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EPIDEMIA
Vermes e detritos devolvidos das
fossas sanitárias estão invadindo celas da cadeia pública local,ameaçando a saúde e própria vida de dezenas de detentos. O acontecimento
que já é de domínio público foi constatado in loco pela reportagem que
teve a oportunidade de chegar à
porta de uma das celas do pavilhão
central da cadeia no momento em
que presos recolhiam em latas resíduos fecais devolvidos pelo cano de
esgotos. Coincicfentemente, naquela
mesma hora era distribuído aos presos um prato contendo uma porção
de arroz e um pedaço de carne, a
título de almoço.
!
O nosso redator chefe que se fazia acompanhar no momento dessa
contatação pelo advogado Agostinho Soares, levou imediatamente
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RONDAM

até à porta da cela o Dr. José Maria
Rodrigues, promotor de justiça na
comarca, que àquela hora chegava
à cadeia. E a informação obtida de
S. Sa. foi desalentadora;
— Já sei o que fazer, esclareceu
o Promotor.* Já apelei aos órgãos
competentes sem qualquer resultado. A Prefeitura chegou a solicitar
ao delegado Florismar Almeida um
relatório do que era preciso fazer na
cadeia. O relatório foi feito sugerindo os reparos a serem feitos na rede de esgotos e no próprio prédio,
inclusive a abertura de janelas para
melhor ventilação do prédio. Infelizmente, o tal relatório está engavetado enquanto a situação se agrava.
No que se refere à alimentação,
proseguiu o Promotor, sei que a
Prefeitura dispõe de uma verba de

20mil cruzeiros anuais para ? alimentação dos presos. Todavia, ainda em
abril a Prefeitura suspendeu a entrega da quota mensal dessa verba,
alegando que precisa de suplementação de verba. Considerada a importância mensal de 1.500 cruzeiros entregues à delegacia, vê-se sem
esforço que até abril somente 6 mil
cruzeiros foram gastos para a alimentação dos prisioneiros, restando em poder da Prefeitura ainda
14.000,00. Não consigo explicar a
suspensão dos pagamentos.
Para os que não sabem como a
alimentação é fornecida à delegacia,
esclarecemos que mensalmente o
delegado recebe da Prefeitura 2.500
cruzeiros, assumindo a responsabilidade pelo fornecimento da comida
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DESPEDIDA
PROF. OZIAS
Minha gente!
Despedida sempre é triste. te corajosa e trabalhadora. Che- porque não se pode calcular o
Muito mais para quem vai, le- guei plebeu volto principe, pela valor de um jóia feita de um
pouquinho de cada um que me
vando recordações dos amigos, bondade de todos.
deu amizade e apôio. É um didas pessoas com quem conviveu e viveu dias felizes. CheA transformação, a metamor- amante com milhares de faces
guei esperançoso, cheio de idéi- fose, só foi possível e realizou-se humanas e gentil. Vou embora
as e entusiasmo e sei que tra- pelo poder inegável das forças rico, mais triste.
Muito obrigado Fada Imperabalhei bastante porque tudo que animam essa gente de Imque aconteceu não poderei es- peratriz, patriotismo, fraterni- triz, que faz homem virar criquecer jamais. O pouco que dade e amor. Vim fazer e aca- ança e dá às crianças coragem
conseguimos fazer juntos sem- bei transformado. Tiraram meu de homem. Deus recompensará
pre dependeu mais de vocês, coração, fraco e comum, me tudo que não poderia ser retrimais para mim significou muito deram em troca um de diaman- buído por alguém que fosse o
pela oportunidade que me de- tes, feito das pedras e gemas mais poderoso homem da Terram de participar, de lutar om- que jamais serão levadas do lei- ra. E eu sou pequeno, mas gosbro a ombro com toda essa gen- to do Tocantins; não tem preço to muito de vocês.
Campus Àvançdo
e

Prefeil

Dois convênios de grande importância no setor educacional foram firmados neste mês entre a Prefeitura2 Municipal de Imperatriz e MOBRAL. O
primeiro deles foi assinado dia l e diz respeito ao funcionamento do Curso de alfabetizaçâo funcional com duração de 5 mêses, beneficiando 4 500
alunos. Êsse curso teve início no dia 5 último; e para ministrá-lo foram
preparadas 103 professoras no séde e 57 no interior do município.
O outro convênio garantiu o funcionamento do Gurso de educação integrada, com duração de 12 mêses. para 300 alunos. A abertura do curso
foi em sessão solene no Juçara Clube, prestigiado pela presença de autoridades, educadores e a Comissão Municipal do Mobral.
Ainda por força desses convênios 10 nomalistas seguiram para São
Luís a fim de receber treinamento para a ministraçâo do curso de Educação Integrada. Para Caxias, seguiram 3 professoras qne serão treinadas para a supervisão doa cursos dados pelo Movimento Brasileiro de Educação
no setor de Imperatriz.
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entre a

Av. G. Vargas e BR-14
Na última quinta feira, por
volta das 14.00 hs., o indivíduo
José de Tal espancou brutalmente sua amante num completo estado de embriagês.
O acaso foi levado ao conhecimento do Delegado de Polícia,
bel. Florismar onde no memento designou uma patrulha composta de 3 soldados para pegarem o desordeiro.
Dona Preta, amante ds Jose
ate o presente momento apresenta várias esquimóses num
completo estado de coma enquando que seu amente até o
presente sè encontra desaparecido.

mm GOPVES SERIIE Goiás
O conceituado jornalista e
político carolinense Genesi Gonçalves Maranhão vem de comunicar à direção de O PROGRESSO que assumiu no dia 29
de maio passado o cargo de
Coordenador Administrativo da
Secretaria de Plonejamento e
Coordenação do Estado de Goiás, nomeado que foi pelo Gov.
Leonino Caiado para o importante posto.
É mais um Carolinense que deixa a terra natal para conseguir
em outras plagas o merecido
lugar ao sol.

A

tem novo diretor
A partir do próximo dia 28 o Campus Avançado de Imperatriz terá
novo diretor, o prof. Ruy F Pilloto
que receberá o cargo das mãos do
Prof. Ozlas Eduardo Hapner naquela data.
A propósito, transcrevemos a carta datada de 19 do corrente que foi
endereçada ao nosso diretor Matos
Vieira pelo Prof. Hapner.
Prezado Senhor,
Tendo em vista a subsrituiçâo do
diretor do campus do mês de julho
próximo, desejo informá-lo que a
transmissão do cargo será efetuada
no dia 28 de junho corrente.
Agradeço em nome da Universidade e do Projeto Rondon. seu apoio e
e compreensão durante o período em
que todos nós trabalhamos juntos
pela causa comum' integração e desenvolvimento de nofso país.
Espero que nosso Campus continuo a receber, como até agora, o
carinho, a amizade e o espírito de
patriotismo que tanto estimularam
nosso trabalho até agora.
O novo diretor, Prof. Ruy F. Pilloto, estará, da mesma forma, a disposição de todos, para continuar o que
acreditamos ser pensamento de todos os brasileiros, trabalhar de mãos
dadas em direção ao nosso grande
futuro.
Atenciosamente,
Ozias Eduardo Hapner
Amarantesem eleições
Corre a noticia de que o Tribunal
Eleitoral do Estado decidiu pelo voto de Minerva acolher o recurso interposto pelo vice-prefeito em exercício de Amarante para que permaneça êste à frente da Prefeitura daquele município até o fim do mandato. Em resumo, não haverá mais
a eleção para prefeito de Amarante
anteriormente marcada: o vice-prefeito completará o tempo de mandato que seria exercido pelo prefeito
José Ribamar, falecido em desastre
rodoviário depois de eleito.
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CADEIA

dos detentòs no decerrer do mês.
Suspenso
êsse; M pagam ento,
a alimentação atualmente dada
aos presos é de pobreza nutritiva
extrema, além de pouquissima. Daí,
a razão de inúmeras reclamações e
até de brigas dentra das celas quando a coniida está sendo distribuida,
com presos avançando nos pratos
dos companheiros à procura de mais um bocado. Alguns deles participam da comida vinda de casa para
os detentos que contam com família
na cidade mas que somam a minoria no presídio.
Fica a interrogação: QUEM SE
RESPONSABILIZA PELA SAÜDE
E PELA VIDA DESSER PRÊSOS
CONDENADOS A FOME E A UMA EPIDEMIA?

A

S

Poppy
É certo que o cinema é a 7- ma- som, operador, porteiro, belheteria e
ravilha do mundo, isto é em todo lu- a garotada fazendo a maior algazargar, menos em Imperatriz.
ra na porta,
Tirei esta semana inteirinha para
Vamos ver se o novo Cinema de
conhecer melhor todas as salas e- nossa cidade que está sendo consxibidoras de filmes cm nossa cidade. truído ali, na Manoel Bandeira,como
Existe apenas dois que se pode- será? Veremos se vai nos dar conassistir um filme: Cine Marabá e Ci- forto que merecemos, pois cinema é
ne Muiraquitã
a melhor e mais barata diversão aO Cine Marabá apesar de toda re- inda.
forma já feita, existe ura pouco de
Depois do trágido desastre aereo
desorganização na fila de bilheteiias em que sofreu, a Cruzeiro do Sul.
e entradas, silêncio na sala de espe- mais um Boeing 727. Partiu esta setáculos, seus 4 exeustores, apesar de mana de Richimond nos Estados Ugigantes, não comportam para a sala nidos com escalE. em Miami, chegande aproximadamente 1.000 especta- do ao Rio de Janeiro no Aeroporto
dores. Eum cinema que tem de tudo de Galeão.
para ser o melhor, basta os dirigenxxx
tes ageitarem o sistema de som, meImperatriz receberá dia vinte e dolhor ventilação, organização da Pú- is de Julho vindouro, a presença do
blico e clasiíicação de filmes
ilustre amigo Deputado Henrique La
O Cine^Muiraquitã, todo reforma- Roque. Iniciará uma série de visitas
do a pouqflissino tempo, existe o me- de carater político em toda Região
lhor som, classifica melhor os filmes, Maranhense. Vamos aguardá-lo.
mas, também necessita do alguns
xxx
ventiladores, devido ser pequeno é
Meus Parabéns ao Sr, Magalhãs,
muito quente e que tal colidarem u- gerente da TELMA, por ^er tomado
ipa boa Bomboniere?
as providencias neces&^eas, sobre
O Cine Celimar, depois de algum os problemas das telefonistas, no
tempo parado, precisa de fiscaliza- qual dissemos na Edição de 3/5/73.
ção da Censura e um bom opera- nesta mesma coluna.
dor, pois os filmes cirrebentam mais
y x x
do que linha 50 em papagaio.
Notamos a ausência do Sr. AntôO Cine Brasil, ali na Praça Brasil, nio Carlos Rodrigues: na festa de
é uma bomba, ingresso é o mais ba- escolha de Miss Imperatriz, no Jurato Cr$ 2,00, mas em compensação çara Clube, a festa foi boa, mas seo filme começa pela metade, não e- ria melhor como toti ia, pois êle é
xiste classificação de fitas, sensura, que anima o Juçara.,.

TRIBUNAL

DO

JURI

Resenha dos julgamentos da última semana:
Joaquim Anfrisio — Advogado Edvaldo Amorim — 15 anos de
reclusão
Doralice Pereira — Advogado : Vicente Costa e Jurivê Macedo
6 anos
João Ferreira Brito — Advog. Agostinho Noleto 2 anos
Miguel Apinajés— Advog. Agostinho Noleto e Jurivê Macedo
Absolvido
Senhora da Paz — Adv. Jurivê Macedo 6 meses de detenção
O terceiro e a quinta acusações já Completaram seu temp^ de
pena.
Na promotoria funcionou o Dr. José Maria Rodrigues.

NOTICIAS
Na sua reunião de fundação a Lions Clube de Imperatriz elegeu sua primeira
diretoria que ficou assim:
Presid.— Gilmar fernandes; Vice-Presid. Dr. Celso
Simões; Secretário: Sebastião Negreiros; Tesoureiro:
Eng. José Moreira; Diret. Social Jurivê de Macedo; Diret.
animador: Dr. Severino Ber-

DO

LIONS

nardino; Vogais, Dr. Claumir
simões; — Dr. Itamar; Guará e Licinio Cortez.
O mais novo Clube de
serviço de Imperatriz tem
como padrinho o Lions Centra e o Lions Gonçalves Dia^, de São Luis cujas diretorias estiveram na cidade
fundando.
O LC-Imperatriz.

ESPORTE
Garrincha, o famoso Mané ZEIRO e 45 pelo S. A. IMPEda Seleção bicampeão mundial RATRIZ. O famoso jogador lie
jogou domingo último em Im- mitou-se a exibição de driblesperatriz, 45 minutos pelo CRU- foi pouco acionado.
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Curso de Socorros

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Ma.

V endo e ouvindo
CAT^RINUS SANTUS

de urgência

Educação — Ainda este ano, o SAJ-lSind. aos Arrumadores
de Imperatriz, abrirá 4 salas de aulas.
A notícia foi prestada pelo Presidente daquela entidade, ainda ressaltando: Será firmado convênio entre o SAI e a Secretaria de Educ. Municipal, para assim dar continuidade ao desen
volvimento Cultural da terra.
—oOo—
Política — Ainda este mês será enviado pelo Executivo Municipal à Câmara, projeto que dará a Imperatriz: Carregadeira,
trator e outros motores pesados para construir ruas e outros empreendimentos e para isso o Prefeito Municipal já está consultando preços para a efetivação da compra.
O Sr. Alfredo Falcão, Prefeito de Grajaú ainda este mês
iuaugurará o prédio do,Posto Médico.

Será ministrado um curso dé
primeiros socorros e atualização
no atendimento de doentes, partorientes, aplicação de injeções,
etc., para pessoas que exercem
estas atividades nos meios rurais.
O curso será patrocinado pelo Campus Avançado de Imperatriz, sob a coordenação do
Prof. José Maria Munhos da Rocha, com início no dia 30 de
junho próximo. As inscrições
estão abertas na Secretaria de
Educação Municipal, à rua Manoel Bandeira. O curso consta
rá de aulas teóricas e práticas
e terá a duração de 18 dias, no
seguinte horário: de
à 6- feira, Aulas teóricas: das 8 às 9
horas da manhã, Aulas práticas:
das 15 às 16 horas para a l.a
turma e das 16 às 17 horas para
a 2^ turma. Não são exigidos
diplomas ou documentos especiais para a inscrição e serão
fornecidos certificados àqueles
que freqüentarem o curso com
assiduidade.
A Legião Brasileira de Assistência ÍLBA), fará entrega, ao
término do curso, de bolsas com
material para o atendimento de
casos de urgência e primeiros
socorros

COMUNICAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão,
leva ao conhecimento do público a relação de vacinaçõe Antiamarílica e Antitifoidica realizadas nesta cidade pela unidade de
apoio operação Osvalda Cruz no período compreendido entre 14
a 24-5-73.
Antiamarílica
9.670
Antitifoidica
8.602
TOTAL 18.272
Imperatriz, 24 de maio de 1.973
Hélio José de Souza
Of. Gabinete

Esporte — Ainda hoje o Vitoria Sampaio no Campo Municipal Frei Epifânio centra o SAI.
Ocasionalmente abordado por este colupista o presidente do
SAI afirmou: O de fato Sampaio Correia estará em maus lençóis
se tudo estiver de acordo com planos de BERO.
—oOo—
Continua dando curso de arbitragem o árbitro, Nacor Arocha. Tudo de graça pela Liga Imperatrizense.
—oOo—
Geral — Nossos lideres Edis são muito originais, não sei
que com isso eles querem ganhar IBOPE do povo.
—oOo—
De parabéns o Clube Abelha de Ouro! A sua quadrilha estará de fato merecendo o incentivo do povó, pois sua organização é muito original.
—oOo—
Ainda bem que existe alguém que realmente trabalha para desenvolver Imperatriz. Bradesco às suas ordens.

Of. SUCAM/DTA-N.0 125/73
Em 29-05-73
Do: Chefe do Distrito 4-Imperatriz
Ao: Sr. Prefeito Municipal de Imperatriz-Ma.
Assunto: Agradecimento-Faz:
Senhor Prefeito:
Vemos através do presente, apresentar a V. Sia., os nossos
mais sinceros agradecimentos pelo apoio financeiro que esta Prefeitura nos deu, sem o qual dificilmente teríamos alcançado o êxito
que alcançamos quando da vacinação Anti-Amarílica e Antitifoidica
que efetuamos nêste Município.
Outrossim, queremos nessa oportunidade reinteirar nossos
protestos de estima e consideração
Atenciosamente
As. José Ribamar dos Santos Veiga
Chefe do Distrito 4 —- SUCAM
Realidade brasileira: Curso de Atualização
Aproveitando a presença do programou um curso de atuaProf. José Maria Munhoz da Ro- lização em estudos sobre procha que é membro da ADESG blemas brasileiros. Será especi(Associação dos Diplomados da
Escola Superior de Guerra), o almente dedicado aos líderes da
Campus Avançado de Imperatriz comunidade de Imperatriz.
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ESQUADRILHA
GAITA

ABERTA

DA FUMAÇA EM

Ao Jornal "O PROGRESSO'"
Nesta cidade
Presados Senhores,
Lendo o n9 152 dêsse jornal, datado de 01 de junho de 1973. )i na coluna do "COMENTANDO", de Jurívê de Macedo, a relação dos contadores legalizados nesta cidade, que, segundo a nota foi extraída de documento fornecido pela Delegacia do Conselho Regional de Contatrlidade.
Ciente de que desempenho minhas funções devidamente habilitado e
que meu escritório não é "arapuca", imediatamente procurei o representante
do Conselho nesta cidade, Sr. Salustiano Vieira da Silva, que verbalmente
esclareceu-me não haver a Delegacia do Conselho nesta Cidade expedido nenhum documento sôbre a situação dos contadores que aqui trabalham, o que
comprova, de saida, a falsidade da publicação. Adiantou-me ainda que nada
há na Delegacia que impeça o desempenho, legal de minha função, ainda
que temporariamente. Para isto, tenho em meu pod .r todo o processe de meu
registro nc 0Conselho Regional de Contabildade do Estado do Marannão, que
tomou o n. 1.562, bem como todos os recibos de pagamentos de anuidades,
documentos êstes a inteira disposição de quem queira verificá-los.
Admira-me, pôrtanto, que cm jornal da envergadura de "O Progressso" publique notas falsas em prejuízo daqueles que legalmente lutam pelo
progresso desta terra.
Na certeza de que a bem da verdade a nota será corrigida, aproveito
o ensejo para reiterar meus protestos de elevada estima e apreço.
Atenciosamente
José Maria Quari^uasl
EDITAL COM PRAZO DE 30 DIAS
O DR. JOSÉ DELFINO SIPAÜBA, JUIZ DE DIREITO DA
2.a VARA DA COMARCA DE IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO, NA FORMA DA LEI, ETC.
FAZ saber a todos quantos a este Edital com praso de (30) trinta
dias virem, que o porteiro dos: auditórios deste Juizo ou quem suas vezes
fizer, trará ao público pregão de venda e arrerratação a quem der o maior
lance, oferecer sobre a avaliação, no dia 27 (vinte e sete) de Junho próximo do corrente ano, dos bens penhorados a Mariano Guarilha. no executivo que por este Juízo lhe move Acrisio Xavier da Costa, a saber: benfeitorias constantes de (200) duzentos metros dé frete e mil e oitocentos (1800)
ditos de fundoe, com diversas fruteiras, 5 (cinco I alqueires de capim, limitando-se à diaita com o sitio do Sr. Luisinho de Tal e à esquerda com D.
Benedita de Tal, frente para o poente e fundos para o cascente, uma casa
dentroda mesma área com (8) oito metros de frente com'12) doze ditos de
fundos, coberfe de telhas, pasedes de taipa, tudo de madeira, piso de cimento, com i8l oito compartimentos e '31 três portas de fundo, encravados
em terras de propriedade do Governo Federal, cujas benfeitorias foram penhoradas a Mariano Guarilha. as quais são terras pertencentes à Federação,
que serão vendidas as referidas benfeitorias a quem maior lance ofertar,
ficando distante desta cidade, cento e quatorze [114) quilômetros no lugar
denominado Alto Bonito no Cajuapara e avaliadas todas as benfeitarias em
Cr$ 5.000,0" (cinco mil cruzeiros). E para que chego a noticia a todos que
os queiram arrematar, se passou o seguinte que será publicado por tres
(3) vezes em "O Progresso" e fixado na porta do Furum de acordo com a
Lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos
trinta do mes de maio do ano de mil novecentos 9« setenta e tres. Eu Maria
das Graças Bandeira Escrevente Subistituta do 2 Oficio escrevi.
Dr. José Delfino Sipaúba
Juiz de Direito da 29 Vara

HOSPITAL
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Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone
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Vantagens da SERME:

IMPERATRIZ
Como parte das comemorações do 1.° Centenário de Santos Dumont, Imperatriz assistirá no dia 1.° de agosto vindouro
a uma exibição da famosa esquadrilha da Fumaça da Força
Aérea Brasileira. Na mesma, haverá sobre a cidade uma demonstração de saltos de paraquedistas do Exército. A Comissão Estadual para o primeiro Centenário de Santos Dumont foi criada por ato do Gov. Pedro Neiva atendendo a solicitação do
Brigadeiro do ar Paulo Salema
Garçâo Ribeiro. Tem como presidente no Maranhão o Gal.
Colares Moreira O programa
das festividades no Maranhão
foi elaborado pela Comissão de
acordo com o Cél. Aviador Assis Lopes e terá seu inicio no
próximo dia 20 de julho.
A divulgação das festividades
está sendo feita em Imperatriz
pelos Lions Clube São LuisCentro e Gonçalves Dias cuja
alta direção estiveram em Imperatriz para a instalação do
Lions Clube local.
O calendário dessas comemorações foi trazido a O PROGRESSO pelo Cél. Euripedes
Bernardino Bezerra.

•f Agradecimento
A familia Viana agradece sensibilizada aos amigos, parentes
e conhecidos o apoio e a solidariedade que lhes dispensaram
no momento doloroso em que
perderam sua estremosa filha e
querida irmã ADENICE VIANA,
assim como aos abnegados médicos pelos esforços empenhados.

RAIMUNDO
—

Imperatriz-Maranhão

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural
0 MAIS BEM EQUIPADO H0SPITALR PARTÍCULA DO INTERIOR 00 ESTADO
Ralo X — Oxigênio — Banco de sangue —
LABORATÓRIO UE ANÁLISES CLÍNAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aqulno Noleto,
Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecologia—Traumatologia-Ortopedia — Dermatologia - Peoiatria—línica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos.
PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia

Sú de-Seguránça-V ida
Diversão

e Prêmio

SOCIEDADE MARANHENSE DE SERVIÇOS
MÉDICOS
SAUDí?
Assistência Médica; Serviços profissionais.
Assistência Hospitalar; Pediatria, Partos. Cirurgia de Urgência,
exames de laboratórios e radiografias.
Assistência Dentária; exame odontologico inicial, exodontia (extrações) obturaç&o provisória, obturação plastica, restauração
a amalgaraa, odonto-pediatria, aplicacáo de Iiurêto, periodontia
tartarotomia, limpeza de dentes e HaIO X.
SEGURANÇA
Assistência Jurídica; Serviços profissionais.
'
Assistência Social; Serviços profissionais.
DIVERSÃO
Com a sua carteira de Sócio você e seus dependentes legais tem
acesso ao CLUBE DE AMPO da SERME. situado na estrada de
Sáo José de Ribamar km 11. Logo após a Quimicanorte.
VIDA
Auxilio funeral para o socio 0$ 13.000,00
Auxilio funeral para a Esposa ou omoanheira Cr$ 1.500,00
Na SERME você escolhe o médico de sua preferência e é atendll do no seu consultório particular.
Desconto de 5% na compra de qualquer medicamento nas farmácias uE^TRaL mediante apresentação da carteira de socio.
Pense na saúde Elaé a maior riqueza que temos!
Evite emergêncial Procure em tempo a SnKMtí
Adquira o direito de ter saúde!
^om a SERME nem a morte lhe assusta!
PRÊMIO
Associando-se a SERME você ganha inteiramente grátis um lote com 10 x 30
Procure os nossos Escritórios à Av. Getulio Vargas 1344 Fone 135
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Até aqui ainia não foi encontrado o assassino do gerente da fazenda
"Pindaré" de propriedade da firma
União Agro-Pastoril S.A., do Grupo
Vale, de Goiânia. Como se sabe, o
gerente da fazenda, Geraldo, e seu
companheiro de viagem, Levi Guerreiro, foram encontrados mortos nas
proximidades daquela fazenda cravados de balas de revólver 38. E a
única pista existente que poderia esclarecer o crime perdeu-se com o
desaparecimento dt um homem que
momentos antes dos disparos ouvi-

os

crimes

dos na séde da fazenda pedira a Geraldo qve o levasse num jipe até
um local próximo para onde seguiam
o administrados da Pindaré e seu
amigo Guerreiro. A polícia somente
veio tomar conhecimento do crime
quando decorridas mais de 20 horas
dos disparos; mobilizou os recursos
possíveis para a captura do criminoso mas nada conseguiu até o momento a não ser a detenção de suspeitos para averiguação. Supõe-se
que o móvel do Crime seja alguma
inimizade adquirida por Geraldo no

de

Píndaré

seu mister de administrador da propriedade, quando era obrigado a tomar providência na polícia contra
elementos que perturbavam seu trabalho. Houve deles que inclusive
chegaram à sede da fazenda e danificaram a tiros e golpes de machado
a placa indicadora da sede da fazenda que tem seu projeto aprovado
pela SUDAM.
A DOR DE LÜCIA
Na noite de sábado para domingo
Lúcia Aparecida desfilava na pas-

sarela do Juçara Clube concorrendo
ao titulo de Miss Imperatriz. Classificou-se em 2.° lugar, sob aplausos
do grande público presente, na 3^
feira a alegria de Lúcia transformava-se em pranto quando recebeu no
colégio em que testudava a noticia
de que seu pai, " Geraldo, fora assassinado.
Os corpos de Geraldo e Levi foram conduzidos pelo Sr. Nelson Vale
para Uberlândia e Goiânia respectivamente.

VEREADOR ADERE
COLUNA

DO

VIDIGAL

Ainda na pauta a palavra fraude. Declsõs últimas do TRE
inerentes ao nada santo epsódio eleitoral de Santa Inês mantêm
a revisão; adiam por 60 dias o seu início; excluem do processo
o eleitorado já revisado ou inscrito até 1970 que fica, assim, sujeito apenas à correição; alteram o piazo da revisão para até 30
dias,.após o que o Tribunal reexaminará novamente o processo para
efeitos de fixação dos prazos nos demais municípios e reduzem para 1 o número de juizes para a tarefa. Antes, sabia-se que seriam 2. O Deputado Nagib Haikel acha que agora assim podei á
localizar e transportar até à presença do Juiz os eleitores que se
supõe fantasmas. No seu entender, a revisão deverá reduzir no máximo uns 600. Já o Deputado Luis Rocha acha que a revisão vai
provar que houve fraude na eleição municipal e calcula a queda
de uns três mil eleitores que o processo vai acabar provando não
existirem, de fato. Ambos aplaudem as intenções saneadoras do
TRE. Os observadores, e entre alguns os próprios colegas dos
senhores Luis Rocha e Nagib Haikel, admitem, por sua vês, que
a revisão não apenas comprovará a fraude mas deverá decretar
grandes baixas no eleitorado de santa Inês.
DE MEU CADERNINHO
Já esta acertado entre o Ministro Reis Velos e o Governador
Pedro Neiva de Santana o esquema de execução do programa de
apoio ao Maranhão que será beneficiado no biênio 73/74 com investimentos da ordem de 248 milhões de cruzeiros para a ocupação produtiva da pré-amazônia e desenvolvimento das regiões do
cerrado e chapões-leste.
O General Colares Moreira, designado pelo Govenador para
presidir à Comissão do Centenário de Santos Dumont, reune-se
diariamente no Palácio com o Chefe da Casa Civil, Prof. Mário Meireles.
Os políticos lembram vez em quando, através da imprensa,
que há um instituto chamado imunidade parlamentar. O que de
imprensa precisam dizer aos políticos é que igualmente se lembrem que há um instituto chamado liberdade de imprensa. Que
há que ser exercida, notadamente quando para veiculação de fatos
extremamente verdadeiros, óbvios e incontestávis.
Pensamento da Semana: "Quem dorme no chão dificimente
cai da cama".
EM CONSTRUÇÃO

O

PRÉDIO

DA

UNIÃO FRTERNIDADE DE IMPERATRIZ
Em f?se de acabamento o le pavimento da União Fraternidade Imperatriz com 206 me, no restante dos
10.600m2 farão uma loja. piscina, desaguando no igarapé do CHIQUINHO e salas de aulas para os filhos
dos associados e outros
No ato da inauguração, hose às
21,00 horas, haverá festejo de São
João com a tradicional brincadeira
da quadrilha se repetindo nos dias

24 e 29 com o sanfoneiro CAFÉ,
o melhor da região tocanrina, enquanto que a organização ficará a cargo
do Clube Abelha de Ouro.
Por outro lado, a União Fraternidade Imperatriz mddará de venerança. tendo a se empossar o seu novo
venerável com respectivos vigilantes:
José wellingten Andrade e Silva,
Francisco Soares Filho e Manoel Nogueira respetivamente como 2.° vig.
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Cada um se promove como pode. O vereador Fritas
Filho agora descobriu o mapa da mina e está apresentando
a três por dois projetos de concessão de títulos de cidadania imperatrizense. Primeiramente, o escolhido foi o jornalista Sebastião Negreiros; agora a lista é tripla; Presidente Médici, Desembargador Moacir Sipaúba e o presidente da TELIMSA, Pedro Américo Gomes. Haja papel pa
ra fazer diplomas.
☆
Castigar o preso, quando êle merece, ainda vai. Mas
castigar o juiz, o promotor, os advogados eo Conselho de
Sentença está absolutamente errado. Cortando a refeição
que fornecia ao Tribunal do Juri a Prefeitura está fazendo todo êsse pessoal virar faquir; passar fome até o final
do julgamento. Dizem que não há verba para o boião.
☆
Parabéns à Liga Esportiva Imperatriz pela programação esportiva que vem desenvolvendo, fazendo aparecer no
cenário estadual o futebol imperatrizense. Assim é que se
começa e é por êsse caminho que chegaremos à disputa do
campeonato estadual. A propósito as emissoras de São Luis que transmitiam do Estádio Frei Epifânio ressaltaram
que o piso do nosso campo de futebol é bastante superior ao do Nhozinho Santos, o melhor estádio da capital.
☆
E a água cadê? — A água mais cara é aquela que se
paga sem beber.
☆
A propótito disseram-me que o abastecimento de água só Será normalizado em Imperatriz e o Corinthians só
será campeão em São Paulo no dia em que o prof. Rubens
Lima deixar de usar tamancos, o que é muito improvável.
☆
Informação de um observador político: a ARENA local está tendo mais alas do que as Escolas de Samba
do Rio,
☆
Essa eu assisti: um vereador na Av. Getúlio Vargas
anotando placas de táxis para, diz êle, "cobrar uma gratificação'" aos motoristas que estacionavam para apanhar passageiros num trecho não interditado em que trabalhadores enchiam de barro, pintavam de preto e cobriam
com areia os buracos encrontrados. Vereador no Trânsito,
para mim é novidade ma de in Imperatriz
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GnGLISELOmOPHHTE
Em reunião com a alta
direção da ARENA o Presidente Médici recomendou a
indicação à Convenção Nacional partidária do nome do
Gal. Ernesto Geisel para a
presidência do Brasil no próximo pleito que processará
atavés do Colégio Eleitoral
já regulamedtado.
O General Geisel, exerce
presentementea a Presidênda Petrobás e é irmão do atual ministro do Exército,
Orlando Geisel.
ANIVERSÁRIOS
Completou dia 16, 48 primaveras
o nosso pároco Frei Rogério, todas
ar associações parabenizaram-no.
Dia 18, em Carolina, aniverseriou
o nosso Bispo D Marcellno.
Da redação nossos votos de felicidades.

- Materiais

para

Construção

Tintas Ypiranga
Serras Braçais e Golpeões
Motores Monofasico e Trifasico
Bombas Hidráulicas
Material Elétrico
Maquinas para Ração

Revendedor
n.

Arena-1 de João Lisboa, afir
mou que, daqui há uns poucas
dias mais, outros dois elementos que apoiam Nestor da A-2
aderirão ao partido do prefeito.

Comentando

TIRAGEM

Canos Galvanizados e Plásticos
Ferro Redondo p/ construção
Azulej os# Cerâmica
Louça Sanitária
Material p/ Encanamento
Produto de Cimento Amianto
Forro de Pinho Eucatex

Av. Getulio Vargas

O vereador Antonio Vieira,
que apoiava a A-2 de João Lisboa, aderiu para a A-l ao lado
do prefeito Waldemar da Mota.
Ainda falando a esta reporum dos elementos da cúpula da
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