
Mortes e prejuízos depois do vendava! 

Verdadeiro furacão aba- 
teu-se sôbre Imperatriz por 
volta das 17, 30 horas do 
dia 26. 

Duas vidas pelos menos 
foram ceifadas e os prejuí- 
zos materiais causados pela 
violência dos ventos e abun- 
dância das chuvas chegam 
a milhões de cruzeiros. Com 
uma violência e velocidade 
impressionantes o vento le- 
vava tudo de roldão, dês- 
de os telhados até árvores 
arrancadas pela raiz ou 

cujos galhos foram atirados a 
distância incrível. 

Morreram moça e velho 

Uma família mineira, re- 
centemente chegada a Im- 
peratriz, perdeu uma de 
suas filhas, vítima de uma 

telha que lhe caiu na cabeça. 
Outra vítima da tempesta- 
foi um velho, vítima de en- 
farte, pelo pânico. 

Aulas interrompidas 

Os alunos do Grupo Es- 

colar Mourão Rangel ficarão 
sem aulas por algum tempo, 
pois do moderno prédio res- 
tam apenas as paredes. O 
telhado foi literalmente ar- 
rancado, inclusive com os 
caibros, além de danificada 
a instalação elétrica. Sua 
recuperação demandará al- 
gum tempo e muito dinheiro. 
Também o prédio onde es- 
tá o Colégio Bandeirantes e 
a Fundação Eurico Dutra 
foi atingido em parte do seu 
telhado. 
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Luz e esgotos da SERFHAI) 

O Prefeito Renato Morei- 
ra acaba de assinar em Re- 
cife um contrato com o Ser- 
viço Federal de Habitação 

e Urbanismo "SERFHAU" 
para a vinda a Imperatriz 
no mês de setembro de 

A tempestade 

na Assembléia 

José -Gomes Arruda, Secre- 
tário de Administração Muni- 
cipal, telegrafou ao Gover- 
nador do Estado, ao Secre- 
tário de Educação e ao Pre- 
sidente da Assembléia Le- 
gislativa participando a o- 
corrência do furacão verifi- 
cado em Imperatriz. — Em 
resposta já recebeu do Gal. 
Artur Carvalho, presidente da 
Assembléia, o seguinte tele- 
hrama; 

"Acuso recebimento seu 
fonograma hoje. Lamentando 
triste ocorrência informo ha- 
ver tomado todo interesse 
caso comunicando imediata- 
mente Governador Dino que 
tomará máximo empenho fim 
minorar prejuízos causados 
pela tempestade abateu êsse 
rannicípio". 

técnicos que farão o levan- 
tamento dos projetos da rê- 
de elétrica e da rêde de 
esgotos da cidade.—A do- 
cumentação exigida o Pre- 
feito deixou em Recife. 

Êsse contrato faz parte 
de um plano do Ministério 

do Interior e, no Maranhão, 

abrange os municípios de 

Imperatriz, Bacabal; Caxias, 
Pedreiras e Pindarè-Mirim, 

sendo que até aqui apenas 

Imperatriz já se manifes- 
tou a respeito. 

MOBRAL EM AÇAO 

O Movimento Brasileiro de 
Alfabetização em Imperatriz 
passou a desenvolver inten- 
sa atividade destinada ao le- 
vantamento do numero de 
analfabetos existentes no mu- 
nicípio, dos setores onde se- 
rão localizadas as escolas e 
do alistamento de monitores, 

isto é: dos professores que 
ministrarão o curso de al- 
fabetização, na cidade e no 
interior. Entendimentos es- 
tão sendo mantidos entre a 
direção nacional do MOBRAL 
e a Prefeitura de Imperatiz 
para a assinatura do Convênio 
que dará forma legal ao MO- 
BRAL no município. 

Última hora 

Liberado Fundo de Participação 

Noticias carecedorores da 
confirmação oficial informam 
que o Tribunal de contas da 
Unipo determinou a liberação 
do Fundo de Participaçâ des- 

tinado a êste município, face 
à documentação encaminhada 

pelo Prefeito Municipal àque- 
le Órgão de fiscalização. 

Diretor Inspeciona Expresso Braga 

O Sr. Josias Moreira Bra- 
ga, da alta direção do Ex- 
presso Braga Limitada, este- 
ve nesta cidade procurando 
entendimentos com as auto- 
ridades e agentes da empre- 
sa visando a introdução de 
melhoramentos nos serviços 
da mesma, que poderá con- 
tar em Imperatriz com uma 
moderna oficina destinada ao 
reparo e estacionamento de 
carros para uso de emergên- 
cia, bem como uma estação 
de rádio para o contáto com 
outras agências na Belém- 
Brasília. Segundo informa- 
ções de D. Antonia Cam- 
pos, agênte nesta cidade, a 
companhia mante- 
rá permanentemente na ci- 

dade ônibus destinados a so- 
corros a outros possivelmen- 
te avariados. 

Registrando a auspiciosa 
notícia entendemos também 
que o expresso Braga, no a- 
tendimento melhor a seus 
passageiros, deveria manter 
a obrigatoriedade de seus 
veículos virem normalmente 
até a agência da Praça de 
Fátima para deixar e reco- 
lher passageiros, o que vem 
sendo feito de manaira irre- 
gular forçando muitas vêzes 
o viajante que se hospeda 
no centro da cidade a ter 
que tomar táxis para che- 
gar até a agência do En- 
troncamento. 

Também seria oportuno a- 

dotar-se a fixação uma cota 
de passagens para esta a- 
gência da Praça de Fátima, 
Já aconteceu a passageiros 
a compra de uma passagem 
nessa mesma agência para 
depois perder o lugar no 
ônibus, já ocupado por pas- 
sageiros portador de bilhête 
de Belém o que denota a 
falta de controle nessa ven- 

da e, especialmente acarre- 
ta prejuízos ao viajante, 
dando inclusive ensêjo a re- 
clamações muito justificadas 
em detrimento do bom nome 
da empresa. 

Fica a sugestão, para e- 
xame do Sr. Josias Moreira 
Braga. 

Templo sem torre - Es- 
tádio sem muros 

Uma igreja do culto cató- 
lico, na praça Brasil teve ar- 
rancada sua tôrre; e o Está- 
dio ''Frei Epifânio" perdeu 
quase a totalidade de seus 
muros, o que também acon- 
teceu na usina do industrial 
Dorgival Pinheiro, 

Caixa d'ágaa dentre 
do ^Jeep 

No Hospital São Ray- 
mundo os danos foram im- 
pressionantes. Ruiu uma par- 
te da nova construção e até 
uma caixa d'àgua com capa- 
cidade para mil litros foi 
arrancada pela fôrça dos 
ventos e jogada sôbre um 
jeep também do Hospital 
que estava estacionado fren- 
te ao nosocômio, destroçan- 
do o veículo 

Maiorana 

sugere nome 

O jornalista Rômulo 
Maiorana, Diretor de O 
LIBERAL de Belém lan- 
çou campanha em que su- 
gere a substituição do 
nome da rodovia de in- 
tegração nacional. Pro- 
põe que ao invés deTran- 
samazônica ela se cha- 
me Rodovia Médici. 

Ciube Recreativo 

Tocantins 

A diretoria do Clube Re- 
creativo Tocantins sempre 
presente nas grandes realiza- 
ções de nossa comunidade 
traz á você o Conjunto jovem 
O Tri Campeões, e o Cantor 
Wilson Rodrigues da TV ca- 
nal 4 de São Paulo, numa 
promoção inédita. 

Para apresenta-los a nossa 
seleta sociedade faremos rea- 
lizar animadíssima festa no 
proximo dia 5 era nossa séde 

Traje Passeio Completo. 
Reserve sua Mesa 
Pague sua mensalidade 
Participe inteiramente da 

nossa alegria 

A DIRETORIA 

CEMAR não 

tem condições 

Estamos seguramente in- 
formados que a Secção Téc- 
nica da CEMAR não tem 
condições, antes de julho 
de 1.971, de proceder aos 
estudos e serviços de ele- 
trificação da cidade. Isso foi 
informado ao próprio Pre- 
fêito Municipal, por aque- 
la secção, em São Luis. 

CENSO- 70 

A realidade de hoje; a 

perspectiva do amanhã. 
Coopere com o Govêrno 
fornecendo as informa- 
ções necessárias. 

Treinamento 

Ante-Guerrilhas 

Notícias não oficiais ga- 
rantem que patentes do Exér- 
cito e da Aeronáutica esti- 
veram nesta cidade e aqui 
mantiveram entendimentos 
com a Administração Muni- 
cipal visando a localização 
de grupamentos das Forças 
Armadas e a escolha de 
áreas para um período de 
treinamento anti-guerrilha 
que se estenderia a uma 
vasta região, por água, pelo 
ar e em terra. 

Sabe-se que os entendimen- 
prosseguirão, com outrasfvin- 
das de Oficiais a Imperatriz. 
Não sabemos se foi determi- 
nada a época dos.treinamen- 
tos nem se já foi escolhida 
a área de operações. 

A Praça e os táxis 

Na Praça Castelo Branco 
até árvores foram arranca- 
das pelas raizes, o que a- 
conteceu também em quin- 
tais. Os pontos de táxis 
tiveram arrancados suas bar- 
racas de abrigo. Os postos 
de gasolina ficaram sem 
iluminação e também sem 

0s abrigos. 

Bairros atingidos 

Os bairros do Entronca- 
mento, do Aeroporto e o No- 
va Imperatriz foram os mais 
atingidos pelo furacão, sen- 
do que nestes últimos os 
maiores prejuízos foram cau- 
sados a famílias pobres, 
muitas das quais perderam 
totalmente suas casas, fican- 
do ao desabrigo. No Entron- 
camento, usinas de benefi- 
ciamento de arroz, oficinas 
mecânicas, casas comerciais 
e a Rodoviária foram atin- 

gidas e sofreram elevados 
prejuízos materiais. Muitas 
ficam com parte da telhado 
arrancado e registrou-se in- 
clusive o desmoronamento 
de um depósito de medica- 
mentos, núma das farmácias 
com perda do estoque. 

No centro da cidade o 
Armazém Paraybae o Ar- 
mazém Alvorada foram os 
mais prejudicados pela ação 
das águas, especialmen- 
te o primeiro que teve até 
a porta deslocada e muito 
tecido completamente mo- 
lhado. 

Só a cidade sofrea 

Informações fornecidas à 
reportagem dão conta de 
que o tufão foi apenas sôbre 
a cidade, não causando da- 
nos no interior. 

Prefeitara vai atender 
vítimas 

Consta-nos que embora 
ausente da cidade, no dia 
da tempestade, o prefeito 
Renato Moreira, sua asses- 
soria já procura inteirar-se 
dos danos trazidos pela tem- 
pestade, especialmente pa- 
ra um levantamento das ca- 
sa8 pobres atingidas. 

Espera-se a abertura de 
um crédito especial para a- 
tendimento a essas famílias 
desabrigadas. 
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Êle é do contra 

Roberto Campos combate a 

Transamazônica: 

NÃO ERA SEQÜESTRADOR: 

ERA CONTRABANDISTA MESMO 

O famoso Boby Fields das 
crônicas de Stanlslaw Ponte 
Preta resolveu agora ence- 
tar mais uma campanha con- 
tra o que no seu entender é 
um disperdício de dinheiro: 
a estrada Transamazônica. 

Em renovados pronuncia- 
mentos o ex-Ministro Rober- 
to Campos tem criticado e 
combatido a rodovia da in- 
tegração nacional que, se- 
gundo êle "é um grande des- 
perdício e de forma alguma 
é obra prioritária em ter- 
mos Je aplicação sôbre o 
tráfego. 

Demonstrado um bairris- 
mo que não se justifica em 
de sua cultura acha o ex- 
ministro que "o núcleo in- 
dustrial localizado no sul do 
país merece maior atenção, 
uma vêz que acelera a in- 
tegração ainda incompleta no 
sentido norte-sul." 

Ainda bem, para sorte nos- 
sa de nortistas, o Presidente 
Médici não vê o Brasil ape- 
nas lá no sul, a mesma coi- 
sa que anteriormente foi vis- 
ta por Juscelino Kubitschek. 
Aliás o Sr. Oscar Pedroso 

Horta, ex-Minisiro do Govêr- 
no Jânio Quadros, já disse 
em tom de zombaria que "a 
Transamazônica é uma (Jus- 
celinada". — Bendita Jusceli- 
nada. 
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Desaparecerão os Quebra-molas 

Chega ao conhecimento da 
redação, a propósito da no- 
ta que publicamos na sema- 
na passada sôbre as valetas 
nas ruas Cel. Manoel Bandei- 
ra e Godofrêdo Viana, que a 
Prefeitura já contratou os 
serviços de correção dessa 

anomalia. As valetas perma- 
cerâo para fins de escoamen- 
to de água; mas serão re- 
cobertas por lages de con- 
creto. 

Êsse serviço deverá estar 
concluido até o dia 7 de se- 
tembro. 

nHWMffaiaBaB—ei 

LOJAS VIANA 

- DE — 

Viana &Irmào - Com. e Ind. 

Completo Sortimento de Tecidos Finos e 

Populares, Confecções Cama e Mesa 

Prêços de Fábrica 

MATRIZ: —Rua Godofrêdo Viana, 556 

PIL1AL : Rairro do Mercadinho 

IMPERATRIZ M A R O 

18 Farmácias serão interditailas 

Mão se assustem muitos 
dos nossos vendedores de 
remédios: a coisa não é 
aqui; é no Pará onde o 
Conselho Regional de 
Farmácia determinou a 
interdição de 18 farmácias 
em cidades interioranas, 

pelo não cumprimento 
das exigências do Con- 
selho a respeito do fun- 
cionamento de |estabele- 
cimentos do gênero Co- 
mo é coisa Federal, não 
seria surpresa se por aqui 
também isso acontecer. 

Movimento na Belém - Brasília 

Registro de tráfego no Posto Estatístico do Cacau (Imp) 

1.970 NÚMERO DE VEÍCULOS MEDIA POR DIA 

Janeiro 
Fevereiro 
Março 
Abril 
Maio 
Junho 
Julho 

7.277   234 
6.262   223 
6.185 199 
6.213 207 
6.689   215 
6.385   212 
7.457   240 

Há dias circulou pela cida- 
de a notícia de que teria si- 
do preso em Imperatriz, pela 
polícia Federal, Um elemen- 
to implicado em seqüestro de 
aeronaves. Sabe-se agora, 
porém, que realmente houve 
a prisão, mas não de um se- 

qüestrador e sim de um con- 
trabandista de calças "Lee" 
entre Belém e Goiânia. Se- 
gundo notícias, o contraban- 
dista é Contador de impor- 
tante firma comercial em Be- 
lém. Dedicava o tempo dis- 
ponível ao embarque para 

Goiânia, em caminhões de 
carga de sua mercadoria. 
Quando foi prêso, o contra- 
bandista desembarcava em 
Imperatriz, vindo da capital 
goiana onde fôra colocar uma 
partida das afamadas calças 
americanas. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Credenciado pelo INPS e Fundo Rural 
IRURGIA PARTOS CLINICA GERAL — RAIOS X 

Laboratório de Análises Clinicas — Sangue — Oxigênio 

Dr. Raimundo Noleto Filho —Dra. Ruth Ferreira A quino Noleto —Dr. Celso Carlos Simões 

Avenida Getulio Vargas, 1511 — Imperatriz - Maranhão 

RUUL NÃO BOTAR O 

CAMimlO ADIANTE DOS BOIS, 

PONHA OS BOIS EM 

CIMA DE UM MEBCEDES BENZ. 

L; :■ 
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Você ganha muito mais. 
Boiada tocada perde peso. 

E com o peso, você perde o 
tempo que levou para fazê-la engordar, 
o tempo da viagem e seu rico dinheiri- 
nho. A hora da balança é a hora da ver- 
dade. Um Caminhão convencional trans- 
porta 8 bois eirados. Um têrço a menos 
do que um Mercedes-Benz que temcar- 
roceria para carregar 12 bois. 

Quando um lote grande é dividido por 
12 e não por 8, o resultado é um 
número menor de viagens. Mas as van- 
tagens do Mercedes-Benz hão param aí. 

É um caminhão feito para topar qualr 
quer parada. É um cabra agarrador, que 
não pára à toa. Tem potência suficiente 
para puxar com rapidez. 

É econômico: nao gasta gasolina... 
porque é Diesel. 

Tem assistência técnica em todo Ó 
País, dada por gente que só trabalha 
com Mercedes-Benz e gosta do que faz. 

E na hora de vender, é mais fácil que 
vender boiada gorda: tem o maior valor 
de revenda. 

Se você se interessa 
pelo negócio, passe por 
aqui entre uma boiada 
e outra. Nós temos o 
caminhão que você precisa para pôr em 
baixo dos bois. 

TOTAL:. . 46.469 
Imperatriz (MA)., 24/08/1970 

Concessionário Mercedes-Benz em Imperatriz: 

DIESEL CAROLINA S.A. 
Praça Emiliano de Melo Azevedo, 10 

Fones: 192 e 194 
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Existe a Concessão ? v abandonaria a mecânica 

Na Assembléia Legislativa voltou suas vistas para Im- mjm 
do Estado o deputado Adail peratriz, seria taxá-lo de des- ^ ff _ gB     ^ 
Carneiro apresentou reque- cuidado no acompanhamen- wéTBjCif 1 Cd^JSd d%? 
rimento em que solicita às to das coisas do Maranhão. W w 
Centrais Elétricas do Mara- Preferimos então acreditar     Hmnj-aiiir.opa#* B-orm itraB 

informações sobre se a qUe 0 pensamento dó repre- llfilBl iCflS FlldlS • 
CEMAR e concessionária dos sentante oposicionista foi o 
serviços de produção e dis- ^ realmente chamar a aten- 
tribuiçâo de energia elétri- ç^o de quem de direito para 
ca no município de Impera- 0 abandono que fomos rele- 
triz, e de quando data essa gados pelo Estado, e espe- 
concessão. No segundo item cialmente no campo de ener- 
do requerimento quer o de- gia> justamente o que sufo- 
putado saber, em caso de res~ ca 0 município, entrava o seu 
posta afirmativa à primeira crescimento, tolhe sua ri- 
parte, ;'quais os planos e queza, limita sua projeção no 
projetos da empresa em re- cenário maranhense, 
lação ao município. , , e • 

Na justificação de requeri- . _reaJniente foi essa a 
mento o parlamentar diz que intenção do deputado, ja isso 
o seu objetivo é o de fixar Jlie garnnte a simpatia de 
responsabilidades de quem de Imperatriz. De qualquer for- ^ 
direito para o abandono que J11^ ^ lima voz que se levan-^ 
vem "entravando o cresci- ta e, ProcJama na As-g 
mento e desenvolvimento fembleeia Legislativa o pro- - 
maior daquela região, que b1-61113^ crucial de nossa terra, 
assim mesmo sem a devida Se a esse parlamentar ou- _ 
atenção do poder público é tros se juntarem, batendo naig 
talvez a região que mais se mesma tecla, lembrando o 
desenvolve e cresce desde mesmo problema," rememo- 
o advento da Belém-Brasília", morando a mesma defícien- 

Não entendemos o reque- cia, é possível que essas vo- 
rimento do nobre deputado, zes cheguem até a CEMAR 
Dizer-se que o parlamentar e, essa via, que a CEM AR 
ignora que a CEMAR jamais venha até nós. 

COVAP 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. 

Imposto de Renda 

Não precisa. 

Já está em nossa loja 

o Volkswagen bonito. 

, | 
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Oeclaiação até 30 de outubro 

O Ministro Delfim Neto, da 
Fazenda, baixou portaria que 
recebeu o n^ 214, que pror- 
roga até 30 de outubro vin- 
douro o prazo das Declara- 
ções Especiais a que se re- 
portam os itens 1 e II da 
Portaria GB. 31 de 30.1.70 
Assim, ainda há tempo para 
que os retardatáríos façam 
suas declarações de renda 
antes de se verem atingidos 
pelas punições legais. 

Ainda o Ministro Delfim Ne- 
to, em Portaria GB.215 ele- 

11 de Janeiro: 

Vestibular único 

Está mais ou menos con- 
firmada para esta data a rea- 
lização do exame Vestibular- 
único em todas as Universi- 
dades do País. A medida 
nasce de sugestão do Minis- 
tro Jarbas Passarinho para 
evitar que um mesmo aluno 
possa inscrever-se em mais 
de uma Escola Superior. 

vou para cr$ 5.040,00 o teto 
exigido às pessoas físicas 
para a declaração de rendi- 
mentos. 

Quebra-Quebra 

em Açailândia 

Notícias procedentes de A- 
çailândia relatam que se es- 
tão repetindo ali, com insis- 
tência, balbhrdias provoca- 
das principalmente nos bares 
por trabalhadores da Açai- 
lândia - Santa Inez. Consta 
que, recebendo os pagamentos, 
trabalhadores da «Mendes Jú- 
nior» chegam ao povoado e 
começam a beber, partindo 
daí para a discussão e que- 
bra móveis, causando cuida- 
do entre os proprietários de 
de bares e até entre famílias, 
temerosas de que algo mais 
grave possa acontecer. 

Divulgamos a notícia com 
devidas reservas, pois não 
constatamos ainda a verifi- 
cação dêsses incidentes. To- 
davia, as queixas nos levam 

Êle acabou de chegar, mas pelo 
jeito vai embora logo. 

É que as pessoas olham as coisas 
bonitas que o VW 1.600 tem, 
e saem querendo levar um 
para casa. 

O que é muito compreensível, 
pois seu desenho é muito bonito. 

Na frente, tem grandes faróis 
retangulares. 

Na frente e atrás, pára-choques 

que além de bonitos, são duplos. 
Nos lados, 4 portas. 
E atrás delas, outras coisas 

bonitas: um painel tipo jacarandá, 
acabamento luxuoso, sistema de 
ventilação interna, uma alavanca de 
câmbio mais curta e esportiva 
para reduzir o tempo de troca 
de marchas, um volante de 
desenho funcional... e bancos tão 
macios que convidam a gente 

a aproveitar tudo isso durante 
bastante tempo, 

O VW 1.600 ainda tem outras 
coisas bonitas, mas que não se vê: 
um motor de 60 HP, que permite 
chegar até 135 km por hora. 

Mecânica 100% Volkswagen, e 
por isso, 100% pào-dura. 

Igual à do "Fusca". 
Se v. já gosta dessa mecânica, 

aproveite. 

Comércio de Automóveis Magopar S.A. 

1 

Rua Minas Gerais, 113—Taleg. AGOPAR — Fone 151/153 REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

IMPERATRIZ MARANHÃO 

a admitir que uma medida 
policial preventiva já se faz 
necessária naquele povoado, 
especialmente nos fins de se- 
mana, quando normalmente é 
grande a convergência de pes- 
soas para Açailândia, ou pela 
paralizaçâo do trabalho ou pa- 
ra a feira que ali se realiza to- 
dos os domingos. Fica, assim, 
a lembrança de que "é me- 
lhor prevenir do que remediar' 

"Saio da vida para entrar 

na História" 

O VIL — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro 1 da BR - 14 — Fone 278 — Imperatriz — Ma. 

CGC .06 - 146 - 245 Insc. Est. 142 / 053.006 

Com essas palavras, há 16 
anos passados, no dia 24 de 
agosto punha fim à vida o 
ex-Presidente Getúlio Dorne- 
les Vargas, o maior líder tra- 
balhista de todos os tempos 
no Brasil. 

Após uma campanha inten- 
sa contra êle desferida pelo 
Sr. Carlos de Lacerda, quan- 
do os ânimos chegaram a um 
ponto em que era iminente 
a intervenção do Exército, 
num desesperado ^esforço pa- 
ra evitar o derramamento de 
sangue entre brasileiros, Ge- 

túlio preferiu sacrificar-se 
deixando o Govêrno. Mas 
não o deixou como o queriam 
seus adversários: prêso e hu- 

milhado. — Trancado em um 
dos aposentos do palácio pre- 
sidencial no Rio de Janeiro, 
Vargas após assinar a sua 
tão divulgada carta-testamen- 
to, disparou no próprio pei- 
to a bala que o afastaria do 
Govêrno e do mundo, defini- 
tivamente. 

Não nos cabe analisar a 
personalidade nem a obra 
dêsse homem que conseguiu 
ser no Brasil, a um só 
tempo, o mais odiado e o 
mais querido de todos os go- 
vernantes brasileiros. Cum- 
pre-nos todavia registrar a 
passagem dessa data tão mar- 
cante; na vida nacional, com 
a nossa homenagem ao gran- 
de líder. 
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OS LOIROS DA JORNADA 

Prezado e distinto amigo 

Jurivê de Macêdo 

Meus respeitosos cumprimentos 

Venho acompanhando com vivo interêsse o cres- 
cente desenvolvimento de "O PROGRESSO", desde que 
veio á luz, e isto graças á gentil oferta dos diversos 
números já publicados, feita pelo conceituado amigo 
^ conterrâneo 

Apraz-me dizer-lhe que "O PROGRESSO" tem 
sido para mim uma ' Revelação". É a revelação do 
idealismo de seus Diretores, levada a efeito e ao cam 
po concreto da veiculação das notícias. È a revelação 
de sua magnifica e simpática apresentação gráfica que 
causa inveja aos demais periódicos de nossa região. 
É a revelação de seus temas noticiosos, apanhando e 
selecionando o que aparece de mais interessante e de 
maior penetração no meio social onde circula. 

Por tudo isto, e sobre tudo pelo papel prepon- 
derante que "O PROGRESSO" representa em tôda a 
extensa região norte do país, como traço de união en- 
tre aa populações de nossas cidades e de nossos Es- 
tados, a Diretoria dêste já conceituado Jornal está de 
parabéns, e é merecedora de efusivos e leais cum- 
primentos. 

Ao distinto amigo, quero fazer público meu re- 
conhecimento e o de minha terra, que é seu torrão na- 
tal, pelo denodado esforço que vem encetando no vas- 
to e dilatado campo da opinião pública na tentativa 
de dar um roteiro seguro á formação da mentalidade 
da nossa boa gente. 

A você, Jurivê, o agradecimento sincero e os 
votos das melhores bênçãos de Deus para suas ativi- 
dades profissionais. 

Um abraço do seu colega e 
a infância muito o preza. 

amigo que desde 

MONS. ANTONIO LUIZ MAY A 
Diretor-Reg. MEC nJ 4.911 

Monsenhor Antônio Luiz Maya Leite é üího de Porto 
Nscional. em Goiás, onde dirige o Colégio Estadual (Io 

e 2o ciclos), um dos mais afamados estabeleeimentos 
de ensino no norte. 

Fêz seus primeiros astudos no Seminário Menor Sáo 
José, de sua terra natal, passando dali para Belo Ho- 
rizonte onde cursou o Seminário Maior. Ordenou-se sa- 
cerdote após concluir com distinção o curso de Teolo- 
gia no Çolégio Pio Brasileiro em Roma. 

Daí porque, com justificada vaidade, publicamos a 
carta recebida de Mons. Maya. 

Palavras assim são os loiros que felizmente temos 
colhido ao longo de um caminho palmilhado com difi- 
culdades, encorajados porém pela confiança na solida- 
riedade dos homens, 

Querem anular as Convenções 

Insatisfeitos com os resul- 
tados das Convenções da A- 
RENA em Imperatriz e João 
Lisboa, Deputado Federal e 
vereadores tentam anular es- 
sas Convenções junto à Exe- 
cutiva Municipal. 

Em Imperatriz, é o Verea- 
dor Wenceslau Brito que ar- 
gui a nulidade do conclave, 
alegando que tiveram direi- 
to a voto, como Delegados 
de Partido, elementos inscri- 
tos depois de 15 de março 

último. Em João Lisboa, é o 
Deputado Federal Nunes Frei- 
re e um grupo de vereado- 
res que alegam a nulidade, 
invocando a preterição de 
direitos seus. 

Consta-nos que os recur- 
sos já chegaram ao Diretó- 
rio Estadual e os recorren- 
tes preparam a impugnaçâo 
dos registros de candidatos 
da ARENA. 

Em outras palavras: é a 
casa dividida. 

Movimento na Belém - Brasília 

Comitivas qne trafegaram na rodovia Belém-Brasília9 

pernoitando em Imperatriz - Bodobrás: 

DATA PROCD. DESTINO 

31-01-70 Belém Brasília 
31-03-70 Brasília Belém 
1)-06-70 Brásilia Belém 
15-07-70 Brasília Belém 
25-07-70 « « 
28-07-70 Belém Brasília 
01-08-70 Brasília Belém 
06-08-70 « « 
21-03-70 Belém Brasília 
16-08-70 Brasília 

COMITIVA N0 PESSOAS 

Operação Mauá 30 
Estado Maior F. Armadas 15 
Diplomata norte-americano e família 4 
Escola Superior de Guerra 50 
Vice-Presidente da República 62 

Adido Militar EE. UU 1 
Operação Mauá ^0 
Çomando militar do Planalto 16 
Comando militar do Planalto 14 
Presidente da Rodobrás 16 

T)cp. J urandir deiie 

Concedeu-nos a honra da 
visita o deputado estadual 
Jurandir Leite, da Arena, re- 
presentante do município de 
Porto Franco na Assembléia 
Legislativa e candidato à re- 
eleição. 

O jovem parlamentar cui- 
da dos contátos com seus 
correligionários e nos disse 
que em Pôrto Franco conta 
ainda com o apôio da gran- 
de maioria dos que o acom- 
panharam no pleito passado. 

Matou 

pela mulher 

Embora se afirme que o 
número de mulheres é muito 
maior que o de homens, no 
Brasil, ainda assim mata-se 
por mulher. 

No Itinga, na noite de 15 
para 16 do corrente, Reinal- 
do Teixeira, vulgo Tico, a- 
bateu a pauladas José Isaac 
Ximenes. O pivô do crime foi 
uma mulher disputada pelos 
contendores. Consta que Xi- 
menes deu um tapa no rosto 
de Reinaldo e êste, armado 
de um pedaço de pau aba- 
teu seu rival que ainda so- 
corrido com vida veio mor- 
rer no Hospital São Ray- 
mundo. 

Hoje, Reinaldo está prêso 
e a mulher já não é de ne- 
nhum dos brigões. 

Edital de Convo- 

cação 

Pelo presente edital faço saber a 
quantos ésíe virem ou dêle conheci- 
mento tiverem que, no dia 20 de 
setembro de 1970 será realizado, 
neste Sindicato, a eleição de sua 
Diretoria, Conselho Fiscal, e Dele- 
gados Representantes junto ao 
Conselho òa Federação da Agri- 
cultura do Estado do Maranhão, à 
qual se acha fiífeda êste Sindicato, 
e bem assim dos respectivos su- 
plentes, ficando aberto, a partir 
da publicação dêste, o prazo de 15 
(quinze) dias para registro das cha- 
pas. na Secretaria, tudo de acordo 
com a Portaria ministerial nç 40 
de 21,1.65, com as alteraões intro- 
duzidas pelas Portarias n0s, 176, 
de 11,03.66 e 446 da 27/8/K6. 

As chapag deverão ser registra- 
das em separado, sendo uma para 
o Conselho Fiscal e outra para De- 
legados Representantes tôdas com 
os seus suplentes. Os requerimen- 
tos para o registro das chapas, fei- 
tos em três vias, serão apresenta- 
dos à Secretaria do Sindicato: mas 
dirigidos ao Presidente da entida- 
de devendo vir assinados por qual- 
quer dos candidatos fazendo-se ne- 
cessário, ainda que sejam instruí- 
dos com todos os demais docu- 
mentos regulares. 

A Secretaria do Sindicato for- 
r ecerá, no horário normal de ex- 
pediente maiores detalhes aos in- 
teressados, ficando também afixa- 
da em sua sede a relação do exi- 
gido para o citado registro. 

Caso não seja obtido o"quorum", 
em primeira convocação (23) de 
associados quites, serão realizadas 
as eleições, em segunda convoca- 
ção, no dia 04 de outubro de 1970 
e, não se conseguindo, ainda o mí- 
nimo exigido (50% dos associados 
quites), uma outra em terceira 
convocação, com o mesmo fim, fica 
feita para o dia 14 de outubro de 
1970, quando o "quorum'' exigido 
é de 40% dos associados 
quites. 

Imperatriz, 20 de julho de 1970 

IVO MARZALL 
Presidente 

Vice-Governador em Imperatriz 

Dr. Carlos de Laet A. Braga 

Ginecologia e Obstetrí- 
cia- Prevenção do Cân- 

cer Glnecológico 

Hospital São Vicente de Paula 
Consultório Zona 1 Lote 03 
Horário — 17 ás 19 horas 
TAGUATINGA - BRASÍLIA DF) 

Estêve em Imperatriz, on- 
de assistiu aos trabalhos da 
Convenção de seu partido, no 
município, o Gal. Colares Mo- 
reira, vice-goveruador esco- 
lhido do Maranhão. 

Em companhia de sua Sa. 
Exa. vieram os Deputados 
Henrique La Rocque e Os- 
valdo Nunes Freire. Daqui, o 
Vice-Governador e os Depu- 

tados seguiram para João 
Lisboa e outros municípios, 
exceção feita ao Dep. Nunes 
Freire que retornou a São 
Luis no último dia 26. 

O Gal. Colares Moreira 
mostrou-se impressionado 
com o crescimento da cida- 

de de Imperatriz, que ainda 
não conhecia. 

O povo reclama 

Qfloíorióía cobra caro e maiíraia 

Trajando bermudas, de san- 
dálias, um motorista de táxi 
fêz uma corrida trazendo uma 
senhora da Praça de Fátima, 

Bar Guadalajara, até a rua 
Cél. Manoel Bandeira, pró- 
ximo ao Grupo Governador 
A^ceher. — Aproveitando-se 

do pouco conhecimento da 
cidade pela passageira o mo- 
torista começou a dar voltas 
para encarecer a cor- 

rida. No fim, cobrou quatro 
cruzeiros. Quando a senhora 
reclamou passou a trata-la 

grosseiramente, terminando 
por dizer que "a senhora não 
me deve nada; ou é quatro 
cruzeiros ou nada." Tercei- 
ros presentes interferiram e 
resolveram o caso. 

Não se justifica um proce- 
dimento dêsse da parte de 
nm motorista que tem por 
obrigação tratar bem a quan- 
tos o procurem. Além disso, 
é profundamente antipático 
estar a serviço na praça tra- 
jando bermudas que é um 
traje não condizente para 
quem está trabalhando. 

Ônibus continuam abusando 

A inexistência das pa- 
re das obrigatórias de ôni- 
bus continua favorecen- 
do o estacionamento des- 
ses veículos em qualquer 

"Deéfile Social 

ANIVERSÁRIOS 
Aniversariou no dia 26 p. p. o Sr. 

José Herênio de Souza, residente 
na cidade maravilhosa. 

VIAJANTES 
Retornou de Recife, o nosso Pre- 

feito Municipal, Sr, Renato Moreira, 
que estêve tratando de vários as- 
suntos de interesse de nossa comu- 
nidade. 

—o— 
Retornando hoje de São Luiz o 

Sr, José Pereira 

Nossa cidade irá contar, dentro de 
poucos dias, com mais um hospital. 
Tal empreendimento tem eomo au- 
tor nosso amigo Dr. Carlos Gomes 
de Amorim, conceituado médico de 
nossa comunidade. O hospital ficará 
localizado na Rua Frei Manoel Pro- 
cópio, no antigo prédio da VASP. 
Nosso jornal parabeniza-o pelo gran- 
de feito. 

— o — 
Aproxima-se a semana da pátria; 

nossa cidade já está ultimando os 
preparativos. Vemos diariamente os 
colégios treinando formaturas etc. 

- o — 
Sr, Ivo Soares pre fessor-diretor 

do Colégio Betei, já se encontra 
totalmente recuperado da operação 
que se submeteu na vista, em 
Belém-Pa. Dentro de poucos dias 
estará voltando às suas atividades 
normais em seu Colégio. 

Cafddm 

adia Convenção 

Canditato ao Senado pelo 
MDB, o Sr. Epitácio Cafetei- 
ra conseguiu da direção lo- 
cal do emedebê o adiamen- 
to da Convenção anterior- 
mente marcada para o dia 
7 de Setembro e agora já 
transferida para o dia 16. 

O pedido se baseou em 
que no dia 7 seria impossí- 
vel a presença da cúpula do 
MDB, em Imperatriz, o que 
todavia se conseguirá no dia 
16, quando aqui estarão a- 
lém do candidato a Senador, 
também o deputado José Bran- 
dão, o presidente do Partido 
no Estado, Dep. Freita Diniz 
e outras figuras de projeção 
nos meios oposicionistas ma- 
ranhenses. 

lugar, à vontade do mo- 
torista. Em esquinas, em 
pleno meio da rua, sem 
nenhum cuidado êsses 
motoristas param seus 
veículos. Dão-se inclusive 
ao luxo de bater um papo 
com o colega que vem em 
sentido contrário, noutro 
ônibus, interrompendo o 
trânsito, indo isso sem 
que uma providência coi- 
bitiva seja tomada. 

Editai 

O Doutor Mário Barros Fer- 
raz, Juiz de Direito da Co 
marca de Pôrto Franco, Ma. 

FAZ SABER aos que o pre- 
sente edital virem e conheci- 
mento dele tiverem que, no 
dia 10 de setêmbro póximo, 
às 10 (dez) horas, na sala 
de audiências dêste Juízo, o 
Porteiro dos auditórios leva- 
rá à arrematação do bem 
penhorado na ação executi- 
va promovida por Augusto 
Soares Milhomem, contra 
Guilherme da Silva Franco, 
que se processa neste Juízo 
e Cartório do Primeiro Ofício, 
constante de uma parte de 
terras de lavoura e criação, 
em campo aberto, em comum 
com diversos condôminos, si- 
tuada na fazenda "São Ben- 
to" neste Município, que se 
encontra em poder do exe- 
cutado, a qual foi avaliada 
por Cr® 2.000,00 (dois mil 
cruzeiros). A,venda será fei- 
ta por quem maior oferta fi- 
zer sendo o pagamento fei- 
to. a dinheiro a vista ou fia- 
dor idoneo por três (3) dias. 
Em virtude de que expedi 
êste edital que será afixado 
no Ingar de costume e pu- 
blicado no jornal"O Progres- 
so", na cidade de Imperatriz, 
dêste Estado. Dado e passa- 
do nesta cidade de Porto Fran- 
co, aos dezenove dias do mês 
de agosto do ano de hum mil, 
novecentos e setenta. Eu, 
Manoel Messias Alves Bezer- 
ra, escrivão o datilografei. 

DR. MARIO BARROS FERRAZ 
Juiz da Direito 


