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Eleito o Governador do Estado 

Indicado pelo Presidente Emílio Garrastazu .Médici, 
foi eleito Governador do Maranhão, ontem, pela Assem- 
bléia Legislativa do Estado, o Doutor Pedro Neiva de San- 
tana. — Médico de renome, o nôvo Chefe do Executivo 
nasceu na cidade de Nova Yorque, nêste Estado. E' o 

titular de uma Cá- 
tedra na Faculda- 
de Medicina da 
Universidade do 
Maranhão da qual 
já foi o Magnifico 
Reitor. Em sua vi- 

da pública, já foi 
Prefeito da Capi- 
tal do Estado, no 
Govêrno Paulo 
Ramos e Secretá- 
rio dos Negócios 

da Fazenda no 
Govêrno Sarney, 
pôsto êsse que ocu- 
pou com destaque 
até a data de de- 
sincompatibiliza- 

ção para concor- 
rer às eleições, 

ao ver seu nome escolhido numa lista tríplice levada ao- 
Presidente da República, 

■ "O PROGRESSO" associa se ao júbilo de todo povo 
maranhense pela feliz escolha de seu nôvo Governador, em 
cuja capacidade administrativa confiamos todos, especial- 
mente nós de sempre esquecido sertão que vemos agora 
em S.Exa. a esperança mais viva de um Govêrno voltado 
para o interior do Estado. 
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Dr. PEDRO NFÍVA DE SANTANA 

Notícias de Marabá 

(Notas oalhiilas por um Observador, especialmen- 
te para O PROGRESSO) 

rerão ao pleito de novembro 
como candidatos únicos da Are- 
na e cujos nomes foram refe- 
rendados pelos altos escalões 
do partido na capital, inclusive 
pelo governador Alacid Nunes. 

A CONVENÇÃO da arena 

Realizou-se no dia 10, no sa- 
lão Nobre da Câmara Municipal, 
a convenção da Arena para a 
escolha dos candidatos a Pre- 
feito e Vereadores deste Muni- 
cípio, com a presença do re- 
presentante do govêrno do Es- 
tado deputado Gabriel Hermes 
Filho e outros próceres políticos. 

Ao iniciar-se os trabalhos, fo- 
ram estes tumultuados por vio- 
lenta discussão entre os con- 
vencionais Srs, Pedro Marinho 
de Oliveira e Nilo Ab de, am- 
bos pretendentes ao cargo de 
Prefeito, tendo a alteração 
se generalisado, com a inter- 
venção do Sr. Osvaldo Mutran, 
formando-se dois grupos opos- 
tos, a se degladíarem no recin- 
to que era assistida também 
pela Juiza de Direito da Comar- 
ca Dra. Maria Nauar Chaves, 
que procurou, inutilmente, a- 
calmar os ânimos, tendo a facção 
chefiada pelo Sr. Nilo Abade 
contestado o direito à Dra. Jui- 
za de intervir nos trabalhos, 
mesmo sob o pretexto de con- 
ciliar as divergências, no que 
foi contestado pela mesma. 

A ordem só poude ser resta- 
belecida depoisfida tempestuosa 
retirada do Sr. Nilo, acompa- 
nhado de todos os seus parti- 
dários. 

Os nomes escolhidos foram os 
dos Srs. Pedro Marinho de Oli- 
veira para Prefeito e Eduardo 
bezerra para Vice, que concor- 

a TRANSAMAZÕNICA 

A cidade está com seus mo- 
destos hotéis e pensões comple- 
tamante superlotados de enge- 
nheiros e técnicos da Transa- 
mazônica, que preparam a infra- 
estrutura par início dos traba- 
lhos da grande rodovia de in- 
tegração nacional, e o comércio, 
especialmente o de viveres e 
materiais de construção, apre- 
senta bom movimento. 

O Jgrupo financeiro "Compa- 
nhia Paulista S.A." que acaba 
de comprar a Construtora Cristo 
Redentor, |concessionáría do 
trecho Marabá-Jatobal, está le- 
vantando, com o prazo de a- 
cabamento de 30 dias, um gran- 
de prédio de 2 andares no alto 
da S. José (fazenda do Sr. Leo- 
baldo Santos), que será o 'quar- 
tel-general dessa Companhia em 
Marabá, e possue ainda aposen- 
tos especiais para hospedagem 
de grandes personalidedes, in- 
clusive do Sr. Presidente da 
Republica, na primeira quinze- 
na de Outubro. A "Paulista" 
vai construir ainda 3 cidades 
novas no trecho Marabá-Jatobal 

• 0 PORTO 

Aguarda-se com grande in- 
teresse a chegada dos técnicos 

Prefeito presente à eleição 

do novo governador 

POLÍTICA 

Com foguetório, banda de 
música, passeata, no melhor 
estilo udeno-pessedista, foi 
recebido na cidade o Dr. 
João Castelo, candidato are- 
nista a Deputado Federal. — 
O comício marcado para as 
20 horas foi antecipado para 
as 18,30 a fim de quo não se 
dispersasse a grande massa 
humana que recepcionou o 
candidato. Em seu pronuncia, 
mento Castelo disse que não 
estava pedindo votos pois já se 
considera o deputado mais 
votado do Maranhão. Relem- 
brou sua atuação frente ao 

Banco da Amazônia em favor 
da Região e do próprio Es- 
tado que agora quer repre- 
sentar. 

Notou-se na recepção o ca- 
ráter político da mesma, já 
quede ARENA e MDB estavam 
presentes á recepção; dos 
oradores chegou a ressaltar 
que aquela era uma recepção 
de amigos e não da Arena. 

O Ministério Público im- 
pugnou o registro dos candi- 
datos arenista Justino José 
de Oliveira e Elias Liarth, por 
falta de domicilio eleitoral; a 
ARENA impugnou o registro 
de seu filiado Venceslau Brito 

Por sua vez o MDB 
impugnou as candidaturas do 
presidente do diretório da 
Arena e até de um vereador 
atual, além de outros nomes. 

Venceslau pediu registro de 
seu nome alegando que seu 
partido recusava-se a fazê-lo. 
O Partido, agora, faz impug- 
nação alegando que o regis- 

tro só podia ser requerido 
pela ARENA e não pelo can- 
didato. Entenda-se. 

"Circo Romano" 

"Hoje tem espetáculo^ 

Estrelou sexta feira na ci- 

dade o CIRCO ROMANO, 

de renome nacional. A apre- 

sentação agradou plenamen- 

te ao público presente, es- 

pecialmente a exibição 

dos trapezistas e dos cães 

amestrados 

e do material destinado a cons- 
rrução do porto da cidade, que, 

pelo que estamos informados, 
se verificará ainda no corrente 

mês. 
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Atendendo ao convite formulado pelo Dr. Pe- 

dro Neiva de Santana, seguiu para S. Luis esta se- 

mana o o Sr. Renato Cortez Moreira, Prefeito Mu- 

nicipal desta cidade, a fim de assistir à eleição do 

novo governador votada pela Assembléia Legisla- 

tiva do Estado. 

Antes de avionar S. S. adiantou-nos que sua 

viagem se estenderá até Recife, onde entrará em 

entendimentos novamente com a SERFHAU com 

qnem já assinou contrato para o levantamento do 

serviço de esgoto da cidade. 

Desejamos ao chefe da comuna, que sua via- 

gem seja coroada de êxito para que em breve ve- 

jamos solucionados os problemas que nos afligem. 

"Integração [ducacional" 

Realizou-se n a semana 
transata uma solenidade con- 
gregando professores e alu- 
n o s, em comemoração a 
criação, pelos órgãos 
de ensino, do "CURSO DE 
ADMINISTRAÇÃO" a ser 
ministrado pela FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL MARE- 
CHAL EURICO GASPAR 
DUTRA. 

O presidente da fundação, 
Dr. José de Ribamar Fique- 
ne viu seus esforços coroa- 
dos de êxito também por- 
que, no próximo ano letivo 
de 1971, concomitantemente 
com o funcionamento da Fa- 
culdade de Filosofia de Im- 
peratriz, dará inicio ao Cur- 
so de Administração a fim de 
preparar técnicos para tôda 
a imensa área do Sul Mara- 
nhense, repleta de risonhos 
e esperançosos horizontes. 

Tal acontecimento, além 
de afirmar decisivamente a 
privilegiada posição de Im- 
peratriz no âmbito educacio- 
nal, servira com maravilho- 
so esplendor para estimular 
nossos jovvens a beberem 
em fonte própria o néctar da 
cultura que transformará o 
panorama dêste rincão a- 
bençoado. 

O saber é um investimen- 
to altamente rentábil e de 
uma preciosidade incalculá- 
vel, mormente na atual con- 
juntura progressista que es- 
tamos alcançando. 

Avante mestres! Avante 
jovens! 

"A educação é um seguro 
para a vida e um passapor- 
te para eternizar a memória 
dos Homens". 

DRM 

BR 14 ASFALTO 

Àté o fim dêste ano deverá chegar a Ceres o asfalto 
da "'Belém-Brasília". O percurso total, de 2.143 km. entre 
a Capital Federal e Belém estará pavimentado até 1975, 
segundo a determinação do Govêrno Federal. 

Para os nossos problemas, as nossas 

lidatosilaregiâo 
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7 DE SETEMBRO Ü 

(Cont. do número anterior) 

Quando essas resoluções chegaram ao Brasil, D. Pedro 
encontrava-se em S. Paulo, e D. Leopoldina, grande anima- 
dora da causa da independência, reuniu o Conselho e, em 
seguida, enviou os despachos ao príncipe juntamente com 
cartas de José Bonifácio, que ao tomar conhecimento do con 
teudo, na tarde do dia 7 de setembro de 1.822, às margens 
do riacho Ipiranga, dirigiu-se a sua comitiva e a guarda di- 
zendo "Laços fora" e enquanto os laços caiam continuou: 
"Camaradas! As Cortes de Lisboa querem mesmo escravisar 
o Brasil; cumpre, portanto, declarar já sua indepenência. 
Estamos definitivamente separados de Portugal": E erguen- 
do a espada, bradou solene: "INDEPtíiNOÊNClA OU MORTE". 

Ao chegar a S. Paulo, recebeu vivas homenagens do 
povo e a noite, em espetáculo de gala, num teatro, cantou 
com algumas senhoras, o Hino da Independência, que ha- 
via composto naquela mesma tarde. 

A 12 de outubro, no Rio de Janeiro, foi solenemente a- 
clamado Imperador do Brasil. 

Vencidas as resistências de algumas províncias, o Brasil 
obteve o reconhecimento de sua independência, inicialmen- 
te pelos Estados Unidos dada América do Norte, seguido de 
outros Países e com a intervenção üa Inglaterra, também o 
foi por Portugal. 

Estamos, pois, livres e donos de nossos destinos, restan- 
do-nos levar a Nação em busca dagra desa no concêrto das 
demais. 

Governos se sucederam e o País crescendo e se agigan- 
tando em todos os setores de atividade ate que atingiu a 
liderança na Amér ca do Sul. Só era civismo é que não ti- 
vemos o mesmo lustro das arrancadas desenvolvime Ristas 
gerais, mais não podemos, nem de leve pensar que o pa- 
triotismo desapareceu dos corações dos brasileiros e sim 
necessitamos despertá-lo ainda mais, mostrando a todos os 
nossos irmãos que a Pátria é a mãe comum, que deve ser 
amada e respeitada acima de tudo, para que possamos ser 
gigante, não só pela própria natureza, mas gigante em tecno- 
logia e em todos os setores de atividade humnn^. 

O Govêrno revolucionário está imbuído dos melhores 
esforços no sentido de fazer aflorar em todos os brasileiros 
essa conciência da Pátria, e já fez obrigatória até nos cursos 
superiores a cadeira de Educação Moral e Cívica, além de 
promoções outras que vem encetando em todos os rincões 
do País. 

Quando falamos em patriotismo, não podemos esque- 
cer o nome do grande brasileiro Olavo Bilac, jornalista, poe- 
ta e escritor, um dos fundadores da Academia Brasileira de 
Letras e que ocupou a cadeira n0 15. Êsse monumento de 
sabedoria e civismo, fuadou também a LIGA DE DEFEZA 
NACIONAL, ladeado por Miguel Calmon e Pedro Lessa. De- 
dicou os últimos anos de sua vida à propaganda do serviço 
militar obrigatório, realiz indo u aa série de con er ncias em 
várias capitais do País. Publicou sobre assuntos patrióticos, 
as obras: Defesa Nacional, Pátria Ir isiieira e escreveu 
ainda a letra do Hino à Bandeira. 

Como Olavo Bilac, fundemos em Imperatriz, e LIGA DO 
PATRIOTISMO e para começar, tomemos a nosso cargo a 
alfabetizacão de um brasileiro que ainda não teve a fel ci- 
dade de conhecer as primeiras letras, porque, patriotismo 
não é só pegar em armas para defendar o torrão natal, o é 
também alfabetizar, cerremos, pois fileiras com a grande 
campanha que é a MOBRAL. 

José Delíino Sipauba 
Juiz de Direito 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Matriz: Rua 20 n. 809 — Goiânia - Go. 

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 
material elétrico, etc. 

O ASFALTO QUE SE VAI 

A medida que se passam 
os dias vão surgindo e au- 
mentam de tamanho os bu- 
racos no asfalto de nossas 
ruas, especialmente naGetú- 
lio Vargas. Já sabemos que 
a Prefeitura tentou até em 
Carolina conseguir por em- 
préstimo a massa asfáltica 
que seria aplicada nos luga- 
res esburacados; mas não o 
conseguiu. E na marcha que 
a coisa vai, se uma outra me- 
dida não for tomada com 
presteza teremos em breve 
verdadeiras crateras espalha- 
das pela cidade. 

Esperamos que também es- 

sa anomalia seja corrigida 
em tempo pelo Poder Públi- 
co, talvez até pela volta a- 
qui de parte da patrulha em- 
pregada *no asfaltamento, 
conforme aliás foi prometi- 
do pelo Secretário de Viaçâo 
quando deslocou essa patru- 
lha para Pôrto Franco. 

E se a Prefeitura conse- 
guir êsse retorno, que igual- 
mente estenda o asfaltamen- 
to às ruas BR.14 e Luis Do- 
mingues, fazendo com que 
assim o tráfego de veículos 
se divida entre aquelas três 
vias, não apenas para desa- 
fogar a Getúlio Vargas como 
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VENHA VER COMO 0 NÕV01300 FICOU VAIDOSO. 

Todo mundo vai distinguir 
o nòvo 1300 dos modelos 
anteriores, 

A Volkswagen fêz uma série 
de alterações estéticas, 
daquelas que se nota à 
primeira vista. 

De muito bom gòsío, aliás. 
Êle ganhou nòvo pára- 

choques de lâmina única, mais 
bonito e resistente. 

A tampa do motor e a 
tampa do porta-malas 
dianteiro foram redesenhadas. 

O 1300 ganhou também 
trava de segurança no porta- 
malas dianteiro. 

E um nòvo painel. Em duas 

còres. Ficou mais simpático 
do que nunca. Nós também 
somos simpáticos. Facilitamos 
tudo para v. comprar. 

E sair por aí, vaidoso com 
seu nòvo Fusca 1300. 

mva \w13an 

Comércio de Automóveis MAGOPAR SÃ 

Rua Minas Gerais, 113 — Teleg. MAGOPAR—Fone 151/153 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 
REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

O V I L — Óleos Vegetais Imperatriz Lida- 

" industrialização das oleoçinosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I flía ZSR - 14 — Feue 2711 — lBsi|»erniírsK — Ma. 

CG "3 .06 - 1-46 - 245 — Insc. Est. 142 / 053.006 

principalmete para poupar a 

conservação da nossa gran- 

de Avenida que, sozinha, não 
Pode suportar o movimento 

tão intenso de veículos. 
Agora, com tanto candida- 

to por aqui pedindo votos e 
prometendo milagres, não 

custa nada pedir que êles 
consigam isso do Dr. Harol- 

do Tavares. Agora, enquanto 

a eleição não passa. 

5 d/aé para 

éubóifHuir 

Os partidos políticos brasi- 
leiros ganharam o direito a 
5 dias para a substituição dos 
candidatos a deputados fede- 
drais e estaduais qua forem 
declarados inelegíveis. Essa 
a decisão do TSK na semana 
passada. A informação não 
se reporta à substituição dos 
candidatos à vereança. 

Publicações: 

"O Jornalzinho" 

Já está circulando o men- 
sário "O Jornalzinho", impres- 
so na Tipografia Violeta em 
Imperatriz, para o Colégio 
Comercial de Carolina e com 
a participação cias escolas 
secundárias daquela cidade, 
sob a supervisão do ilustre 
professor José Queiroz. Pa- 
rabéns aos estudantes caro- 
linenses, bem assim ao prof. 
Queiroz. 
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UMA OPINIÃO 

TOINHO RODRIGUES 

É sabido pelos que me conhecem 
que jamais usei de um jornal ou 
qualquer outro órgão de imprensa 
para, escrevendo ou falando, tecer 
comentários em tôrno de qualquer 
acontecimento, seja êle de suma 
importância. Muitos, hão de pensar 
que desejo mostrar aos leitores 
uma qualidade que não "a tenho. 
Outros pensarão diferente: que a 
minha pretensão seja a todo custo 
inserir-me do contexto dos homens 
de imprensa. Não é nada disso. 

O meu objetivo nesta página, é 
apenas externar a minha opinião 
sobre algo que criticar seria indis- 
creto para alguns, especialmente 
para os falsos líderes políficos, co- 
mo é o personagem dessa estória: 

Há vários dias, ví estampado na 
primeira página de um dos matu- 
tinos de nossa Capital, um artigo 
encabeçado com a seguime man- 
chete "IMPERATRIZ TEM DÔZE 
MIL ELEITORcS." 

Interessado em ficar "por dentro" 
da noticia, pedi a um amigo que 
me deixasse ler o teor daquela ma- 
téria. Qual não foi a minha decep- 
ção! Encontrei ali um deputado, 
não sei e nem interesso saber qual 
a sua posição partidária, desejando 
a sua reeleição à Assembléia Le- 
gislativa Estadual, a vangloriar-se 
diretamente de pertencer a um dos 
maiores redutos eleitorais do Esta- 
do, como é IMPERATRIZ. 

Seria eu capaz de procurar êsse 
parlamentar e abraçá-lo, se no seu 
artigo êle se manifestasse com um 
assunto comunitário e não de si 
próprio. Seria eu capaz de elogiá- 
lo se no seu artigo tivesse usado 
a manchete: "IMPERATRIZ TEM DÔZE 
MIL ELEITORES E FALTA-LHE ENER6IA 
ELÉTRICA". 

Novembro vem ai não custa mais 
e as eleições vêm com êle. O povo 
deve escolher para seus represen- 
tantas homens Íntegros, sem distin- 
ção ae côr partidária, limitando-se 
e fazer desaparecar do mapa po- 
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Imperatriz — Coquelândia 

O eleitorado 

brasileiro 

Divulgou oficialmente o TSE 
que estão aptos para o exer- 
cício do voto em novembro 
próximo 29.117.052 eleitores 
em todo o Brasil, dos quais 
6.548.835 em São Paulo e a- 
penas 40.104 no Acre. Segun- 
do ainda êsse boletim o Bra- 
sil elegerá 310 deputados fe- 
derais e 701 deputados esta- 
duais entre as 22 Assembléias 
Legislativas. 

litlco do Maranhão elementos des- 
sa natureza, para que possamos 
gritar bem alto; "Ninguém mais 
segura êste Pais. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

estado do maranhão 

Decreto Municipal N0 08/70 

Oi Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, cidadão Renato Cortez Moreira, usando de 
suas atribuições que lhe confere o art, 107 da Lei 
n0 4.320 de 17 de março de 1.964. 

CONSIDERANDO a necessidade de ampliação da rêde 
de distribuição de água da cidade,"notadamente da Zona Alta. 

CONSIDERANDO a necessidade de dotação no Orça- 
mento Programa do SAAE para o exercício de 1970. 

DECRETA 

ART. 15)— Fica aberto um crédito especial no valor 
de Cr$ 18.000,00 (dezoito mil cruzeiros) a ser consignado em 
despesas de Capital — Investimentos e Obras JPúblicas. 

> Parágrafo único— Os recursos necessários ao crédito 
em pauta são proveniente da receita do SAAE e do superávit 
do exercício anterior. 

ART. 2o)— Revogam-se as disposições em contrário, o 
presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado 
do Maranhão, em 28 de setembro de 1970. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

LOJAS VIANA 

— DE — 

Viana & Irmão -Com. e Ind. 

Completo Sortimento de Tecidos Finos e 

Populares, Confecções Cama e Mesa 

Prêços de Fábrica 

MATRIZ: —Rua Godofredo Viana, 556 

FILIAL : Bairro do Mercadinho 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Prossegue em rítimo ace- 
lerado o serviço de piçarra- 
mento da nova rodovia Impe- 
ratriz-Coquelândia, já inicia- 
da pelo afual Prefeito e cuja 
inauguração está prevista 
para breve. 

Embora já sendo trafega- 

da a rodovia necessita ainda 
de pontes que estão sendo 
construídas e do piçarramen- 
to de trêchos de areai, como 
o da entrada da cidade. Mes- 
mo sem máquinas apropria- 
das a Prefeitura está fazen- 
do um serviço de vulto e 

grande lutílidade pública. A 
nova rodovia encurta a dis- 
tância, desvia a passagem 
por dentro de fazendas e 
ainda permite a formação de 
novos núcleos populacionais 
entre a BR.14 e o Tocantins, 
até Cequelândía. 

ESPORTE Embratel seleciona pessoa! 

ALÔ SR. PREFEITO MUNICIPAL, 
CHEGOU A NOSSA VEZ DE PE- 

DIR: QUEREMOS UM ESTÁDIO 

O primeiro fracasso para o nos- 
so futebol foi a morte do CRUZEI- 
RO, que como o mais simpático 
conseguia levar muita gente ao es- 
tádio quando atuava. A sua torcida 
comparecia em massa para aplau- 
dir, vibrar e incentivar o time es- 
trelado, 

Caiu o Cruzeiro; levantou o Im- 
peratriz; levantou o Imperatriz, caiu 
o estádio e com o estádio caído 
não se pode esperar mais nada do 
nosso futebol: só mesmo a constru- 
ção de um novo estádio. 

Tinha estádio, tinha renda; tinha 
renda, dava para cobrir as despe- 
sas e cobrindo as despesas ós times 
não tinham prejuízos. E agora quem 
é que pode contratar um time de 
Marabá ou ãe outra cidade qual- 
quer para-jogar aqui? Porque? Sem 
estádio dará renda? como é que po- 
de crescer o futebol de nossa cidade? 

Não se pode chamar nenhum ti- 
me, pois não temos condições de 
recebê-lo, sabe porque? porque não 
temos estádio. Sem estádio não 
tem renda, e sem renda não se po- 
de pagar ao visitante o preço de 
uma exibição. 

O maior desportista de nossa ci- 
dade é Sua Exa. Renato Moreira, 
Prefeito Municipal. Êie deve sentir 
a necessidade de um estádio, pois, 
todos nós sabemos que êle é o pre- 
sidente do melhor time da região 
tocantina. Atlético Club henner, E 
mesmo Imperatriz, de grande cida- 
de que é, devia se equiparar na 
parte esportiva ao menos com as 
cidades de Pedreiras, Cjdó, Bacabal, 
etc. Mais perde feio. Feio mesmo 
1.° Não temos liga esportiva, 2.5 te- 
mos um campo e não um estádio. 

E aqui vai a mensagem do torce- 
dor, jogador, dirigente e do povo 
em geral ao Prefeito municinal Sr. 
Renato Moreira: Nós que elegemo- 
no, que levamo-no â Prefeitura 
municipal com muito entusiasmo, 
queira retribuir-nos essa gratidão 
e o nosso eutusiaemo colaborando 
conosco: construindo um estádio. 

RESSUCITARÁ O CRUZEIRO? 
Esta é a pergunta da grande tor- 

cida do Cruzeiro, o mais querido da 
cidade, ora desaparecido e me pa- 
rece que atè se despediu dos cam- 
pos de futebol, Éía quer ver nova- 
mente aquêle invencível Cruzeiro 
que chegou a vencer o Kenner 
por 3x0 e impôs uma goleada no 
Imperatriz pelo tão aito marcador 
de 5x0 fazendo sacudir a torcida 
estrelada, 

Tive conversando com dois joga- 
dores que já pertenceram ao cru- 
zeiro, por sinal, dois excepcionais 
craques e êles me disseram o se- 
guinte "'Saimos doPruzeiro por fal- 
ta de organização. Ora pertence- 
mos a ouxro time local de diferen- 
tes côres, mas logo que reinicie 
suas atividades, ià estaremos para 
defendermos aquelas tão simpáti- 
cas camisas" E acrescentaram; feliz 
dos filhos que voltam à casa dos 
pais, foi là que nos consagramos 
como jogadores. Antes não éramos 
visto por ninguém e hoje somos 
cobiçados, 

TUNA EM MARABÁ 
Hoje a Tuna Luso Brasileira, líder 

invicta do certame paraense de fu- 
tebol, estará se apresentando com 

O Sr. Raimundo Adilson San- 
tana Maués, Chefe do Setor 
Administrativo de Belém da 
Embratel estêve em Imperatriz 
onde fêz realizar uma 
prova de seleção destinada à 
escolha de 2 datilógrafos, 2au- 
xiliares de serviços gerais, 1 
ajudante de administaação, 2 
motoristas e 3 mecânicos de 
instalação a diesel. Ésse pesso- 
al, uma vez aprovado aguarda- 
rá a chamada para engajamen- 
to na emprêsa à medida que 
esta providenciar a instalação 
do sub-distrito de Imperatriz, o 
que se dará atè o mês de fe- 
vereiro vindouro.—Além dêsses 
a Embratel está oferecendo 
uma bolsa de estudo com a du- 
ração de um mês, na Guana- 
bara, para um ajudante de su- 
primento. Até fevereiro haverá 
outra seleção de mais elemen- 
tos. 

O mesmo Chefe de Setor pro- 

cedeu a um completo levanta- 
mento da vida sócio-econômica 
de Imperatriz para um minu- 
cioso relatório à direção da em- 
prêsa, para as providências que 
esta julgar cabíveis no caso da 
escolha dos técnicos que serão 
transferidos do Rio de Janeiro 
para Imperatriz 

Declarou-nos o nosso entre- 
vistado que as instalações do 
terminal de Imperatriz estão 
terminadas em fase de limpe- 
za; e que a Embratel instalará 
na cidade cabines de telefone e 
de telex para comunicação com 
tado o território nacional onde 

ela operar e até para ligações 
internacionais, inclusive porque 
recente decisão do Govêrno Fe- 
deral cedeu à Embratel a ex- 
ploração direta dos serviços de 
telex na área nacional; a inter- 
nacional já era prevelégío da 
Embratel. 

Está sendo aguardado 
com interêsse o julga- 
mento pelo Supremo Tri- 
bunal Federal do pedido 
de Habeas-Corpus em fa- 
vor do jornalista Batista 
Custódio, Diretor do Jor- 
nal "Cinco de Março", de 
Goiânia, condenado a 8 
meses de prisão, sem di- 
reito a sursis e que cum- 
pre pena no Quartel da 
Polícia Militar de Goiás.— 
A prisão do jornalista se 
deve a críticas feitas pe- 
lo mesmo à absolvição 

sua fôrça máxima na cidade de Ma- 
rabá enfrentando um combinado 
local. 

Êste jogo é esperado com grande 
espectativa, isto porque, a TUNA é 
o principal time candidato ao título 
paraense de 1970. 

Meus parabéns ao futebol mara- 
baense por mais uma grande pro- 
moção do esporte local. 
BRASIL FOI GRATO, 
MAS NÃO PERMITIU DERROTA 

No jogo da gratidão aos mexica- 
nos o Brasil deu show de bola na 
Seleção Asteca e venceu com cate- 
goria pela contagem de 2x1, com 
gôls de JAIR e TOSTÃO. Por se 
tratar de festa todo Maracanã assis- 
tiu o maior carnaval do mundo: A du- 
pla Pelé Tostão que bailaram a defen 
siva mexicana, lembrando assim, o 
jogo contra a Itália na conquista do 
TRI. 

de Henry Fuller, grilhei- 
ro norte-americano que 
estêve preso em Filadél- 
fia, no vizinho Estado de 
Goiás. 

sAluncó 

óem eócola 

Pela não recuperação do 
prédio Mauro Rangel conti- 
nuam sem aulas os alunos do 
Grupo Estado de Goiás que 
nem podem ficar alojados no 
seu prédio escolar nem podem 
ficar ao desabrigo no edi- 
fício destruído pelo tufão. 

Lamenta-se que conhece- 
dora dêsse estado de coisas 
a Secretaria de Educação 
do Estado não dê a necessa- 
dia atenção ao fato, prejudi- 
cando centenas de crianças. 

Dr. Carlos de Laet A. Braga 

Ginecologia e Obstetrí- 
cia- Prevenção do Cân- 

cer Giuecológico ' 

Hospital São Vicente de Paula 
onsultório Zona 1 Lote 03 
Horário 7 ás 19 hora 
TAGUATINGA - BRASÍLIA DF^ 

HOSPITAL SÃO RAIMUNDO 

Credenciado pelo INPS e Fundo Rural 
CIRURGIA - PARTO - CLINICA - GERAL - RAIO X 

Laboratório de Análises Clinicas — Sangue — Oxigênio 

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

Avenida Getulio Vargas, 1511 — Imperatriz—Maranhão 
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A cidade e seus dramas 

O SOMBRA 

O Felisberto Silva, morador do populoso bairro do Mercadinho, su- 
jeito "boa pinta", calça apertada, sapato sem meia, nunca pensou em se amar- 
rar os pés do padre, com nenhuma mulher, contudo arranjou uma amante e 
botou dentro de casa. No Início, tudo erc flores. Sustentava a mulher, da- 
va-lhe de tudo. Ela era "gamada" pelo "bonitão" e aguardava que um dia 
viesse a legalizar sua situação jnuto à sociedade, Tôda vêz que o Silva 
chegava do trabalho, a Mundica cobria-lhe de abraços e beijos carinhosos, 
sempre pensando em um dia realizar seü sonho: O casamento. A verdade 
porém, é que êle gostava era de mulher afoita, arisca, dessas que para 
se conquistar é preciso muito tempo, trabalhar e "conversa bonita". Com 
o passar dos dias encontrou a luva que cabia em suas mãos. Achou uma 
senhorita" que pra passar a saliva deu um trabalhão maior do mundo. E 
o Silva gostou, pois sempre dizia: "Mulher difícil é comigo" A dona era 
um verdadeiro furacão (igual àquêle que passou por Imperatriz) e êle con- 
siderando-se o tal, o play-boy número um da cidade, paquera grau dez, 
lançou-se de eorpo de alma para a desejada aventura romântica e em 
poucos dias de namoro já prometia casa, comida, vida farta e tudo mais 
que ela desejasse. Somente havia um problema: Mundica, a mulher com 
quem vivia. O Silva projetou um plano. Çhegando em casa foi às falas 
claras com a dita cuja: - Te arranca. Junta tuas coisas e |vaí pra "caixa- 
prego". "Ando cheio de tuas manhas". A Mundica não gostou da história 
e alegou o tempo que vivia empatada com êle em "feliz união". Disse ain- 
da: "Tu não presta cabra-safado. Tu é de fritar bolinhos e beber a banha 
de quebra". Âi tocou no ponto fraco do gostosão. Ficou brabo como cão 
doido e avançou pra cima da coitada, enchendo a cara de bofetões e dizia: 
"Isso é pra tu aprender a respeitar cara de homem direito", E quanto mais 
apanhava, mais dizia: "cabra-safado, tu é de fritar bolinhos''. À vizinhan- 
ça afluiu para conter os ânimos e a turma doi"deixa-disso" invadindo casa 
a dentro socorreu a Mundica que se encontrava por baixo do Silva, apa- 
nhando como cachorro sem dono, Ê assim, com a trouxa na cabeça e de 
cara inchada abandonou seu "doce-lar", lamentando-se da sorte. 

Esse foi um drama. Outros estão acontecendo na cidade. 

Segurança fornecerá Identidade 

Na Policia 

Pagou a dívida com bala 

OCel. José Rodrigues Pai- 
va, Secretário de Segurança 
Pública, telegrafou ao pre- 
feito municipal solicitando o 

Mais 

dois Deputados 

Com fundamento nos nú- 
meros finais do eleitorado 
brasileiro o Tribunal Supe- 
rior Eleitoral determinou o 
aumento das representações 
federal e estadual da ^maio- 
ria dos Estados. Assim, o Ma- 
ranhão deverá eleger mais 
um deputado federal e dois 
estaduais além do número 
anteriormente fixado. 

número de pessoas que pre- 
tendem obter Carteira de 
Identidade. A mensagem es- 

pecifica os documentos que 
podem ser apresentados pa- 

ra êsse fim: certidão de ca- 
samento ou de nascimento; 
certificado de reservista e 3 

fotografias. O certificado mi- 
litar, claro, só será exigido 

às pessoas do sexo masculi- 

no que também deverão u- 
sar gravata para a foto exi- 

gida. A taxa será deCr$ 10,00 
e a secretaria avisará com 

antecedência a chegada da 
Comissão de Identificação. 

DcójiLe Social 

ANIVERSÁRIO R 

Esteva aniversariando, o Sr. Be- 
navenuto Moraes, func0 da Madei- 
reira Amazônia Ltda, Nossos para- 
béns. 

—o — 

No dia 23 do mès que passou, 
completou nova idade a Sra. Neide 
Arruda, esposa do sr. Raul Arruda, 
alto func0 do Bco. do Brasil S,A.— 
Agencia local. 

VIAJANTES 
Retornou de Belém-Pa., nosso 

companheiro de trabalho Pedro 
Braga 

— o — 

Em nosso meio o Sr. Raimundo 
Costa, Diretor de Diesel Carolina 
S. A„ assinante de nosso jornal 

— o — 

Retornando a S. Luis o Dr. Edgar 
Maranhão engenheiro da CEMAR, 
que estivera fazendo levantamento 
da energia elétrica em nossa cidade. 

sAlunoó 

éem Çsócoíaó 

Ofertado pelo dep. Juran- 
dy Leite recebemos a obra 
"Govêrno e Povo", que con- 
grega os principais pronun- 
ciamentos públicos do ex,- 
governador José Sarney. O 
livro é editado por "Arteno- 
va", com apresentação de 
Odylo Costa, Filho— Ágrade- 
comos. 

Coexistência pacifica 

Arena e MDB em 

comício único 

Fato inédito na política 
municipal e talvez nacional 
foi verificado no dia 29 no 
povoado Ribeirãozinho, dês- 
te município. 

Por coincidência, chega- 
ram ali com o mesmo pro- 
pósito uma caravana do 
MDB, comandada pelo can- 
didato a suplente de Sena- 
dor, José Martins, e uma 
da ARENA formada pelo 
deputado Jurandy Leite e o 
vereador Venceslau Brito. 
Todos queriam fazer comí- 
cio no mesmo local. 

Ante o inesperado da o- 
corréncia, arenistas e eme- 
debistas apelaram para a 
coexistência pacífica e do 
mesmo palanque deitaram a 
sua fálação. Primeiro fala- 
ram o deputado e o verea- 
dor que a seguir foram dan- 
çar num local próximo. Os 
oposicionistas deram seqüên- 
cia ao comício, para o mes- 
mo público. 

Para Deputado 

Estadual 

Quando foi cobrar uma 
divida o. Vicente Rodrigues 
Assunção, no último dia 27, 
cerca das 12,30 horas, no 
bairro Mercadinho, Manoel 
Ribeiro Soares foi recebido 
a bala pelo devedor, rece- 
bendo no peito uma bala ca- 
libre 38. A vítima faleceu no 
Hospital São Raimundo e o 
criminoso está na cadeia. 

2 EM PETROLINA 

No povoado Petrolina e 
no Centro dos Ferreiras re- 
gistraram-se dois homicidios; 
um a bala e outro com fa- 
ca. As vitimas são João Lei- 

Simplesmeate lamentável 
—As poltronas da Câmara e 
do Senado apareceram cortadas 
a canivete. 

Um sábio Ignorante... 

— Com 85 anos de idade, fa- 
leceu, há pouco, o grande escri- 
tor moderno, francês,—François 
Mauriac, — havendo escrito e 
publicado 75 livros. 

Entrevistando-o, em 1948, o 
o Sr. Austregésilo de Athayde, 
Presidente da Academia Brasi- 
leira de Letras, constatou que 
Mauriac "ignorava tudo sobre 
o Brasil, nunca lera ou ouvira 
falar o nome de um escritor 
brasileiro, nem sabia que o nos- 
so país era o maior produtor 
de café..." 

Evite a "ferrugem" 

E' o nome da moléstia que, 
atacando as folhas das plantas, 
acabou com os cafeeiros de Cei- 
lão, índia, Java e Quênia. 

O Instituto Brasileiro do Ca- 
fé está pedindo a todos os que 
julguem ter "ferrugem" em 
seus cafezais que fotografem os 
pés afetados e remetam os da- 
dos para o Instituto Biológico, 
na Avenida Conselheiro Rodri- 
gues Alves 1.252 (São Paulo), 
ou então para a Agência do IBC 
mais próxima. 

Excomunhão pelo aborto 

—O Cardeal Patrick O' Boyle, 
Arcebispo de Washington, lan- 
çou a excomunhão aos médicos 
e pessoal sanitário que partici- 
parem numa operação de aborto. 

te e Antônio Nascimento. 
Abílio Nascimento e Gilber- 
to de Tal, os criminosos es- 
tão foragidos. 

Para que serve a Guarda? 

ROUBARAM O ELITE BAR 

—Em plena Praça Castelo 
Branco, próximo ao Banco da 

Amazônia e Banco do Brasil, 
na noite de 29 para 30 la- 

drões penetraram no Elite 
Bar e dali tiraram grande 
quantidade de mercadorias. 

Afinal onde estão os guar- 
das noturnos? 

Visita presidencial 

— Acompanhado dos Ministros 
Passarinho, Andreazza. Costa 
Cavalcante e Dias Leite, o Pre- 
sidente Médici visitará os Terri- ♦ 
tórios Federais nos dias 7 e 8 
de outubro próximo. 

Um marto- vivo... 

— Os paiss de Malcom Hun- 
tley, de 21 anos, ausente há 
vários meses foram cientifica- 
dos, em Stoke-on-Trent, na In- 
glaterra, de que seu filho fale- 
cera num acidente automobilís- 
tico, notícia comprovada até, 
por umas fotos. E, quando esta- 
vam em meio aos funerais do 
seu filho, eis que êle ehega e 
se surpreende... O peor é que 
não o queriam acreditar. . . 

Peron voltando 

— Avisam de Madri que Juan 
Peron regressará à Argentina 
antes do fim do ano, "não co- 

mo simples cidadão mas com o 
consentimento cívico e dos a- 
tuais responsáveis do pais". 

Nordeste vai prodnízr 

Agora fertilizantes complexos 
com o auxílio da SUDENE, 
numa escala de 160.000 ts. bru- 
tas por ano. 

Afinidade 

— O meu cunhado tem uma 
enorme afinidade com peixes; 
— Peixes? O qúe faz êle? 
— Nada.... 

JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

Cartório do 2Q Oficio 

EDITAL 

O Dr. José Delfino Slpaúba Juiz de Direito da 2a 

Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Mara- 
nhão. Etc. 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dê- 
le conhecimento tiverem, que no dia 27 de outubro próxi- 
mo às 10 horas na Sala Jo Fórum desta Comarca o Portei- 
ro dos auditórios levará à arremataçâo do bem da ação 
executiva promovida por Antônio Ferreira dos Santos, contra 
CIA INDUSTRIAL DA AMAZÔMIA—CIDA, que se processa 
neste Juizo, constante de caminhão Caçamba marca Ford, 
de côr vermelha, em bom estado de funcionamento, que se 
encontra em poder e guarda do depositário REMI RIBEIRO 
OLIVEIRA, nesta cidade, no valôr de Cr$ 10.000,00 |(dez mil 
cruzeiros], 2^ um caminhão marca Chevrolet, cor beije, Chas- 
sis 0-65, placa 24-99 — Goiânia-Goiás, e de dois (2) pneus 
transporte marcas atlas, estando o mesmo em bom estado 
de funcionamento e que o dito caminhão pertence a CIA 
INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA—CIDA, que se encontra em 
poder e guarda do depositário RUBENS LIMA, nesta cidade. 
O qual foi avaliado em Cr$ 10.000,00 (dez cruzeiros novos),. 
A venda será feita por quem maior oferta fizer sendo o pa- 
gamento feito a dinheiro, a vista, ou fiador idoneo por três 
dias. Em virtude de que expedi êste e outros iguais que se- 
rão publicados no semanário local de costume devendo ser 
publicada três vezes no semanário. Dado te passado nesta 
cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos vinte e nove 
dias do mês de setembro do ano de mil e novecentos e se- 
tenta. Eu, Doracilda Ayres e Silva, Escrivã Substituta dati- 
lografei e assino. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Juiz de Direito da 2a Vara 

Banco do Brasil S. A, 

EDITAL 
Concurso Público para Auxiliar de Escrita 113 

1. O BANCO DO BRASIL S. A. faz saber aos inscritos, 
nesta Agência, que as provas de seleção ao Concurso em 
epígrafe, realizar-se-ão no dia 25.10,70, no Ginásio Dom Emi- 
liano Lonatti (convento das freiras) Carolina (MA) obser- 
vado o seguinte horário: 

7 h 20m — Fechamento dos portões do prédio 
7 h 30m — Início das provas 

13 h — Término das provas da Ia fase 
14 h _ — Início das provas de datilografia 

2.Deverão os candidatos comparecer munido do seguinte: 
— Ficha de inscrição 
— (dois) lápiss pretos n. 2 
— (uma borracha 
— (hum) apontador (ou lâmina). 

IMPORTANTE: Os lápis pretos n0 2 são absolutamente ne- 
cessários para marcação das respostas. 

Imperatriz (Ma), 01 de outubro de 1970 

Banco do Brasil S. A. — Imperatriz (MA) 

Wallace Reid dos Santos e Mota 
Presidente 

José Pereira da Silva 
Subgerente 

Daqui dali dacolá 

Dr. Orlando Me- 

deiros 


