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TELIMSA chega aos 500 

A exemplo do que vem 
acontecendo em todos os se- 
tores, também no das comu- 
nicações urfcjanas Impe- 
ratriz é hoje a cidade do Ma- 
ranhão que conta com a ma- 
ior rede telefônica depois da 
Capital do Estado. O núme- 
ro desses aparelhos chegará 
nos próximos dias à casa 
de 500. 

Em entrevista concedida 
a "O Progresso", o presi- 
dente da TELIMSA, Sr. Pe- 
dro Américo Sales Gomes 
disse que esteve recentemen- 

te em Fortaleza e lá adque- 
riu o equipamento necessá- 
rio para a instalação de mais 
100 telefones na cidade. Des- 
ses, 80 serão postos à ven- 
da no próximo dia 20, na 
séde da Telefônica, ficando 
os 20 restantes em disponi- 
bilidade para adaptação 
dentro em breve ao sitema 
interurbano, via EMBRA- 
TEL. 

Os novos telefones serão 
vendidos à vista à 
cr$ 2.000,00. À prestação se- 
rão vendido a cr$2.2000,00, 

com entrada de quatrocen- 
tos cruzeiros e 12 presta- 
ções mensais de 150,00 cada 
uma. A instalação estará 
concluída dentro de 90 dias. 

Segundo apuramos, dos 80 
aparelhos à venda nenhum 
deles poderá ser reservado 

a possível comprador já que 
é grande a procura de tele- 

fones. Assim, os primeiros 
80 pretendentes serão os 
beneficiados com a aquisi- 

j çào, no ato da assinatura de 
i contrato com a vendedora. 

mmmã 

m 

m 

■■■:■ :■ 
m 

M 
m m m 

A foto demonstra a ocasião em que os dirigentes da Teiefonica. prestavam declarações ao nosso Diretor 

LISTA DIA 20 

Também no dia 20 a TE- 
LIMSA distribuirá aos pro- 
prietários de telefones a pri- 
maira lista oficial de assi- 
nantes, em apresentação de 

primeira ordem. Dessa data 
em diante as chamadas pas- 
sarão a ser atendidas 
somente pelo número do 
aparelho, facilitando o ser- 
viço das telefonistas. As cha- 
madas pelo nome da pes- 

soa demandam a procura do 
número correspondente e a 
conseqüente sobrecarga de 
serviços. 

EMBRATEL 

Confirmou-nos o Sr. Pe- 
dro Américo que a TELMA 
(Telefones do Maranhão S.A.) 
já concordou com a ligação 
da TELIMSA ao sistema da 

EMBRATEL. E essa ligação 
estará concluída dentro em 
breve. Já* estão em Impera- 

triz os postes que ligarão a 
rede da CEMAR ao Morro 
do Bate-Saco onde fica a es- 
tação da Embratel. O mes- 
mo posteamento servirá de 
apôio à rêde telefônica. Inici- 
aimente, a ligação ao sistema 
da EMBRATEL será feita 
apenas para as cabines 
próprias já em fase final de 
construção e adaptação de 
prédie. Logo a seguir a rede 
urbana será totalmente atin- 
gida pelo sistema interurbano. 

PONTOS DE VISTA 

Domingo passado, dois comí- 
cios se desenrolaram na cidade: 
um na Praça de Fátima, o da 
ARENA; e outro na Nova Im- 
peratriz, o do MDB. De repente 
um jeep de propaganda deste 
último Partido, dirigido por um 
elemento não habilitado que le- 
vava amigos para casa, chocou- 
se contra um poste da rede de 
iluminação, nas proximidades da 
Praça de Fátima. O choque pro- 
vocou um curto circúito seguin- 
do de escuridão total sobre a 
cidade. Foi suficiente para a 
gritaria. Os oradores da ARE- 
NA afirmavam que o jeep fora 
mandado pelos emedebistas, que 
do outro lado da cidade gritavam 
que a paralização da luz era per- 
seguição do adversário, lem- 
brando que no domingo ante- 
rior também a luz faltara du- 
rante um comício oposicionista. 

Assim, cada Partido viu o 
mesmo acidente sob dois pon- 
tos de vista diferentes mas apro 
veitáveis naquela circunstância 
contra o adversário. A CEMAR 
que nada tem com a história, 
consertou a rede, mudou o pos- 
te e recebeu o dela. 

Vice Presi- 

dente no Círio 

Para assistir festejos 
do Círio de Nazaré, 
veio a Belém em fim da 
semana passada o vice-presi- 
dente da República Alm. Au- 
gusto Raderaaker, acompa- 
nhado de figuras de projeção 
no cenário político nacional 
e paraense. Também o Sena- 
dor Felinto Muller foi â ca- 
pital marajoara ver o Círio. 

ARENA 

Tenta Indecisos 

Afirmou o Sen. Felinto Mul- 
ler, presidente nacional da 
ARENA, que uma pesquisa 
feita no sul do país mostra a 
existência de grande número 
de políticos indecisos entre a 
ARENA e o MDB Justamen- 
te esses elementos disse êle 
é que a ARENA tentará con- 
quistar através de uma cam- 
panha de aproximação, em 
mais um esforço para expan- 
dir seus quadros, o que aliás 
é ordem do Presidente Mé- 
dici. 

Pranchetas e 

Pegadores na: 

Tip. VIOLETA 

Prossegue com muita boa a- 
ceitação o Curso de Treinamen- 
to para professores, orientado 
pela Profa Maria das Dores 
Wouk mais o Prof. Carlos A- 
vosani e Profa. Marisa F. Nunes 
que muito bem auxiliados pelos 
alunos-mestres, têm conseguido 
prender a atenção dos 103 pro- 
fessores inscritos por seis hors. ^ 
diariamente. A orientadora do 
Curso declarou á reportagem 
deste semanário que se encon- 
tra vivamente impressionada 
com a demonstração de inteli- 
gência e capacidade de assimi- 

Associação Comer- 

cial Elege Diretoria 

Sr. FRANCISCO SOARES 

Dia 8 deste teve lugar na 
séde do Clube Recreativo To- 
cantins a eleição da nova di- 
retoria da Associação Comercial 
de Imperatriz, ocasião em que 
for eleito empossada a Direto- 
ria que .terminará o biênio ini- 
ciado em janeiro de 1972 a de- 
zembro de 73, ficando compos- 
ta dos senhores: Francisco San- 
tos Soares, presidente; José Coe- 
lho Batista, vice-presid.; Luiz 
Soares, l5 secretário; Pedro 
Américo de Sales Gomes, 2- 
secretario; João dos Santos 
Viana, tesoureiro; Luiz Dan- 
da, 2o tesoureiro e Guilherme 
Cortez, Bibliotecário. Na ocasião 
falou o novo presidente agra- 
decendo a confiança nele depo- 
sitada, prometendo dinamizar 
a entidade fazendo com que e1 

seja uma Associação igual às 
suas congêres do país. Adian- 
tou o novel presidente, que den- 
tro em breve, dará inicio à 
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lação demonstrados pelos fre- 
qüentadores das aulas. Isto sig- 
nifica que, ao receberam a- 
condições que lhes faltam para 
um desenvolvimento completo, 
estes mesmos professores serão 
capazes de preparar as gerações 
vindouras para o grande desti- 
no de Imperatriz: centro edu- 
cacional de importância com 
irradiação para todas as áreas 
circiin vizinhas. 

As aulas têm se desenvolvi- 
do nas salas da Escola Técnica 
de Comércio, com a colaboração 
do Diretor e funcionários, que 
tudo fazem para o bom anda- 
mento dos trabalhos. 

VISITAS IMPORTANTES 

Estiveram visitand» a séde 
do Campus na tarde d sexta 
feira, algumas pessonalidades 
importantes ligadas ao C.N.E.C 
no Maranhão, como José Riba- 
mar Seguins, Administrador; 
Franscisco Assis Cavalcanti. 
Presidente do setor em Porto 
Franco, mais o Dr. Mário Bar- 
ros Ferraz, Juiz de Direito de 
Portr> Franco e Diretor da Es- 
cok Normal," ainda, Carlos Mag- 
no Carvalho, de Balsas, Aderal- 
do dos Santos Alves de S. Luiz 
e mais ainda, acompanhado o 
grupo os nossos caríssimos Jui- 
zes de Imperatriz José Ribamar 
Fiquene e José Delfino Sipaúba. 
Neste grupo magnífico desta- 
cava-se a figura do Deputado 
Federal Henrique La Roque Al- 
meida, que manteve com os 
professores da Universidade Fe- 
deral do Paraná, palestra ligada 
a problemas de educação, como 
também, conversou com os uni- 
versitários do Campus que fi- 
caram impressionados com as 
palavras do Dep. La Rocque, 
atualizado e feliz nas nas suas 
concepções com respeito aos 
problemas e soluções da atuali- 
dade brasileira. 

Dep. Henrique 

La Roque 
Prestigiando a campanha 

eleitoral dos candidatos da 
ARENA à Prefeitura e Câma- 
ra de Vereadores, esteve em 
Imperatriz o deputapo Henri- 
que La Roque que aprovei- 
tou a ocasião para entenai- 
mentos com diretores de co 
légios que costuma auxiliar 
na distribuição de verbas fe- 
derais. 

construção do Palacio do Co- 
mercio de Imperatriz que será 
erguido na principal avenida de 
nossa cidade. 

Secretario prejudica ensino 

Decisão de repercusão ne- 
gativa nos meios locais e 
regionais ligados ao ensino 
teve a decisão do Secreta- 
rio ds Educação do Estado 
que proíbe Servidoras da 
pasta freqüentarem cursos 
de aperfeiçoamento cujos 
horários coincidam com o 
período de funcionamento 
das escolas em que são lo- 
tadas. 

Ocorre que muitas des- 
sas professoras encontram- 
se atualmente freqüentando 
um Curso de Aperfeiçoa- 
mento ministrado a mais de 
100 mestres por uma equi- 
pe da Universidade Federal 
do Paraná, no Campus Avan- 

çado local. 
A vigorar a estranha por- 

taria do Secretário de Edu- 
cação, essas professoras te- 
rão que abandonar o Curso, 
com prejuízos evidentes pa- 
ra a sua própria formação 
cultural e profissionol e, ma- 
is do que isso, com prejuí- 
zo que se estenderá ao pró- 
prio corpo de professores do 
Estado que seria colocado 
à margem do esforço do Go- 
verno Federal em favor do 
ensino no Brasil. 

Sabe-se que a decisão do 
Secretário está" sendo obje 
to de apreciação por parte 
do Campus Avançado de In • 
peratriz. 
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INDICATO RURAL DE ÍMPERATRIZ 

ESTADO DO MARANHÃO 

EDITAL 

■ 5 Pelo presente edital faço 
saber, que no dia 26 de no- 

i^vembro de 1972 será realiza- 
da neste Sindicato a eleição 
para o a composição da Di- 
retoria, Consêlho Fiscal e De- 
legados -- representantes ao 
Consêlho da Federação a que 
está filiado este Sindicato, 

i bem como a de seus respec- 
tivos suplentes, ficando aber- 
to o prazo de 15 (quinze) dias 
para o registro de chapas na 
secretaria, que correrá a par- 
tir da data da publicação des- 
te edital, tudo de acordo com 
o art li e seu § T da Porta- 
ria. Ministerial, número 40 de 
21 de jatu&ro de 1965. As cha- 

pas deverão ser registradas 
em deparado, sendo uma para 
oe candidatos à Diretoria e 
Consêlho Fiscal com os seus 
respectivos suplentes, e ou- 
tra para os Delegados-repre- 
"entantes ao Consêlho da Fe- 
deração e seus suplentes. Os 
requerimento para o registro 
de chapas deverão ser apre 
sentados na secretaria, em 3 
(três) vias. assinados por to- 
dos os candidatos, pessoal- 
mente não sendo permitido pa- 
ra tal registro a outorga de 

procuração, devendo ser apre- 
sentados todos es requisitos 
contidos no § 1^ do art. 11 da 
citada Portaria. O requerimen- 

FARMACIA DOS BONS REMEDIOS 

O "Francisquinho" 

Agradece a sua visita mesmo sem compromisso. 
AS SUAS ODENS, aberta nas 7 horas aié ís 22 hoiss 

Aplicações Gr tis. — Não esqueçam, fica na 
Av. Dorgival Pinheir jde Sousa, n^' 933*— Fone: 476 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

to acompanhado de todos os 
dados e documentos exigido 
para o registro, será dirigido 
ao Presid nte do Sindicato 

podendo esse requerimento 
ser assinado por qualquer dos 
candidatos componentes da 
chapa. A secretaria da enti- 
dade no expediente normal, 
fornecerá maiores detalhes 
aos interessados, achando-se 
fixado na séde deste Sindica- 
to a relação do que é obriga- 

tório para o citado registro. 
' aso não seja obrigado "quo- 
rum" era primeira convoca- 
ção, as eleições, em segunda 
convocação, serão realizadas 
no período de 5 à 10 de de- 
zembro de 1972 e, não conse- 
guindo ainda o coeficiente, 
em terceira e última convo- 
cação nos dias 10 à 15 de ja- 
neiro de 1973, para o que fi- 
cam convocados desde já, to- 
dos os associados da entida- 
de. As eleições serão realiza- 
das das 8 (oito) às 20 (vinte) 
horas de cada dia. 

Imperatriz, 5 de outubro 
de 1972. 

Antônio Réges de Albuquer- 
que 

Presidente 

VEMDA ILEGAL DE TERRAS 

DENUNCIADA NO TRF 
BRASÍLIA - O Tribunal Fe- 

deral de Recursos recebeu 
denúncias contra trinta e três 
pessoas acusadas de transa- 
ção ilegal de com seis milhões 
de hectáres de terras na Ba- 
hia. 

A área negociada fica na 
margem esquerda do rio São 
Francisco no limite da divi- 
sa baiana com o Rstado do 
Goiás. Entre os acusados en- 
contram-se o Juiz Federal de 
Alagoas, Carlos Gomes de 
Barros, o ex:senador Paulo 
Ramos, dos Juizes de Goiás e 
os Ex-Deputados Federais Hu- 
go Lemos, Luis Bronzeado e 
Sérgio de Castro. 

A Promotoria alega que as 
terras foram vendidas a nor- 
teamericanos mediante falsos 
documentos de legalização. 
Pessoas sem instrução eram 
empregadas na obtenção de 

INSTALAÇÕES GERAL 
RESIDENCIAL -T.OMEBCIAL - INDUSTRIAL 
Rua Maranhão 566 — Imperatriz 
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CLINICA GERAL —CIRURGIA - PEDIATR1A — PARTOS 

LABORATORSO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

REPRESENTANTE 

Mold-Motores para barcas — Bombas de 
todos os tipos — Máquinas para ração — 

Moto-Serras "Homelite" 

Converse com o Ney Milhomem 

Rua Simplicio Moreira, 1740— Fone; 341 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

papeis e depois davam pro- 
curação. 

m ph ii 

Av, Dorgival Pinheiro de 

Souza n5 1.425 

Em frente da Uzina Romão 

Rffração ojH mais profoia 

Geladeiras, Ar condicionado, 

sorveteira, balcão írigoriíico, 

tamara iria, etc. 

Rua Ceará, n? 710 

Tratar ç/ Francisco Rocha 

nm 

jangada 

rnl-Amim- --.m* 

PARAGAS 

(Sardinha, 

Sereia, 

Tradicional) espera pnrVOCE, 

dua de casa ecoasmíca 

(e de bom 

Geladeiras 

Ventiladores 

Maq. de Costura 

Eletrolas 

Enceradeiras 

Liqüidificadores e 

GÁS 

IMPERATRIZ 
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Animais de tração 

para a Transam 

FORTALEZA1 

(AJB) — Juipentos e burros 
do Ceará, acostumpdos à ad- 
versidade dos climas e das 
durezas do interior, começa- 
a ser transportados para a re- 
gião da Transamozônica, onde 
servirão como animais de tra- 
ção, transporte de apoio à 
campanha contra a febre ama- 
rela. 

Uma composidão 
re'n« 

da Reue 
de Viação Cearense, embar- 
cou hoje, 270 jumentos e ca- 
valos do Ceará, que desem- 
barcarão em Castelo do Piauí 
e de lá serão levados a Impe- 
ratriz, no Maranhão, de onde 
tomarão o rumo da Transama- 
zônica. 

A primeiro leva de jumen- 
tos e burros cearenses se des- 
tina ao serviço de febre ama- 
rela da amazônia; que utili- 
zará para atingir os mais dis- 
tantes pontos da Amazônia, 
levando medicamentos e tra- 
tamento profilático contra a 
doença, o maior inimigo do 
homem naquela região. 

Outras levas de animais 
desse porte serão transporta- 

das para a Transamazônica 
tão logo fique constatada a 
aclimatação fácil das espé- 
cies naquela área de intensa 
umidade e calor, 8 o trans- 
porte vem sendo feito através 
da REFESA e do sistema ro- 
do-ferroviário implantado re- 
centemente no interior do Ma- 
ranhão. 

EDITAL 

Edital de convc ação de Assen- 
bléia de Associação profissional pa- 
ra transformação em Siodieato: 

Asst ciaçâo Profissional dosTrata- 
lbadore4 na Industria da Construção 
Civil, Oficiais Marceoeiros e Traba- 
lhadores na industria de Serrarias 
e ;Y;òv^s de Maoeiras de rapeiatrz! 

Nos têraos do art . 12 rios estatu- 
ios sociais, e das aisposições lepais 
em vigor, ficam pelo p.-eí<e.Qte n m- 
vocad' s os associanos no goz» « os 
seus diretores sociais para uma as- 
sembléia extraord nária, a realizai- 
se no dia 115 de Novembro do cor- 
rente aoo as 20 horas, na série so- 
cial à rua amazonas, llà a fira de 
deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: 

a) ooveniência de ser requirido o 
reconhecimento da associação 
como sindicato: 

b) assuntos gerais. 
,mperatriz27 de setembro de 1972 
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Tintas, verni- 
i 

zes Material 

Elétrico, Fer- 

ramentas, 

Miudesas em 

èferal e tintas 

para auto- 

móvel 

Tudo com ma- 

ior sortim^xito 

e melhores 

preços 

redenciada pelo T.N.P.S. 

O VIL Óleos 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 BBB -14- Fone 2711—Imperatri* - >la. 

C G.C. 06 - 146 - 24 — Insc Est 142053.006 

entra irá at^ Porto Franco, 
vind" r a São Luís, um grupo 
Je rr .dicos e engenheiros do 
FSESP, com a finalidade de 
localizar naquela cidade um 
terreno que se preste à cons- 

truçã de um prédio onde será 
instalada mais uma Unidade 

Poslõ MéÉO Slil PflílO Frasco tipo L-2 Especial - com labo- 
i ratório e quarto para recupe- 

No decorrer da semana que | ração de doentes. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 

Credenciado pelo IN^S e em Convênio com o Fundo Rural 

O MAIS DEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR 00 ESTADO 
Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 

LB0RATÚF1I0 DE ANALISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

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

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

GRANJA CANTO DO GALO 

Travessa Bom Futuro, c Amazonas Fone 277 

Fone 399 

Posto de vendas 

Av. Getulio Vargas-450 Praça de Fatima 

FRANGOS 

ASSADO, LIMPO, VIVO 

ENTREGA A DOMICILIO DE 2a a SÁBADO 

AGORA EM IMPERATRIZ 
A Pioneira da Belém - Brasília 

NA INSTALADÜRA LUCAS 

O REI DO FREIO 
0 C/ nelificaçlo em Tambores de Lidos 

E Rebitagem de Lonas da Freio em 10 minutos e equipamento 
completo do Ramo 

PRAÇA UNO TEIXEIRA, 209 - Fone 174 IProvisóro) 
IMPERATRIZ - MARANHÃO 

RRMHZEM 
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TECIDOS E ELETRO- 

^ y MESTIÇOS ^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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NEC teve encontro 

nome da direção nacional da entida- 
de, o Prof. José Ribamar Fiquene 
da fundaçã Eurico Dutra e o Prof. 
Ozias Hapner.joo Campus Avançado. 
Todos os oradores colocaram em 
destaque o trabalho da CNE~ na for- 
mação da juventude pobre brasilei- 
ra, com centenas e milhares de alu- 
nos em todos os Estados brasileiros. 

Na tarde de ontem, regressaram 
os participantes do encontro, seguin 
do a direção estadual para Codó 
que hoje comemora a de a de fun- 
dação do Colégio Codoense, da 
CNEC. 

Pelo avião da VARIG de ontem 
chegou a Imperatriz a cantora Car- 
mélla Alves trazida pelo dep. Hen- 
rique La Roque para participar da 
festa programada em homenagem ao 
Alm. Benjamim Sodré. 

Antonio Sá e Souza Menina Desaparecida SOCIAIS 

Confirmando a promessa 
de que em breve a cidade 
contará com o fornecimen- 
to de enérgia elétrica sem 
interrupção, chegou ontem à 
usina local da CEMAR o se- 

e 

O Secretário do Ministério 
da Fazenda e altas autorida- 
des daquele órgão federal es- 
tiveram em São Luis onde 
vieram firmar importantes 
convênios com o Estado e o 
município de São Luis. 

Um desses convênios abor 
da a transferência de terras 

i 
do patrimônio da União para 

o Estado e a Prefeitura de 
São Luis. O outro garante as- 
sistência técnica do Ministé- 
rio à Secretária da Fazenda 
do Maranhão "para aperfei- 
çoar a sistemática de arre- 
adação e cadastramente. 

Coluna da ARENA 

Responsável: Diretório Municipal 

/ Um defeito nd avião que o conduzia 
"mpediu a chegada a Imperatriz na 
'atá marcada do Alm. Benjamim So- 
iré, Presidente Nacional da Campa- 
nha das Escolas da Comunidade. 
jÈsperavam-no nesta cidade a dire- 
ção estadual da CNEC, o dep. fede- 
ral Henrique La Roque e o repre- 
sentantes ceneclstas de Balsas, Es- 
treito, Porto Franco e de Carolina, 
atém dos de Imperatriz. Todavia, a 
viagem {^fc-^etardada errí Prrto Na- 
cional por 23 horas, o que fêz com 
a que a programação iniciai fosse 
completamente modificada. Ontem, 
de Carolina o Almirante Benjamim 
Sodré qt-w rkz acompanhar de sua 
esposa e de dois altos mentores da 
CNEC foram obrigados a mudar o 
trajeto de sua viagem, tomando em 
Carolina um que avião que os levou 

E' com pesar que noticiamos o fa- 
lecimento ocorrido em Porto ranço 
a 19 de Setembro p. passado, ó > Sr. 
Antônio Sá e Sousa, fazendeir e 
Presidente da Gamara Municipal da- 
quela cidade, pertencendo a banca- 1 
da do MDB 

Chefe de família exemplar e cida- 
dão de elevado conceito naq aele 
Município, o extinto era natural de 
S. João des Patos dêste Estado, on- 
de nasceu a 19 de Julho de J910. 

Deixa viuva d. Francisca Santana 
Sá e 10 filhos Yara, Yolanda, Yolete, 
Izete, Nizete, Celso, Walber, Néllo, 
Itaerclo e Zéllo. 

CLUBE RECREA10 ÍOCMS 

Assembléia Geral Ordinária 
Ficam covidados os senhores só- 

cios proprietários do CLUBE RE- 
, CREATIVO TOCANTINS, para to- 

marem parte na Assembléia Geral 
Ordinária a ser realizada noo dias 
23 e 24 do corrente mês, em primei- 
ra e segunda ci n ocação, quadro 
serão abordados os seguintes assun- 
os 

a) Prestação de Contas pelo Atu- 
al Diretoria; 

b) Eleição da nova Diretoria pa- 
ra o período 1972/1973; 

c) O que ocorrer 
Imperatriz, 15 de outubro de 1973. 

Liclrio da Rocha Cortez 
Presideme 

Dr. Sálvio Dino 

Tratando de assuptos de 
sua profissão esteve ligeira- 
mente na cidade o advogado 

diretamente a São Luis, de onde se- 
gv .m hoje para Codó e mais tarde 
p^-ra Belém. 

O setor da Campanha de Impera- 
triz, com a cooperação do prefeito 
Renato Moreira, recebeu na churras- 
caria Boi na Brasa 50 Convidados 
que participaram de um jantar de 
confraternização, congregando dire- 
tores de todos os colégios locais, do 
Campus Avançado e do Projeto Ron- 
don, autoridades, professores dos co- 
légios da CNEC, a alta direção do 
Rotary Clube, da Telimsa. da Cemar, 
e personalidades de destaque. Na o- 
casião, falou em nome do Setor Lo- 
cal de imperatriz o Prof José Del- 
flno Sipaúba, do Ginásio Bernardo 
Sayâo, o Dr José Ribamar Séguins, 
administrador estadual da CNEC, o 
deputado Henrrlque La Roque, em 

Encontra-se desaparecida 
desde o dia do corrente a 
menina RUTH, de 8 anos de 
ilade, filha do Sr. Dedé, mo- 

j rador à rua Luis Domingues. 
Ruth abandonou o lar, sem 

deixar explicações, não ma- 
is retornando. O pai pede 
qualquer notícia sôbre o pa- 
radeiro da menina. 

Juçara tem 

nova direção 

É a seguinte a nova Diretoria 
ds JUÇARA CLUBE, eleita no 
início do mês corrent: 
Presd. Dr. José Maria Rodrigues 
Vice: Antonio Carlos Rodrigues 
1- Secret: José de Jesus Bata- 
lha Filho 2^ Secr e : José Olivei- 
ra Rodrigues Tesuoreiro: Dr. 
Raymundo Noleto Filho 2^ Te- 
soureiro: Cândido dos Sanios 
Viana. 

cálvio Dino, de São Euis. des- 
tacado membro da direção 
estadual da Ordem do Advo- 
gados do Brasil e alto asses- 
sor da Secretaria19 da Fazen- 
da. 

Lamarline 

Quanto mais alguém se aproxima 
da perfeição, menos a exige nos ou- 
tros. 

(Petit-Senn) 
CONGRESSO DE ESTUDANTES 
Em Codó realiza-se o congresso 

dos Estudantes Maranhenses, Para 
representar Imperatriz comparecerão 
três jovens do Grêmio Estudantil 
Bernarao Sayào, entre êles o líder 
Aldemam Costa. 

O DIA DA CRIANÇA 
Muito comemorado foi o dia da 

criança nos colégios de nossa cidade. 
Ótima iniciativa. 

PROJETO RONDON 
Reunindo a elite dos nossos mes- 

tres, os prcfessores do Projeto Ron- 
dem aplicam o Curso de Aperfeiçoa- 
mento do magiftério, Muita gente 
atarefada, de ôlho no relógio, mas 
adorando e elogiando o curso. Pra 
frente, Brasil. 

BODAS 
Casaram-se na semana que pas- 

sou, em Porto Franco o Príncipe 
Cláudio Lísias Milhomem e a jovem 
Elmicia Queiroz, da alta sociedade 
de Tocantinópolis. 

Ao jovem casal nossos parabéns. 

ANIVERSÁRIO 
Dia 9 aniversáriou a Sra. Maria 

Milhomem Veiga, esposa do nosso 
amigo José de Ribamar Veiga, che- 

I fe da Sucam nesta cidade. 
I Sinceros Parabéns 

Resolução N0 01/72 
O Diretório Municipal da 

Aliança Renovadora Nacional 
ARENA de Imperatriz Ma., no 
uso das atribuições que lhe 
conferem os Estatutos do Par- 
tido e 

considerado de suma im- 
portância o disciplinamento 
dos filiados à ARENA; 

considerando que, até o 
presente momento, o Partido 
não possui Regimento Inter- 
no conforme prevê a letra "b" 
do art. 86, dos Estatutos, e 
tomando por base as determi- 
nações do art. 70, da Lei 5682, 

combinado com o art. 88, da 
Resolução n0 9.058, do T.S.E.; 

e, ainda, na conformidade 
do que dispõe a letra "g"' do 
art. 35, dos referidos Estatu- 
tos; 

RESOLVE: 
Io)—A presente Resolução 

fixará diretrizes partidárias 
nos seguntes casos: 

a)—Serão punidos nos ter- 
mos do art. 42, dos Estatutos 
do Partido, combinado com o 
item IV. do art. 88, da Reso- 
lução N^ 9.682, os filiados que 
deixarem de cumprir as se- 
guintes diretrizes: 

I defender o regime demo- 
crático definido na Constitui- 
ção e esforçar-se pelo seu 
aperçoamento; 

gundo e1 potentissimo grupo 
gerador. Também uma equi- 
pe da CE Al AR já se encon- 
tra a postòs para a rápida 
montagem desse gerador de 
força elétrica. 

II—difundir as idéias e obje- 
tivos da Revolução de março 
de 1.964; 

III—trabalhar pelo aperfei- 
çoamento do PARTIDO: 

IV—participar da campa- 
nha eleitoral que, atualmen- 
te, se processa, empenhando- 
se pela vitória dos candida- 
tos a Prefeito, a Vice Prefei- 
to e a Vereador do Partido: 

b)—serão punidos, ainda, na 
forma da letra "a", da pre- 
sente Resolução, os que: 

I—fiz aram propaganda de 
candidatos a cargos eletivos, 
pertencente a outro partido; 

il—ou, de qualquer forma, 
recomendar os seus nomes ao 
sufrágio do eleitorado; 

III—Os que fizerem alian- 
ça, ou acordo com filiados de 
outro partido; 

2")—Para que sejam toma- 
das as medidas punitivas 
constantes desta Resolução, 
será necessários a apresen- 
tação de provas por três (3) 
filiados ao Partido em pleno 
gozo dos seus direitos; 

3o)—A presente Resolução 
será depositada em Cartório 

para conhecimento de todos 
e para que possa surtir os 
efeitos legais. 

Imperatriz, em 08 de outu- 
bro de 1.972 

DUAS PERGUNTAS; 

1 - ao TRÂNSITO - Para que servem as placas indicadoras de "parada de ônibus" colocadas em vários 

locais da cidade? 

2 - AO SAAE - E a água? 

COVAP - Materiais para Construção 

Tintas Ypiranga 

Serras Braçais e Golpeões 

Motores Estacionários» Elétricos de 2 e 3 Fases 

Bombas Hidráulicas 

Ferragens em Geral 

Materiais Elétricos 

Máquina para Ração 

Revendedor do Cimento Búíalo 

Av. Getulio Vargas n.0 1037 — Esquina c/ Rua Pará — Fones: 202 e 400 — Imperatriz — MA 

Canos Galvanizados e Plásticos 

Ferro Redondo p/ construção 

Azulejos, Cerâmica 

Louça Sanitária 

Material p/ Encanamento 

Produto de Cimento Amianto 

Forro de Pinho e Eucatex 


