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Governador inaugurahospital 

Acompanhado dos Secretários da Saúde, Josélio 
Caravalho Branco, da Segurança Pública, Cel. Paulo 
Maranhão Ayres, da Agricultura, Lourenço Vieira da 
Silva, da Fazenda, Jaime Neiva de Santana e do Pla- 
nejamento, ' José Reinaldo, bem como Desembar- 
gador Souza Araújo Neto, do representante do FUNRURAL, 
Vespasiano Ramos e outras altas autoridades, o Gover- 
nador Pedro Neiva de Santana inaugurou no dia pri- 
meiro deste, o Hospital do FUNRURAL em Imperatriz 

Autoridades locais as fizeram presentes à soleni- 
dade, que teve carater simples, participando também 
do coquetel que foi servido logo após a festa inaugural. 

HOMENAGEM PÓSTUMA 

Numa homenagem póstuma, considerada por sinal 
muito justa, àquele que foi um dos pioneiros da medi- 
cina no interior maranhense, a unidade hospitalar que 
vem de ser inaugurada, recebeu o nome de "Hospital 
Dr. Otávio Passos". 

Presente de Natal: 

' Até o próximo dia 30 a 
CEMAR estará atendendo 
em seu escritório as pessoas 
interessadas em obter o for- 
necimento de energia elétri- 
ca para uso exclusivamente 
domicüar, cujas ligações se- 
rão feitas GRATUITAMEN- 
TE por funcionários da pró- 
pria CEMAR, obedecida a 
ordem de inscrição dos inte- 
ressados, Logicamente, so- 
mente serão atendidas as 
pessoas moradoras em ruas 
já servidas pela rede de e- 
nergia elétrica. 

A informação foi trazida 
a O PROGRSSO pelo Eng0 

Alberto Silva e pelo Sr. Joel 
Moura, coordenador de ser- 
viços da empresa em Impe- 
ratriz que estiveram em vi- 
sita a nossa redação acom- 
panhados do Gerente do Es- 
critório das Centrais Elétri- 
cas do Maranhão nesta cida- 

de, Sr. Encarnação. 
A medida visa especial- 

mente levar até os lares ma- 
is pobres a oportunidade de 
se verem beneficiados com 
o fornecimento de energia 
elétrica, mas que estavam 
privados disso à falta da re- 
cursos para o atendimento 
das despesas de ligação do- 
miciliar. A ligação gratuita a 
ser feita pela CEMAR re- 
presenta uma economia de 
calculadamente cr$ 150,00, 
que pode ser considerada 
verdadeiro presente de Pa- 
pai Noel, agora em dezem- 
bro. O elogiável plano faz 
parte do pragramo de inte- 
gração social da CEMAR. 

As pessoas interessadas 
serão atendidas no escritó- 
rio da CEMAR apartlr de 
amanhã às 8,00 hs. Ali rece- 
berão outras informações a 
respeito. 

de Imperatriz S/d. 

AVISO 

Comunicamos aos nossos usuários 
que, em fare das obras em execução 
no entroncamento local, pela Cons- 
trutora Tratex, S A, tivemos de reno- 
var o posteamento e a rede telefô- 
nica naquele local, ficando, em con- 
seqüência, desligados, temperlamen- 
te, os telefones instalados após a 
Rodovir. 

Em, 03/12/1972 
Telefônica de Imperatriz, S/A, 

Licinio da Rocha Cortez-Diretor. 

MORREU COMEMORANDO 

A VITORIA 
Informa-se que na cidade de 

Paraíso do Norte, Goiás, o pre- 
feito eleito no último dia 15 foi 
assassinado momento após o en- 
cerramento das Apurações, quan- 
do participava de uma passea- 
ta comemorativa da vitória. 

A notícia é carecedora de 
confirmação. 

ARENA e MDB 

contra Prefeito 

ARENA-1 e MDB de Caxias 
uniram-se num recurso.con- 
tra a diplomação do prefeito 
eleito daquela cidade, Sr. Jo- 
sé Castro. 

Alegam os recorrentes que 
Castro faz parte de empresa 
que recebe investimento da 
SUDENE e ainda como mem- 
bro da diretoria dessa empre- 
sa assinou ata e relatório no 
dia 10 de outubro último, de- 
pois portanto do prazo para 
desincompatibilização previs- 
to na Lei Eleitoral. Castro se- 
ria, assim, inelegível. 

Rotary elege novo 

presidente 

Em reunião de 29 do mez p. 
passada, o Rotary Clube de Im 
peratriz, elegeu o seu novo pre- 
sidente para o ano rotario 1973 
75 recaindo na pessoa do Dr. 
Edmilson Moreira Vares e para 
secretário o sr. Doriau Ricker 
Teles de Menezes. Outros con- 
correntes, foram os srs. Antoio 
Carlos Rodrigueo e Dr. José 
Delfino Sipaúba. Os demais 
membros que comporão o novo 
Conselho Diretor, serão escolhi- 
dj posteriormente. 

Recurso também 

em Grajaú 

Alegando a infuência do po- 
der economico em benefício do 
candidato eleito a prefeito de 
Grajaú, o Dílegado da ARENA 
naquele município contratou ser- 
viços de advogado desta cidade 
para interpor recurso contra a 
diplomação do recém-eleito ges- 
tor daquela comuna. 

Os recorrentes juntaram far- 
ta documentação que comprova, 
no seu entender, o gasto de di- 
nheiros públicos na campanha 
politica grajauense. 

Outro prefeito 

acidentado 

Encontra-se hospitalizado em 
São Luis o ex-deputado federal 
e prefeito eleito de Pastos Buns, 
Temísttocles Teixeira, que diri- 
gindo sua Variant rumo à Ca- 
pital do Estado foi com a mes- 
ma de encontro à trazeira de um 
caminhão que trafegava pela 
rodovia no mesmo rumo. O car- 
ro ficou completamente danifi- 
cado e o prefeito e um compa- 
nheiro de viagem estão grave- 
mente feridos. 

Secretaria de Segurança Publica do 

FUTEBOL 
Vá ao estádio e vibre pelo 

seu clube. Hoje, BERNARDO 
SAYAO x FLUMINENSE. Dis- 
putando o 15 campeonato aspi 

rante. 

Delegada de Polícia de Imperatriz 

AVISO 

O Delegado de Polícia de 
Imperatriz faz ciente a todas 
as meretrizes residentes nes- 
ta cidade que as mesmas es- 
tão obrigadas ao compareci- 
mento dentro de menor espa- 
ço de tempo possível a esta 
delegacia de Policia a fim de 
se verem devidamente quali- 
ficadas, recebendo a compe- 
tente carteira de identifica- 
ção. — Acrescenta ainda que 
o não comparecimento de 
qualquer delas implicará em 
punição por desobediência à 
autoridade. 

Imperatriz, 2 de 12 de 1972 

(a) Francisco F. Almeida 
Delegado 

Informações chegadas á 
redação informam que téc- 
nicos da GOMARA já deram 
início à primeira fase da co- 
bertura asfáltica da pista do 
novo aeroporto que tinha pra- 
zo fixado para sua entrega, o 
que todavia não aconteceu. 

Júãâ 

até' cartões c. 
distribuídos alhui 

do um avião de grai 
te pousado na pista, i 

da na foto, desse novo r 

porto. 
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O Radialista Paulo Sarai- 
va, que promove no nordes- 
te. o Festival a "Mais Bela 
Voz Estudantil", realizou sex 
ta feira passada no Clube 
Tocantins, um espetáculo 
que reuniu centenas de pes- 
soas, especialmente estudan- 
tes de Imperatriz. 

O júri que, a exemplo do 

que fazem Flávio Cavalcan- 
te, Chacrinha e outros apon- 
tou a estudante do Ginásio 
Bernardo Sayão, Ana Lúcia 
como a primeira colocada. 

O Festival apresentado 

por Paulo Saraiva constitui- 
se em verdadeiro sucesso, 
tendo a primeira colocada 
feito jús à "Taça Indepen- 
dência", ofertada pelo Pre- 
feito Renato Cortez Moreira. 

Claiimlr-lbla ta 

Às 18 horas de ontem, na I- 
greja de Na Sra. dos Remédios, em 

'São Luís, receberam-se em matri- 
trimónio os jovens Claumir Simões 
e Maria Tereza Costa dos Santos. 

O noivo é pessoa bastante 
conhecida e altamente conceituada 
nesta cidade onde já fêz fama de 
cardiologista de primeira 'jllnha. O 
casal fixará [residência em Impe- 
ratriz. 

NOTICIAS DO CAMPUS 

Esteve em visita ao Campus, entrevistando os professores 
e participando de reunião, a Profa. Roselis de J^sus, coordena- 
dora da região, enviada pela Secretaria de Educação do Esta- 
do. A profa. Roselis residirá em Imperatriz, tendo o secretario 
da Prefeitura Lamartine Milhomem, prometido provida 
casa para a coordenadora. 

- o— 
Em reunião no Hall do Hotel Imperial, o recem eleito 

vice prefeito e os atuais secretários Lamartine Milhomem e 
Itapoan Martins, com o Diretor do campus e a coordenadora 
profa. Roselis. acertaram desde ja a estruturação do problema 
Educacional Primário do munlcipio. Isto prova que na educa- 
ção não pode existir impedimento político para um entendimen- 
to. Todos, que desejam o crescimento de Imperatriz, devem unir- 
se e trabalhar. 

—o— 
O curso de treinamento de professores prosegue cada vez 

mais animado. Agora foi fundado um grupo de estudos de ma- 
temática, visam os professores de Imperatriz a uniformização do 
ensino da matéria. 

—O— 
A professora Yolanda Brand, completou mais um aniver- 

sário dia 2. Ficou emocionada com o carinho dos seus colegas 
de Imperatriz. 

Em entrevista com o Governador o Diretor do Campus fo 
informado que o cabo telefônico ainda não foi instalado peL 
Embratel na cidade, porque o posteamento colocado foi insufi- 
ciente. O Governador Pedro Neiva voltará aqui dia 8 próximo 
e disse que mandará a TELMA intensificar os trabalhos. 

—o— 
A turma do curso Técnico que estará colando gráu no dia 8, 

convidou todo o pessoal do Campus para um churasco amigo 
na "Maloca." Foi ontem dia 2, e foram todos juntos, em ôni- 
bus especial, confraternizar e brincar. 

—O— 
Colaborando sempre com o campus, o Dr. Fiquene é figu- 

ra de destaque em todas as comemorações. Èle é também quem 
procura sempre proporcionar reuniões musicais aos universitá- 
rios e professores, 

—O— 
Sempre tratando de problemas educacionais, reunira-n-se 

dia Io depois do almoço, Dr. Sipaúba, o diretor do Campas 
Ozias Hapner, o Desembagador Araújo de S Luís e o Dr. Fi- 
quene, am casa deste último. 
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^QÜEND P^LATORIO 

.j/ETO GURUPI 

-jeto inicial pa- 
jnizacão foi refor- 

Jo em São Paulo em 
e agosto de 1971 (Pla- 

no xMenal-Projeto Guru- 
assinado pelos Srs: 

Ciro Okamoto Ericb Olm 
ivo Marzall Maria Luzia 
Carvalho Silva; 

0) Plano Trieual aceito pe- 
,C,T> -wuiorme ata da dire- 

realizada em São Paulo 
l de agosto de 1971; 

ne a carta do Se- 
cretário paru a Américá La- 
tina Revdo. 

João ^ ijaronch da Silva 
ado ao Revdo Dr. Karl 
Jd, esclarecemos: 1^) 
"io e mentirosp _ w ,r- 

. 4u«3 o conselho 
-.undial de Igrejas vem rece- 
bendo do coordenador Enilson 
Rocha Souza: - Aqui na Co^- 
nia Agrícola Gurupí nada foi 
realizado para a Conso7 da- 
ção do Plano Trienal. 

Decorreu um ano: P , J 

para os colonos e mais ..da 
inicio de desmoralizaçá da 
Confederação Evangélica 10 
Brasil e de seus Diretores ^ * 
jantes. 

: 2o) Em desacordo com o 
Plano Trienal o Coordenodor 
vendeu uma SERRARIA COM- 
PLETA, por ninharia Sem con- 
corrência Negociata feita em 
botequim de pingas, acompa- 
nhado de um pastor presbite- 
"'«no de Imperatriz, (sua con- 
duta e honestidade são cau- 
sas discutidas em Imperatriz, 
cabendo a CEB zelar pela sua 
organização). Sobre a Venda 
da Serraria, existe um co- 
mentário de rua, que nada po- 
demos afiançar: que o coor- 

denador arecebeu somente 
Cr$ 30.000,00 de gorjeta ou bo- 
la e o dito pastor Cr$ 10.000,00 
Se a venda fôsse de fato ho- 
nesta isto é: seria realizada 
por concorrência pública, pu- 
blicado em jornal e com as- 
sistência de uma comissão de 
cf .onos. 

Os colonos assinaram a ven- 
da da serraria sem mesmo sa- 
ber o que estavam assinando, 
pois muitos colonos apesar 
de terem assinado teve gran- 
de surprêsa quando recebe- 
ram notícias da venda. 

O coordenador alega que 
foi para pagar dívida do INPS 
da Cooperativa CAMGURU - 
VEJAM que á Cooperativa ti- 
nha dívida porém de resnon- 
sabilidade diréta da Confede- 
ração Evangélica do Brasil a 
confissão da dívida é clara e 
reconhecida pela ata do dia 2 
(dois) de março de 1971 da 
CEB. A responsabilidade da 
dívida, como outras, princi- 
palmente do ICM pertencem 
exclusivamente, a CEB que 
está na Gerencia da Coope- 
rativa dêsde a sua fundação 

^té hoje. Tôdas as operações 
) ate, .compras, vendas, impostos, 

leis or-abalistas, são executa- 
dos pela CEB. 

O mais grave ainda é co- 
locar o motor Diesel-Gerador 
doados ao Projeto Gurupi, pa- 
ra trabalhar até a noite ou 
seja, acima de 13 horas diá- 
rias em funcionamento bene- 
ficiando aos compradores da 
SERRARIA. 

NÓS COLONOS -NUNCA re- 
cebemos uma táboa para nos- 
sas casas que continuam sen- 
do as velhas cafuas que cons- 
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Tintas, verni- 

zes Material 

Elétrico, Fer- 

ramentas, 

Miudesas em 

geral e tintas 

truimos no inicio. 
Na própria ata cita que os 

equipamentos que saírem do 
Projeto deveriam ser troca- 
dos ou compensado por ou- 
tros valores, beneficiando os 
colonos. 

Saiu daqui da Colônia di- 
retamente para abrir poços 
em Açailândia, a perfuratriz 
(broca importada) que sòmen- 
te fez um poço para a admi- 
nistração. 

Continuamos a beber agua 
dos brejos aguardando o pro- 
metido expontâneamente, ao 
fazerem o Projeto Gurupi. 

O equipamento que nos fo- 
ram doados pela Alemanha, 
não deu o menor benefício 
aos colonos. 

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 — 
LBORATÓRIO DE ANALISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 
m g. 
Cirurgia do— Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia — Der- 
matologia—Pediatria—Clínica Gerai— Doenças dos olhos e receituarlo de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

Nós colonos sabemos o por- 
que.!!... A CEB enviou para 
verificar a situação da Colô- 
nia, pessoas mentirosas e que 
protegeram as más ações aqui 
existentes. Sempre alegam 
que tiveram reuniões e que 
VISITARAM os colonos em 
suas casas de palhas. 

MENTIRAS: Nós colonos 
continuamos piorando de vi- 
da pois os visitantes da CEB 
até no momento, somente al- 
moçam bem com o coordena- 
dor (que não tem interesse e 
honestidade) que evita mos- 
trar a realidade da situação 
individual dos colonos. 

Reconhecemos que a Cen- 
tral Evaogélica teve a maior 
boa vontade em executar um 
projeto honesto e capaz de 
levar o progresso a região, 
porém, o grupo dominante 
aqui no Brasil teve outras in- 
teresses completamente con- 
trário a colonização Gurupi. 

para auto- 

móvel 

Tudo com ma- 

ior sortimento 

e melhores 

preços 

Este coordenador que veio 
para consolidar e Projeto pe- 
lo Plano Trienal, está com fir- 
me propósito de arrasar com 
os colonos sem, nem mesmo 
salvaguardar o grande nome 
da CEB. 

Em nossa carta de exigên- 
cias deixamos MUITO CLARO 
a situação reinante aqui na 
colônia Nossas denuncias de- 
vem ser apuradas e MUITO 
BEM, pois parece envolver 

não somente um coordenador 
sem escrúpulo e sim. um gru- 
po de desonestos que estão 
sugando o dinheiro do Conse- 
lho Mundial.de Igrejas, da 

INGLÊS 

Ensina-se, para tôdas as 

finalidades. 

Trav. João Lisboa, 853 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO INPS) 

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

CLINICA GERAL -- CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 
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^ DOMÉSTICOS^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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Central Evangélica e de ou- 
tras agências doadoras. 

DISPENSAMOS da Coopera- 
tiva um elemento NOCIVO a 
comunidade, porém o coorde- 
nador insiste em proteger tal 
elemento não dando sua dis- 
pensa; Elemento que aprovei- 
tando dos colonos emprestan- 
do dinheiro até lü% dez por 

cento ao mes, de juros e ain- 
da mais: com moral baixíssi- 
mo, aproveitando de pessoa 
que evitamos comentar no 
nomento, pois, apezar dos 
pesares. temos a ela o máxi- 
mo respeito e gratidão. 

Aqui dentro' da Colônia pa- 
rece existirum perfeita 
G/\NG!de vigaristas para aca- 
bar com os colonos. 

Existe um MECÂNICO da 
CEB que somente dá cober 
tura aoEnilson Rocha Souza, 
evitando dar qualquer assis- 
tência aos colonos. 

O Coordenador não perma- 
néce aqui na Colonia, senão 
que vem alguma visita vive 
em viagens turísticas tentan- 
do outros golpes para com o 
nosso equipamento. 

A CEB deve até mandar 
iNQUERITO POLICIAL sôbre 
ao seguintes ocorrências: 

15) queima de toras de ma- 
deiras que estavam em esto- 
que; 2°) incêndio e queima do 
Campo Agrícola Experimen- 
tal: 3-5) queima de nosso gal- 
pão de reuniões da comunida- 
de; 4o) queima da casa do mo- 
radia de um colono (lote nü 1.) 

OS TÍTULOS, (escritura de- 
finitiva) dos colonos, faltam 
uns 50%, inclusive de lotes já 
pagos, pois o coordenador es- 
tá ameaçando a não dar a 
esçritura caso o colono não 
se humilhe a êle. 

Nossa exigência da presen- 
ça de pessoa do Projeto (não 
brasileiro) para comprovar 

Mensagem Política 

Francisco Freitas Filho 

Ao povo de Imperatriz, que- 
remos através dêste semanário, 
j ornai e a êsse autentico povo. 

BREVE EM IMPERATRIZ 

' MINAS CARNES 

Tudo em carnes, leite, queifos, ovos, manteiga, servindo 

com máxima higiene e prontidão a o povo de Imperatriz 

Avenida Dorgival Pinheiro/esquina*;jPraça de Fátima 

nossas denuncias, se dá em 

virtude de não ACREDITAR- 

MOS nestas pessoas que aqu* 
vieram e nos tapearam. 

A Cooperativa poderá em 

curto prazo, ser responsável 
pela vida da Colonia. desde 

que seja dirigida pelos pró- 
prios colonos e desonerada 

de todas as dívidas, atuais 
com capital social aumenta- 
do e, Capital de Giro previs- 
to no seu desenvolvimento. 

Aguardamos anciosos a vin- 

da de pessoas do Conselho 
Mundial de Igrejas ou da Cen- 
tral Evangélica, para que jun- 

tos, possamos achar o cami- 

nho do trabalho, afastando em 
definitivo as pessoas desones- 

tas junto ao Projeto. 

p/COLONOS DE GURUOI 
Manoel Ribeiro da Silva 

externar nossos agradecimento*! 
pela confiança a nós depositada 
pela segunda vez, que ao nosso 
ver significa a concientização e 
a politisação dêste próprio povo 
que é digno de respeito pela 
sua maneira livre e democráti- 
ca de escolha. 

E aos nossos amigos, aqueles 
a quem muito muito devemos 
em nossa vida pública, da casa 
do povo, para aonde taml^m 
nos mandaram, e que tenhan, a 

certeza de que do cumprimento 
do dever político nunca nos afas- 
taremos, como imperativo de 
dignidade e de honra. 

Aos nossos adversários, sabe- 
remos respeitar suas desisões, 
desde que elas venham em be- 
neficio da coletividade, e nos 
alevantaremos e serraremos fi- 
leiras contra, desde que as 
mesmas sejam em beneficio 
próprio. 

Pensando assim ter externa- 
do nosso pensamento, aqui fi- 
ca nossos agradecimentos ao 
jornal e a êsse autentico povo. 
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Casa ile Saúde S.»m\t Ferrer 

Credenciado r ,10 I.N.P.S. 

O V I L òleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da JBR - 14—Fone 278—Imperatriz—Ma. 

C Q.C. 06 -146 - 24 — Insc. Est. 142053,006 

FARMACIA DOS BONS REMEDIOS 

O "Fran.cisquinho" 

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, 933 — Fone: 476 
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O DELEGADO DO TRÂNSITO 

Estória do Trôco 

Sexta feira da semana passada. O 
>Iks 0674, de Imperatriz, de cor 
rde, pára no portão do Ginásio 

oayão a fim de deixar ali 
.i passageiro que ao procurar pa- 

ar a corrida apresenta uma cédula 
~ Motorista alega que 

ma a rc ■>: o passageiro recla- 

mente a Passa',imediata- "a obrigaoS- j - e a al.e<?aí; ^ 
n /!<-.• _ do passageiro de ter 

^.-iro trocado". O bate-boc i es- 
/e acalorado e o passageiro aca- 

ju levando a pior, ofendido pelo 
^mem do volante. Nisso •; . pro- 

daqu ' procura acal- 
.ar os ânimos e êle próprio procura 

tomar o táxi rumo a sua casa. Mal 
chegado à porta do veículo ouve lo- 
go o vozeiro do sinesíforo:" o pro- 
fessor tentou argumentar enq .anto 
o motorista recusava-se a sr .r do 
local até que o primeiro, con' icedor 
das regras do Transito fez 'er r 
segundo que "ou êle faria [I 
ou iriam amhos para a pol: 
trou no carro e saluouvindil 
tesias até chegar em casa. 

A estória é apenas uma rep 

.da 
En- 

;scor- 

içâo 

r .s muitas já relatadas. 
Esse negócio de troco em táxi 

vem se transformando em abuso 
crescente. O cidadoã toma o carro 
e ao psgar a corrida com uma Cé- 
dula de cinco cruzeiros ouve logo a 
resposta: "não tem troco.'' E não a- 
dlanta argumentar porque o moto- 
rista, via de regra se aborrece e não 
concorda em receber depois mas in- 
siste em "devolver o troco depois," 
o que raramente acontece. 

Leve-se em consideração que às 
vezes o troco falta, realmente, mas 
assim com .tanta constância é um 
negócio estranho, meio fajuto. E pi 
or de tudo, em grande número des- 
sas vezes, é o modo com que o usu- 
ário do carro é tratado pelo "distin- 
to" sinesíforo. 

Aqui pr'a nós' sê o Iielegado de 
Trânsito: não acha Vossa Morcê que 
como tudo no Brasil, também para 
isso a gente arranja aquele famoso 
jeltinho de consertar? E a tabela 
de corridas, para ser cumprida, tam- 
bém não viria em boa hora? E uma 
aulas de cortesia aos motoristas gros- 
seiros, que que tal? 

lÉito ia eleito .^e em desastre 

Morte brutal teve o prefei- 
to eleito de Amarante do Ma- 
ranhão, José de Ribamar Ri- 
binha quando na rodovia Por- 
to Franco-São Lub seu jeep 
colidiu violentamente com um 
caminhão até agora não iden- 
tificado. Juntamente com o 
prefeito morreram no local do 
acidente um funcionámrio da 
Secretaria de Educavão do 
Estado e uma senhorita que 
viajava de companhia dos 
mesmos. Notícias procedentes 

do lugar esclareceram que 
possivelmente o jeep dirigido 
pelo prefeito tenha entrado 
da trazeira do caminhão, já 
que naquelas imediações fo- 
ram encontrados pedaços do 
carro de carga e o jeep apre- 
senta a frente e a parte alta 
completamente danificadas pe 
la violência do choque. 

Ribinha foi candidato único 
íl Prefeitura de Amarante on- 
de antes já fora prefeito. Dei- 
xa viúva e filhos menores. 

OSMAR BRITO 

Procedente da capital paulista en- 
contra se entre nós de onde viajará 
com destino a Buenos Aires, o jo- 
ven industrial Ornar Brito, diretor 
da OVIL-Óleos Vegetais Imperatriz 
Ltda, desta cidade. 

PEDRO AMÉRICO 

Para fazer um "raid" pelo Brasil 
afora, tocando nas cidades de Belém, 
São Luiz, Kecife. Belo Horizonte, 
Paranavaí e S Paulo, seguiu em dias 
da semana que f ndou, o nosso dis- 
tinto amigo Pedro Américo de Sales 
Gomes, Diretor-secretário da DIE- 
SEL CAROL1NA S/A. e Presidente 
da Telefônica local. 

Ao ilustre homem de negocios, de- 
sejamos feliz viagem e breve regres- 
so. 

ELEITOS 

DIPLOMADOS 

HOJE 

Em solenidade marcada para 
hoje, o Dr. José de Ribamar Fi- 
quene, presidente da 4a. Junta 
Apuradora, fará entrega aos elei- 
tos no pleito de 15 de novem- 
bro de seus respectivos diplo- 
mas. 

Candidatos eleitos a prefeito, 
vice e às Câmaras Municipais 
estão chegando de suas comu- 
nas para a recepção do diploma. 

Segundo informações colhidas 
pela reportagem haverá recur- 
so contra a diplomação de pelo 
menos um dos prefeitos. A con- 
firmar-se a noticia, a Junta A- 

COMENTAPO 

JURIVE 
I 

São estas as vítimas do desastre verificado entre Amarante 
e Grajaú: o prefeito de Amarante, José Ribamar Alves, o Sr. An- 
tônio Freitas, residente em São Luís, pai do professor e vereador 
eleito à Câmara da Capital, professor Murilo Reis. Gravemente 
ferida, com fraturas nas pernas está internada em Grajaú a jovem 
Mary Luce Costa, passageira do jeep sinistrado. 

☆ 
Comentários de um líder polífco regional no Juçara: "Renato 

perdeu as eleições justamente nos povoados onde construiu escola 
e açougue; para acompanhar a gente, caboclo quer é pêia e não 
benefícios." - O repórter não ouviu, mas sabe ida tirada por inter- 
médio de cutros. , 

☆ 
Notícia dada em São Luis por outro lider político regional 

e famoso advogado do fórum da Capital: A ARENA gastou em Im- 
peratriz às vésperas e no dia ds pleito cerca de 300.000,00 - Parte 
veio de colaboradores; a outra parte não se disse de quem veio. 

☆ 
Os advogados Clineu Coelho e José Santos foram vistos na 

cidade em conferência com o prefeito Renato Moreira. Ambos são 
patronos da Prefeitura na luta pelo recebimento do IÇM retido 
pelo Estado. Parece que levaram a Melhor. Depois eu digo. 

☆ 
Dizem qué vai dar zebra. Eu digo depois. 

☆ 
Vencidos no pleito de Carolina alegam em seu defavor in- 

fluência do poder econômico "dos barões carolinenses" e abuso de 
autoridade. 

☆ 
O Des. Moscir Slpaúba não vê impecilho na tomada de pos- 

se na Prefeitura de Amarante do vlce-prcfeito eleito, muito em- 
bora se veja o mesmo a seguir fora do poder se o TRE desglnar 
nova eleição para prefeito daquele município, 

☆ 
A ala Lourival fez 6 nos 9 vereadores de Porto Franco. A 

etapa a seguir da luta interpartidárla ali será em torno dc coman- 
do do Diretório Municipal que ainda está com Bandeira. 

"5^ 
Tudo indica que o advogado Sálvio Dino volte à disputa dos 

votos do Tocantins, agora visando uma cadeira em Brasília. 
Combativo e conhecedor profundo dos problemas regionais 

Sálvio co^ta com enorme colégio eleitoral em Imperatriz, João 
Lisboa e Montes Altos. Em Porto Franco éle está de "melé sôto' 
pois não se envolveu na luta entra Bandeira e Lourival. 

☆ 
Pessoas que se dizem "por dentro da situação" afirmam que 

a futura administração municipal será controlada diretamen e pe- 
lo Estado. Inclusive seriam firmados convênios para que o Estado 
receba as verbas municipais e as aplique Vamos aguardar. 

puradora encaminhará o recurso OS LINDOS CARTÕES 

ao TRE para o competente jul 
gamento. 

DE NATAL ESTÃO NA 
Papelaria Violeta 

Mensagem ao povo 

Como dos meus hábitos, o 
meu melhor agradecimento. Re- 
firo-me aos que residem no in- 
terior do Estado. Aos municí- 
pes de Imperatriz, João Lisboa, 
Montes Altos, Amarante e Si- 
tio Novo o meu mais marcante 
'obrigado". Em todos eles a A- 

- -'Horiou-se e isso traz 

conforto «o L^T-fe a qp^m estão 
^ debitadas as responsabilidades 
políticas. Que os eleitos, cons- 
cientizados dos seus deveres po- 
líticos, cumpram os deveres. É 
o que almejo, o que espero. 

(a) Dep. Henrique La Roque 

'Souza Cruz 

lança CHARM 

Para satisfazer o exigente 
gosto do belo sexo a Cia de Ci- 
garros Sousa Cruz lançou em 
Imperatriz uma nova marca: 
CHARM, '"o cigarro da mulher" 

A fim de participar o lança- 
mento esteve em nossa redação 

- Sr. Benjamim Raposo Neto, 
gerente da Sousa Cruz em Im- 
peratriz, o qual nos ofertou ale- 
gantes brindes. 

Associação Comercial de Imperatriz 

AVISO 

A Associação Comercial de Impe- 
ratriz, avisa aos seus sócios e ao co- 
mercio e indústria que se encontra 
funcionando em sua sede, um posto 
credenciado da Junta Comercial do 
Maranhão, para tratar de registros, 
aditivos, rubrica de livros comerciais 
e tudo mais que se relacionar com 
o interesse do empresariado da re- 
gião, junto àquele órgão oficial. 

t Agradecimento 

Antonio Carlos Valadares Vieira, 
(esposo"*, José de Ribamar Sousa e 
Neusa Gomes Sousa (pais), José Ma- 
tos Vieira e Vlcencla Valadares Vi- 
eira (sogros) e demais membros da 
família daquela que em vida se cha- 
mou MARILENE SOUSA VIEIRA 
tão prematuramente falecida, ainda 
consternados pela sua grande perda, 
vêm por melo deste jornal agradecer 
a -odas as pessoas que os conforta- 
ram. velaram, levando-a até a ulti- 
ma morada, bem como as que par- 
ticiparam da mi£ia de sétimo dia e 
vií ■». 

EDITAL 

Juizo de Direito da 2a. Vara da 
Comarca de Imperatriz, Estado do 
Maranhão. 

Edital de citação com o prazo de 
trinta (30) dias. 

O doutor José Delfino Sipaúba, 
Juiz de Direito da 2a. Vara da Co- 
marca de Imperatriz-Ma. 

Faz saber que, na petição em que 
Aurelino Pereira da Silva, requer 
desquiíe judicial contra sua mulher 
Maria Lourdes das Virgens Silva, 
antes de mandar autuar e registrar 
dita Petição, dei e seguinte despacho: 
Em se encontrando em lugar incerto 
e não sabido, cita-se a Suplicada 
Maria Lourdes das Virgens Silva, 
por edital publicado uma vez no ór- 
gão Oficial do Estado, duas em "O 
PROGRESSO" e afichado na porta 
do Fórum, para comparecer ê audi- 
ência de reconciliação marcada para 
o trigésimo dia útil, às 10 horas, na 
sala própria dos despachos dêste Juí- 
zo, a coniar da primeira públicação 
imperatriz, 10 de novembro de 1972. 
a J. Delfino Sipaúba." Assim pelo 

presente edital fica citada Maria 
Lourdes das Virgens Silva, para nos 
têrmos da legislação em vigor com- 
parecer à audiência de reconciliação 
marcada para o trigésimo dia útil a 
contar da primeira públicacão, nos 
têrmos do referido despacho. Dado 
e passado nesta cidade de Imperatriz, 
aos dez dias do mes de mil nove- 
centos e setenta e dois (10'11/1972. 
Eu, Maria das Graças Bandeira, es- 
crivã, dactilografel e subscrevií. 

Dr. José Delfino Sipaúba, Juiz de 
Direito da 2a vara. 

PAZ. ANOR... 

E CASA PMPMA 
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AGORA SIM! 
O TRIO 
QUE LHE DA 
A COMPLETA 
FELICIOAOEI 

E QUEM LHE PROPORCIONA O 32 ELEMENTO. 
A CASA PRÓPRIA, E A COVAP. 
E'E'I NAO TENHA DÚVIDAS. E VOCÊ TEM 

anos 

Dara pagar 

TODO O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. 
DE RECONSTRUÇÃO E DE REFORMA. 
ÊSTE PLANO SE APLICA A QUALQUER TIPO 
DE CONSTRUÇÃO: 
HOSPITAIS. HOTÉIS.CASAS COMERCIAIS.ETC. 

ISTO E' 
PARA VOCÊ 
CONSTRUIR 
FOLGADO. 
A SUA CASA. 

ALEM DE SER O MAIOR PRAZO DO BRASIL. 
HA UM DESCONTO BACANA PR A" QUEM QUER 
COMPRAR AVISTA. 
E TEM MAIS: VOCÊ PODE FAZER. 
TAMBÉM. SEU PROPRIO PLANO... 
É A QUE TEM O MAIOR ESTOQUE NO GÊNERO 
EM GOIÁS. 

COVAP- E intaBr^çSo- porque incentiva a conatrucio. 
COVAP-JAchegou na Balém-Brasilia 
e na TransamazAnica. 

Lar pro'prio... Felicidade para a família. 
Construção, Progresso para o Pais! 
MATRIZ: RUA 20. 809 FONES: 0-2309, 2-3288 e 2-1982 
FILIAIS: EM IMPERATRIZ (Maranhão) E ARAGUAI.MA 
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