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De crime sem o cadaver a 

Cadaver sem o crime 

E agora?.. 
i 

Foi por demais farto o noti- 
ciário nacional e até da impren- 
sa estrangeira sôbre o chamado 
' Advogado do Diabo", Leopoldo 
Heitor, três vêzes levado a júri 
e finalmente absolvido da acu- 
sação do crime de homicidio na 
pessoa da ex-bailarina e rica se- 
nhora Danna de Teffé. 

Julgado inocente e decorridos 
os prazos de recurso contra a 
decisão do júri, eis que uma bri- 
ga entre Leopoldo e Vera Re- 
gina, sua ex-mulher, e o seu em- 
pregado Targiano, reacende 
com grandes labaredas a foguei- 
ra da acusação: Leopoldo matou 
Danna. Verinha tem uma fita 
magnética coma gravação de 
uma palestra em que Leopoldo 
confirma o crime. Targiano foi 
mais longe e levou a policia 
até o local onde Danna teria 
sido enterrada, com a ajuda 
dêle denunciante. Ninguém viu 
o cadáver mas a policia afirma 
que encontrou o esqueleto a 
que faltam a cabeça e a mão 
direita. O pióprio Leopoldo 
Heitor — que está desaparecido 
— deu uma entrevista à im- 
prensa em que ironiza o en- 
contro da ossada, chamando a- 
teação inclusive para a noticia 
de que junto com os ossos a 
policia encontrou um lenço 
branco e um par de meias que 
evidentemente não poderiam 
resistir à ação do tempo, de- 
pois de tantos anos da suposta 
mortede Danna. 

"Santa Lúcia" instala 

Centro Oftal- 

mológico 

A cidade dispõe hoje do 
mais bem equipado Centro 
Oftalmológico da região to- 
cantina, quiçá da faixa Goiâ- 
nia - Belém. 

A Casa de Saúde Santa Lú- 
cia, visitada pela reportagem, 
instalou agora moderníssimos 
aparelhos de fabricação 
Bausch & Lomb que permi- 
tem n cãapenas um exame a- 
curado mas também a própria 
cirurgia oftálmica, só feita até 
enfão nos grandes centros mé- 
dicos. 

Entre a aparelhagem cons- 
tam as lentes de refração que 
permitem a máxima correção 
do exame, projetores e a 
"Lâmpada de Fenda" que 
permite diagnosticara "cata- 
rata" o glaucoma e a lesão 
córnea. 

Ambos os médicos daquela 
Casa de Saúde têm curso de 
especialização oftalmológica; 
e enquanto o Dr. Antonio Es- 
córcio se dedica mais^à parte 
clínica, cabe ao Dr. Augusto 
Quiroga a parte cirúrgica 
nesse importante campo da 
medicina. 

A instalação dessa apare- 
lhagem de custo elevadíssimo, 
é mais uma demonstração de 
quanto a iniciativa privada faz 
por Imperatriz, atraindo para 
nossa urbe a sempre crescente 
atenção regional. 

De parabéns, pois, a Casa 
de Saúde Santa Lúcia. 

Para melhor sal da noticia, 
já se divulga que Verinha — ex- 
mulher do Advogado do Diabo 
— fêz a denuncia por ciúmes 
já que se viu abondonada por 

Leopoldo, agora vivendo com 
uma garota de 18 anos. A pró- 
pria Verinha, por sua vêz,vive 

atualmente com outro advoga- 
do — Renato Reis — o qual, diz 
a imprensa, é um investigador 
com indentidade disfarçada, ami- 

go do promotor que acusou Leo- 
poldo. Sua ligação com Veri- 
nha foi puramente profissional, 
explorando o ódio da mulher 

contra Leopoldo para a desco- 
berta sensacional. 

Em resumo, porém, Leopoldo 
Heitor não mais poderá ser jul- 
gado pela morte de Danna de 
Teffé, vez que já foi considera- 
do inocente e a revisão de pro- 
cesso não é permitida à acusa- 
ção. Mas Verinha e Targiano 
já não estão livres de um pro- 
cesso, pela ocultação do crime, 
enquanto o próprio Leopoldo 
poderá ser acusado da "morte 
de uma pessoa não identificada" 
pois para Lei mesmo que êle 
tenha assassinado alguém êsse 
alguém não pode ser Danna. 

Çovênio Estado-Munlcipio 

Construirá a "Coquelândia-CIDA" 

Regressando de sua via- 
gem a S. Luis o Prefeito Re- 
nato Moreira prestou à re- 
portagem a seguinte infor- 
mação: 

— A Secretaria de Viação 
e Obras Públicas do Estado 
criou agora a Cia. de Desen- 
volvimento Rodoviário do 
Maranhão — CODERMA — 
nos mesmos moldes do De- 
partamento de Estradas de 
Rodagem de Goiás e com o 
mesmo objetivo, qual seja o 
da construção de rodovias 
em todo o território estadual. 

Conhecedor disso o Chefe 
do Executivo de Imperatriz 
já iniciou entendimentos com 
o nôvo Órgão, ficando de já 
acertada a assinatura de um 
Convênio para a construção 
iniciada ainda em 1.971 da 
rodovia que ligará os povoa- 

dos Coquelândia — São Fé- 
lix — Petrolina — Entronca- 
mento da Cida. Essa rodovia 
será aliás o primeiro trabalho 
do CODERMA cujo Diretor, 
Dr. Luiz Raimundo, já está 
na Guanabara para adquirir 
a patrulha rodoviária da re 
cém-criada entidade gover- 
namental. 

Para a construção dessa 
importante rodovia o Convê- 
nio fixará a participação mas 
despesas da União, do Esta- 
do e do Municipio. Êste últi- 
mo empenhará na obra a sua 
cota do Fundo Rodoviário e 
mais uma porcentagem de 
outra verba. 

Também é pensamento da 
Prefeitura um outro Convê- 
nio para a estrada que parte 
do Trêcho-Seco, próximo à 
Cida, rumo direto aos Frades. 

Candidato - Oferece-se 

Para conhecimento dos e- 
leitores em busca de candi- 
datos, transcrevemos aqui a 
carta dirigida ao Gov. Pedro 
Neiva de Santana pelo cida- 
dão Júlio Nascimento, que se 
diz professor e candidato à 
presidência da República: 

"Com Deus pela liberdade", 
o Professor Júlio Nascimen- 
to volta à sua jornada polí- 
tica articulando seu nome na 
justa fé da apreciação do Sr. 
Presidente da República, a 
fim de ser indicado seu no- 
me na lista dos candidatos 
à Presidência da República 
na próxima eleição indireta 
pelo Congresso Nacional. Vis- 
to que já fui candidato a De- 
putado Federal, Governador 
da Guanabara, Senador da 
Republica e baseado em que 
já tentei os cargos públicos 
do País, porém nada conse- 
gui, por que os dirigentes 
dos partidos não querem re- 
conhecer os direitos funda- 
mentais do ser humano, con- 
forme a imprensa brasileira 
já publicou todos os fatos do 

Em sessão no Senado Fe- 
deral, o Senador Eurico Re- 
sende, vice-lider governista 
naquela Casa, assim se ex- 
pressou em aparte ao eme- 
debista Ruy Carneiro: 

"Juscelino Kubitschek, re- 
almente grandes serviços 
prestrou ao Brasil, porque 
participou, vigorosamente, 
da primeira arrancada eco- 
nômica em favor da integra- 
ção nacional com a constru- 
ção de Brasilia e fêz com 

que o Brasil abondonasse ou 
fôsse abandonando, aos pou- 
cos, a preguiçosa contempla- 
ção atlântica, para se encon- 
trar com o Brasil caboclo, 
com o Brasil Autentico, com 
o Brasil cipó, criando aqui as 
condições necessárias ao 
grande pólo econômico dêste 
país que Deus fêz tão grande 
para que seus filhos não pu- 
dessem cometer a injustiça 
de i.omá-la pequeno". 

AulaInauguraldo Curso de Administração 

Em consonância ao progra- 
mado pela Fundação Educa- 
cional Marechal Eurico Gas- 
par Dutra para o corrente 
âno, e confirmando noticias 
de nossas edições anteriores, 
na noite do úítimo dia 14, na 
Escola Técnica de Imperatriz 
foi instalado o Curso de Ad- 
ministração através de aula 
inaugural proferida pelo dr. 
José de Ribamar Fiquene, 
substituindo ao emérito edu- 
cador prof. Luiz de Moraes 
Rêgo, Secretário de Estado de 
Educação e Cultura que, con- 
vidado especialmente para à 
solenidade, não poude vir a 
Smperetriz face aos inúmeros 

compromissos da sua Pasta. 
Como sempre a oratória e a 

eloqüência do dr. José de Ri- 
bamar Fiquene se fizeram 
presentes, o que torna desne- 
cessário afirmar o êxito da 
cerimônia. O curso terá a du- 
ração de um ano, pontifican- 
do a técnica de par com a 
teoria e a prática para me- 
lhor assimilação dos matricu- 
lados que obrigatoriamente, 
já possuem o diploma de con- 
tadores. Mais uma vitória da 
Fundação em Imperatriz ra- 
zão pela qual parabenizamo- 
la com nossos apláusos me/e- 
cidos. 

Em Itaguatins 

flinericanos Explorarão Garimpos 

Há bem poucos dias passou 
por imperatriz um barco-mo- 
tor-penta conduzindo máqui- 
nas e acessórios para servi- 
ços de garimpagem. Satisfa- 
zendo nossa curiosidade, fo- 
mos informados que perten- 
ciam a uma firma americana, 
sediada em Ipixuna, no Esta- 
do do Pará, que estaria trans- 
ferindo parte de seu maqui- 
ánrio para a Cidade de Ita- 
guatins, onde iria proceder, 
em breve trabalho de pes- 
quisa e de subsequente ex- 
tração de diamantes em áreas 

famoso JN, resolvi candida- 
tar-se à Presidência da Re- 
pública, na esperança do alto 
espírito de justiça do Presi- 
dente Médici em me apoiar à 
sua sucessão, na esperança 
de ser justo em seus direitos 
constitucionais." 

Exposição 

ganha terreno 

Com a aprovação da Câma- 
ra Municipal, foi doado para 
a instalação definitiva do Par- 
que da Exposição Agro-Pe- 
cuária de Imperatriz o ter- 
reno localizado no bairro do 
Bacurí, na estrada do Cumarú. 

Sabe-se que a doação do 
terreno é condição indispen- 
sável para o auxílio governa- 
mental à Exposição, daí o em- 

penho dos promotores da Fei- 
ra e a bôa vontade do Exe- 
cutivo e do Legislativo na es- 
colha e cessão do terreno. 

Jurivê de Macêdo 

Hoje é d!a de íesías para nós, de 
"O PROGRESSO". Está aniversari- 
ando Jurivê de Macêdo, nosso Reda- 
tor-chefe. Amigo e companheiro das 
horas difíceis e do labor cotidiano, 
Jurivê é para nós um exemplo e 
um estímulo. Modesto, queria ocul- 
tar a data para, na simplicidade que 
o caracteriza, mante-la esquecida e 
evitando, assim, as demonstrações 
de apreço e de admiração que lhe 
tributamos. Descobrimos em tempo 
a artimanha imposta pela modéstia 
pessoal que lhe disfarça a vida vol- 
tada ao bem comum. E aqui está a 
noticia. Aqui está a nossa homena- 
gem. Aqui, também, externamos to- 
da a grande, sincera e fraterna ami- 
zade qne no: merece JURIVÊ DE 
MACÊDO. Parabéns amigo, compa- 
nheiro e irmão de ideal 

Material da 

CEM A R Aguar- 

da Passagem 

Estamos seguramente in- 
formados que grande parte 
do material destinado à ins- 
talação da rêde elétrica de 
Imperatriz encontra-se pron- 
ta para embarque para esta 
cidade, o que ainda não a- 
conteceu pela dificuldade 
de passagem pela precária 
rodovia que liga este região 
à capital. 

dali, onde em épocas passa- 
das já tinham sido explora- 
das com êxito. A firma em 
questão vem, de longas da- 
tas, trabalhando no Pa- 
rá, na região conhecida por 
Ananaquára, municipio de 
Itupiranga. 

PÕRTO FLUVIAL ENCERRADA 
A CONCORRÊNCIA 

A 9a. Diretoria, em Goiás, 
do Departamento Nacional de 
Portos, Rios e Vias Navegá- 
veis informou ao prefeito mu- 
nicipal de Imperatriz que dês- 
de o último dia 10 estão en- 
cerrados os recebimentos de 
propostas para a construção 
do porto fluvial desta cidade. 

O Nôvo Prefeito 

de MARABÁ 

Ouvimos pela "Li b er ai", 
através do programa Elói San- 
tos, assessor de imprensa do 
governo paraense, a notícia 
da nomeação pelo Governa- 
dor Fernando Guilhon do ca- 
pitão Elmano de Moura Melo 
para o cargo de Prefeito de 
Marabá, município conside- 
rado integrante da faixa de 
segurança nacional, o novo 
prefeito, que teve sua indi- 
cação aprovada pelo presi- 
dente Mediei, tomou posse 
em Belém na presença de al- 
tas personalidades da admi- 
nistração estadual em data 
de 13 de maio e avionando, no 
dia seguinte, para a "terra 
dos castanhais" acompanha- 
do do dr. Joaquim Souza, Se- 
cretário do Interior e Justiça, 
onde lhe foi transmitido o 
o cargo por quem vinha as- 
sumindo em caráter interi- 
namente. O capitão Elmano 
de Moura Mélo tempos atraz 
exercera as funções de In- 
terventor de Santarém na- 
quele Estado. 
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mosaicos literários 

MAIO 

(De: José de Ribamar Fiquene, da Academia Li- 
terária de Presidente Dutra.) 

Chegou maio trazendo nas rodas do vento um pensamen- 
to novo. Novo de flores e novo de amor. 

Os outros mêses são idênticos no calendário do destino. Fn- 
trementes, maio se sublimou pela letra inicial de mãe, consa- 
grando-a na festa do coração da humanidade. 

Senti no soriso de mãe a brandura e a carícia, promana- 
das do amor. 

Senti nas lágrimas de mãe a profundidade do sofrimento, 
envolvido em flores. 

Então, maio, flores, amor e mãe são a objetividade do sen- 
so emociona] da vida humana. 

Flor Mulher 

AUTOR DESCONHECIDO 

A natureza mãe tàmbém se alegra, 

Vendo que sua filha está em festa. 
A natureza lindí, a flôr mulher; 
A natureza mãe, que hoje canta 
e tem nos braços a esperança: 

a sua filha flôr mulher. 
Pois eu, teu neto, oh, natureza, 
quero render graças à beleza. 
Da tua filha, flôr mulher. 

E com êstes versos que a ti dedico, 
mais uma vez, peço, imploro, suplico, 

transborda de flores, amores, êste dia 
que é dedicado a tua filha, 
a mais linda das flores: 
a MÃE,a flôr mulher/ 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes Amorim — Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL — CIRUQIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195— Imperatriz—Maranhão 

"O oito de Maio" 

ComeniorailooliailaVjlóría" 

Em todo o território nacional 
fôram realizadas cerimônias a- 
lusivas à data de ontem, 8 de 
maio, que assinala o "Dia da 
Vitória" com a rendição incon- 
dicional da Alemanha nazista 
aos Aliados, em 1945, dando per 
finda a 2a. Guerra Mundial ini- 
ciada em 1937. 

Nas diversas capitais brasilei- 
ras o acontecimento foi come- 
morado condignamente, especi- 

VENDE-SE OU ALUGA-SE 

Magnífico salão situado na 
ma Godofredo Viana n0 

624 esquina da Travessa 
Magalhães de Almeida, nes- 
ta cidade. A tratar na Tra- 
vessa Magalhães de Almei- 
da 140 ou pelo telefone 461 

(4-4/23-5-71) 

almente, pela Associação dos ex- 
combatentes que integraram 
a nossa FEB, de tão legendária 
figura nos campos de guerra 
europeus, assim como pelas 
altas autoridades que deposita- 
ram coroas no túmulo-símbolo 
do "Soldado Desconhecida", ce- 
rimônia esta que. em Brasília, 
foi efetivada pelo próprio pre- 
sidente Médici. 

Morreu dona Júlia 

Faleceu em Belo Horizonte, 
aos 97 anos de idade, a mãe 
do ex-presidente J. K., a se- 
hhora Júlia Kubitschek. O 
criador de Brasília foi chama- 
do às pressas do Rio de Ja- 
neiro, onde reside; para es- 
tar ao lado de sua velha mãe 
na derradeira hora terrena. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1.219 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 — 

' LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDIlO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Analista Joberval Lobato de Souza 

Cirurgia do Tórax — Abdomem— Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia Ortopedia 
— Dermatologia—Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos oihos e receituario de oculos 

PLANTÃO PERANENTE — As 24 horas do dia 

Ação e Reação 

— Revolução é mudança re- 
pentina e radical das institui- 
ções fundamentais do Estado 
ou da sociedade, realizada á 
força. É processo social que 
opera discontinuidade e mu- 
danças de tradições. É tam 
bém recomposição, desinte- 
gração e reintegração das 
camadas sociais em novo ti- 
po de estratificaçâo. 

Partindo do princípio de que 
a Revolução de 64 é um mo- 
vimento filosófico em ação a 
longo prazo, fatalmente se 
desfrontará com movimentos 
de reação. E quanto maior o 
seu campo de ação e os se- 
tores atingidos, mais reação 
provocará. Até se impor afi- 
nal, e firmar equilíbrio e su- 
premacia, então terá atingi- 
do o nível ideal: — evolução 
política, social e econômica. 

Não resta dúvida que no 
momento vivemos a evolução 
do nosso plano político. De- 
feituoso de princípio, é obvio 
que agora, sofra os correti- 
vos necessários ao seu com- 
pleto ajustamento ao conjun- 
to social. A passada situação 
política, não correspondia e 
fazia vista larga ás necessi- 
dades mais imediatas do pôvo, 
nem atendia á demanda das 
exigências do progresso em 
plena fase de expansão. Fun- 
cionava apenas como caixa 
de suprimento aos grupos po- 
líticos dominantes, que flu- 
tuavam ao sabôr da ambição 
e dos interesses personalistas 
dos chefes políticos, debili- 
tando assim o organismo do 
regiriíe. 

Daí a pressão que sofre no 
momento, e cujo objetivo é 
sua nulidade ou total modifi- 
cação. A luta que se trava 
vai prosseguir até se atingir 
e conseguir, a completa re- 
forma do sistema e requisi- 
tos morais da estrutura po- 
lítica municipalista, base que 
é. do conjunto político na- 
cional. 

Entendem os militares res- 
ponsáveis pela Revolução de 
64, que administração pública 
é expoente da capacidade po- 
lítica do conjunto social, e 

M. M. 

nunca previlégio de indiví- 
duos ou de grupos. Daí a vi- 
vência do atual campo de lu- 
ta, onde a filosofia revolucio- 
nária, com a fôrça do seu 
idealismo e dos princípios de 
que é constituída: pulverisa 
paulatina e progressivamen- 
te, o baluarte outrora inata- 
cável, do interesse e do per- 
sonalismo* político profissio- 
nal. 

Não resta dúvida de que a 
luta é ardua e cansativa, e 
poucos são seus combaten- 
tes. E dia a dia, mais se agra- 
va e se aprofunda, pois além 
de se travar entre valores an- 
tagônicos, opostos são seus 
objetivos. 

É uma caminhada longa, a 
ser vencida por etapas, graus 
e escalas. E estas escalas po- 
dem subir ou descer. Se a es- 
cala fôr realizada no sentido 
do respeito e garantia ás leis; 
do aperfeiçoamento social e 
político, e do fortalecimento 
e expansão econômica; será 
uma evolução progressiva, 
positiva. Se porém se desen- 
volver contrariando estes 
princípios, será regressiva, 
negativa, 

XXX 

Por diversas vezes estas 
colunas criticaram os hábitos 
políticos marabaenses, apon- 
tando alguns dos erros da sua 
estrutura. Apezar da posição 
assumida,— confessamos boje 
e aqui,— que nunca demos 
o menor crédito de que um 
dia estes males seriam sanea- 
dos. E isto porque alem de 
serem a repetição periódica 
de um mal cronico, era tam- 
bém a sintomática em têrmos 
de cruzeiros, girando em tor- 
no do valor economico do 
indivíduo bem situado nos ne- 
gócios da Castanha do Pará, 
o "abre-te sésamo" da admi- 
nistração e política mara- 
baense. 

XX X 

Na semana passada a Polí- 
cia Federal esteve em Mara- 
bá, apurando fatos referen- 
tes a fraude eleitoral ocor- 
rida em novembro do ano 
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próximo passado, na 23a Zo- 
na eleitoral do Pará. Logo o 
processo ficou maçndo com 
muitos depoimentos. Espera- 
se que as provas surjam ro- 
bustas e abundantes, apon- 
tando os responsáveis por es- 
te delito eleitoral. 

Talvez a delonga costumei- 
ra dos inquéritos, prejudi- 
cada mais pela ausência vo- 
luntária de alguns indigita- 
dos, faça com que nada ocor- 
ra ainda no presente perío- 
do legislativo. Mas uma 
advertência é certa: — JNas 
próximas eleições, nenhum 
político vai correr de corpo 
aberto, fraudando urnas e vo- 
tos. Ainda estará recente a 
lembrança dos vexames so- 
fridos por alguns dos impli- 
cados, que foram obrigados 
a admitir o |êrro cometido e 
aceitar como justa as penas 
que haverão de vir. Também 
alguns dos políticos envolvi- 
dos, é possível que naquela 
época sintam suas pretensões 
prejudicadas, e sejam força- 
dos a dizer adeus ás lides 
políticas. 

Auto Peças Anhangüera 

Praça Lino Teixeira — Entroncamento —Fone 2 70 

C G C. 06149363 — Inscrição Estadual 150053080 - Imperatriz - Maranhão 

peças e acessórios em geral para veIcülos: — Willys—Chevrolet — Mercedes — Volkswagen — Ford 

Cortezia e boa vontade a serviço dos Motoristas e Proprietários de Veiculos 
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Focalizando o esporte local 

Torneio "Cidade de Imperatriz" 

Súmula da 7§ Rodada 

Dia 9/5/71 
19 jogo (preliminar) — Tiradentes x 

União. 
Juix: João Marinho (bom) 
Vencedor: União, 1x0. 

29 jogo: Cruzeiro x Tocantins. 
Juiz: Samuel Gonçalves. 
Vencedor; Tiradentes, em virtu- 
de do Çruzfeiro não ter compa- 
recido. 

PRÓXIMA RODADA 
Dia 16/5/71 (hoje) 
Jogos: Preliminar, 14.30 horas — 
Imperatriz versus Cruzeiro. 
Principal, 16,30 horas—Renner x 
União. 

SAI O CRUZEIRO 
O Cruzeiro E. Clube desistiu das 

demais partidas do Torneio, por fal- 
ta de condições técnicas e discipli- 

nares, já qúe tem 5 elementos pu- 
nidos pela comissão, dentre os quais 
Renato e Pelé que não poderão mais 
participar do mesmo visto terem 
tentado agredir ao árbitro José 
Araújo. Não comparecêndo mais ao 
gramado para disputar as partidas 
programadas o, Cruzeiro somente 
acumulará, doravante, pontos perdi- 
dos. 

MAIS UMA RODADA NO FINAL 

Em virtude das transferencias das 
partidas Tocantins e Imperatriz (3? 

Rodada) e Fabril e Renner (6a Ro- 
dada, i a comissão decidiu fazê-las 
realizar no fim do torneio, com a 
ccmplementação de mais uma roda- 
da (a 12-. Rodada I, na data de 13 
de junho. Tocantins x Imperatriz 
farão a preliminar, enquanto Fabril 
e Renner jogarão na contenda de 
fundo. 

O VIL — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Qailômetro l daBR - 14 ~FoEie278—Imperatriz—Ma. 

CGC.06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142/053,006 

COV A.P do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ - MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulêjo, ferro,- cerâmica, metais, cimento, 
material elétrico, etc. 

Nossa visita ao "São RaimiiÉ" 

Estivemos visitando o Hos- 
pital S. Raimundo. Recebidos 
pelos seus diretores, drs. Rai- 
mundo e Ruth A quino Nolê- 
to, visitamos todas as depen- 
iencias daquéle nosocômio, 
correspondendo a nossa curio- 
sidade expectante, notada- 
mente o departamento de la- 
joratório que se encontra 
equipado com os mais mo- 
lernos aparêlhos que exige 
i técnica da pesquisa cientí- 
üca. Depois de agradável pa- 
estra com o dr. Nolêto e dra. 
Ruth, esta uma impressionan- 
;e figura humana, retiramo- 
ios impressionados com o que 
5 "São Raimundo" pode ofe- 
recer aos que o buscam, tudo 
jonquistado pelos hercúleos 
e próprios esforços de seus 

diretores que, segundo afir- 
mam, "retribuem o muito que 

têm recebido do nosso povo" 
ao reconhecer-lhes os méri- 

tos e a dedicação no sacer- 

dócio da medicina. 

Gaios 

ameaçados 

Colhemos em uma revista 
especializada em aves que 
"Vedete-Inra-IV-15" é o nome 
da super-galinha francesa, a- 
gora importada em grande 
quantidade pelos granjeiros 
brasileiros.—Vantagens: mui- 
to menor que a galinha co- 
mum, ela economiza 18 qui- 

los de ração em 18 mêses 

(tempo normal devida de uma 

reprodutora) e produz fran- 
gos avantajados. A. Vedete 
economiza também a produ- 
tividade dos gaios pois só um 

deles serve para 20 galinhas. 

O Instituto Nacional de Pes- 
quisa Agronômica da França 

negociou a exportação da Ve- 

dete para o Brasil. 
Comentário carioca:— com 

essa agora vai haver no Bra- 
sil a maior crise de desem- 
prêgo de gaios. 

PL ACAS? 

Quaisquer feitio ou material 

só na 

POLIPLACAS 

Utilidade pública 

Banco oferece financiamento 

O Banco de Desenvolvimento 
do Estado do Maranhão dirigiu 
oficio ao prefeito municipal pa- 
ra informar "que se encontra 
habilitado a prestar assistência 
técnica às emprêsas, a elaborar 
projetos de implantação e am- 
pliação, a financiar máquinas, 
construções, terrenos, equipa- 
mentos, veículos e capital de 
giro". 

O BDM pede ao prefeito a 
divulgação do interêsse daque- 

le estabelecimento em "servir á 
classe empresarial do munici- 
pio", ressalvando que no mo- 
mento não está financiando as 
indústrias de óleo, panificação, 
bebidas alcoólicas, fumos e pres- 
tação de serviços não indús- 
triais. 

Os empresários interressados 
poderão se dirigir à rua Nina 
Rodrigues n.^ 713, em S. Luiz, 
com suas propostas. 

Dia das Mães 

Comemorado no Colégio "Menino Jesus1 

Atendendo convite de sua 
Diretora Juracy Athaide Con- 
ceição, estivemos pela ma- 
nhã de domingo passado no 
Colégio "Menino Jesus", onde 
foi comemorado o "Dia das 
Mães". Obedecendo um pro- 
grama devéras interessante 
onda a figura materna era 
exaltada em particular, a so- 
lenidade, foi coroada de ple- 
no êxito dado o cunho agra- 
dável da homenagem, e bem 

representada pelos alunos da- 
quele estabelecimento, ao cum 
prirem rigorosamente seus 
papeis elaborados pela dire- 
ção e corpo docente. Envia- 
mos ao "Menino Jesus" nos- 
sa palavra de estimulo, agra- 
decendo os momentos que 
nos reservou para, também, 

comungar dessa festividade 
de dedicação às mães de to- 
do mundo. 

AGENCIAS: 

São Paulo - Rio - B. Horizonte - Goiânia - Bra- 

sília - Gberlandia - Uberaba - Anápolis e tam- 

bém em IMPERATRIZ 

Expresso Mineiro Ltda. 

Av. Getúlio Vargas, 585 — Fone 341 

Polícia Federal em Itupiranga, Pará 

Ex-Prefeito foragido 

Colhida em fonte fidédigna chegou ao nosso conheci- 
mento que a Polícia Federal, representada por 2 oficiais 
do Exército, esteve no Município de Itupiranga, Estado do 
Pará, apurando fatos relacionados com fráude eleitoral 
envolvendo nomes da política local. Fomos informados 
ainda que o ex-prefeito João Brasil Monteiro encontra-se 
foragido, a fim de não prestar esclarecimentos aos ho- 
mens da PF que, por sua vez, diligenciam para encon- 
tra-lo e chama-lo à responsabilidade. 

HRMHZEM 

TECIDOS E ELETRO 

^ DOMÉSTICOS ^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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A Palavra Essencial 

De minhas mãos em aiifgo, de mi- 
nhas mãos para você; para você, 
como quem traz flores, e beija, e 
acaricia, e adivinha; como quem pe- 
de compreensão e benção, e conse- 
lho, e perdão; para você, mãe que 
conheço e que não conheço para vo- 
cê minha palavra essêncial. 

A você, mãe jovem e venturosa 
do filho pequenino, mãe da hora da 
esperança só, a palavra essencial 
quer dizer que de Você depende, 
mais do que de ninguém, que a vida 
lhe seja sempre assim. 

A palavra essencial quer dizer que 
você é o coração e razão da família. 
A palavra essencial quer dizer que 
você é a nossa confiança, para que 
sinta, no filho do seu amor, um 
fragmento do desígnio oculto do Uni- 
verso, que você não deve violentar 
pela vontade obsessiva, que você não 
deve amassar esse barro humano, 
que você não é oleiro, para lhe dar 
a forma que quiser, que somente 
Deus é oleiro dos homens. 

A você venho pedir, nêste dia, 
cuide de seu filho pequenino, como 
do tenro arbusto o jardineiro, am- 
parando-o para que não cala e lhe 
dando a direção _da luz, do vento e 
da chuva, para que cresça por si 
mesmo, e dê flôres e frutos, 

A você. mãe madura ou mãe ve- 
lhinha, que descobriu afinal que seu 
filho não era assim o filho que so- 
nhou, mas que nos ama mesmo co- 
mo somos, nossa palavra essencial 
é para que nunca nos faltem a pa- 
lavra, o conselho, a oração. 

A você mãe dos quç sofrem; a 
vocês, mães que sofrem; mães dos 
humilhados, dos condenados e dos 
desenganados; mães dos aleijados, 
dos loucos e dos excepcionais; a vo- 
cês, mães dos insanos de tôdas as 
insanidades, possa palavra essencial 
é solidária e visitante, para que en- 
contrem mais energia para a subli- 
mação. 

A você, mãe enferma, do leito 
do hospital ou do pátio triste da 
casa de recolhimento; a você, mãe 
apagada, suave e silente, que a al- 
vorada abre com o rosário o átrio 
da matriz da pracinha do interior; 
a você, mãe solitária e esquecida, 
que nenhum filho lembrou, nossa 
palavra é aceno e é pedido, para 
que seu pensamento ajude e chegue 
a quem, distante e deslembrado, mais 
precisa de você. 

A você, mãe solteira; a você, mãe 
infiel; a você, mãe do filho do pai 
que não é esse; a palavra essencial 
pede coragem, que não existe fim 
que se não possa fazer começo e 
Jesus amparou os que tropeçam 
para, tanta vez, a vergonha se trans- 
formar em santidade. 

TELEFÔNICA DE IMPERATTIZ S,A, TELIMSA 

Aviso 

Lembramos aos nossos pre- 
zados assinantes que, aos 16 
dias de cada mês, serão des- 
ligados os telefones em atra- 
so com a TAXA do mês an- 
terior. 

Desligaremos, também, no 
dia imediato ao vencimento, 
os telefones cujas prestações 
não sejam liquidadas no DIA 
de vencimento. 

Os cortes serão efetuados 
independente de aviso tele- 
fônico individual. 

Agradecemos a compreensão. 

Atenciosamente 

A DIRETORIA 

LICINIO CORTE Z 
Diretor Secretároi 

A você, mãe adotiva; a voce, mãe 
fecunda; a você mãe que S nun- 
ca foi e que sempre quis ser; a vo- 
cês tôdas cujo ventre não sentiu o 
milagre da maternidade, mas que 
são mães em verdade, mães pro- 
fessoras, e tias, e madres, e babás, 
irmãs, e enfermeiras, e dlndinhas, 
a vocês tôdas em cujo olhar Deus 
colocou outra luz de maternidade, a 
palavra essencial de nosso amor, 
pelo o amor que nos deram, pelo o 
amor que deram aos filhos de outras 
mães. 

A voce, mãe dos cegos pela revol- 
ta e pelo ódio; mãe dos aleijados pe- 
la violência e pelo furto; mãe dos 
prostituídos, mãe do radicais, dos 
invejosos, dos egoístas; a você mãe 
dos intolerantes, dos orgulhosos, dos 
arbitrários, dos pulsilânlmes; mãe 
dos filhos de todos os vícios, dos 
filhos de tôdas as iras, dos filhos 
de tôdas as fraquesas; a voce a pa- 
lavra essencial de nossa compreen- 
são e de nossa confiança, que pa- 
lavra de mãe sempre tem seu ins- 
tante de milagre na terra seca do 
filho que perdeu o seu caminho. 

A vocês, mães dos que foram e 
não voltam mais; mães que par- 
tiram vendo os filhos partirem an- 
tes de si; a vocês tôdas que, na Ter- 
ra ou no Céu, só acompanham os 
filhos em Deus; a palavra essencial 
é para que as suas preces amaciem 
o caminho e a alma de todos os fi- 
lhos, para que a gente sinta a nos- 
sa pequenez, e se ajude, e se una 
e se humanize. 

Neste dia, a palavra "essencial é 
para você — mãe de todas as partes 
do Tocantins, mãe que eu sei e mãe 
que eu não conheço—para que voce 
seja ainda e sempre a fonte de to- 
do o bem de nossa vida e o prin- 
cipio de todo caminho. 

Neste dia, mãe. minha palavra es- 
sencial é para você. Minha palavra 
essencial é voce; minha mãe, mãe 
de meusjfilhos, mãe do outro meu 
semelhante, é voce, mãe de todos 
os homens. 

OSMAR MOREIRA NOLÊTO 

PÉ contra a LEI 

Depois de conhecido e a- 
clamado aos quatro ventos, 
pelos méritos atléticos e pe- 
las qualidades humanas do 
famoso Rei do Futebol, o no- 
me "PELÉ" estará temporà- 
riamente como símbolo de 
acirrada luta contra a LEI. 

No dia 21 dêste mês a As- 
sociação Estudantil de Impe- 
ratriz (AEI), entidade que 
congrega os matriculados nos 
colégios locais do ensino se- 
cundário (Io e 2o ciclos) es- 
tará elegendo a sua nova 
diretoria. Três chapas con- 
correm a essas eleições: a 
"LEI" (Legião Estudantil ím- 
peratrizense), a "ESPERAN- 
ÇA" e a "PELÉ" (Partido de 
Engrandecimento e Liberda- 
de Estudantil). 

A campanha político-estu- 
dantil vem se desdobrando 
através de verdadeiros comí- 
cios em todos os Colégios, 
não faltando também as cos- 
tumeiras intrigas e até um 
pasquim de origem anônima 
que se prapõe sabotar as e- 
leições. 

O SEU OBJETIVO CHEGOU 

Iniciamos o nosso Curso, desde 2a feira passada. Vários 
alunos já começaram a sentir o quanto é grande o nosso 
OBJETIVO... por você. Ele servirá de alicerce na cons- 
trução do grandioso edifício do saber humano, na cidade ma- 
ravilhosa do futuro: Imperatriz. Os Professores Elzimar Nás- 
cimento e Eduardo Moreira esperam por você. 

OBJETIVO quer dizer: Futuro garantido. 

Restos de Castelo 

mudarão de túmulo 

Os restos mortais do ex- 
presidente Castelo Branco se- 
rão transladados para um 
mausloéo, mandado construir 
especialmente e oferecido 
pelo povo de Fortaleza: A in- 
formação é de D. Antonieta 
Alencar, filha do falecido e 
eminente militar, adiantando 
ainda que a transladação so- 
mente ocorrerá em ri972, a 
fim de que seja cumprida a 
lei que não permite exuma- 
ção de cadáveres antes de 
completarem 5 ânos da data 
do falecimento. 

Edital de Convocação 

para eleição 

NÓS, RENATO CORTEZ MO- 
REIRA, Ven.'. da Aug.'. e Resp.'. 
Loj.'. Simb.'. FIRMEZA E HU- 
MANIDADE IMPERATRIZEN- 
SE, pelo Edital convocamos a 
todos os Ilr.'. RReg.'. pertencen- 
tente ao Quad.'. para a sess.'. 
Sol.', de Eleição para Dep.'. e 
respectivo Supl.'. à Sob.'. Ass.'. 
Est.'. Leg.'., bem com para a 
Ad.'. Ger.'. da Of.'., segundo 
establece o Reg.'. Ger.'. da Ord.'. 
do Gr.'. Ord.', do Brasil. 

Dado e traçado aos 7 dias do 
mês de maio dt 1971 (E.'. V.'.), 
na cidade de Imperatriz, Esta- 
do do Maranhão. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Ven.'. 

De Passagem por essa. Cidade com 
destipo a Tocantinópolis. o n^sso a- 
migo Alziro Gomes de Sonsa, co- 
merciante e figura destacada na 
sociedade dali. Aquele abraço . .. 

☆ 
Aniversariou, em 2 de maio, a sra • 

Antonia (Toinha) Epifânio Campos, 
dedicada e benquista agente do Ex- 
presso Braga em Imperatriz. À dis- 
tinta aniversariante, embora tardia- 
mente, nossos parabéns que tam- 
bém expressam nossa admiração e 
aprêço. 

☆ 
Com o nosso "mea culpa méa máxima 
culpa'' ratificamos a data aniversi- 
tária da jovem Cleudimar Freitas 
Gomes, publicada erroneamente na 
edição passada. Ocorreu, na realida- 
de, em 4 de maio, pelo que pedimos 
escusas, renovando-lhe nossos para- 
béns e nos penitenciamos da justa 
"bronca" que nos deu o Sidney pe- 
lo erro elaborado. 

☆ 
Para tratar de assuntos ligados à 

Metalúrgica "SOMAR" de sua pro- 
priedade, viajou para uma estada de 
15 dias na "Cidade-Luz", o amigo 
Francisco Neudson Glaudino, a qnem 
desejamos bons negócios e breve 
regresso. 

☆ 
Aniversariou, dia 11, Maria Médi- 

cis Marinho, funcionária municipal, 
lotada na Tesouraria da Prefeitura 
local. Parabéns, 

☆ 
O jovem João Lopes da Silva, que 

estuda em S. Paulo e ora se encon- 
tra aqui visitando a seus pais, com- 
pletou era em 12 último. Nossos pa- 
rabéns. 

☆ 
Dia 13 de maio, esteve na berlin- 

da o amigo Francisco Freitas F9. 
jovem vereador e líder do Governo 
Municipal na Câmara de Imperatriz. 
Ao distinto e jovem político en- 
viamos abraços e parabéns. 

☆ 
Esteve alguns dias ente nós o sr. 

Walter Marinho pessoa bastante re- 
lacionada em nosso meio e agente 
fiscal do Estado de Goiás. Ao ami- 
go de vários anos o nosso abraço e 
votos para que continue vencendo 
na vida. Bem que merece. 

☆ 
Na cidade a sra. Lousdes Gaby 

Bogéa, da sociedade marabaense e 
esposa do sr. João Bogéa que, den- 

Ameaça de Golpe 

Querem derrubar Lanusse 

Grande número de militares 
reformados argentinos encon- 
tra-se preso nos Quartéis da- 
quêle país, sob a acusação 
de insuflamento das tropas e 
tentativa de um golpe militar 
contra o presidente Lanusse, 
recentemente empossado. 

Emissoras ouvidas no Bra- 
sil garantem que os Oficiais 

que encabeçam o levante per- 
tencem à corrente chamada 
nacionalista e que embora 
composta de reformados tem 
ainda influência sobre as tro- 

pas. O golpe não se consu- 
mou pela pronta ação do es- 
quema militar que apoia o 
atual presidente. 

O ROTARY EM NOITE FESTIVA 

Realizou-se na sexta-feira 
última mais uma reunião fes- 
tiva do ROTARY CLUBE DE 
IMPERATRIZ, quando estive- 
ram presentes convidados es- 
peciais e autoridades locais. 
Constou do programa a ad- 
missão de dois novos sócios: 
srs Francisco Paulo de Al- 
meida e Antonio Rocha, que 

foram saudados pelo rotaria- 
no Dorian Rick Teles de Mé- 

nezes. A seguir o dr. Carlos 
Gomes de Amorim proferiu 
brilhante palestra, fazendo 
um retrospecto das atividades 
rotarianas nesta cidade, dês- 
de sua fundação até os dias 
atuais. 

Estudante — Faça seu gol 

Elegendo a chapa "PELÉ" para Diretoria da 
Associação Estudantil de Imperatriz 

Presidente 
Vice-Presid. 
I5 Secretário 
29 « 
Io Tesoureiro 
29 « 
19 Coordenador 
Sub-Coord. 
Bibliotecário 
Orador 

Allan Kardec 
Antônio Pinto 
Edmilson Franco 
João Gonçalves 
Josival Coutínho 
Antônio Santana 
Valmir Ferraz 
Luciano Saraiva 
Eliud Nunes 
Adelman Costa, 

PARTIDO DE ENGRANDECIMENTO E LIBERDADE ES- 
TUDANTIL 

PELÊEEEE EE !... 

silva júnior . 

tro, em breve, estará dando para 
Imperatriz valiosa colaboração com 
o. seu magnífico e moderno Clne 
Marabá. D. Lourdes regressará em 
breve à Marabá, onde exerce ati- 
vidades no comércio de castanha 
carreando para cá o "tutú' para que 
o marido conclua a magestosa obra. 
Nosso abraço, D. Lourdes. 

☆ 
Em Marabá volta a ativar-se o 

"Clübe daá Acácias", sob a égide de 
Loja Maçonica Firmeza e Humanida- 
de Marabaense. Notícia agradável 
pois o CA é qm lídimo represen- 
tante do bom nome social da terra 
castanheira. 

☆ 
Com destino a S. Paulo seguiram 

o comerciante Airton Quaresma O- 
liveira e Sebastião Miranda, assim 
como o mecânico José Moacir Maia. 
Que tenham êxito nos seus empre- 
endimentos que os levamB à 
Capitai paulistana, são os nossos de- 
sejos. 

☆ 
Entre nós desde terça feira última 

os srs. Osmar do Amaral (Brito, Di- 
retor Presidente da OVIL, Gii Fer- 
reira e EUrico Vilela. A eles nossos 
votos de boa estada em nossa ci- 
dade. 

☆ 
Uma promoção da Associação Es- 

tudantil Imperatirizense, aconteceu 
ontem no Tocantins mais animado 
baile. 

☆ 
Espera-se para o dia 23 mais uma 

inovação no Bossa Show. Aguardem 

☆ 
Aniversariou ontem o sr. Justino 

Oliveira, conceeituado comerciante 
de nossa cidade. Nossos votos de 
muitas felicidades. 

☆ 
Estiveram na capital do Estado, 

tratando de Interesses da classe co- 
mercial. os industriais; Dorgival Pi- 
nheiro e Diomar Luiz da Silva, 

MISS IMPERHTBIZ , 

Já escolhidas as srtas. que con- 
correrão ao título de Miss Impera- 
triz A Comissão Organizadora, a- 
través de uma minuciosa pesquisa 
pela cidade escolheu as jovens: 
Francisca Vieira Neto, Maria Con- 
ceição Chaves Feitosa, Fátima Elia- 
ne Cunha, Regina Cecília Alves A- 
raújo e Luiza Nunia Neclina. 

Iniciaram ontem os ensaios das 
jovens, sob a orientação da srta. 
Odolina, que está fazendo o máxl- 
para que tudo corresponda a es- 
peetativa. 

As candidatas estão passando por 
uma série de testes exigida pelo re- 
gulamento enviado à Comissão, pe- 
los Diários Associados, promotores 
do Concurso Miss Brasil. 

☆ 
Hoje no Tocantins mais uma ani- 

mada tertúlia sob o comando musi- 
cal do Bossa Show. 

☆ 
No dia 20 estará aniversariando a 

jovem professora Lia Maria Carvalho 
do povoado Lagoa Verde. Parabéns. 

Com vistas à Polícia 

índio vende a erva 

Do "Cinco de Março" de 
Goiânia, edição de 10 do 
rente, transcrevemos: 

"Pedro Borba de Sousa Ne- 
to, brasileiro, solteiro, sem 
profissão, 26 anos, natural de 
Pires do Rio (Goiás), já fôra 
preso e processado anterior- 
mente, em 1.967, quando 
transportava psicotrópicos. 
Depondo, agora, na Delega- 
cia de Goiânia, disse que 
fuma maconha de vêz em 
quando, mas prefere Perve- 
tin, que tem adquirido em 
Pôrto Alegre, através de tra- 
ficantes que o trazem da Ar- 
gentina. Maconha, êle com- 
pra em Imperatriz, Maradhão, 
através de um amigo, índio, 
que cuida de uma plantação 
dêsse vegetal próximo a sua 
aldeia, às margens do Tocan- 
tins. 


