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Surpresa na Câmara 

Dourado na Presidência 

Embora o candidato o- 
ficial do partido fôsse o 
vereador Benedito Batis- 
ta Pereira, foi eleito pre- 
sidente da Câmara de Ve- 
readores o edil Leôncio 
Pires Dourado, com 5 vo- 
tos. Para a vice-presiden- 
cia foi Antonio Mariano 
Lucena, também da A- 
RENA. As Secretarias fi- 
caram com os emedebis- 
tas Pedro Ribeiro Gon- 
çalves e Salomão José 
Santana, primeira e se- 
gunda respectivamente. 

A liderança da maioria 
foi entregue a Remy Ri- 
beiro de Oliveira e da 
minoria a Francisco Frei- 
tas Filho, que é o verea- 
dor mais moço naquela 
Casa. 

O vice-presidente foi 
eleito com 8 votos. Para 
a primeira secretaria o- 

correram dois empates 
de 4 votos, vencendo o 
emedebista que era o 

mais velho dos dois can- 
didatos. Salomão conse- 

guiu 5 votos para 
gunda secretaria. 

a se- 

m 

AI - 5 vai continuar 

Médici fala de Eleição 

No jantar oferecido pela 
Arena ao Presidente da Re- 
pública, disse S. Exa., agra- 
decendo a homenagem: RE- 
CEBO a palavra popular ex- 
pressa nas urnas como bene- 
plácito dos brasileiros à di- 
retriz que, em todos os seto- 
res, vem guiando o terceiro 
Govêrno da Revolução. Não 
vejo dêsse modo nenhuma 
razão para que sequer se co- 
gite em alterar, seja no plano 

administrativo, seja na es- 
fera política as linhas dentro 

das quais a Nação esta sen- 
do conduzida. Considero que 

qualquer desvio de rumo, 
nesse particular, comprome- 

teria gravemente a atmosfe- 
ra de paz e tranqüilidade de 
que o Brasil necessita para 

sustentar o ritmo d e pro- 
gresso pelo qual ora se dis- 
tingue. 

PEDRO NEIVA promete 

Solução do problema terra 

Falando ao Correio Brasi- 
liense, na Capital da Repú- 
blica, o Gov. Pedro Neiva de 
Santana, eleito, declarou: 

— No que se refere à colo- 
nização, o Estado tem 100 
mil quilômetros quadrados 
de terras devolutas, parte 
delas ocupadas por agricul 
toras, mas sem racionaliza- 
ção, pois não possuindo o tí- 
tulo de propriedade, não 
podem obter financiamento 
para desenvolvimento de 
suas atividades. Pretende- 
mos legitimar essas posses 
para que o agricultor racio- 

nalize o seu trabalho e para 
isso, na medida do possivel, 
pretendemos levar as técni- 
cas até o homem do campo 
com distribuição de sementes 
selecionadas, financiamentos 
orientação técnica e mecâni- 
zação" 

JOSÉ BRANDÃO 

LIDERA BANCADA 

O deputado estadual José 
Assunção Brandão, do MDB, 
dirigiu telegramas a amigos 
comunicando que foi designa- 
para a liderança da Minoria 
na Assembléia Legislativa do 
Estado. Parabéns. 

■ 

A empresa INPLATEC, 
dirigida pelos srs. Sérgio To- 
ledo Piza, Ronaldo Assun- 
ção, Paulo Vieira, Pimentel 
e João Sampaio Ferraz, es- 
tá investindo na região de 
Conceição do Araguaia, no 
Pará, vinte milhões de cru- 
zsiro destinados à cria, recria 
e engorda de bovinos da ra- 
ça Nelore, em 5 fazendas cu- 
jos projetos foram inicia- 
das há aproximadamente do- 

is ános e, segundo a infor- 
mação, já contam com 7 mil 
hectares de pastagem e 2.500 
bovinos A meta de Implatec 
fica em 35 mil hectares de 
pastagem, com 600 mil ca- 
beças de gado. E paralela- 
mente pretende explorar cul- 
turas de subisistencia ali- 
mentor e criação de aves. 

A noticia foi colhida do 
jornal carioca o GLOBO de 
2 do corrente mês. 

O PILOTO ESTA- 

VA BALEADO 

Ocorrência estranha na ci- 
dade de Anapoils: um avião 
monomotor caiu sobre uma 
das redes de alta t-nsão e o 
piloto, já sem vida, foi retira- 
do dentre os destroços. 

Examinando o cadaver, os 
peritos notaram que o aviador 
tinha à altura do peito um fe- 
rimento produzido por bala. 
Um revolver 38, com cápsu- 
la deflagrada e uma pistola 
22 foram encontrados entre 
os destroços da pequena ae- 
ronave. O piloto estava desa- 
companhado. 

Todavia, como nos filmes 
de mistério, momentos após 
o acidente apareceu na agên- 
cia oa VIAÇÃO ARAGUA1NA, 
naquela cidade, o cidadão 
que se indentiíicou como Hil- 
ton Aires da Silva, dizendo- 
se piloto do avião sinistrado. 
Hilton trazia as mãos amar- 
radas e ouvido pelas autori- 
dades da FAB contou que uuo- 
mento antes voara de Goiâ- 
nia, levando em sua compan- 
hia o 3y Sargento da Policia 
Militar de Goiás, Heli Rose. 
E que, prossegue Hilton, quan- 
do aterrou em Anápolis foi 
ameaçado de morte pelo sar- 
gento que lhe amarrou as 
mãos e o deixou na pista, de- 
colando com aparêlho. Minu- 
tos depois do avião caia ao 
solo. 

As autoridades estão pro- 
curando esclarecer o mis- 
tério 

Em Tocantinópolis 

Soldado aca- 

bou a festa 

A reportagem teve conhe- 
cimento que animado 
baile realizado no Clube Re- 
creativo de Tocantinópolis, 
animado por conjunto musi- 
cal de Imperatriz, foi termi- 
nado às 3 da madrugada pela 
insólita intervenção de um 
soldado do destacamento po- 
licial daquela cidade, o qual 
tendo entrado no Clube, sem 
permissão da Diretoria, tra- 
zia nas mãos uma peixeira 
que usou contra os instru- 
mentos da bateria do conjun- 
to, fazendo ainda outras tro- 
pelias, inciusive pondo a cor- 

DE QUEM Í A CULPA ? (I) 

Por JURIVÊ DE MACEDO 

Paralelamente ao esforço que se faz para o apri- 
moramento do sistema presidiário no país, proporcionan- 
do àquele que fere a lei a oportunidade de readaptação 
à sociedade através da assistência social e, enfim, de um 
tratameato exigido pela condição humana do detento, o 
que se vê em Imperatriz desmente todo êsse esforço e 
chega às raias da desumanidade e até da condenação su- 
mária do prêso jogado aos montes em cubículos que mais 
se parecem pocilgas, pela absoluta falta de cuidados que 
pelo menos preservem a saúde do infeliz prisioneiro. 

Não se quer com isso que ladrões e homicidas vi- 
vam nababescamente. Ao contrário, o castigo precisa e 
deve ser imposto. Mas uma coisa ê punir legalmente e ou- 
tra é expor o indivíduo são ao contato com portadores 
de doenças transmissíveis, ajudadas pelo próprio meio-am- 
biente. E nem se culpe a policia pelo que ocorre sob ês- 
se aspecto. O Delegado faz o que lhe é possível para 
manter segregados da sociedade os seus inimigos que ca- 
em nas malhas da polícia; mas êle não dispõe de recursos 
que permitam o mais elementar cuidado para melhorar 
as condições da cadeia pública de Imperatriz, uma pági- 
na negra na história penitenciária do Maranhão. 

Loucos, doentes, culpados e às vezes até inocentes 
são jogados como animais dentro de celas que normal- 
mente caberiam cinco ou seis mas que aqui abrigam, 
já houve casos, mais de quinze, amontoados sôbre um pi- 
so frio de cimento, respirando um ar viciado e infectado 
pela primária fóssa de dejeções que é o «ornamento» 
dos cubículos, sem qualquer separação que ao menos res- 
guarde o pudor. E agora no inverno, a água que se 
acumula no quintal já está penetrando por frestas na cal- 
çada interna da cádeia e por elas enchem a fossa e ex- 
travasam dentro da própria cela, trazendo à tona tôda a 
imundície depositada nas fossas. Em meio ã chuva e por 
algum tempo depois desta, os presos patinam dentro des- 
sa água imunda que evidentemente só pode conduzi-los a 
doença e à morte e nunca à correção. 

A área não construída do páteo oferece condições 
para a construção de outras celas. Mas a Secretaria de 
Segurança não o faz não se sabe porque; a Prefeitura não 
faz alegando que não tem obrigação nem recursos para 
tanto. E o Delegado, êsse tem que manter os homens 
encurralados, sem direito até a um necessário banho de 
sol, pela falta de segurança. 

De quem é a culpa ? . ,1. 

RONDON Vil 

sugere assessoria 

Tendo em vistas a experi- 
ência bem sucedida em ou- 
tras cidades, a equipe do 
Projeto Rondon que vem de 
deixar Imperatriz sugeriu e 
deu inicio à formação de uma 
equipe composta de repre- 
sentants e empresariais e clas- 
sistas, bem assim de profis- 
sionais liberais, a qual, sem 
qualquer ônus para a admis- 
tracão municipal formárà uma 
assessoria extrá-oficial dessa 
administração, para planeja- 
mento e sugestão de medidas 
de interesse coletivo. 

A primeira reunião dessa 
comissão demonstrou a boa 
vontáde dos convocados nre- 
sentes e já um outro encon- 
está progamado para o pró- 
ximo dia 9, quanuo serão de- 

batidos os estatutos do nôvo 
órgão e escolhidos os seus 
diretores. 

A comissão foi organizada 
levando-se em consideração 
o interesse demonstrado por 
cada componente pela solu- 
ção dos seus problemas lo 
cais e também a afuação de 
cada um nos respectivos se- 
tores de tiabalho e sobretu- 
do a desvinculação político 
partidária. 

O plano foi levado ao con- 
hecimento Jo prefeito muni- 
cipal que embora não tendo 
participapo da reui ião por 
questão de saúde, mostrou-se 
todavia entusiasmado com 
a idéia e agradecido ao 
Rondon VII pela oportunida- 
de da sugestão. 

rer os músicos e causando 
a êstes um prejuízo calcula- 
do em 500 cruzeiros. Diz o 
informante que momentos an- 
tes o soldado tentara entrar 
no Clube e, sendo impedido, 
disparou tiros de pistola, o- 
casião em que foi contido 

por seus colegas de farda 
presentes ao local, valendo- 
se do descuido dêstes, mo- 
mentos depois, para cabar 
com festa.? 

STA. TEREZA INSTALA RAI0-X 

Sob a orientação do labo- 
ratorista e técnico Joáquim 
Paulo, o Hospital Santa Tere- 
za instalou moderno apare- 
Ihamento de radiografia In- 
formações prestadas à repor- 
tagem esclarecem que todo 
o tipo de chapas de Raio-X 
pode ser feito no Hospital in- 
clusive as do aparêlho uri- 
nário, doicraneo e do aparêlho 
digestivo. 
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O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da 
Ia Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, na 
forma da lei etc. 

FAZ saber aos que o presentte edital virem, dele co- 
nhecimenio tiverem ou interessar possa que, por êste meio 
cita com o prazo de 30 (trinta) dias, a MARIA LÜCIA MATOS 
CARVALHO, esposa do executado Adelino Mendes de Car- 
valho, que se encontra em lugar incerto e não sabido, por 
todo conteúdo da petição e despacho que se seguem: Exm0 

Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara da Comarca de Impera- 
triz (MA) O Banco do Brasil S.A., com sede na Capital Fe- 
deral e Agência nesta cidade, inscrito no Cadastro Geral 
de Contribuintes sob n0 00000.000/554, por seu procurador e 
advogado infra assinado (doe. n0 1), quer propor a presente 
ação executiva contra ADELINO MENDES DE CARVA- 
LHO, brasileiro, casado, agro-pecuarista, residente e domi- 
ciliado nesta cidade, e RAIMUNDO SOUSA E SILVA, bra- 
sileiro, casado, industrial residente e domicilado nesta ci- 
dade, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos: 1— 
Que o Exequente é credor dos Executados, da quantia 
de OITO MIL CRUZEIROS digo, e QUINHENTOS CRUZEI- 

ROS (cr$ 8.500,00), representada pela inclusa Nota Promis- 
sória Rural (doe. ne 2), descontada por Antônio Ferreira 
de Souza, emitida por Comércio e Indústria Tocantins Li- 
mitada, e avalizada por ambos os executados, vencida, pro- 
testada (doe. n^ 3) e não paga. 2 — Que havendo sido co- 
brada aos coobrigados, a fim de que honrassem o compro- 
misso na obrigação cambial, não realizaram o pagamento, e 
não quiseram os executados quaisquer entendimentos com 
o Exequente . 3 — Que a ação cambial pode ser propos- 
contra um, alguns ou todos coobrigados, sem estar o cre- 
dor adstrito à ordem de execução e sem que os coobriga- 
dos não acionados se considerem liberados da obrigação 
de pagar, já que, as obrigações são independentes uma das 
autras digo, outras. 4 — Que a Nota Promissória Rural está 
amparada pelo Decreto-lei 167, de 14.02.67, e gosa de todas 
as garantias e normas de direito cambial (art. 60), cabendo 
ação executiva pax^a a sua cobrança (art. 44), gozando ain- 
da de previlégio especial sobre os bens enumerados no art. 
n0 1.563 do Código Civil (art. 45). 5— Face ao exposto, pe- 
de e requer o Exequente a V. Exa. que, nos termos do ar- 
tigo 298, inciso XIII, do Código do processo Civil, combina- 
do com o artigo 44 do Decreto-lei n0 167, de 14.02.67, se 
digne mandar expedir o competente mandado de citação, 
pelo qual sejam os ditos devedores citados para pagarem 
em vinte quatro horas (24) a importância da divida e aces- 
sórios, multa da 10% (dez por cento) sobre o orincipal e 
assessoríos, de acordo com o art. 71 de decreto-lei acima cita- 
do, inclusive honorários de advogado, sob pena de penhora 
nos bens que nomear ou nos forem encontrados, ficando 
des de logo citados, bem como seus conjugues, se a penhora 
recair em bens imóveis, para contestarem a presente ação, 
querendo, na forma do art. 301 do Código d e Processo 
Civil e para todos os demais têrmos processuais, 
até final, sob pena de revelia. Nestes têrmos, dando á cau- 
sa o valor de Cr$ 8.500,00 e protestando pelo depoimento pes- 
soal dos executados, pede deferimento Imperatriz, (MAT 17 
de outubro de 1970. Pp. Henrique de Araújo Pereira - Advo- 
gado-Inscrição - OAB - Ma. 484. CPF 002186183. DESPACHO 
íls. 23. Faça-se a citação da mulher do executado, por edi- 
tal publicado na imprensa Oficial e no Jornal "O Progresso", 
pelo prazo de 30 (trinta dias), bem assim afixado no lugar 
do costume, como do pedido de fls. 22 dos aut"8. Imperatriz, 
Io de Fevereiro de 1971. (ass.) José de Ribamar Fiquene. 
Dado e passado neste cidade de Imperatriz, aos dois dias 
do mês de Fevere ro de 1971. Eu Raimundo Bandeira Baros, 
Escrivão datilografei e subscrevi. 

Dr. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 

Juiz de Direito da Ia. Vara 

No Departamento da Polí- 
cia Federal em Belém estão 
em andamento inquéritos que 

visam a apuração da ocorên- 
cia de fraude e corrupção no 

pleito de 15 de novembro 

último. Nêsses inquéritos es- 

tão envolvidos o dep. fede- 
ral Américo Brasil, seu filho 

Fernando Brasil, eleito de- 

pudado estadual, o dep. Sim- 

pliciano Medeiros Jr, e o ve- 
reador bragantinò Ursên de 

Sousa. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLÍNICA GERAL — CIRURGIA — PEDIATRIA — PARTOS 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

Posto da Receita Federal em 
Imperatriz 

NOTA 
Senhor Comerciante: Lem- 

bre-se que a sua emprêsa só 
poderá beneficiar-se dos In- 
centivos Fiscais do Govêrno, 
ss estiver em dia com o pa- 
gamento do Imposto de Ren- 
da. Consulte, agora mesmo o 
órgão local da Receita Fede- 
ral e acerte suas contas pa- 
ra gosar dos benefícios que 
o Govêrno lhe oferece. 

Aviso 

Prefeitura Municipal de Im- 
peratriz, avisa a quem inte- 
rassar Possa que a partir do 
dia 5 do correte, está nossa 
cidade uma comissão da Se- 
cretaria de Segurança do Es- 
tado, para expedição de car- 
teiras de Identidade. Os inte- 
ressdos deverão procurá-los 
nesta repartição. 

Otacílio 

Alcântara 

A convite do prefeito Rena- 
to Moreira esteve a servi- 
ço da prefeitura local o conta- 
dor Otacílio Alcantara, do SE- 
NAM, um dos organizadores da 
reforma administrativa munici- 
pal que aqui já esteve com a 
equipe de Brasília chefiada por 
Francisco Zamenhof no ano 
passado 
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VENHA VER COMO 0 NÔV01300 FICOU VAIDOSO. 

Todo mundo vai distinguir 
o nôvo 1300 dos modelos 
anteriores.- 

A Volkswagen fêz uma série 
de alterações estéticas, 
daquelas que se nota à 
primeira vista. 

De muito bom gôsto, aliás. 
Êie ganhou nôvo pára- 

choques de lâmina única, mais 
bonito e resistente. 

A tampa do motor e a 
tampa do porta-malas 
dianteiro foram redesenhadas. 

O 1300 ganhou também 
trava de segurança no porta- 
malas dianteiro. 

E um nôvo painel. Em duas 

cores. Ficou mais simpático 
do que nunca. Nós também 
somos simpáticos. Facilitamos 
tudo para v. comprar. 

E sair por aí, vaidoso com 
seu nôvo Fusca 1300. 

Nõva mman 

Comércio de Automóveis MAGOPAR S.A. 

Rua Minas Gerais, 113 — Teleg. MAGOPAR — Fone 151/153 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 
REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

O V I L — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Qaílèmetro I da BR - 14 — Fone 278 — Imperatriz — Ma. 

CQC.06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053,006 
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Coluna do leitor 

O povo reclama 

Meus amigos fiscais dos Mercados e açougues Públicos 

Hoje, quem vai reclamar 
sou eu. 

Permitam que eu lhes diga 
que as simpáticas e queridas 
presenças de Vv. Ss. nos mer- 
cados públicos não são o su- 
ficiente para o desempenho 
das funções dos cargos que 
exercem. Os senhores são, 
por extensão, a própria admi- 
nistração municipal; os olhos 
do poder público que confia 
aos senhores a missão de ve- 
lar pelo bolso e pe'a saúde 
pública nos açougues e mer- 
cados. Assim, a presença a- 
penas não resoolve; é neces- 
sária a ação conciente e efi- 
ciente. 

Vejamos o que acontece: 
A pesagem de carne em pe 

lo menos a grande maioria 
das balanças dos açougues 
vem lesando o bolso do con- 
sumidor. O nosso quilo de 
carne de cada dia quando 
muito bem pesado só dá 800 
gramas, normalmente. Pode- 
se provar. 

A higiene, ou melhor, a fal- 
ta de higiene nos mercados, 
senhores fiscais, é aquela coi- 
sa. E todo o povo vê isso; só 
os fiscais estão fazendo vis- 
tas grossas. Afinal se algu- 

ma coisa é imprescindível 
num açougue essa coisa é a 
higiene, que deve c meçar do 
exame da carne, (se possível 
até do gado a ser abatido) até 
a limpeza das bancas, do chão 
do mercado e do páteo, pa- 
teo, para evitar o acúmulo 
de lixo que leva a mosca 
que por sua vêz leva a doen- 
ça até a casa do cidadão, 
na carne, na verdura, etc. — 
Olhem o páteo do Mercado 
Velho e o do Mercadinho... 
Tenham dó. 

A preferência pelo com- 
prador de carne, meus ami- 
gos, é outra coisa inaceitá- 
vel e que não pode ser per- 
mitida pela fiscalização pois 
"todos são iguais perante a 
lei" e... perante o marchante 
também. Não se justificam 
assim as pesadas bonitas e 
separadas dêsde c ê d o 
para beltrano e sicrano en- 
quanto o pobre fulano fica de 
olho espichâdo, na fila, espe- 
rando a sua hora de rece- 
ber uma pesada. E quando 
chega lá, "a carne sem osso 
não vai ser vendida agora; O 
senhor esnere ou mande um 
menino mais tarde. Tá certo 
isso? — Se eles podem tirar 
carne maciça bem cedinho 

JUSTIÇA Do ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

Cartório do 2° Oficio 

Editai de Citação 

O Dr. José Delfino Sipaúba Juiz de Direito da Comarca de 
jmperatriz Estado do Maranhão, etc. 

FAZ SABER, aos que o presente edital de citação virem ou 
dele conhecimento tiverem que, por este edital com prazo de 30 
dias publicado no Órgão Oficial do Estado e duas veses no se- 
manário local, fica citada MARIA LÚCIA MATOS CARVALHO 
que se encontra em lugar incerto e não sabido, esposa do exe- 
cutado ADELIlNO MENDES DE CARVALHO por todo o conteú- 
do da petição e despachos a seguir transcritos:— Exmo. Sr, Dr. 
Juiz de Direito da 2- Vara da Comarca de Imperatriz (Ma) O 
Banco do Brasil S. A., com séde na Capital do Estado digo Re- 
pública e agência nesta cidade, por seu procurador e advogado 
infra assinado (—doe. N0 1), vem perante V. Excia., nos termos 
do art. 298, inciso XIII, do código do Processo Civil, propor a 
presente ação executiva contra ADELINO MENDES DE CAR- 
VALHO, brasileiro, casado, agr^-pecuarista, residente e domi- 
ciliado nesta cidade, para cobrança da importância de Cr$ 3.500,00 
(tres mil e quinhentos cruzeiros), representada pela inclusa no- 
ta promissória com pacto adjeto (doe N^ 2), emitida por MA- 
RIA LÚCIA MATOS CARVALHO e avalisada por FLORISA 
DANTAS RIBEIRO e ADELINO MENDES DE CARVALHO, 
vencida em 10—03—69, devidamente protestada por falta de 
pagamento (doe. N^ 3). Assim requer o exequente se digne V. 
Excia. mandar citar o Executado para, no praso de 24 horas, efe- 
tuar o pagamento do 'íseu débito naquele montante de Cr$ 
3.500,00, acrescido de juros de mora, despesas judiciais honorá- 
rios de advogado e demais comunicações legais, ou oferecer 
bens á penhora, sob pena de lhe serem penhorado tantos dos 
seus bens quanto bastem para a solução da divida e acessórios 
indicados ficando citado, desde já, para contestar a presente a- 
ção e para todos os demais têrmos processuais, pena de revelia 
proseguindo-se no feito até o pagamento integral da divida in- 
dependentemente de mais requerimentos. Requer outrossim, a 
citação do Conjugue do Executado na hipótese de a penhora re- 
cair em bens imóveis, e a inscrição da mesma penhora nos termos 
do art. 259, do Decreto-lei n^ 1.000, de'21.10.69,. Xêstes Têrmos 
protestando por todos os meios de provas permitidos em direitos, 
inclusive pelo depoimento pessoal do Executado, e dando à causa 
o valor de Cr$ 3.500,00, pede, Deferimento. Imperatriz, (Ma), 17 
de outubro de 1970. Henrique de Araújo Pereira-Advogado CPF 
002186183, (DEPACHOS) A. R. Cite-se Imperatriz, 19/10/70 Dr. 
José Delfino Sipaúba- Juiz de Direito- Faça-se a citação Edital 
com o prazo de trinta (30) dias Publicado no Órgão Oficial do 
Estado e duas vêzes no semanário local, além da afixação na por- 
ta do Fórum. Demorador por acúmulo de serviço. Imp. 16/12/70. 
Dr. José Delfino Sipaúba- Juiz de Direito da 2^ Vara. Dado e pas- 
sado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos deze- 
sete dias do mês de dezembro do ano de mil novicentos e seten- 
ta (17.12.70. Eu, Doracilda Ayres e Silva Escnvã Substituta da- 
tilografei e assino. 

DR, JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Jutz de Direito da 2a Vara 
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para os preferidos, porque não 
pesam para o comprador co- 
mum? 

Vamos dar u'a mãozínha, 
senhores fiscais. Ninguém 
quer dos senhores abusos; o 
que se quer é que evitem os 
abusos. Os senhores podem 
fazer isso; estão ai para isso. 
Façam pois fazer valer a sua 
autoridade, em nome e para 
bem da população. 

Cordialmente 

O REDATOR CHEFE 

MATRÍCULA 

A Escola "Cristo Rei" avisa 
que desde o dia Io de janeiro 
estão abertas, em sua séde, 
as matrículas para o ano letivo 
de 1971. Como de costumefun- 
cionará no noturno diurno e no 
turno, lecionando o primário 
completo, da Alfabetização ao 
Exame de Admissão. 

Dr. Carlos de Lae! A. Braga 

Ginecologia e Obstetrí- 
cia-Prevenção do Cân- 

cer Ginecológico 

Hospilsi S20 Vicente de Paula 
Consultório Zona 1 Lote 3 
Horário das 7 ás 19 horas 
TAGUATIKGA - BRASÍLIA 0n 

Piauí na 

Presidência 

Referendados pelo presi- 
dente Médici já foram esco- 
lhidos os futuros presidentes 
da Câmara Eederal e do Se- 
nado, respectivamente os Srs. 
Ernesto Pereira Lopes, de 
Sãs Paulo e Petrônio Portela 
la, do Piauí. 

Como não poderia deixar 
de ser, ambos são dos qua- 
da ARENA. 

CO V AP 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. 

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

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da 
Ia Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, na 
forma da lei etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dêle conhecimento tive- 
rem ou interessar possa que por êste meio cita com o prazo de 30 (trin- 
ta) dias; a OIRILO ALVES DOS SANTOS, que se encontra em lugar in- 
certo e não sabido, pelo conteúdo da petição e despacho que se seguem: 
Exmo. Sr. Dr. Juiz de DirePo da 1' Vara da Comarca de Imperatriz. O 
Banco do Brasil S. A,, sociedade anônima com sede na Capital Federal 
e Agência npista praça, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob 
o n0 0.(>0®.000/554, devidamente assistido por seu advogado abaixo assina- 
do (contra CÍRILO ALVES DOS SANTOS, brasileirol digo, quer propor, 
como de fato propõe, uma Ação Executiva contra CIRILO ALVES DOS 
SANTOS, brasileiro, casado, agricultor e Industrial, residente em Axixá 
de Goiás, pelos motivos e fundamentos que passa a expor: 1. Que o Exe- 
quente é credor do Executado, da quantia de Ct$ 47.000,00 (QUARENTA 
E SETE MIL'CRZUEIrOS), representada pelas Notas Promissórias Ru- 
rais em anexo, assim relacionadas: LD-3407, Cr$ 6.000,00 vencidas 31.08,68; 
LD-3508, Cr$ UOOO.OJ, vencida em 25,09,68; LL-3342, Cr$ 5.000,00. vencida 
em 15.08.68; LD-3312, Cr$ 5.000,00 vencida em 07,08 68; LD-3341. Cr® 5.000,00 
vencida em 15 08.68; LD-3509, cr$ 5.000,00, vencida em 25.09.68 e LD- 3408 
cr$ 3408, cr$ 6.000,00, vencida em 3i.08,68, e não pagas. 2— Que havendo 
sido cobrado ao réu. a fim de que honrasse o compromisso na obrigação 
cambial não realizou o pagamento. 3.—Que a ação cambial, não realizou 
digo, pede ser proposta contra um, alguns ou todos os coobrigados, sem 
estar o credor austrito a ordem de execução, e sem que os coobrigados 
(sem estar o cr) digo. não acionados se considerem liberados da obriga- 
ção de pagar, já que, as obrigações são independentes uma das outras. 
4-Que a Nota Promissória Rural foi criada pelo Decreto lei n9 167. de 
14 de fevereiro de 1.967, e goza de tôdas as garantias e normas do direi- 
to cambial, cabendo ação executiva para a sua cobrança, gozando ainda 
de previlégio especial sôbre os bens enumerados no artigo 1.563 do có- 
digo Civil. 5— Face ao exposto, pede o exequente a V, Exa. que nos 
têrmos do artigo 298, XIII, no código do Processo Civil, e também de 
que dispõe o art. 44 do Decreto-Lei de 14-02-1987 que se digne mandar 
expedir a competente carta precatória, ao Juiz competente da Jurisdição 
de Axixá de Goiás, pela qual seja o dito devedor citado para pagar em 
vinte e quatro (24) hoías a importância da dívida e acessórios muita de 
10% (dez por cento sôbre o principal e acessórios de acordo com o 
art. 71 do Decreto Lei acima citado, inclusive honorários de advogado, 
sob pena de penhora nos bens que nomear ou nos que forem encon- 
trados, ficando desde logo < itado, bem como a sua mulher se a penhora 
recair em bens imóveis, para todos digo contestar a ação, querendo, 
na forma do art. 301 do mesmo código de processo civii, e para todos os de- 
mais têrmos do Processo, até final, sob pe- a de reve 1 '.Data vênia esclarece 
^ suplicante que dos têrmos da preseate está dando conhecimento ao 
Exmo. Sr. Dr. Procurador Regional da República, neste Estado para as 
providências cabíveis na preservação dos interesses Federais, cumprindo 
assim o disposto no art. 70, da Lei n0 5.010, de 30.05.66, tendo em vista a 
norma contida no art, 50, da Lei n9 4.595 de dezembro de 1964, a con- 
dição do Banco de orgão da administração Federal indireta, conforme o 
art. 4o, inciso If, alínea "c" art. 198 iiciso I, do Decreto-lei n. 200, de 25 
de fevereiro de 1967. Dá-se à presente, para efeito da taxa judiciária o 
valor pedido. Peje Deferimento. Imperatriz íM.A) Julho de 1970 PP* Dal- 
ton Cordeiro Lima t art n, 273- O.A B—Secção do Maranhão. (DESPA- 
ÇHO fls, 23) Faça-se a citação, pelo prazo de (trinta) 30 dias, publicado 
pela Imprensa Oftcial do Estado e pelo jornal "O Progresso" desta cida- 
dade, bem como seja afixado no lagat de costume. Imperatriz, 29 de 
Janeiro de 1971. (ass) José de Ribamar Fiquene. Dado • passado nesta 
cidade de Imperatriz, aos vinte e nove dias mês de janeiro de 1971. Eu, 
Raimundo Bandeira Barros, Escrivão, datilografei e subscrevi. 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FlQUENE 
Jniz de Direito da Ia Vara 

Funcionária do EPAM 

dirige contabilidade 

Informa-nos que na direção 
dos serviços de contabilidade 
da prefeitura está a senhórita 

Lila Graças Serra, do EPHM 
em São Luiz, escritório especí- 

alisado em asssessoria municipal. 

Aos habitantes de 
tôda região 

VIDROS de todos os ti- 

pos, e para todos os 

fins? em 

NEUDSON na BR-14 vo- 
cê compra por preços 

mais baratos 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1.511 Fone 230 — Imperatriz - Maranhão 
Credenciado pelo 1NPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — Eletrocardiograma — Oxigênio — Banco de sangue — Eletroconvulsoterapia 

LAB0RATÚRI0 DE AMÁLISE LÍNI A S; Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDIuO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira d e quino Noleto, Dr- 

Antonio Escorcio, Dr. Augusto Boado Quiroga. Analista Joberval Lobato de Souza 

Cirurgia do Tórax—Abdo mem— Cbstetrica — Ginecológica — Traumatologia 
Ortopedia — Dermatologia - Pediatria — Clínica Geral 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 



Sociedade 

na ^paééareía 

ANO I Imperatriz(Ma) de 7 Fevereiro de 1971 N0. 38 

Noticias de Marabá 

Notas colhidas por um OBSERVADOR, es- 
pecialmente para O PKOGRESSO 

O mulher... A homem 

KALAM H3LEUTER0S 

Vôces já viram, agora (agora, vírgula, já vai um bocado de tempo)., 
A mulher deu para querer se emancipar. E toca a sair em passeata, com 
:artaz e tudo "ABAIXO OS HOMENS" (como se nós quiséssemos outra 
coisa) "È A NOSSA VEZ DE EICAR POR CIMA" (às vezes é até bom a 
gente variar). E, uma gozada:. "Se os homens ficassem grávidos o aborto 
seria legalizado" . Se bem que elas não se lembram que se as mulheres 
usassem paletó e gravata, há muito que essas porcarias ja teriam sido 
substituídas por algo maio confortável e menos martirizante. Mas elas só 
sabem ver um homem "elegante" assim. Mas isso é assunto pra outra 
conversa. 

Já se vê, elas querem se emancipar. Eu pergunto. De que? Já não 
chega o que elas mandam? 

Quêm é que vai na casa de quem, quando se namora? Logico que 
sua augusta e graciosa majestade não se rebaxaria ao ponto de ir ácasa 
do mísero pretendente. 

Ela manda, ele faz. Ai dele se não obedece. Leva o mais cativante 
até logo de sua vida. 

E por aí afora. Alguém já viu mulher fazendo alguma coisa quando 
tem homem por perto. Ela põe um cigarro na bôca. São não sei quantos 
isqueiros e fosforos que surgem, milagrosamente, de de todo lado. E quan- 
do ela entra num ônibus cheio, o ônibus só estava cheio até ela entrar, 
porque logo logo ela descobre uma porção de lugares, gentilmente esvasia- 
dos. É claro que'ser "boa'' ajuda muito o gozo de tais privilégios. Mas os 
gostos variam muito e, justiça seja feita, por menos boa que ela seja sem- 
pre encontrará o seu cavaliheiro disposto a dizer que é ma'S. 

Pois bem. E ainda estou na rua. Sem compromisso. E quando chega 
em casa? Eu falo em casa de casado, quem é a dona? Não sei se alguém 
já reparou, mas êsses caras gostam de mais de dizer: a minha "patroa", a 
minha "senhora" (por essa elas podem até ficar de ponta comigo, mas pra 
mim, mulher é mulher mesmo, eu acho mais gostoso chamar assim, apesar 
de os entendidos em etiqueta estarem comigo), E elas mandam mesmo. E 
controlam dlreitinho a vida do cara. Quando não vão artas, tem o raio 
do sexto sentido. Tem "senhora" tão imbuída do seu papel de senhora 
rue se o desgraçado do súdito bate a porta uma hora mais tarde, fica na 
rua. Algumas, ou melhor, quase tôdas, trc.tam bem dos 'seus" (é possessi- 
vo no duro) homens. Mas, como não o fariam? Quem ia jogar fora. sem mais 
aquela a sua máquina de fazer dinheiro? 

Agora, me diga se entende, elas querem liberdade, igualdade trater- 
nidade(?) "Independência ou morte". Já são donas de tudo.,, o homem se 
mata. dá o maior murro na vida, faz até guerra para conseguir tudo pa- 
ra essas adoráveis briguentas. A fabrica que montam, as horws que mou- 
rejam no escritório, no balcão, no consultório são, resignadamente supor- 
tadadas com uma única finalidade de dar alguma coisa e elas. Uma pele, 
um vestido, um carro, um sapato ate o pão de cada dia,. 

Agora Vocês (me deixe falar pra elas) teimam em participar das nos- 
sas atividades, mulher fazeudo tudo o que homem faz, nós vamos trabalhar 
pra quem??? Quem será a motivação comum? Meamo porque, em todos os 
dias de minha vida ainda não encontrei e duvido que me mostrem moti- 
vação mais motivadora que mulher. 

Mas, que seja. Vocês querem assim, vamos deixar vocês entrarem 
na brincadeira A gente trabalhando pra vocês, vocês trabalhando pra satis- 
fazer o capricho de vocês. 

Eu vou fazer com que vocês pensem que estou levando a serio o 
negócio. Quiseram assim né? pois então, larga meu, não dou mais pra mu- 
lher. Botam cigarro na bôca? Acenda-no, vocês não têm mãos? e se uma 
de vcoês chegar na fila e eu já estiver lá, podem ir logo procurando o ra- 
bo. E não xou rir mais de piada sem graça só prá bancar o delicado. Fa 
cam o jogo de vocês; mulher agora está pra mim em pé de igualdade com 
homem. 

, Só uma coisa não esperem. É que eu vá achar um homem boazudo 
e passar a ignorar as curvas e reboladas de vocês como se fossem tão i- 
napeteciveis qur-nto o andar tése e sem graça dos homens. Isso já sera 
atentar contra a declaração de dire tos do homem. Por mais que vocês 
queiram a igualdade não chegara a tanto. 

Mas apesar da tristeza que eu sinto ao ver criaturas tão encanta- 
doras querendo pegar num duro, tão duro quanto é batente dos homens, 
uma coisa me consola e ao pensar nela esqueço o jaz de conta de vocês. 
É que havera semprem uma hora, um mohiento. em que vocês quererão, 
com todas as suas forças, com tudo o que voçes tem, ser mulheres, mu- 
lheres â tôda prova, mulheres com M i não botei maior porque o^ espaço 
não da) e nessa hora vocês não pensarão, nem por sonho êm ter a mínima 
semelhança com o homem que estara do lado da vocês; E quando a mu- 
lher for a que eu estou pensando... e quanoo o homem for eu... Fu tô na 
minha. ; 

Tupamaros fazem abatimento 

A Câmara Municipal reuniu- 
se domingo 30, em sessão ex- 
traordinária afim de .empossar 
os novos Vereadores eleitos a 
15 de Novembro. Por dispositi- 
vo legal o novo Presidente da 
comuna teria de substituir pro- 
visoriamenta o Preteito Leonel 
de Mendonça Vergolino, cujo 
mandato eletivo teria extinção 
a 31. A fação majoritária (Are- 
na II), chefiada pelo Sr. Nilo 
Abade que dispunha de 6 Ve- 
readores numa bancada de 9, 
estava despreocupada. A maio- 
ria era folgada para não dizer 
esmagadora e o nome escolhi- 
do para a presidência fci o do 
Sr. João Maria Barros que se- 
ria eleito sem sombra de dúvi- 
das e nem discussões estereis. 
O banquete para a comemora- 
ção estava pronto e os gordos 
perús e leitões, apetitosos e bem 
temperados, chiavam ao cal;r 
de 120 graus do forno da "Pa- 
daria Luso-Brasileira", para o 
grande banquete comemorativo. 
Os proceres da Arena II exul- 
tantes e os mais exaltados fa- 
lavam sozinhos em plena rua: 
"É de 6 a 3 e só não é de mais 
para não perder o freguês". 

A Arena I, composta de ve- 
lhas e astuciosas raposas polí- 
ticas do ex-PSD não pensava 
do mesmo modo e preparava, 
na surdina e debaixo do maior 
sigilo, uma cilada de mestre 
contra sua antagonista, chefia- 
da pelo Sr. Nilo Abade. Che- 
gada a hora da votação o Ve- 
reador Pedro Cavalcante da 
fação majoritária fez adesão os- 
tensiva à Arena I, ficando as- 
sim esta com apenas um Ve- 
reador de maioria, 5x4. 

Ahí começou a votação para 
composição da mesa: a Arena 
II manteve o nome do Sr. João 
Maria Barros para a presidên- 
cia enquanto a Arena I desfral- 
dou o nome do Sr. Antônio 

SOL NASCE, 

Águas esverdeadas. Praias 
douradas. Iguapés e Vitórias- 
régias colorindo com a clo- 
roüla das suas bandejas flu- 
tuantes e o cambiante de suas 
perfumadas flores o espalha- 
do liso da superfície, o lago 
de Icôararrí, era uma cons- 
tante nos hábitos de vida das 
Icamiabas. 

Nos plenilúnios do equinó- 
cio após as férias núpciais, as 
águas transparentes e pro- 
fundas do lago, agasalhavam 
em seu seio, o himeneu das 
virgens com os mais valen- 
tes guerreiros das tribos vi- 
zinhas. No leito arenoso, mun- 
do dos tucunarés áriscos e 
das matupirls prateadas, era 
extraída a muirakità verde, 
amuleto do amôr e da felici- 
dade. 

Na madrugada de todos os 
dias, quando Rudá tingia de 
rubro os confins da mataria 
longínqua, as pirogas silen- 
ciosas da tribo, singravam 
suas aguas em busca da ou- 
tra margem. Ali permaneciam 

Nunes Botelho que foi o vito- 
rioso. resultado que foi sauda- 
do por muitas palmas da as- 
sistência, o que não causou sur- 
presa pois. o escolhido é um 
dos cavalheiros mais conceitua- 
dos e estimados na cidade. 

Assumindo a Prefeitura no dia 
seguinte o novo Prefeito espera 
a chegada do novo Interventor 
Sr. Raimundo Ribeiro de Sousa, 
atual Diretor da E. de Ferro do 
Tocantins e ex-Prefetto de Tu- 
curuí para lhe transmitir o cargo. 

A propósito, o Observador 
surpreendeu dois políticos, por 
sinal ambos Vereadores eleitos 
pela Arena II, a palestrar de- 
sanimadoramente e de fisiono- 
mias carregadas, que exterio- 
risavam toda a revolta e desa- 
lento que lhes perpassava na 
alma, horas depois do resulta- 
do da eleição da mesa da Ga- 
mara. Não podendo sopítar a 
própria curiosidade, mandamos 
aos dois, esta observação: 
—Então vocês perderam a luta 
em que se empenharam çom o 
adversário quando tudo indica- 
va que possuíam todos os trun- 
fos em mãos. O que houve? A 
resposta saiu rápida, fulminan- 
te, como se estivesse funda- 
mente gravada "no subconsci- 
ente; 

— Ora, vc. sabe que ninguém, 
absolutamente ninguém que use 
métodos honestos como norma 
política pode enfrentar com 
êxito uma conspiração diabóli- 
ca, onde o dinheiro é a mola 
mestra e circula a rêde para 
dominar as consciências fracas 
e vacilantes. 

E terminou: "Foi isso, pre- 
cisamente, o que ocorreu conos- 
co e nada mais. E' o regresso 
aos métodos políticos do coro- 
nelismo do passado, que supú- 
nhamos superados para sem- 
pre." 

SOL MORRE 

Escreve M. M. 

silenciosas e amedrontadas, 
até sur ir a cabeleira fulvi- 
da de Coarací. E quando es- 
te boiava Jpor sobre o leito 
verde da mata. o mais re- 
tumbante alarido de regosi- 
jo fazia causa comum com os 
ruídos da selva ecoândo ma- 
ta afóra, afuguentando a pas- 
sarada dos seus ninhos e pou- 
sos e Las féras das suas to- 
cas. Como apoteose da cena, 
tinha lugar a oferenda das 
oblatas. Atiravam na água 
peças de caça e de pesca 
muqueadas, invocando a ben- 
ção de Tupan para a prática 
das atividades do dia. Á tar- 
dinha, quando c sói após o 
seu giro, mergulhava no seio 
escuro da mata, despertando 
curupiras e sacis; as mulhe- 
res que haviam sido felizes 
no desempenho dos seus a- 
fazeres, aquietavam-se em 
suas ocas, tecendo |artifícios 
de pesca e de caça. As pa- 
nemas inconformadas, acor- 
riam ao pátio da taba, deita- 
vam-se de costa no sólo, 

SILVA JÚNIOR 

Em termino de ferias chegou sexta 
feira ultima juntamente com seus 
familiares o sr, Hipérides Lisboa 
conceituado comerciante de nossa 
cidade. 

XXX 
Novamente em nosso meio as lin- 

das senhorítas Mariangela e Mareia, 
depois ãe uma temporada pelas 
praias baianas. 

XXX 
Depois de um longo tempo retor- 

na a nossa cidade o industrial Mar- 
co Moura proprietário da firma Ce- 
reais Moura 

XXX 
De parabéns o Armazém Norte 

Sul pelo jantar que ofereceu aos 
componentes do Projeto Rondon 
na churrascaria Caiçara, 

xxx 
Em nossa cidade o inspetor da 

Casa Brasil de Anápolis, Sr. Joa- 
quim Pereira. 

xxx 
Muito fraco o grito carnavalesco 

e a tertúlia de domingo passado. 
Vamos orgai izar gente, prestigiando 
as promoções do Tocantins, 

xxx 
Regressando de Terezina chegou 

quinta feira próxima passada a sim- 
pática garota Zuleide filha do casal 
Raimundo e Etevina Soares, 

xxx 
SUGESTÃO DESTEC OLUNlSTA: 

Quem quizer saborear um bom chur- 
rasco vá a Caiçara. 

xxx 
Está sendo esperado esta sema- 

o ór. Osmar Teixeira de Ama- 
ral. presidente da O VIL, A êle os 
votos de boas vindas. 

xxx 
Aniversariou dia 5 deste o nosso 

amigo Souto, funcionário do Banco 
do Brasil de nossa cidade, 

xxx 
Aniversariou ontem o garoto A- 

lexandre, filho do Sr, JoséM Viei- 
ra. proprietário deste Jornal, 

A êle os nossos cumprimentos, 
xxx 

Em casa de seus pais, Sandra 
Maria Macedo recebeu comprimen- 
tos de suas colegas pela passagem 
de mais um natalicio. Drinks e sal- 
gadinhos foram servidos. 

xxx 
Continuam sua estação de vera- 

neio em São Luiz os prósperos co- 
merciantes Pedro Ramos Rocha e 
Coló Miihomem. 

xxx 
Para S. LuTz, a sérvíço de seu 

Banco (o BB) viajou oDr. Henrique 
Batista Pereira- 

-x-v-x- 
Para a capiial do Estado, onde 

manterá contátos comerciais e po- 
líticos seguiu o vereador Leonoic 
Pires Dourado, presidente da Gama- 
ra de vereadores de Imperatriz. 

Governador 

parabeniza Dourado 

O vereador Leôncío Pires 
Dourado, eleito presidente 
do legislativo municipal im- 
peratrizense recebeu do Go- 
vernador Antonio Dino o se- 
guinte telegrama: "Agradeci- 
do gentileza comunicação a- 
presento vossênciameus cum- 
primentos e votos feliz ges- 
tão. Saudações jAntonio Dino- 
Gov. do Estado". 

pernas e coxas firmes e uni- 
das e levantadas, ajeo rete- 
tezado apoiado na sola dos 
pés, disparavam flechas e 
mais flechas contra o céu, 
numa tentativa vã e rebelde 
d esvaziar o disco rubro do 
sói. idêntica prática mas em 
pedras, era usada até pouco 
na etiopia. 

Marabá, motivado pelo im- 
pulso de progresso d o pro- 
grama revolucinario, mudou 
de forma política, passou para 
um outro horízente de forma 
experimental, porem mais 
promissor na sua contextu- 
ra, Um novo sói aquece suas 
energias e amplia o quadro 
das suas esperanças. A tra- 
etoria é a adminisiraçâo mu- 
nicipal e a face a aquecer e 
iluminar é o município e o seu 
futuro, com mais possibilida- 
des de progresso. 

O jornal uruguaio "El Pa- 
is" anunciou que os guerri- 
lheiros tupamaros teriam a- 
ceito a proposta de dona 
Maria Aparecida Gomide, re- 
duzindo para 200 mil dóla- 
res já arecadados no Brasil 
o preço do resgate do diplo- 
mata Gomide. Diz o noticiá- 
rio que da. Maria Aparecida 
chegou a Montevidéu e não 

Em todos os acontecimen- 
tos dessa natureza, acorrem 
as Icamiabas e os Etiopes. 
Os personagens e a cerimo- 
sempre se repetem. Féstas e 
gritinhos de júbilo pela ma- 
nhã, pedras e flechas á [tar- 
de. Descargas de ambições 
frustadas e J demonstrações 
mentirosas de regosijo de- 
sintereçado. 

Ao stl que se apaga, não 
há porque ficar na óca ou 
disparar flechas no terreiro. 
Trepar na caiçara, aprofun- 
fundar a vista no seio miste- 
rioso da selva e invocar os 
numes domésticos, ou então 
ir atiçar o lume no tacurú, 
é mais prudente e aconse- 
lhavel. Nada de gestos pre- 
cipitados porque na madru- 
gada de amanhã, uma verda- 
deira onda de pirogas, ubás, 
e igáras bem tripuladas e 

poude ser localizado pela im- 
prensa. Equanto uns afirmam 

que ela está tratando de 
voltar sua residência pa- 

ra o Brasil; outros supõem 
um entendimento direto en- 

tre a esposa do diplomata e 
os tupas, Acha "em Pais" 

que o resgate de Gomide é 

iminete. 

velozes, estará rebolando as 
águas rumo a outra [margem, 
neste eterno e justificado 
afan de demonstrar regosijo 
e esperanças, quasi sempre 
frutos escondidos de interes- 
ses futuros, e nunca o palpi- 
tar sincero de um coração 
em júbilo. 

Repetindo o costume das 
nossas lendárias e heróicas 
antepassadas, emparelharei 
também |o meu casquinho de 
jatobá nesse cortejo apoteó- 
tico; atirarei o meu naco de 
embiara muquiada no seio 
das águas e implorarei a 
bondade de Tupan, que o ci- 
clo que ora inicia, em mais 
uma fase do nosso tempo, 
seja de muita fartura para a 
nossa Taba, com abundân- 
cia de mél, piracuí e cauln. 

Em 31/1, 871 


