 
no exato cumprimento do dever. 

Neste dia solene, posso crer 
na Justiça leal e não ingrata, 
que sorrir no Direito Diplomata, 
nesta festa que tem razão de ser. 

O Natal que enaltece Pôrto Franco, 
á lembrança nos traz, com honraria, 
a Bondade imortal do Rio Branco!... 

Quem me dera dizer, em Poesia, 
que a desventura de meu peito arranco 
respeitando a nobreza dêste dia!... 

(Fortunato José Moreira). 

Pôrto Franco — Maranhão, 27 de setembro de 1971. 

Ronda Policial 

Explodiu o Avião 

32 pessoas morreram 
quando da explosão de um 
avião da Cruzeiro do Sul, 
DC. 3 prefixos PP-CVB, em 
Sena Madureira, no Acre. 
O aparêlho decolava para 
Rio Branco e teve um dos 
motores paralizados logu na 
decolagem. O piloto tentou 

ainda voltar à pista mas aí 
falhou também o outro mo- 
tor, espatifando-se o avião 
contra o solo. Entre os mor- 
tos está o bispo de Rio Bran- 
co. d. Giocondo Gotti. Ne- 
nhum dos 28 passageiros e 
4 tripulantes conseguiu es- 
capar. - 

Luis Carlos 

Procurado 

Jornais de São Luiz, e de 
Brasília e de outras capitais 
onde circulam órgãos dos Di- 
ários Associados estão divul- 
gando com insistência foto- 
grafias do comerciante Luís 
Carlos da Silva que em Im- 
peratriz abateu a tiros de re- 
volver o advogado Máximo 
Freitas e o viajante comercial 
Carlos Brasil. 

A prisão preventiva de Luiz 
Carlos está de há muito de- 
cretada pelo juiz da primeira 
vara de imoeratriz, e o inte- 
rêsse na localização do cri- 
minoso está aumentando ago- 
ra pela atuação da família do 
advogado que era cunhado 
do deputado Federal Pires de 
Sabóiã, da bancada maranhen- 
se e diretor em São Luiz de 
jornal da grande cadeia As- 
sociada. 

CASA DAS TINTAS 

Tintas e Vernises para todo tipo de pintura de 
casas e de automóveis. — Antes de comprar 
suas, tintas visite a CASA DAS TINTAS e 
verifique como tem a maior vantagem, maior 

sortimentos, menores preços. 

Avenida Getulio Vargas, 1366 — Fone: 354 

Imperatriz  —  Maranhão 

O povo reclama 

Fossa negra na rua 

iNegóci de Ocasião 

Moradores da rua Godo- 
fredo Viana estão pedindo 
providências da parte do 
FSESP e da Prefeitura ou 
de qüem de direito para o 
seguinte: 

De uma das casas locali- 
zadas naquela rua, entre as 
Travessas Urbano Santos e 
Mal. Hermes da Fonsêca, 
está escoando para a via 
pública grande quantidade 
de água e detritos de fossa 
negra. A água fica acumu- 
lada na esquina com a Trav. 
Mal. Hermes e, principal- 
mente, à noite espalha pe- 

Vende ou troca por ce- 
reais ou outras mercado- 
rias um motor HERFOD/ 
WESTF alemão Diesel 
com 15 HP baixa rotação 
750 (RPM) em perfeito 
funcionamento a tratar 
na usina Sta. Cruz á rua 
15 de novembro n^ 430. 

Ias adjacências mau cheiro 
que incomoda e ofende a 
saúde. 

Os reclamantes afirmam 
que o fato já foi levado ao 
conhecimento da Secretaria 
de Obras Municipal e do 
FSESP, mas sem qualquer 
resultado positivo. 

HRMRZEM 

S 

TECIDOS E ELETRO- 

^ DOMÉSTICOS ^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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COLONA DO LAVRADOR 

Mecanização da Lav. já é uma realidade 

Com a chegada a Imperatriz de oito tratores pesados e a 
presença do Engenheiro-Mecanico da FIAT., aqui ministrando 
curso preparatório aos tratoristas na oficina da CASA DO LA- 
VRADOR, a mecanização da lavoura nestas plagas do Tocan- 
tins, antes tida pelos pregoeiros do atraso e do pessimismo 
como um sonho irrealizável dos técnicos da SAGRIMA e abriam 
suas cassandras contra o Govêrno, já se tornou, de fato, pal- 
pável realidade. 

A presença constante de agricultores e pec uaristas à Se- 
cretaria, da CASA DO LAVRADOR solicitando serviços diver- 
sos à patrulha, dispensam a oportunidade de qualquer divulga- 
ção desta bela realidade: iniciamos celeremente o processo de 
dinsmização da agricultura com a introdução de modernas prá- 
ticas agrícolas de motomecanização. E a confiança e participa- 
ção do nosso homem aos novos métodos são a maior garantia 
do sucesso da arrojada politica agrária introduzida pelo Govêr- 
no Pedro Neiva. 

Cadastramento 

Como exceção do Municípios de Região foi cadastrado pe- 
lo médico veterinário o rebanho bovino dos Municípics da ju- 
risdição da CASA DO LAVRADOR, divulgando-se o seguinte 
resultado: Porto Franco — 1.500 cabeças; João Lisboa — 800 
cabeças; Sitio Nôvo — 1.800 cabeças; Amarante — 2 200 cabeças; 
Carolina — 4.000 cabeças; Montes Altos — 3.000 cabeças; Impe- 
ratriz — 20.000 cabeças. Apesar da precariedade do trabalho já 
se torna, mesmo assim, um grande passo para o controle sani- 
tário de nosso rebanho, principalmente no campo da profilaxia. 
Pena que o médico veterinário da CASA não tenha encontrado 
melhor boa vontade por parte dos proprietários para que éste 
resultado pudesse ser mais expressivo da real situação do re- 
banho regional. 

Acar em Carolina 

A ACAR-MARANHÃO acaba de inaugurar mais um es- 
critório em nosso Estado, agora na cidade de Carolina, que es- 
tá de parabéns pelo feliz evento de extraordinário benefício 
para aquela cidade, principalmente pela oportunidade de assis- 
tência creditícia ao homem do campo. Também a CASA DO 
LAVRADOR se rejubila em face da valiosa colaboração que a 
ACAR presta às programações da SAGRIMA como acontece, 
atualment0, no perfeito entrosamento entre o escritório da 
ACAR em Imperatriz e a CASA DO LAVRADOR. 

Outras Notícias 

Nos próximos números de O PROGRESSO esta coluna 
divulgará detalhes do plano de vacinação contra raiva canina 
na cidade de Imperatriz, já elaborado pela CASA DO LAVRA- 
DOR. 

Viajarão na próxima semana para todos os municípios 
da região o Dr. Pedro Nunes de Oliveira e Dr. Agostinho No- 
leto Soares em inspeção rotineira das programações da SAGRI- 
MA a cargo da CASA DO LAVRADOR de Imperatriz. 
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15 Milhões: 

Pará-Maranhão 

Apurou a reportagem que 
para o término das obras da 
rodovia Belém-São Luiz fal- 
tam uma ponte sôbre o rio 
Turiaçú e outra sôbre o Ma- 
racassumé. Já está em anda- 
mento a terraplanagem do 
trecho entre Turiaçu e Gu- 
rupi, a cargo do Batalhão de 
Engenharia do Exército, se- 
diado de Teresina. Para es- 
sas obras já o DNER liberou 
a verba de 15 milhões de 
cruzeiros. 

Ó BITO 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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 

VITALINA DE OLI- 

VEIRA RODRIGUES 

— Vítima de hemorragia in- 
terna, em conseqüência' de 
parto, faleceu nesta cidade a 
Sra. Vitalina de Oliveira Ro- 
drigues, esposa do Sr, Aldino 
Rodrigues, motorista de pra- 
ça. 

O óbito ocorreu no dia 28 
de setembro, ficando com vi 
da e passando bem a menina 
nascida no dia 27, a primo- 
gênita do casal. 

Pêsames. 

I. N. P. S. 

Em coutacto cum o sr, Jo- 
sé Ávila Maranhão, agente 
local do I. N. P. S. tomamos 
conhecimento de transíerên- 
cia "sine-die" do inicio do 
curso de Interpretação do 
Previdência Social que, sob 
os auspícios naquela autor- 
quia, deveria ter efeito na 
data de hoje. 

Ocorre que o Superinten- 
dente Wilson Vale tem o de- 
sejo manifestado de proferir 
a aula inaugural do referido 
curso, numa homenagem toda 
especial a Imperatriz 

que muitò admira. E no mo- 
mento a sua ausência da ca- 
pital maranhense é inteira- 
mente impossível, visto que 
diligencia uma missão que lhe 
conferiu especialmente o alto 
escalão federal. 

Mantendo os demais cursos 
que se realizarão também em 
municípios do Estado, o Jor- 
nalista Wilson Vale transferiu 
o local porque seu desejo 
principal é estar conosco na 
inauguração do evento que, 
todavia, se realizará dentro 
de mais algum tempo. 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefono 202 - IMPERATRIZ — MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

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

Focalizando o Esporte 

A Presença do Moto Clube 

("O SOMBRA") 

Utilidade Pública. 

IMPERATRIZ 

Vi de perto, senti e vivi de 
perto todas as emoções que 
contaminam o seu povo, do- 
tado de esperanças, arrojo, 
heroísmo, e que até então vi- 
via quási que em completo 
isolamento. 

Imperatriz hoje, para quem 
a conheceu há 5 anos atraz, 
apresenta uma tela panorâ- 
mica com perspectivas real- 
mente espantosas de progres- 
so e crescimento. Suas ruas 
largas e quilométricas pro- 
porcionam ao viajante uma 
larga visão. Muito embora não 
apresenta estilo de cidade 
moderna, contudo não se pode 
negar que dentro em pouco 
se transformará na mais bela, 
pitorêsca, agradavel, simpáti- 
ca, encantadora quão moder- 
na cidade do nosso Estado. 

Vê-se que a transformação 
foi radical. Em tudo e em to- 
dos reina o espírito de pro- 

gresso e entusiasmo. O co- 
mércio é de um dinamismo a 
toda prova. Os moços são uns 
entusiastas da cultura, fir- 
mando assim uma situação 
privilegiada do Maranhão, 
quando sabemos que o berço 
gonçalvino permanece na li- 
derança como a "Atenas Bra- 
sileira". Dêsse modo, conser- 
vam-se as velhas e gloriosas 
tradições dos nossos ances- 
trais. 

O Tocantins? Ah, o Tocan- 
tins! de aguas verdes, uma 
demonstração de força e vi- 
gor, deslisa manso e com a- 
quela soberania que só os 
gigantes podem fazê-lo. O 
verde das aguas é tão verde 
que a atração que exerce sô- 
bre nossos olhos até parece 
hipnótica. 
Imperatriz, a mais nova Canaâ! 

(por — B. ROIZ SANTOS) 

CARTEIRA DE 

IDENTIDADE 

A comissão de identifica- 
ção, encarregada de forneci- 
mento das carteiraz de iden- 
tidade, estará em Imperatriz 
entre os dias 25 e 30 de ou- 
tubra, segundo aviso dirigido 
ao prefeito municipal pelo 
delegado de polícia de Caro- 
lina. 

Os interessados devem a- 
presentar à comissão um do- 
cumento qualquer de identi- 
dade (título de eleitor, certi- 
dãp de casamento, etc.) e fo- 
tografias, além do requeri- 
mento e pagamento de uma 
taxa. 
(divulgação da Secretaria de 

Administração Municipal.) 

Proveitosa tarde esportiva 
teve, domingo último, o públi- 
co desportista local com o jogo 
Moto Clube, vice-campeão d o 
Estado, e o selecionado de Im- 
peratriz, patrocinado pelos srs. 
Severino Silva, Presidente d o 
Sindicato dos Arrumadores e da 
S. E, I. e José Dávila Maranhão 

Partida bem movimentada, 
com o esquadrão rubro-negro 
da capital abrindo o escore logo 
aos 15 minutos para imediata- 
mente (aos 19) Caporal empa- 
tar, fazendo vibrar a torcida 
local. Reagindo, o MOTO de- 
sempatou por intermédio d o 
atacante Simas (que já fizera o 
primeiro gól,], aos 34 minutos. 
Poucos minutos depois (aos 39) 
Caporal volta novamente a em- 
patar, com um tento de rara 
beleza, o mais bonito de toda 
a competição. Ainda no Io. tem- 
po, Marcos fez o 3o. e último 
gól para as côres motenses, ter- 

minando esta etapa com os a- 
taques dos dois clubes movi- 
mentando-se bastante para am- 
pliação do placar, o que porém 
não chegou a acontecer. 

No reinicio do 2o. tempo o 
MOTO apresentou de logo fal- 
ta de preparo físico, dando o- 
portunidade para que os impe- 
ratrizenses dominassem por 
completo o andamento da pele- 
ja, não igualando o marcador 
por falta de sorte, muito em- 
bora fizesse várias incursões à 
cidadela adversária. 

Com a cifra definitiva de 3x2 
pró MOTO CLUBE, foi encer- 
rada a magnífica tarde esporti- 
va. Pereira, técnico motense, 
ficou impressionado com a atu- 

ação do nosso selecionado, es- 
pecialmente pela conduta de Pe- 
lé e que, segundo nos disse, irá 
piópor a sua contratação pelo 

i "mais querido" do Maranhão. 

Publicações 

Tribuna Rural 

Do nosso leitor Dr. Alziro 
da Motta Santos, residente em 
Curitibano — SC — recebemos 
o n0 8 do quinzenário "Tri- 
bunal Rural", editado naquela 
cidade. Como é óbvio, o jornal 
aborda aspectos relativos a 
economia rural, especialmen- 
te ao trato do solo e criação 
de aves e suínos, além de 
páginas de noticiário geral. 

Agradecidos pela remessa. 

Febre Maliga 

em Paragominas 

Notícias divulgadas em Be- 
lém e que já repercutem até 
no Senado Federal e na im- 
prensa sulina, esclarecem que 
uma febre de caráter malig- 
no, provavelmente a malária 
no seu aspecto mais grave, 
grassa em Paragominas on- 
de já provocou mortes, Lâ- 
minas já foram levadas às 
pressas a Belém para anali- 
ses de laboratórios. 

q y j L   Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêi 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 
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AVISO DA PARÓQUIA 

OS FESTEJOS U PADROEiliA 

Coro a finalidade de anga 
riar recursos para a restau- 
ração e conservação da anti- 
ga matriz da cidade, a paró- 
quia de Santa Teresa de Á- 
vila promoverá várias progra- 
mações paralelamente ao no- 
venário em homenagem à pa- 
droeira de Imperatriz. Essas 
programações compreendem 
leilão, bingos e concursos de 
rainha da festa, uma candida- 
ta da Indústria — Srta. Fátima 
Eliane — e uma do comércio 
— Leonor Paes Ribeiro — Os 
senhores José Lopes e Zezito 
(da Ovíl) são os chefes das 
comissões, respectivamente 
da indústria e do comércio, 

para a supervisão dos feste- 
jos. 

No dia 17, dia da Padroeira, 
a paróquia celebrará a Santa 
Missa fará realizar solene 
procissão pelas principais 
ruas da cidade. 

O padre vigário espera a 
presença de todos os fiéis ao 
desenrolar dos atos religiosos 
e assim também a cooperação 
do povo em geral em bene- 
fício das obras de recupera- 
ção da igreja de Santa Tere- 
sa. Agradece essa ajuda e a 
coordenação dos festejos pela 
Associação Comercial de Im- 
peratriz. 

SIMPÓSIO SÔBRE CRIMINOLOGIA 

Encerrou-se em São Luís o 
primeiro ciclo do Simpósio 
sôbre Criminologia, idealizado 
e organizado pelo Cél. Paulo 
Maranhão Ayres — Secretário 
de Segurança Pública do Es- 
tado. No decorrer do Seminá- 
rio, teve atuação destacada, 
como conferencista o reno- 
mado advogado Sálvio Dino 
que abordou, entre outros, o 
tema: 

"A prova da testemunha e 
da acareação. Do interroga- 
tório." Tolas as conferências 
foram proferidas no auditório 
do SESf. Na foto, o advogado 
Sálvio Dino. 

ESCRITÓRIO HÉLIUS DE MONÇÃO 

Rua Frei Manoel Procópio, n5 57 

Requerimentos e Contratos em gerai — Corres- 

pondências Comercial e Particular — F.G.T.S. e 

Assuntos ligados às repartições públicas 

HORÁRIO j 
Pela manhã: das 8 às 12 horas 
Pela tarde : das 15 às 18 horas 

De Marabá 

Continuação 

inclusive o Presidente do Sindi- 
cato dos Arrumadores, Sr. Se- 
verino Silva. 

A comitiva do Presidente era 
composta dos Ministros Mário 
Andreazza, dos Transportes, Cos- 
ta Cavalcanti, do Interior, Ro- 
cha Lagôa, da Saúde, além do 
Dr. Elizeu Resende, Chefe do 
D.N.E.R., Dr. Paulo Schimith 
do Amaral, Chefe do Distrito 
D.N.E.R. na Amazônia, Dr. Ed- 
milson Moreira Veras, Chefe do 
setor da Rodobras em Impera- 
triz O serviço de assessoria e 
relações públicas funcionou de 
maneira impecável sob as ordens 
do Coronel Orlando Morgado. 

Após o ato de inauguração do 
primeiro trécho da Transama- 
zonica, cerimônia que se reves- 
tiu de todo civismo, com o a- 
plaudido discurso do Ministro 
Andreazza, S. Exa., o Presiden- 
te Medice, posou com o Minis- 
tro dos Transporte junto ao pai- 
nel da estrada, ocasião em que 
daus crianças se aproxirr aram do 
Chefe da Nação, entregando-lhe 
um ramo de flores. O Presiden- 
te, agradecendo o gesto, beijou 
carinhosamente as duas garoti 
nhas. 

O Prefeito de Marabá Cap. 
Elmano Moura Melo, confirmou 
mais uma vez, as qualidades 
excepcionais de verdadeho an- 
fitrião, pela fidalguia com que 
recebeu e festejou a visita do 
Chefe da Nação. 

Presente também, como não 
poderia deixar de ser, o gover- 
nador Fernando Guilhon que 
vinha acompanhando o Presi- 
dente desde Altamira, e que 
não escondia a sua satisfação 
pelo acontecimento que vem 
beneficiar o Estado que admi- 
nistra com zêlo e capacidade. 

Registrando esta primeira vi- 
toria pela integração da Ama- 
zônia. queremos por nossa vez 
expressar toda nossa satisfação, 
dizendo em nome de nosso Po- 
vo: MUITO OBRIGADO, PRE- 
SIDENTE. 

Destaque Social Por Mister X 

MARABÁ 

Altas autoridades locais, como o 
dr. Edmilson (RODOBRÁS) e promo- 
tor José Maria, que foram recente- 
mente à Marabá, dizem que a "ter- 
ra dos castanhaes" tem um belo as- 
pécto e tecem elogios àquela cidade. 
O que deixa o colunista orgulhoso 
porque, afinal de contas. Marabá é 
o seu queridissimo berço-natal. 

CONFRAD3 

O jornalista e professor Benedito 
Rodrigues Santos, alto funcionário 
do I.N.P.S., esteve em palestra com 
o colunista. Satisfação e honra para 
nós, dado que o emérito confrade 
muito tem a ensinar a este "escri- 
vinhador interiorano''. Apareça sem- 
pre, colega e amigo... 

ANIVERSÁRIOS 

Dia 27 de setembro quem esteve 
no "berçário'" foi o nosso amigo dr. 
Mário Ferraz, meretissimo Juiz da 
Comarca de Porto Franco. Ao ilus- 
tre aniversáriante, que também é 
assinante deste semanário, a admi- 
ração e o respeitoso cumprimento 
do pessoal "cá-de-casa". 

Ontem — 9 de outubro — D. Ma- 
ria Milhomem Veiga venceu mais u- 
ma barreira na corrida pela vida. 
Enviamos a ilustre senhora, que é 
digna esposa do sr. Ribamar Santos 
Veiga (chefe da C. E. M.), os nossos 
votos de sempre feliz existência. 

Improcedente a 

denúncia 

Afim de dirimir quaisquer 
dúvidas que possam ocorrer 
sôbre o assunto, o sr, Ante- 
nor Bastos nos mostrou o Diá- 
rio Oficial do Estado n. 155, 
20/AGOSTO/71, onde as fls, 
7 lê-se, na parte reservada 
ao Diário da Justiça, o acór- 
dão sob n.0 36, do Tribunal 
Pleno do TJ do Maranhão, ab- 
solvendo-o, juntamente com 
outros, da denúncia formula- 
do pela Procuradoria Geral do 
Estado, o que ensejou o seu 
retorno ao cargo de escrivão 
do cartório do 2.° Oficio da 
nossa Comarca. Foi assim 
uma medida da justiça sem 
qualquer interferência estra- 
nha. 

anuíteíe' 

PROGRESS' 

Beneficente N. S. de Fátima 

Nota de Falecimento . 

Faleceu do dia 8 de outubro, as 8 horas do dia, nesta ci- 
dade Maria Alves de Sousa, residente, á rua Paraiba s/n.0 

primeira associada da Beneficente N. S. de Fátima. O seu cor- 
po foi velado em um caixão. A Sociedade promete, e entrega 
a tôdos os associados, de acordo com seu estatuto, caixão, sepul- 
tura, transportes, velório. 

Na hora da dôr prática a caridade, em beneficência dos 
indigentes. — Avenida Getulio Vargas n- 1804. — Imperatríz-Ma. 

t 

FALECIMENTO 

Leônidas G. Duarte 

Foi com contristação que recebe- 
mos, somente agora, a infausta no- 
ticia do falecimento do sr. Leonidas 
G. Duarte, ocorrido em data de 4 
de setembro na Cidade de Aragua- 
tins (GO), onde residia em compa- 
nhia de sua ilusUre família. 

Leonidas G. Duarte, historiador, 
escritor e jornalista, deixa uma la- 
cuna difícil de ser preenchida nas 
letras regionais. Alémdc mais a sua 
Istória de incansável lutador na 

eitos e intereses dês- 
te longinqiIòTh»âííj2rasileiro, faz- 

nos lamentar sua perda, pranteada 
por quantos o conheceram como nós 
e tiveram a ventura de privar de 
sua amizade sincéra e leal. 

Por tudo isso. é que ao noticiar 
tão triste evento, embora atrazada- 
mente, enviamos à família enlutada 
nossos prostestos de profundo pe- 
zar, sinceramente manifestados nes- 
te espaço tão pequeno para a gran- 
deza moral e pessoal daquele que 
se chamou em vida LEONIDAS G. 
Duarte. 

José Leocadio, dono do "Guada- 
lajara" que é o ponto principal da 
nossa cidade elite, esteve anlversa- 
rlando dia 3 último. Comemorando o 
acontecimento, o nataliciano ofereceu 
aos amigos íntimos um almôço, bem 
caprichado, ".inp nVc ando ' a quan- 
tas tem o privilégio de soa valiosa 
amizade, Párabens, Zé, 

x-x-x 

Dia 5 foi o "dia D" do Jackson 
Silveira, funcionário da Tipografia 
Violeta. Parabéns, ohl "carimbeiro" 
pela maioridade atingida. Agora, já 
podes te cansiderar dono do teu 
nariz... 

' MAQUILAGEM 

O coléga Jurivê de Macêdo encon- 
trou o amigo Alcides Miranda em 
Porto Franco num Salão de Beleza 
maquilando-se, totalmente, para a- 
companhar, como de fato acompa- 
nhou, o "mestre" Rubens em recente 
viagem à Belém do Pará. Motivo da 
nova "tournée'': alta recreação no 
Cirio de Nazaré e alguns sobras pos- 
teriores. Eta vidinha, bôalll 

ESPORTIVAS 

O nosso selecionado fez bonito 
frente ao Moto-Clube de São Luiz 
Perdeu, mas perdeu de pé, enfren- 
tando de igual para igual o adver- 
sário. E não empatamos por puro 
azar. E o Moto? uma decepção, até 
para o próprio colunista que tem u- 
ma admiração pelo rubro-negro, da- 
do seu passado de glórias. 

x-x-x 

Dizem que Pelé e Cândido estão 
na mira do Moto, cujo técnico ficou 
impressionado com a apresentação 
de ambos. Aí está a oportunidade, 
rapazes. Não a percam. 

Fala-se que depois do Moto, alguns 
desportistas querem trazer um time 
paraense. E o preferido é o Clube 
do Remo "filho da glória e do tri- 
unfo". 

"FROM" GOIÂNIA 

,Já retornou à Goiânia, o nosso 
grande amigo Genésio Chaves Ro- 
cha, diretor comercial da COVAP, 
que está com a "bola branca" da se- 
mana, pela promoção altruistica com 
que còmemorou o aniversário de 
instalação em Imperatriz. Ao amigo 
Genésio, extendendo os ao seu ma- 
no Antonio, gerente local, e a CO- 
VAP, as nossas manifestações con- 
gratulatórias. 

PALACÊTE 

Já pode ser encontrado o nosso 
juiz José Delfino Sipaúba (2a. Vara) 
instalado em seu palacête na rua Go- 
dofrêdo Viana. Em fase de acaba- 
mento, o prédio se reveste de todo 
o conforto que a técnica moderna 
oferece. Parabéns, meretissimo! 

CAIXA ECONÔMICA 

Tivemos conhecimento que um ge- 
rente geral da caixa Econômica Fe- 
deral esteve aqui. tentando a aqui- 
sição de um terreno bem localizado 
a fim de construir uma séde para a 
agencia que pretende instalar, de pre- 
ferencia na Getulio Vargas. A notícia 
é alviçareira e comprova o real va- 
lor de Imperatriz, inclusive no ce- 
nário financeiro do Estado. 

BONS VIZINHOS 

O amigo Dorian (do BB) está de 
residência nava: agora êle e familia 
instalaram-se à trav. Tereza Cristi- 
na. Coincidência ou não, o eficiente 
bancário mudou-se para perto do Dr. 
Carlos Amorim, a quem e' muito li- 
gado por estima. E para completar 
o seleto ambiente: naquela artéria 
mora também o professor Moreira 
vdo BASA). Daí concluir-se; maior 
tempo e maior ligações nos fins de 
semana. 

FLORES COLHIDAS 
Na semana que ôntem findou, as 

menininhas Márcia (filha do casal a- 
migo Veras e D. "eleste) e Kátia 
(filha da dupla Sebastião e D. Vitó- 
ria) "brincaram'' de jardineiras para 
colherem perfumadas flores no jar- 
dim de suas risonhas vidas dias 7 e 9 
respectivamente. As garotinhas, que 
prometem dar muitas alegrias aos 
seus extremecidos papás, o colunista 
desefa muitas e muitas felicidades. 

FESTA DOS CAMPEÕES 

A. A. B B. e Mr. X recebeu 
um recado do seu Diretor de 
Esporte, o amigo e bancário Alber- 
to Carlos, o que transmite, aos in- 
teressados; os torneios de dama, xa- 
drez, bilharina. gamao e ping-pong, 
serão disputados de 11 a 15 do cor- 
rente. Local: sede da Associação. Ho- 
rário de cada dia: 20 horas. Aos cam- 
peões serão entregues taça em rit- 
mo de "boite". às 21 horas, no dia 16 
próximo. Noitadas, sem dúvida algu- 
ma, dignas de serem prestigiadas 
por nossa sociedade. É o que espe- 
ramos... e a A.A.B.B. também. 

CASAMENTO 

Convelaram núpcias, o jovem An- 
tonio Carlos e a srta. Marilene. Ele 
é filho do nossos diretor José Ma- 
tos Vieira e digníssima senhora, d. 
Vlcencía Valadares Vieira, enquanto 
que sua atual consorte descende de 
tradicional família do sr. José Riba- 
mar Souza e sra. d. Neuza Sousa. O 
enlace matrimonial, como não pode- 
ria deixar de ser, constituiu impor- 
tante evento social, dado o renome 
gosado..: pelas importantes figuras 
que dela participarom. 

Dia seguinte, o jovem casal seguiu 
para Belem, onde irão passar a lua 
de mel, retornando depois do cirio 
de Nazaré. 

Os votos de Paz e Concórdia, no 
novo lar, marcam o sincéro desejo 
do colunista. 

Cia. de Cigarros Souza Cruz 

Comunicação Oficial 

A Cia. de Cigarros Souz Cruz. comunica para os 
devidos fins, o extravio de um Talão de Notas Fiscais 
de Vendas á vista Interestaduais Mod. IMP/14, Série C, 
Sub-Série, contendo as notas de Nos. 0001/0050, não u- 
tilizadas, cujo fato já foi comunicado às autoridades 
competentes e â direção de n/Filial em Belém do Pará. 
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CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ 

Benjamim Raposo Neto 


