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A Sugestão 

JURÊDO 

Reza a sabedoria popular que se conselho fosse bom a 
gente não dava, vendia. Pois isto não é conselho que eu 
não sou disso; é sugestão, apenas. 

Tão dizendo que vai mesmo haver eleição de prefei 
to aqui na terra, coisa em que não acredito nem desacre- 
dito a estas alturas, 

Quando se fala em eleição, a gente sabe que de um 
lado sai o primeiro prêmio e do outro dá zebra; só não dá 
coluna do meio. Lógico que ambas as facções querem o 
primeiro prêmio. Daí a briga. Acontece, porém, que aqui 
pelas redondezas já existe um boatozinho sôbre uma pos- 
sível barganha, no bom sentido. Um acordo de cavalheiros, 
digamos. Entra em cena, neste ponto, o rapaz aqui da su- 
gestão. 

A cidade vai precisar do prefeito e do vice, claro: mas 
no mesma embalo das urnas vai querer também um depu- 
tado estadual e se possivel um federal, que a gente não 
está pagando para sonhar. Se dividirem o eleitorado entre 
os deputados, a vaca vai de nôvo pr'o brejo como da vez 
passada; nem o mel nem a cumbuca. A cidade sai perden- 
do. Se dividir para prefeito, pode dar zebra e aí novamen- 
te a cidade vai sofrer. Na marcha em que vai Impera- 
triz nós não podemos nos dar ao luxo de perder tempo com 
quem não esteja pelo menos 50 anos à frente da cidade, 
para ver se ao fim do mandato prefeito e Imperatriz este- 
jam empatados em grandeza. Ela pelo que recebeu e êle 
pelo que fizer. E quem vai nosg arantir que no fim da bri- 
ga nós elegeríamos um candidato desses p'a-frentex? 

Voltemos à sugestão: à cidade, ao governo e à oposi- 
ção interessa uma escolha sadia de dirigentes e represen- 
tantes, sem a necessidade de uma luta política prejudici- 
al e burra. 

Conclusão: aqui para o moço da sugestão o certo seria 
que MDB e ARENA partissem mesmo para o acordo. Um 
lançaria a chapa prefeito e vice que não podem ser de a- 
gremiações diferentes; o outro lançaria a chapa deputado 
federal e estadual que não podem ídem. Ficava a casa 
quieta e o povo dentro. Todos amigos, a cidade ganharia, 
os partidos se engrandeceriam aos olhos do eleitor. 

Não vou patentear a idéia que de resto eu sei que não 
é só minha mas de muita gente que pensa muito mais 
em Imperatriz do que numa urna. Mas a sugestão, essa 
eu dou. Fica lançada. 

P O L I _T I C A 

Surgem nomes de 

Candidatos 

Divulga-se nos meios polí- 
ticos que o candidato natural 
da ARENA à prefeitura de 
Imperatriz, Sr. José do E. San- 
to Xavier, teria desistido de 
concorrer às urnas em no- 
vembro face a seu estado de 
saúde que não é dos melhores 
atualmente. 

Fala-se ainda que para su- 
bstituir ao ex-coletor foi in- 
dicado o médico Antonio Re- 
gis, suplente de deputado es- 
tadual, que não teria aceito 
a candidatura. Entre os nomes 
colhidos como possíveis can- 
oidatos arenistas figuram a- 
gora o do advogado Agosti- 
nho Noleto, presidente da a- 
gr^miaçâo no município, do 
industrial Diomar Luiz e do 
cirurgião-dentista José Riba- 
mar Bezerra que teria como 
seu vice o comerciante Ivan 
Assunção. — A notícia, frise-se 
não vem de fonte oficial par- 
tidária, embora comentada 
fartamenta. 

Governador 

em S. Paulo 

Para assistir à inauguração 
do Palácio das Convenções, 
a convite do Governador Lau- 
do Natel, viajou para S, Paulo 
o Gov. Pedro Neiva de San- 
tana. acompanhado do Sr. 
Magno Bacelar. Chefe de sua 
Casa Civil. Antes o Governa- 
dor esteve em Brasília e na 
Guanabara, tratando junto a 
Ministérios de assunto ligados 
ao Maranhão. 

Correm notícias pela cidade 
de que lavradores localizados 
na região do vale do Pindaré 
insurgem-se contra chegantes 
e medição de terras que esta- 
riam sendo feita ali. Diz-se 
até que cerca de 40 homens 
armados oferecem residência 
à nenetração de pretendentes 
àquelas terras, ameaçando in- 
clusive a integJidade física de 
um encarregado de trabalhos 

de medição. 
Também na região dos Fra- 

des posseiros mostram-se in- 
quietos ante a medição de 
terras que tem andamento no 
setor. Alegam que cerca de 
600 famílias seriam prejudica- 
das pela medição que visa a 
entrega de uma gleba a um 
grupo do sul do país, com pro- 
jeto de colonização em fase 
de andamento na SUDAM. 

Avião mata 

Leila Diniz 

A atriz brasileira Leila Diniz 
morreu juntamente com 83 ou- 
tros passageiros de uma DC. 8 
da Japãn Air Lines, quando vo- 
ava de Tóquio para Nova De- 
Ihi onde Leila tinha um "show" 
programado. A embaixada bra- 
sileira confirmou a notícia e es- 
tá providenciando a remoção do 
corpo para o Brasil. O apare- 
lho explodiu eu vôo, incendi- 
ando-se a seguir. 

Leila Diniz tinha uma visita 
a São Luis, programada para 
breve. 

Associados creden- 

ciam correspondente 

Confirmando a indicação 
feita pelo seu enviado espe- 
cial Sebastião Negreiros, a Ca- 
deia Associada do Maranhão 
formada pela Rádio Gurupi e 
jornal O IMPARCIAL creden- 
ciou oficialmente o Sr. Jurivê 
de Macedo, redator chefe des- 
te semanário, seu correspon- 
dente em Imperatriz. A en- 
trega da credencial foi feita 
em nome dos D. A. pela Srta. 
Fátima Eliane, Miss Maranhão, 
no transcorrer da recepção 
oferecida à mesma pelo Ma- 
ter Clube, dia 13. 
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Transcor- 
rerá no dia 
21 deste, o 
ani versa rio 
natalicio do 
Sr. José Go- 
mes de Ar- 
ruda, pessoa 
de alto con- 
ceito nesta 
cidade. 

O natali- 
ciante já 
d es e mpe- 
nhou as fun 
ções de Se- 
cretário de 
Administra- 
ção do atu- 
al Prefeito, 
somente dei 
xando o car- 
go, para de- 
sincompati- 
bilizar-se e 
con corr er 
como can- 
didato d o 
MDB à pre- 
feitura d e 
Imperatriz 
no próximo pleito de 15 de novembro. Recepcionará 
os amigos e correligionários que por certo estarão le- 
vando o seu abraço de congratulações pelo evento. 

' O «O Progresso» antecipadamente parabeniza-o. 

As impressões do Alternar 

Sempre que visitamos essa ou a- 
quela cidade, desse ou daquele Esta- 
do, com ou sem objetivos específi- 
cos por mais d<mlnu'da e atarefada 
que seja a visita, não deixamos de 
colher nossas impressões em 
torno do ambiente que permanece 
mos e do povo que vimos. 

Numa dessas visitas, Imperatriz 
hospedou, ouviu e aplaudiu sob os 
auspícios de uma das suas poderosas 
firmas comerciais, um autentico as- 
tro do cancioneiro nacional: Alternar 
Dutra, num dos maiores shows já 
acontecidos, em praça pública em 
nossa cidade, naquela noite de qua- 
tro de junho, domingo na Praça de 
Fátima. Cercado por aquela multidão. 
Alternar Dutra, transmitiu ao mundo 
discófilo Imperatrizense, através da 
música, a sua carinhosa mensagem, 
quando aproveitou para cclher, do 
povo que viu, do ambiente que co- 
nheceu, as suas impressões. Não dis- 
se, o cantor, mas, dado ao numero 
de coisas acontecidas^ "fora de série", 
sobre o palanque de'onde partiam as 
atrações do show. levam-me a crer 
que a maior das impressões, levadas 
consigo, foi a de que Os esforços do 
pressente Médici, junto ao Minis- 
tro Jarbas Passarinho, da Educação 
e Cultura, no sentido de liquidar o 
analfabetismo no Brasil, não surti- 

TOINHO RODRIGUES 

ram efeitos positivos, pelo menos, até 
agora, em nossa terra, ao presenciar 
aquilo que se pode considerar de in- 
clusive três estudantes, nivel gina- 
sial, compareceram ao palanque a 
concorrem, entre sí a um refrigera- 
dor e nem um dos jovens fezjús ao 
tão valioso prêmio ficando monoto- 
nos diante do Senhor João Claudino 
que perguntava-lhes quando o Bra- 
sil tornou-se independente das Co- 
lônias de Pcrtugal. Por essa razão, o 
prêmio que seria de um daqueles 
ginasianos foi doado aos detentos da 
Cadeia Pública que, impedidos pe- 
los seus erros, não tiveram a opor- 
tunidade de participar daquela gran- 
de promoção que, telvez, teriam a 
inteligência de responder àquela per- 
gunta que poderia ser feita a um 
estudante do MOBRAL. 

Sem atentar bem, para coisas des- 
sa natureza é que muita gente vive 
a condenar a existência dos exames 
de vestibulares Vejam sô, meus 
leitores, se não existissem tais exa- 
mes o que seria do ensino superior? 
As Faculdades estariam cheias de 
universitários incompetentes e, da- 
qui a quatro ou cinco anos. aqueles 
três estudantes que não sahem quan- 
do o Brasil tornou-se independente 
estariam chegando, lá, para comple- 
tar a dose. 

Com duas reuniões na se- 
mana passada e 3 apartir de 
amanhã, nada menos de 9 a- 
cusados estão sendo julgados 
pelo Tribunal do Juri de Im- 
peratriz. 

Até aqui foi absolvido- Alo- 
ísio Cardoso e condenados 
Antônia Carneiro e João Al- 
ves, respectivamenta a 13 e 1 
ano de reclusão. Desperta a 
curiosidade popnlar o julga- 
mento, na próxima reunião 
dos acusados Moisés Azeve- 
do, Ozanias de Tal e dos ir- 

mão motoristas, figurantes 
do chamado crime da Lagoi- 
nha. Entre acusação e defesa 
funcionárão nésse júri 4 ad- 
vogados, além do promotor. 
Também reina expectiva em 
torno do julgamento do co- 
merciante Machado, acusado 
da morte de um freguês de 
seu cabaré que ali espanca- 
va mulheres. Nesta semana se- 
rá julgado igualmente o acusa- 
do Paulo, apontado como ma- 
tatador do fazendeiro Alber- 
tinho. 

cst to 

Cerca das 20 horas do dia 15 
um homem aparentado 25 a- 
nos de idade, foi abatido com 
um tiro de revólver no peito 
esquerdo quando calmamente 
passava pelo eixo da rodovia 
Belém-Brasilia, no bairro En- 

troncamento, rumo ao restau- 
rante onde ia jantar. Quando 

redigimos esta nota ainda é 

desconhecido o motivo do cri- 
me que está sendo atribuído 

a um colega do morto. 

O eletricista pertencia aos 
quadros da TRATEX, firma 
encorregada do asfaltamento 
da BB nêste setor. 

Ministro da Saúde demite-se 

Surpreendentemente, apre- 

sentou seu pedido de demis- 

são ao Presidente da Repú 
blica o Min. Rocha Lagoa, da 

Saúde. O pedido foi aceito, são 

desconhecidos os motivos da 

decisão do ex-Ministrr que 
figurava no atual Governo 
desde a posse do Presidente 

Médici. 
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14-4 foi transferido 
Tocantins Ltda. 

para 

Campo Alegre 
CONTINUAÇÃO 

ORIGEM E CADEIA SUCESSÓRIA 

6-1) Raimundo Ribeiro Bastos (ex-deputado mara- 
nhese)?. < 

6-2) Agro Pastoril Industrial Tocantins Ltda 
7) Umekichi Saraki 
7-1) Raimundo Ribeiro Bastos-Agro Pastoral 
8) Paulo Tutomo Ito 
8-1) Raimundo Ribeiro Bastos-AgrO Pastoral 
9) Masbaru Katu 
9-1) Raimundo Ribeiro Bastos- Agro Pastoral 
10) Tetsuo Ohashi 
11) Masaqui Umagai 
10-1) Raimundo Ribeiro Bastos-Agro Pastoral 
11-1) Raimundo Ribeiro Bastos-Agro Pastoral 
12) Massau Uabuki 
12-1) Raimundo Ribeiro Bastos-Agro Pastoral 
13) Olivio Marote 
13-1) Raimundo Ribeiro Bastos- Agro Pastoral 
14) Martinez de Melo 
14-1) Arnaldo Borgas Freitas 
14-2) Chuji Midahara 
14-3) Sbigeru Makinami 
14-4) Kiyoshi Katayama e outros 
14-5j Tasabu Taminoga 

Obs. O registro ~V 
Agro- Pastoril In 

15) Koji Tamirr.oto 
15-1) Agro Pastoril Toca. tins Ltda. 
16) Antenor Fontenele "astos (Cart. 2o Oficio- 

Imperatriz) 
17) Rosseny da Costa Marinho 

imperatriz) 
18) Vicente Soares de Souza 
19) Euclides de Souza 
19-1) Elias Fernandes Sobrinho 

Total: 
20) Euclides Honorio Remanescente (sic.) 
20-1) José Mendes Neto comprou o total remanecente 

Obs Dos 57.600 ha. da gleba de terras da Fa- 
zenda Campo Alegre, foram vendidos 69. 678 ha. e 
ainda tem remanescente, que segundo o Sr. Sebas- 
tião Geraldo Neto (filho de José Mendes Neto) do 
grupo paulista, é um meio mundo, quasi metade 
do Municinío de Imperatriz. 
ATUAIS PROPRIETARIOR DA FAZENDA CAMPO ALEGRE 
1) Silvio Vasques Calçadas 3.600 ha. 

Casiano BorgrS Freitas 4.840 ha. 
João Silvestres de Araújo 3.630 ha. 
Sigeru Matuoka 363 ha. 
Sigeji Kato 1.210 ha. 
João Magato; 242 ha. 
Arnaldo Borges Freitas 4,840 ha. 
Shigeru Takiname . 1.210 ha. 
Chuji Midahara 2.420 ha. 
Tasabu Taminoga 2.420 ha. 
Antenor Fontenele Bastos (Cart. 2^ Oficio-Impe)2 420 ha. 
Rosseny da Costa Marinho (Cart. Ofic. Imp.) 484 ha. 

(Cart. P" Oficio- 

1.210 ha. 
1.210 ha. 
1.210 ha. 
1.210 ha. 
1.210 ha. 
1.210 ha. 
1.210 ha. 
1.210 ha. 
1.210 ha. 
1.210 ha. 
1.210 ha. 
1.210 ha. 
1.210 ha. 
1.210 ha. 
1.210 ha. 
7.260 ha. 
4.840 ha. 
2.420 ha. 
1.210 ha. 

968 ha. 
2.420 ha. 

4.840 ha. 
4.840 ha. 

2.420 ha 

484 ha. 
484 ha. 

14.520 ha. 
14.520 ha. 
69.678 ha. 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 
12) 
13) 
14) 
15) 
16) 

484 ha 
14.520 ha 
27.588 ha 

Vincente Soares de Souza 
Elias Fernandes Sobrinho (grupo paulista) 
Agro Pastoril Industrial Tocantins Ltda. 
José Mendes Neto remanecente _ 

Total 70.271 ha. 
Obs. do copista: Estes relatórios, com excessão das 

minhas observações copia autentica, do que foi enviado a 
Secretária de Terras do Estado e ao INCRA, acompanhados 
de trinta e poucas certidões de pessoas fícticias. Não hou- 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

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

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

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

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 
Dr. Sebastião Saldanha 

Cirurgia do — Abdomem—Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia — Der- 
matoicgia-Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

Dr. Sebasltao Saldanha traiamenlo medico e cirurgia de uretra-prostata e Bexiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

ve até agora, qualquer resposta desses orgãos, apesar de 
ser um documento oficial do Procurador da Delegacia de 
Terras de Imperatriz. 

Parecer do Dr. Agostinho Nolêto 
Departamento de Desenvolvimento Agrário 

Parecer sobre desapropriação de 
propriedade territorial rural e re- 
cuperação de terras do dominio 
estadual. 

Senhor Diretor: 
Destacado para emitir parecer sobre o tema em epígra- 

fe, e dentrodas limitações de tempo e condições materiais 
encontrados, vimos apresentar o presente estudo, que pelo 
menos terá o mérito de despertar a atender pelo menos 
terá o mérito de despertar a atenção de outras autoridades 
para o assunto, donde, possivelmente, sairá estudo mais a- 
curado e pragmático. 
1 - DESAPROPRIAÇÃO 
1 - Ao primeiro exame da matéria depuramo-nos com 
farto e conclusivos despositivos constitucionais, os quais 
encerram, de vez, qualquer expeculação em outras fontes 
de direito. 

2 - O Art. 161 e seus paragrafos da Constituição Fe- 
deral disserta sobre o poder de desapropriar propriedades 
territoriais rurais criando, alem de outras condições, as ex- 
clusivamente da competência em favoí da União, como se 
vê na transcrição abaixo: 

"Art. 162 A União noderá promover a desapropriação 
da propriedade territorial rural, mediante pagamento 
de justa idenização. fixada segundo os critérios que a 
lei estabelecer, em títulos especiais da divida pública, 
com cláusula de exata correção monetária, resgatavel 
no praso de vinte anos, em parcelas anuais e sucessi- 
vas, assegurada a sua aceitação, a qualquer tempo, co- 

y mo meio de pagamento, até cinqüenta por cento de 
imposto territorial rural, e como pagamento do preço 
de terras públicas." 

§1° 

§2 OO 

A lei disporá sôbre o volume anual ou periódi- 
co das emissões dos tituíos, suas características, taxas 
de juros, praso e condições de resgate. 

desapropriação de que trata este artigo, é ia A 
competência exclusiva da União e limitar-se-á ás áre- 
as incluídas nas zonas prioritárias, fixadas em decreto 
«lo Poder Executivo, só recaindo sobre preedades ru- 
rais cuja forma de explorações contraria e acima dis- 
posto, conforme for estabelecido em lei. 

§3° A indenisação era títulos somente será feita quan- 
do se tratar de latifúndio, como tal conceituando em 
lei 

(Continua no próximo número) 

Em conseqüência de alegado êrro 
na contagem da popuiaçfto mara- 
nhense no último recenseamento, 
houve sensível diminuição nas ver- 
bas do Fundo de harticipação car- 
readas para o Estado. 

Em conseqüência, o Governador 
Pedro Neíva já foi obrigado a efetu- 
ar cortes nas dotações orçamentá- 
rias de Secretarias e outros órgãos 
do Estado, dificultando assim anda- 
mento de obras programadas. A Se- 
cretaria de Agricultura, por exem- 
plo, terá dificuldades na manutenção 
das (. asas da Lavoura e na assistê- 
cia agro-pecuária. A TELMA e a 
< ODEhMA, também, viram sens or- 
çamentos atingidos pelo corte. Ee- 
putados federais e estaduais mara- 
nhenses. de ambos os partidos, u- 
niram-se num pedido ao Presiden- 
te da Republica para dar ao Mara- 
nhão outros recursos com que pos- 
sa o Estado compensar a perda 
do FP. 
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O V I L — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Qailônietro I da BR - I t—Fone ZT8—imperatriz—Ma. 

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

Movimento de Trânsito na Rodovia Belém-Brasília Ano de 1.9Z2 

de Janeiro a Maio do Ano em Curso 

(DADOS COLHIDOS NO POSTO ESTATÍSTICA DA SÉDE DO 2^ DR.l 

RUMO NORTE RUMO SUL 

Janeiro 4726 4367 
Fevereiro 3878 3858 
Março 4377 4045 
Abril 3953 3662 
Maio 4G40 3836 

TOTAL 21274 19768 
Total Geral 41042 

Média Mensal 8208 
Média Diária 273 

Imperatriz 09 de Junho de 1972. 

A Estrada do Arroz não Saiu 

Fruto de convênio entre 
CODERMA-PREFeiTUBA, não 
saiu a rodovia Imperatriz a Co- 
quelândia, a tão falada estra- 
da do arroz. Moradores naque- 
le povoado garantem que es- 
tão paralizados os serviços de 
pontes, inclusive a do Barra 
Grande, enquanto a raspagem 
do leito da estrada não vai 
além da piçarreira usada pa- 
ra a retirada de material 

empregada na pista do nôvo 
aeroporto da cidade. 

Enquanto a estrada não 
vem os tratores da SVOF es- 
tão parados nos galpões e o 
lavrador vê sua colheita per- 
der-se em grande parte pela 
dificuldade da retirada do ar- 
roz ainda nesta época do ano 
para as usinas beneficiadoras 
ou para o mercado sulino. 

DESPEDIDA 

Na impossibilidade de apresentar 
pessoalmente, como desejava a minha 
despedida às autoridades, aos empre- 
sários, às entidades sóclo-recreativas, 
aos estabelecimentos de ensino e a 
todos aqueles que, direta ou indlre- 
temente me prestigiaram durante a 
minha estada nesta acolhedora e sim- 
pática cidade, venho fazê-lo através 
das páginas de "O Progresso", órgão 
vibrante que deu cobertura valiosa 
ao meu trabalho. 

Sem dúvida o êxito alcançado pelo 
trabalho que a alta direção dos 
Diários Associados do Maranhão 
me autorizou realizar em Imperatriz 
não teria sido possível, se não tives- 
se contada como contei, com o apo- 
io entusiástico, espontâneo, compre- 
ensivo e simpático de todos aqueles 
que souberam somar os seus esfor- 
ços aos meus, numa demonstração 
de boa vontade e extraordinário de- 
sejo de servir à causa comunitária, 
que é tanto mais entusiasmante 
quanto confortável. 

Deixa de citar nesta oportunidade, 
nomes de pessoas ou entidades, bem 
como o tipo da colaboração recebida 
de cada um, temendo correr o risco 
de omitir alguns, cometendo injus- 
tiça. 

Em São Luís ou onde quer que 
possa ser encontrado, estarei sempre 
à disposição do povo de Imperatriz, 
recebendo com muita honra quisqvier 
ordens partidas de qualquer um' as 
quais cumprirei com muito prazer, 
muito interresse e especial carinho. 

De resto devo dizer que, de bra- 
ços abertos para mostrar que o co- 
ração também se abrirá em tais en- 

L 

Farmacia dos Bons Remcdios 

O "Francisquinho" 

Agradece a sua visita mesmo sem compromisso. 

AS SUAS ORDENS, aberta das 7 horas até as 22 horas. 
Aplicações Grátis. — Não esqueçam, fica na 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, n0 933 — Fone: 476 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

f 

Futebol Pitoresco 

Duas equipes formadas por "jovens" entre 45 e 70 a- 
nos disputarão, dia 24 de junho na cidade de Porto Franco 
a Taça (TATUZINHO), composta de duas garrafas da cana 

do mesmo nome que passarão o tempo do jôgo amarradas 
ao travessão superior de cada trave para "aplumar" a 
pontaria dos artilheiros. — O juiz entrará em campo acom- 

panhado de um bisneto que o ajudará apontar as faltas.— 
As madrinhas do jôga serão as senhoritas Antonia (Línga) 
Barros e Antonia Praxedes, que foram rainhas das festas 
da padroeira da cidade respectivamente em 1920 e 1917.— 
72 e craques estão convocados para a formação dos dois 
quadros: "Quebra Coxa" e "Rompe r 'udo" 

HOSPITAL SI A. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAEO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

sejos, receberei igualmente a presen- 
ça de todos aqueles que indo a Ca- 
pital do Estado, me honraram com 
uma visita. 

Imperatriz. 15 de Junho de 1972 

Sebastião Negreíros 

Perfuradores e Bobinas 

para máquinas de Somar 

chegou! Você encontra na 

Tipográfla Violeta 

Chegou a 

IMPERATRIZ 

trazendo 

conforto 

♦ Geladeiras. 

♦Televisores 
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Deputado Recebe Conselho 

Pessoas vindas de Marabá comentaram nesta cidade 
que o deputado Vavá Mutram, que vive em permanente de- 
sacordo político e pessoal com o inlerventor Elmano Melo, 
daquela cidade, tendo em vista conselhos recebidos esta- 
ria propenso a renunciar ao mandato ou a licenciar-se da 
Assembléia. 

O deputado pertence à ARENA, juntamente com o 
Capitão - Interventor. 

Sindicato dos Arrumadores de Imperatriz 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Edital de Convocação 

De ordem do Sr. Presidente, convoco os senhores associa- 
dos quites, em pleno g< so dos seus direitos, para tomarem par- 
te na sessão de AssemL ia Garal Ordinária, a se realizar no 
dia 24 do corrente as 18 * Tas, em primeira convocação e às 20 
horas em segunda convoca ão, na séde social, à Avenida Getu- 
lio Vargas, 756, nesta cidad., para o fim de apreciar a seguin- 
te: 

ORDEM DO DIA 
a)— leitura, apreciação e votação do Orçamento da recei- 

ta e despesa para o exercicio de 1973. 
b)— leitura, apreciação e votação do Balanço Financeiro do 

exercicio de 1.971. 
c) — leitura, apreciação e votação do relatório das ativida- 

des administrativas no exercicio de 1971. 
Imperatriz. 15 de jungo de 1.972 

Antônio Souza 
(Secretário) 

Mater Clube Recep- 

ciona Misses 

O MATER CLUBE recepci- 
onou dia 13, na luxuosa resi- 
dência do industrial Diomar 
Luis da Silva, Fátima Eliane, 
Miss Maranhão / 72 e suas co- 
legas concorrentes ao título 
de Miss Imneratriz, numa fes- 
ta simples a que esteve pre- 
sente seleta representação da 
sociedade imperatrizense. Já 
ao final da reunião, Fátima e 
suas colegas receberam do 
MATER CLUBE brindes espe- 
ciais, após saudação que lhes 
foi feita pelo Dr. José de Ri- 
bamar Fiquene. Usaram igual- 
mente da palavra, na reunião, 
o Dr. José Delfino Sipaúba, 
em nome do Juçara Clube, 
Dra Eimar Andrade Melo tam- 
bém pelo Mater, jornalistas 
Antônio Negreiros e Jurivê de 
Macedo. 

Júri da Miss — Es- 

clarecimento 

No intuito de evitar mal en- 
tendidos ou explorações, escla- 
recemos que somente devido a 
lamentável equivoco na revisão 
da edição passada foi omitido 
o nome do Sr. José dos Santos 
Lopes como participante do jú- 

SOCIAIS 

Não diga sou Imperatrizense diga 
sou príncipe, afinal você e filho de 
Imperatriz, 

MISS 

O industrial Diomar sempre pre- 
sente nos acontecimentos sociais de 
nossa terra, homenageia miss. 

Dia 13 em sua residência aconte- 
ceu Coquitel prafrentex onde tôdas 
as candidatas a Miss Imperatriz fo- 
ram homenageadas e receberam pre- 
sentes. 

☆ 
Entre os convidados registramos 

a presença dos magistrados Dr. Fi- 
quene e Dr. Sipauba, o Representan- 
te do Prefeito Renato Ccrtez Morei- 
ra Sec. de Administração Lamartine 
Milhomem, Jornalistas Negreiros de 
o Imparcial e Jurivê de o Progres- 
so, Presidente do Clube Recreativo 
Tocantins Licinio Cortez. Luis Veras 

Na ocasião o Jornalista Jurivê re- 
cebeu das mãos da Miss Maranhão 
Fátima Eliane. as credencias de re- 
presentante de o Imparcial em Im- 
peratriz. 

VIAJANTES 

Transitando pela terra berço o 
empresário Genésio Rocha, um dos 
diretores da Covap. Os votos de bo- 
as vindas de o Progresso, 

LAMARTINE 

Criança sadia sorri 

Criança doente chora 

Não abandone seu filho na hora da doença. Ho- 

je existe clinica especializada só para crianças 

cesde recen-nascidos até os 12 cnos 

HOSPIIALINFANIIL MENINO JESUS 

Clinica Infantil — Cirurgia Infantil 

RAIO X — LABORATÓRIO 

Rua Pará Esq. c/Luiz Domingos — Imperatriz — Maranhão 

ri que escolheu Miss Maranhão. 
Ao contrário do que se assoa- 
lha, não houve nenhum interes- 
se ou propósito na omissão do 
nome dêsse conceituado comer- 
ciante, sempre merecedor do 
mais alto conceito, tido como 
amigo deste semanário e de sua 
direção. Juntamente ao esclare- 
cimento, as nossas excusas pelo 
lapso, justificado até pela hora 

[' em que foi redigida e compos- 
ta a matéria: 5 horas da manhã. 

Apontado o mata- 

dor de Emídio 

Notícias não confirmadas pe- 
la polícia dão conta de que te- 
ria localizado na cidade goiana 
de Araguaína o matador do cu- 
randeiro Emídio, semanas atrás, 
na esquina da Av. Getulio Var- 
gas com a rua Sousa Lima. — 
Revela-se que o matador é um 
antigo entregador de refrigeran- 
tes na cidade, de nome Luis, 
que teria êle próprio narrado 
o fato criminoso a um amigo 
naquela cidade, quando embri- 
agado. 

A serviço da Secretária de Edu- 
cação e Cultura de Imperatriz, via- 
jou para São Luiz' o jovem líder 
Francisco Freitas. 

2^ 
Registramos na cidade a presença 

das Srtas. Esteia Maria e Maria da 
Gloria da ACAR-MA. e assistente 
social, da Caema srta. Lidia Cunha. 

Transitou por nossas plagas o jor- 
nalista Nestor Braúllo em visita a 
sua genitora Delfina Ferraz, atual- 
mente em Montes Altos. 

Ainda MISS Maranhão 

Viajou ontem para São Luiz pela 
Vasp a Bonita Fátima Eliane, repre- 
sentante do Maranhão no concurso 
MISS BRASIL. 

• X}- 
Deixou saudades no meio social 

desta cidade viajou para São Luiz 
o jornalistá Negreiros de o Impar- 
cial. Auguramos breve regresso. 

FESTAS 

Das mais animadas e concorridas 
foi a festa da eleição de Miss Im- 
peratriz e Maranhão 72 realizads no 
Juçara Clube no dia 10. 

Num clima de espectiva e cordia- 
de campareceu a sociedade ilocal e o 
elemento da capital Gonçalvna num 
perfeito entrosamento saciai. 

Ultimando os preparativos 
para a grande festa caipira do dia de 
São João, movimentando-se ss sócias 
da cruzeiro do sul, as quais deseja- 
mos pleno êxito. 

x-x-x 

A escola Cristo Rei e o Grupo Es- 
colar Gov. Archer unidos na realiza- 
ção da festa junina promoveram na 
noite de ontem animado festival fo- 
clorlco. 

Parabéns pelo sucesso. 

ANIVERSÁRIOS 

Dia 13 quem esteve trocando de 
idade foi a Sra. Violeta Milhomem 
Rocha, dileta esposa do amigo An- 
tônio Rocha da Covap. 

Ainda que tarde nossos parabéns 
ao distinto casal. 

x-x-x 

Prof. Socorro Moreira também es- 
teve aniversariando dia 13 último a 
prof Socorro Milhomem Moreira es- 
posa do Sr. Augusto Moreira elemen- 
to de destaque de nossa sociedade. 
Foi homenageada em sua residência 
por colegas e grande números de a- 
migos. 

Como sempre o colunista foi es- 
quecido. 

x-x-x 

No próximo dia 22 estreará nova 
idade o sr. José Lopes, elemento 
de destaque de nossa sociedade. 

Nossos parabéns. 

Casa - Vende-se 

Localizada na esquina da Avenida Getúlio Vargas com rua Ceará, 
com 18 mt. de frente par cada rua, oito dependências, banheiro e garage, 
luz, água e telefone. Faz parte da casa amplo salão para comércio ou 
escritório (CASA VOGAIS). Vende-se igualmente uma máquina registra- 
dora e móveis de quarto. Preço a tratar com Joaquim Ribeiro Nascimen- 
to, no mesmo endereço. 

COVAP DE GOIÁS ■ Materiais para Construção 

MATRIZ — Rua 20 n. 809 — Goiânia - Goiás 

FILIAIS I ^V' ^etu^0 Vargas-Esq. ç/ a Rua Pará-Tel: 202 e 400 - Imperatriz - Ma. 
( Rua Cônego João Lima, 427 - Tel. 168 - Araguaina - Goiás 

Revendedora de Motores Estacionários Yanmar - Trituradores para ração Menta 

Serras: Braçais e Golpiões - anos Galvanizados e Plásticos - Caixa d'agua. Telhas 

de cimento Amianto - Ceramica e azuleijos - Forro redondo para Construção - Ci- 

mento - Material para encanamento em geral - Vidraçaria completa. 


