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Fátima é a mais bela 

FÁTIMA ELIANI, repre- 
sen ante de Imperatriz, foi 
eleita na madrugada de hoje 
Miss Maranhão, disputado 
entre as representantes de 
S. Luiz e Pinheiro. 

O concurso que tem o 
patrocínio nacional dos Diá- 
rios Associados, foi coorde- 
nado em Imperatriz pelo 
jornalista Sebastião Ne- 
greiros, de «O Imparcial», 
e dirigido pelo M A T E R 
CLUBE, com a colaboração 
do Juçara Clube e do C. R. 
Tocantins. A cidade toda, 
aliás, acompanhou com en- 
tusiasmo todas as fases da 
festa da beleza. Mais de 100 
mesas postas à venda na se- 
cretaria do Juçara ao preço 
unitário de cr$ 50 forarr 
vendidas sem a necessidade 
de oferta, até 6.- feira. A 
Prefeitura municipal, por sua 
vez, adquiriu 10 mesas e con- 
seguiu alojamento em hotéis 
e residências familiares para 
40 pessoas vindas de outros 
municípios: jornalistas, radi- 
alistas cinegrafistas, candi- 
datas e acompanhantes. 

Já na 6a. feira chegaram 
a Imperatriz as misses São 
Luiz e Pinheiro, em com- 
panhia de familiares e de 
representantes do Clube Lí- 
tero Recreativo de São Luis 
e do jornal "Cidade de Pi- 

•Sí 
í-is: 

nheiro", seus lançadores. 
Mas o dia "D" da escolha 
foi o de ontem quando a ci- 
dade amanheceu em festas, 
com colégios em desfile. 

À noite, quando muita 

gente ainda tentava inutil- 

mente um lugar no Juçara, 

TELEFÔNICA DE IMPERATRIZ S/A. 

AVISO 

Os senhores acionistas e usuários de telefones, não 
devem aceitar serviços pessoas extranhas, nem lhes per- 
mitir consertar ou mudar aparêlhos. Nossos funcionários, 
apresentar-se-ão, munidos de credenciais assinadas por 
qualquer dos Diretores. Também não lhes devem dar, qual- 
quer gratificação por serviços prestados. 

Eles recebem, ordenado compensador para executar 
todos os serviços. E as contas, deverão ser pagas na Séde, 
ou à pessoa especialmente credenciada. 

Imperatriz, 9 de Junho de 1972. 

Licinhio Rocha Cortez 
(Diretor Tezoureiro) 

Dr. JOSÉ A. CARVALHO 
(Diretor Secretário) 

Lixo nas ruas 

teve início a programação 
oficial. O coordenador do 
concurso fez uma explana- 
ção sôbre o mesmo, antece- 
dido pela execução do Hino 
Maranhense. Vieram a se- 
guir as fichas das candida- 
tas, a escolha do Júri e a 
eleição da representante de 
Imperatriz que recaiu sôbre 
Fátima Eliani. 

Em seguida, as candidatas 
ao título estadual desfilaram 
ante o júri, que foi o mes- 
mo que escolheu Miss Im- 
peratriz. Garbosamente, e- 
xibiram-se em traje típico, 
de baile, e maiô; primeira- 
mente em conjunto e a se- 
guir isoladamente. 

Foi então que sob imen- 
sa ovação popular o júri a- 
presentou sua dicisão: FÁ- 
TIMA ELIANE é a mais 
bela maranhense e disputa- 
rá em Brasília um lugar de 
destaque entre as concorren- 
tes ao cobiçado título de 
Miss Brasil. 

MISS MARANHÁO 
Nasceu na Guanabara, filha 

pais imperatrizenses. É branca, 
de cabelos loiros, manequim 
44 e sapatos 37 E'. estudante, 
mede 1,70 de altura, pesa 57 
quilos, coxas com 5õ,5; busto 
90,00, cintura 66,00, tornozelo 
22 e quadris 90. 

Em 2^ lugar classiiicou-se 
Fátima Bacelar, miss S. Luiz. 

O Júri que elegeu a mais 
bela maranhense foi composto 
por Dr. José de Ribamar Fique- 
ne, Prefeito Renato Moreira, 
senhoras Diva Moreira e Se- 
bastiana Sipaúba, jornalista Ju- 
rivê de Macêdo, srs. Pedro A- 
mérico Sales Gomes, Francisco 
Coimbra e Raimundo Barbosa 
Júnior. 

O Sr. Luis Rocha Porto, 
presidente do Conselho de 
Represantação do Projeto 
Rondon, oficiou ao prefeito 
Renato Moreira solicitando 
a' ultimação dos trabalhos 
de recuperação dos próprios 
estaduais e municipais cedi- 
dos ao Projeto Rondon-Ma- 
ranhão, para que até o dia f 
de julho possam alojaros pro- 
fessores que aqui chegarão 
e ficarão sediados. 

Pede igualmente, o envio 

de mensagem à CiLmara df 
Vereadores solicitando a doa- 
ção do terreno destinado às 
instalações do Campus. A 
doação seria ao Ministério do 
Interior, através do Serviço 
do Patrimônio da União. 

Diz o mesmo oficio, ainda, 
que em agosto estarão em 
Imperatriz as primeiras equi- 
pes para, sob a orientação 
dos professores já estão sedi- 
ados, iniciarem a implanta- 
ção do Campus avançado. 

RENNER Levou a Taça 

Em partida das mais sen- 
sacionais o E. C. Renner a- 
bateu ao Imperatriz F. C. 
pelo escore de 2 tentos a 1 
no clássico domingueiro que 
decidiu a posse do rico tro- 
féu " Armazém Paraíba ". 

Marcaram para o Renner 
Cleto e Cadinho, enquanto 
Caporal marcou para o Im- 
peratriz.— O bicho para os 
jogadores do Renner foi de 
cr$ 100,00 também pago 
pelo 'Paraíba'. 

LAVRADORES NA DELEGACIA 

Causou estranheza na cida- 
de, em dia da semana, a pre- 
sença de cerca de 100 homens 
vindos de caminlido do inte- 
rior do município para a ci- 
dade. 

Apurou a reportagem que 
esses homens, todos lavrado- 
res, vieram até à delegacia 
num movimento de solidarie- 
dade a uma dezena de coEgas 
que teriam sido intimados a 
prestar esclarecimentos sobre 
suposta agressão a um propri- 
etário de terras InviJidas. A 
solidariedade, embora pacífi- 
ca, não deixou de causar es- 

pécie aos observadoresgque 
vira./na manifestação uma 
velada ameaça de rebeldia na 
evetualidade de alguma algu- 
ma providência da autorida- 
de policial que fosse conside- 
rada de repressão pelos ser- 
tanejos. Não sé observou, to- 
davia, nenhum esboço da es- 
perada rebeldia, voltando in- 
timados e companheiros a seu 
serviço nas roças, 
mento a denúncia oferecida 
pelo prefeito contra o Juiz de 
direito Mário Ferraz pelo e- 
xecfcio da diretoria do colé- 
gio em P. Franco. 

Raimundo Melo 

Para tomar parte no grande con- 
curso de escolha de Miss Imperatriz 
e Miss Maranhão, promovido pelos 
Diários Associados da capital do Es- 
tado, chegou ontem a esta cidade, 
o jornalista Raimundo de Carvalho 
Melo, gerente comercial do «O Im- 
parcial» de S, Luiz. 

Ao ilustre confrade que nos deu 
a honra de sua ["visita, desejamos 
feliz estada na «capital do Tocantins. 

A confluência da rua oonhe- 
cida como do Fio e a Tere- 
za Cristina está transforman- 
do em depósito de lixo que 
ali se avoluma dia a dia. Tam- 
bém aves e pequenos animais 
mortos estão sendo jogados 
naquele logradouro, antiga- 
mente uma pracinha onde até 
existiu um bar. O lixo jà che- 
ga a dificultar a entrada de 
carros na area Cristina, o que 
comprova o necessidade da 

adoção urgente de um servi- 
ço de coleta de lixo munici- 
pal, até porque já não exis- 
tem na cidade terrenos bal- 
dios onde se possa jogar de- 
tritos que acumulados na rua 

ou nos quintais criam proble- 
mas não apenas de ordem 
estética mas também atenta- 
tórias à saúde pública, o que 
deve ser coibido pela autori- 
dade constituída. 

Revestiu-se de sucesso ab- 
soluto a festa de inauguração 
da nova loja de Armazém 
Paraíba, domingo passado. 
Das primeiras horas da ma- 
nhã daquele dia dia até à 
noite, toda a cidade partici- 
pou das variadas promoções 
que culminaram com a ape- 
sentação em praça pública de 
cantores de fama internacio- 
nal, entre eles Alternar Dutra. 

A inauguração propria- 
mente dita ocorreu quando o 
Sr. Lamartine Milhomem, re- 
presentante do prefeito Re- 
nato Moreira, fez o corte da 
fita simbólica, permitnido o 
acesso dos convidados às de- 
pendências da loja. A repor- 
tagem, anotou, então, as 

De P. Franco 

Estudantes Vão a S. Luis 

Uma caravana estudantil 
composta por alunos da Esco- 
la Normal Ginasial de Porto 
Franco seguiu para a capital 
do Estado a fim de pleitear 
junto a mentores do setor e- 
ducacional e ao Tribunal de 
Justiça o retorno do Dr. Má- 
rio Ferraz à diretoria daque- 
le colégio. 

A solidariedade dos estu- 
dantes, não tem muita condi- 
ção de encontrar o éco dese- 
jado vez que o ex-diretor da 
Escola já tem sua remoção de- 
cidida para a comarca de D. 
Pedro, estando em gôso de 
férias atualmènte. 

ruas da cidade continuam 
amanhecendo portando carta- 
zes que demostram repulsa 
da classe estudantij ao afas- 
tamento do diretor da ENG. 

Enquanto isso o Juiz da pri- 
meira vara da comarca de 
Imperatriz já citou o prefeito 
Lourival Milhomem e o Dele- 
gado de Polícia Pedro Sá pa- 
ra a qualificação e interroga- 
tório no processo já instau- 
rado por sindicância emanada 
da Corregedoria de Justiça, no 
caso da soltura por essas du- 
as autoridades de presos de 
fustiça. 

Igualmente, pende dejnlga- 

seguintes presenças, entre 
muitas outras: Dr. José R. 
Fiquene e José Sipaúba, Jui- 
zes de direito; Jornalistas 
Pedro Mendes Ribeiro, pre- 
sidente do Sindicato do Jor- 
nalistas do Piauí, e J. Matos 
Vieira d'O PROGRESSO; 

Sebastião Negreiro do Impar- 
cial, Francisco Ramos, José 
Corrêa Neto Rep. da G.T.E. 
radialistas Paulo José da Di- 
fusoura de Teresina e Ma- 

noel Palhano, da Timbiras; 
os gerentes do Armazém Pa- 
raíba em Bacabal, Pedreiras 
e Imperatriz; a equipe da 
SINGER formada pelo Ge- 

rente em Fortaleza, promo- 
tores de vendas, inspetor e 
instrutora de corte e costura, 
representantes da SEMP; 
WALITA, MONARKe CÔN- 
SUL: Fortunato Macedo, exa- 
tor de rendas federais em 
Imperatriz,; J. Charles e A. 
Carlos, gerentes respectiva- 
mente das agências do BA- 
SA e do BEM nesta cadade; 
representantes das firmas lo- 
cais PARAGÁS, EXPRES- 
SO BRAGA, DISEL CARO- 
LINA, CASA MARINHO, 
CASA VOGAIS e diregen- 
tes do INPS e Sindicato dos 
Arrumadores de Imperatriz, 
COVAP DE GOIÁS, BRA- 
DESCO (agência de Te- 
Jesina), alem de muita j cu- 
rtas presenças. 
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Mapa de Situação da Fazenda 

Campo Alegre 

ORIGEM E CADEIA SUCESSÓRIA 

1)— MANOEL FERNANDES DE MELO e JOAQUIM ALVES 
DA SILVA e sua mulher DONA ANA BATISTA. 

2)— JACINTO RODRIGUES DE MELO e sua mulher ANGÉ- 
LICA MARIA FALCÃO. 
MANOEL RODRIGUES DE MELO 
DÍRCEU RIBEIRO BORGEL e aBILIO MONTEIRO DA 
ROCHA 
ABÍLIO MONTEIRO DA ROCHA. 

NOTA: - A semelhança do que aconteceu com o grilo da 
FRADES, toda afraude se assenta numa escritura par- 
ticular de compra e venda, falsa, e em nome de pes- 
soas imaginárias, registrada a principio, no Livro de 
Registro de Títulos e Documentos, do Cartório do 
Oficio de Imperatriz, registro êsse sem a menor vali- 
dade para efeito de trnsmissão de domínio. Tinha a sim- 
ples finalidade de dar fim ao documento falsificado, 
substituindo-o pela certidão extraída do dito cartório, 
isenta, portanto, de perícia grufológica e outros exames 
técnicos, e portadoras de fé pública. 

O GRILO de Campo Alegre, posterior ao de FRADES, 
dado o sucesso tranqüilo deste, foi muito alem, em fal- 
sidades e ilegalidades. No primeiro, a escritura parti- 
cular falsa foi levada ao Cartório de Goiania para trans- 
ferencia por escri ura pública, da pessoa fictícia de Ma- 
ria Comba, secret 'ia do grileiro Abilio Monteiro da 
Rocha. Neste caso . a Campo Alegre, o registro do LI- 
VRO 3, Transcrição 'a registro de imóveis, foi feita di- 

DA FÁBRICA PARA VOÜE 

1 — Transformadores até 500 k. v. a. 
2 — Motores elétricos até 150 H. P. 
3 — Picadeiras de cana, milho e rações em geral 
4 — Moto-Serras "Homelite" 
5 — Todo o material necessário à instalação de moto- 

res para máquinas de arroz 

FACILITAMOS O PAGAMENTO 
Converse com o NEY Mli-HOMEM 
Rua Simplicio Moreira, 1740 — Fone; 341 
IMPERATRIZ -- MARANHÃO 

retamente do LIVRO 4, Títulos e Documentos, com a 
responsabilidade direta do Cartório do Oficio de Im- 
peratriz. 

A referida escritura particular, datada de 19 de fe- 
vereiro de 1893, transfere uma posse de terras dos seus 
primeiros posseiros, Manoel Alves da Silva para Jacin- 
to Rodrigues de Melo e êste, com sua mulher ANGÉ- 
LICA MARIA FALCÃO (a Imaginação de Abílio,) não 
lhe trazia outro nome de mulher, a não ser Angélica 
Maria ou Maria Angélica, repetidos 4 vezes em diferen- 
tes papeis, Angélica Maria Falcão, Maria Angélica dos 
Reis, Angélica Maria da Conceição, e Maria Angélica 
de Jesus), em data de 26 de maio de 1920, transferiu-a, 
por doação a seu filho adotivo, Manoel Rodrigues de 
Mélo. Após registrá-la no Registro de Imóveis, Manoel 
Rodrigues de Mélo, transfere por escritura pública no 
Cartório do 5o Oficio de Goiania a Dirceu Ribeiro Bor- 
ges e Abílio Monteiro da Rocha. 

Posteriormente, Abílio Monteiro da Rocha comprou 
a parte de Dirceu Ribeiro Borges, ficando com toda 
gléba de terras, fazendo a divisão simultaneamente 
com o fenômeno da expansão (milagre da Santa-Ceia) 
já referido no caso da Fazenda Frades. 
A CADEIA SUCESSÓRIA a partir do Registro de 1.823 

em nome de Abílio Monteiro da Rocha, de uma gléba de 
terras de cultura e campos, com área de quatro léguas de 
cada lado, no lugar denominado "Campo Alegre" deste Mu- 
nicípio e Estado, com os seguintes limites: Da nascente do 
Ribeirão dos Frades na mata alta, até a nascente do Ri- 
beirão Bom Jesus e por êste abaixo até sua barra no Ribei- 
rão dos Frades, por êste acima até suas nascentes. 
1) Abilio Monteiro do Rocha (Reg. 1.823) 57. 600 ha. 
2) Edina Barraos Silva (cunhada do Juiz e do 

Escrivão) 3.600 ha. 
3) Silvio Vasques Calçadas 3.600 ha. 
3) Cassiano Borges Freitas 4.840 ha 
4) João Silvestres de Araújo 3.630 ha. 
5) Martinez de Melo (faliu a CIDA na Faz. Frades) 17.920 ha. 
5- 1 (o numero á direita significa venaeu uma 

parte pura) Katsuíchi Tamimoto e Nelson 
Tadahira Fugiawa 

5-2) iSigeru Matuoka 
5-3) Akira Katayama e outros 
5 4) Sigejí Kato 
5-5) João Magata 

Obs. Os registros ns. 5-2 e 53 foram transfe- 
ridos para Agro Pastoril Industrial Tocan- 
tins Ltda. 

6) Shoroku Mizoi 
Continuação no próximo Número 

8.410 ha. 
1.210 ha. 
2.410 ha. 

363 ha. 
242 ha. 

1.210 ha. 
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VASP 

LANÇARÁ SAMURAI 

Tem-se como praticamente 
acertada a descida no aero- 
porto de Imperatriz dos avi- 
ões Samurai da VASP, a par- 
tir de julho, com duas esca- 
las semanis para o nordeste 
e duas para Brasília. A linha 
do nordeste compreenderá'a8 
descidas em Recife, Fortale- 
za, Terezina, São Luis, Impe- 
ratriz, Belém. Na linha de 
Brasília as escalas serão em 
Belém, Marabá Imperatriz, 
Carolina, Porto Nacional e 
Brasília. 

PARAGAS IMPERATRIZ 
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PEÇO A PALAVRA 

PETRÓLEO, ENERGIA E AÇO 

A Petróleo Brasil S.A. (Petro- 
brás), a Eletrobrás e a Compa- 
nhia Siderargica Nacional, c omo 
a Vale do Rio Dôce, são os fa- 
tores principais do desenvolvi- 
mento Econômico do Brasil. 

Ninguém de bom senso pode 
desconhecer que essas emprêsas 
que teem prosperado de maneira 
considerável são realmente o fa- 
to fundamental do desenvolvi- 
mento Econômico do Brasil. 

A Petrobrás que está produ- 
zindo de maneira considerável 
grande quantidades de produtos 
derivados do ouro negro — o pe- 
tróleo; a Eletrobrás que através 
de suas subsidiárias Furnas, 
Três Marías, Hidroelétrica de 
São Francisco, da Idipoeira, da 
Copisa e da Hidro-Elétrica Pre- 
sidente Castelo Branco (Boa Es- 
perança), está produzindo imen- 
sa quantidade de energia elé- 
trica; as Usinas de Volta Redon- 
da e do Vale do Rio Dôce que 
estão produzindo apreciável 
quantidade de aço, estão contri- 
buindo para o desenvolvimento 
Econômico deste vasto País. 

Todo brasileiro que for im- 
buído do espirito de nacionalis- 
ta e que sonhe com a liberta- 
ção econômica deste maravilho- 
so País, deve dar o seu apoio 
e manifestar os seus aplausos a 
essas empresas que estão real- 
mente contribuindo para o de- 
senvimento econômico e social 
do povo brasileiro. 

Recordo-me ainda com orgu- 
lho que tomei parte ativa na 
memorável campanha, no Ma- 
ranhão, em defesa da criação 
da Petrobrás e no monopólio 
estatal do Petróleo, ao lado do 
Coronel Celso Freitas, do ex-De- 
putado Araújo Neto, dos drs. 
Walliam Moreira Lima, Maria 
Aragão, Héder Azar e tantos 

MANOEL AOMEf 

outros, naquele hora em que os 
entreguistas faziam violenta 
campanha tachando os autênti- 
cos nacionalistas, de comunistas. 

Sempre fui, sou e serei, sem- 
pre nacionalsta convicto, porque 
desejo ver o progresso do meu 
Pais e o bem estar social dos 
meus patrícios, e porque repu- 
di o integrismo, como repudiu 
o comunismo. 

No âmbito nacional liderava 
a memorável campanha — a 
mais patrita das campanhas, a 
figura respeitável do presiden- 
te Arthur da Silva Bernardes, 
o símbolo do nacionalismo no 
Brasil e também comungavam 
daquele pensamento o General 
Nwuton Estelak Leal, o Depu- 
tado Bento Gonçalves, do PR de 
Minas Gerais, os jornalistas Ra- 
fael Correia de Oliveira e Ma- 
tos Pimenta e tantos outros ci- 
vis e militares, e o resultado foi 
o que está vendo o Brasil, a cri- 
ação da empresa Petróleo Bra- 
sil S.A. com o monopólio Estatal 
do Petróleo. 

Não tínhamos dúvidas, nós os 
autênticos nacionalista brasilei- 
ro, de que os nossos ideais tri- 
unfariam com a criação da Pe- 
trobrás, que é hoje a maior em- 
prêsa da América do Sul. 

Desejo nestas linhas, prestar 
a nossa homenagem e o nosso 
pleito de gratidão às memórias 
do Presidente Arthur Bernardes 
ao General Estilak Leal, pela lu- 
ta que travara em defesa dos 
legítimos interêsses da naciona- 
lidade e do Presidente Getúlio 
Vargas que houve por bem criar 
a empresa que honra o Brasil 
como também por ter sido o 
criador da Companhia Siderúr- 
gicá Nacional; as memórias dos 
Presidentes Castelo Branco e 
Costa e Silva pela grande obra 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz-Maxalihão 
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 — 
LB0RATÔR10 DE ANÁLISES LÍN1CAS: 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 dus olhos e receituario de oculos. 

Dr. Sebasllõo Saldanha Iraiamento medico e cirurgia de uretra-prostala e Bexiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

Neiva é contra e 

Sarney não quer 

Esteve no Rio de Janeiro, 
tratando de interesses do Es- 
tado, o Gov. Pedro Neiva 
de Santana. Divulga a im- 
prensa que o governador ma- 
ranhense é favorável à proi- 
bição da eleição dos gover- 
nadores no período imedia- 
tamente posterior a seus 
mandatos. Acha igualmente 
que êles não podem voltar a 
disputar nas urnas os mes- 
mos cargos que exerceram 

Por sua vêz, o sen. José 
Sarney, em entrevista con- 
cedida na capital do Estado 
a O IMPARCIAL, declarou 
que não é candidato ao go- 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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 

vêrno do Maranhão nas pró- 
ximas eleições. Declarou 
também ao mesmo "jornal 
que" estamos caminhando 
rápidamente para a rede- 

mocratização total do país, 
pois o presidente da Repú- 
blica está cumprindo todas 
as ' remessas feitas no dis- 
ci so de posse. 

66 
que é 

TOINHO RODRIGUES 

99 

de Bôa Esperança e aos Presi- 
dentes J.K e Médici, o primei- 
ro por ter dado grande im- 
pulso a energia elétrica e o se- 
gundo por ter cuncluido a Bôa 
Esperança e está promovendo 
o desenvolvimento Econômico 
Social Educacional e Cultural 
do Brasil, para advir melhores 
dias para o povo brasileiro. 

o V I L — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR - 14-Fone 278—Imperatriz—üfa. 

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

Num dos programas da Rede 
Tupi de Televisão, mandados ao 
ar, para todo o Brasil, graças aos 
milagres da Embratel, existe u- 
ma sequencia, "Gente que é gen 
te", em que o apresentador so- 
licita, de cada integrante do seu 
corpo de jurados, a indicação de 
uma pessoa que se destacou ou 
se destaca, dadas as suas ações 
em pró do desenvolvimento, de 
qualquer um dos setores, do país 
de noventa milhões de brasilei- 
ros. 

Como nunca se falou tanto em 
educação, neste país, com a qua- 
lidade que tenho e não só eu a 
possui, de lutador contra o re- 
trocesso e a estabilidade, ven- 
cendo esta luta, chegasse a um 
pedestal, bem alto, que, também, 
nem só eu aspiro, com a opor- 
tunidade de inserir-me no con- 
texto daquelas dinâmicas figu- 
ras, para indicar uma pessoa 
merecedora de tão justa home- 

nagem, jamais brotaria da mi- 
nha mente um nome qu não fos- 
se o correspondente a uma pes- 
soa que, há quarenta anos, vem 
dedicando-se ao magistério, le- 
vando às salas o mesmo amor 
do lar, aos alunos os carinhos 
dos próprios filhos. Uma criatu- 
ra de temperamento raro como 
educadora que, nesses quarenta 
anos de luta em pró do desen- 
volvimenio educacional de Im- 
peratriz, muito tem dado de si, 
fazendo sentir, a juventude, a 
pesada responsabilidade pelo fu- 
turo do Brasil que hoje se cons- 
trói. 

Como prova da minha grati- 
dão, restituindo, um pouco do 
muito que recebi, guardando, 
ainda, na memória, o semblante 
de quem, com ares de meni- 
no peralta, sentado nos bancos 
escolares do Grupo Gov. Archer, 
recebi as instruções primárias, 
o nome seria: ALZIRA MEDLEG. 

HRMflZEM 

TECIDOS E ELETRO 

^DOMÉSTICOS- 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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Noticias do Município 

A CONSTRUÇÃO DE MER- 
CADOS: 

Anuncia-se o início ainda 
neste mês da construção dos 
mercados municipais da Pra- 
ça Bom Jesus «mercado ve- 
lho», do bairro do Entranca- 
raento e do povoado Cidelân- 
dia, êste último com a mes- 
ma planta dos mercados de 
Itinga e Açailândia. 

10 KS. DE ASFALTO 

A Prefeitura está aguardan- 
do a resposta à Construtora 
Gualo para o asfaltamento de 
10 quilômetros de ruas cen- 
trais da cidade, en^re elas 
a Dorgival Pinheiro, a Luiz 

^omingues, Simplicio Morei- 
ra e Frei Manoel Procópio. 

ESTRADA PRIMEIRO 
COCAL-PA.-70 

Divulga-se que estão em 
ritmo acelerado os trabalhos 
de abertura de uma estrada 
carroçável que o município 
manda abrir ligando o povo- 
ado Primeiro Cocai, na mar- 
gem do rio, à rodovia PA-70 
(Belém—Marabá), para faci- 
litar o escoamento da produ- 
ção regional que até aqui 
sòmente pode ser transporta- 
da de barco. 

PREFEITO QUER TRATORES 

O prefeito Renato Moreira 

informou à reportagem que 
as estradas vícinais estão 
com sua abertura ou recupe- 
ração paralizadas à falta de 
máquinas pesadas, especial- 
mente de tratores que é pro- 
blema, S. Sa. entrou em en- 
tendimentos com a Secretaria 
de Viação e Obras Públicas 
propondo o aluguel de trato- 
res da SVOP que se encon- 
tram parados nos galpões da 
Secretaria em Imperatriz en- 
quanto o escoamento das sa- 

fras oferece dificuldades de 
toda espécie ante a falta de 

rodovias dos centros produ- 
tores para a cidade. 

SÓCIAS 

ANIVERSÁRIO 
Completa o seu primeiro aninho 

de existência a intereesante garota 
Rachel Costa, filha do casal; Alde- 
man e Maria Amélia. 

Salgadinhos c/ refrigerantes estão 
sendo ofereeidos aos amiguinhos de 
Rachel (hoje) 

GUIOMAR CORTEZ 

Nas suas funções de engenheiro 
civil está em Imperatriz o conterrâ- 
neo e amigo Guiomar, atuando na 
Consol. É mais um filho de Impera- 
triz que volta para ajuda-la no seu 
desenvolvimento, 

☆ ' 
Em gôso de ferias está em nossa 

cidade o Sr. Domingos Marinho es- 
posa e filhos. NosSos cumprimentos. 

PRIMO GÊNIUO 

Aguardada com grande alegria che- 
gou a primogênita do casal Armando 
Jesus-EIoisa Herênio Morais. Ao ca- 
sal amigo que reside em Belem, nos- 
sos Parabéns. 

☆ 
Aniversaria a 13 próximo a se- 

nhora D. Antônia de Morais Franco, 
na intimidade TÔNICA residente em 
Marabá conseituada viúva e propri- 
etária do Castanhal e Fazenda "ARA- 
RAS'' seu filho adotivo Gerson Mo- 
raes, neo podendo deixar em silên- 
cio vem par meio de "O PRO- 
GRESSO" destacar a nota social, 
Gerson é socio da da firma Trans- 
portadora Fluvial Maranhão Goiás 
Ltda. 

ARMAZÉM PARAÍBA 
A cidade inteira vibrou com a 

grand© promoção do Armazém Parai- 

ba-Inauguração do seu novo salão 
Comercial. 

A promoção que obedeceu a dois 
dias ininterruptos, comia distribuição 
de prêmios milionários e apresenta- 
ção de cantores internacionais, foi a- 
crescentada de mais um dia, desta 
vez festa do povo. que lotou o sa- 
lão recem-Inaugurado num vai vem 
que durou até as 22 horas. 

☆ 
Festival Folclórico, honrrando as 

tradicionais festas juninas de nossa 
terra A ESCOLA CRISTO REI. RE- 
ALIZARÁ NO PROXIMO SABADO 
Grande festival Folclórico de Cantos 
e danças. Vamos colaborar com a 
turma. 

Sra. Ncêmia C. Costa sociedade 
carolinense, tomando parte na festa 
de Miss Maranhão. Ela esposa do Dr. 
Raimundo Alves Costa e presidente 
da Casa da Amizade na visinha 
cidade. 

☆ 
Senhorita: - Elionora Sales Gomes, 

passanda uma semana em companhia 
do seu mano Pedro Américo Gomes. 

☆ 
Noivaram se no dia 3 último Eu- 

da-Marinho e Lourival Ribeiro fun- 
cionário do Banco do Brasil, aos jo- 
vens, votos de felicidades. 

☆ 
Não diga sou Imperatrizense 
Diga sou Príncipe 
Afinal você e filho de Imperatriz. 

Na semana que passou aniversá- 
riou José Ribamar Veiga chefe da 
SUCAM, parabéns de o Progresso. 

Dia três último esteve trocando de 
idade o POETA e confrade Amélio 
Marinho Costa, Parabéns. 

☆ 
Aniversáriou no dis 5 p/ passado o 

Cel Paulo Maranhão Ayres eficien- 
te Secretário de Segurança do Esta- 
do e notável homem público, nos- 
sas homenagens. 

BODAS DE PRATA 

É motivo de grande alegria para a 
família Herênio - Martins as BODAS 
DE PRATA do casal Domingas 
Olímpio Martins Bahdeiro. 

O simpático casal será homenagea- 
do por seus filhos e genros e gran- 
de número de amigos. 

O PROGRESSO congratula-se com 
o evento. 

JOÃO MARQUES 
A Prefeitura Municipal tem novo 

colaborador trata-se do Secretário de 
Obras Públicas. Sr João Marques. 
Vamos arregaçar as Mangas João. 

VISITAS 
Esteve circulando por nossa cida- 

de o Sr. João Raimundo Costa, di- 
retor financeiro do " MOBRASA '' 
(Motéis da Belem Brasília S/A.) que 
teve por objetivo a escolha de um 
terreno para construção de um Mo- 
tel Turístico. 

Sua escolha recaiu em um terreno 
da Ovil o qual lhe foi gentilmente 
cedido. 

☆ 
Sansãc quiz ver de perto o char- 

me e a beleza da mulher maranhen- 
se, poriso esqueceu por uns dias a 
faculdade e está entre nós de olho 
vivo nas belas candidatas. 

Alguém precisa ter cuidado. 

O C1NE - BALA 

Escreve: JUREDO 

Meu caro freqüentador dos ci- 
nes Marabá, Muiraquitã, Brasil 
e outros que tais! 

Não sei se você se lembra se 
em Imperatriz já teve a opor- 
tunidade de ver na tela as boa- 
zudas Brigite Bardot, Florinda 
Bulcão, ou* as magricelas Au- 
drey Hepburn, Grace Kelly 
(com licença do Príncipe), Tam- 
bém não sei se as nossas cine- 
mariíacas se lembram dos tipos 
charmantes como William Hol- 
den. Robert Taylor ou aquele 
que monopolizou a Elizabeth 
Taylor, deixando todo mundo 
com a cara de besta. Mas eu 
duvido que exista nesta cidade 
ou município freqüentador dos 
cines locais que não saiba 
quem é Zorro, Ringo, Django, 
Sargento Garcia ou mesmo o 
antigo e sempre esmurrador 
John Wayne. Aposto que qual- 
quer garoto conhece só pela 
tatuagem a tribo de cada índio 
que todas as noites invade a 
tela. Não me lembro de ter vis- 
to nenhum garoto imitando o 
dançarino Gene Kelly, mas ve- 
jo centenas deles imitando os 
"mocinhos" dos revólveres que 
não precisam ser municiados. 
Tem até menino precoce que já 
fez questão de ser "o bandido". 

Você já sabe porque isso a- 
contece, não é? Então você en- 
tende. Se o diabo do menino 
só assiste é bang-bang, como 
via êle imitar o artista de um 
clássico? Verdade é que os nos- 
sos cines adotam criteriosamen- 
te a lei do oito por um. Entre- 
aspas, oito por um éa exibição 
obrigatória de um filme nacio 
nal para cada grupo de oito fil- 
mes estrangeiros. Aqui em Im- 
peratriz eles adotam um filme 
"diferente" para cada grupD de 
oito bang-bang. De forma que 
acontece às vezes as aberrações 
e a gente vê anunciado um po- 

licial tipo "O ladrão de casaca", 
ou um romance tipo "Lara", ou 
um filme tipo científico ou até 
mesmo um musicado, de ano em 
ano. Porque, de resto, tome ti- 
ro e tome flecha. Num domingo 
você tem pela frente o famige- 
rado Ringo; no outro vem o 
Django, no feriado vem o Zor- 
ro e no sábado, para variar, lá 
está o atrapalhador Sargento 
Garcia ou Jonh Wayne cercado 
de índios por todos os lados e 
matando um por um, curando 
as flechadas que leva com goles 
de uísque. 

E pior do que aturar ésse ti- 
po de film é a chateação de a- 
turar o espectador que pula, ri, 
chora, grita e esmurra a cadeira 
torcendo pelo mocinho ou pelo 
bandido, já que o índio nunca 
recebe aplausos. Disse-me um 
amigo e a coisa é verdade que 
em determinado cine aqui da 
terra até o operador fica na de- 
le na hora dos tiros; aumenta o 
volume do alto-falante só para 
escutar o baque do corpo do 
desgraçado que leva o tiro. 

Aincia não entendi porque ês- 
se péssimo vezo dos nossos exi- 
bidõres que nivelam todos nós 
pobres e ávidos procuradores de 
bons filmes, filme-arte, poesia, 
ao histérico freqüentador do ci- 
ne-bala, do filme lá-vai-tiro-lá- 
vem-flecha. 

Certo que ao exibidor o que 
interessa é o dinheiro e o bang* 
bang sempre lota as salas. Mas 
por que não dão uma colherinha 
de chá a nós outros que ao me- 
nos uma vez por semana gostá- 
ria-mos de assistir a um bom 
filme, filme no duro? 

Bons filmes constam das pro- 
gramações das casas alugadoras. 
Resta fazer a seleção pensando 
um pouco no espectador e não 
no dinheiro unicamente. 

tA viúva Ana Maria Gonçalves Carneiro 

convida o povo em geral para assistir a mis- 

sa solene em ação de graça daquêle que em vida 

se chamou Alberto da Silva Carneiro Júnior a re- 

alizar-se na Igreja Matriz, às 6,30. 

Agradece a todos que comparecerem a êste 

àto de caridade cristã. 

FIGA 

Brasília tomou ao Rio a honra de 

patrocinar a Miss Brasil. Imperatriz 

deixa São Luis a ver navios e pro- 

move a Miss Maranhão. Figa, bchos.. 

MILTON ARAÜJO . 
Comemora hoje a passagem de 

mais um "nat"' o nosso amigo Milton 
de Jesus Araújo, Chefe da Mesa de 
Rendas de Imperatriz, e por causa 
disso, o homem do dinheiro. Para 
colocar-se ao lado dos seus nesta 
data, Milton está em São Luis. 
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