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ANO I Imperatriz (Ma.), 18 de outubro de 1970 N0. 25 

Para que a mesa apure 

Supremo elimina votos em separado 

O Tribunal Superior Elei- 
toral baixou nesta última se- 
mana instruções com que pre- 
tende possibilitar a contagem 
de votos pelas nossas recep- 
toras, a 15 de novembro. 

Para eliminar a maioria 
das dificuldades o TSE forne- 
ce recursos para que os pro- 
blemas sejam resolvidos à 
medida que forem apare- 
cendo. 

Essas instruções evitam o 

voto em separado dos mesá- 

rios, os fiscais e delegados 
de partidos cujas credenciais 
estejam devidn mente visadas 
pelo juiz eleitoral, os quais 
votarão na própria urna re- 
ceptora de votos na secção 

mediante a simples exibição 
do seu título eleitoral. Os de- 
legados e fiscais portadores 
de credenciais não visadas 

poderão acompanhar os tra- 
balhos da votação mas so- 
mente votarão na secção in- 
dicada no seu título. 

Não haverá o encontro 

lãrõcque no interior 

Está percorrendo os muni- 
cípios de Amarante, Sítio No- 
vo do Maranhão, Montes- Al- 
tos e Grajaú,devendo chegar 
até as cidades da BR.14 o de- 
putado Henrique La Rocque 
de Almeida que no seu ve- 
lho estilo de fazer amizades 

26 furadas 

de peixeira 

Francisco Manoel do San- 
tos, vulgo Bigode, está preso 
e sendo processado pelo cri- 
me de homicídio na pessoa 
de Francisco Cassiano aquém 
assassinou com 2tí golpes de 
faca peixeira, no lugar "1.600", 
dêste município no dia 10 
passado. 

e política percorre as cida- 
des que o têm como seu re- 
presentante na Câmara Alta. 

Sabe-se que até Sitio Novo 
acompanhou La Rocque o mé- 
dico José Anselmo, candida- 
to a deputado estadual. Não 
quis proseguir daquela cida- 
de para cá, escrupulosamen- 
te, para não penetrar nos re- 
dutos de seu colega Antônio 
Régis. 

Embora se noticie que em 
Imperatriz La Rocque encon- 
trar-se-ia com Sarney, pes- 
soa que viajou com o mesmo 
informa que tal não aconte- 
cerá porque o roteiro de 
viagem dojdeputado está tra- 
çado de tal maneira que o 
seu encontro com o ex-go- 
vernador torna-se imprová- 
vel. 

Candidato invade cartório 

O Desembargador Corregedor 
Eleitoral do Maranhão comuni- 
cou ao Juiz da Zona de Pôrto 
Franco haver chegado ao seu co- 
nhecimento que o candidato 
Jorge Lopes de Souza (Zizi), de 
Carolina, tentou invadir o Car- 
tório Eleitoral daquela cidade e 
ofendeu com palavras de baixo 
calão a titular daquele cartório. 

Depois de um período caímo 

no cenário político carolinense, 
volta a animosidade agora que 
Zizi teve a sua candidatura à 
câmara municipal registrada 

pela justiça eleitoral, partindo 
assim para uma uma ofensiva 
na disputa dos votos do eleito- 

rado Arenista, já que as duas 
alas em choque pertencem ao 
partido do Govêrno. 

O juiz eleitoral e as pes- 
soas mencionadas no pará- 
grafo único do art. 145 do C. 
Eleitoral e os candidatos que 
insistirem era votar fora de 
suas respectivas secções, es- 
ses sim votarão com as cau- 
telas do art 25 daquêle Co- 
digo; e nêsse caso a mesa re- 
ceptora não poderá apurar os 
votos da secção 

Na polícia 

Prêso o matador 

do viajante 

Finalmente, apresentou-se à 
polícia acompanhado do seu 
advogado, o indivíduo Nélis Ro- 
cha, assassino do viajante Fran- 
cisco Valdemar Pessoa. Embo- 
ra não tendo ocorrido o fla- 
grante o assassino ficou reco- 
lhido às grades por já existir 
contra o mesmo prisão preven- 
tiva decretada. 

Veio matar 

e //com na cadeia 

No povoado Açailândia foi 
preso um pistoleiro já fichado 
na polícia local como gatuno. 
Submetido a interrogatório o 
"laláu" confessou que estava 
naqêle local de passagem em 

cumprimento a uma empreita- 
da que consistia no assassinato 
de um cidadão residente no in- 
terior do município. Que no lo- 
cal da prisão deveria esperar o 
recebimento de parte do "con- 
trato", ficando a outra parte 
para depois de consumado o 
assassinato. — A polícia nega- 
se a dar os nomes do pisto- 

leiro, de sua quase vítima e do 
mandante do crime, para não 
prejudicar as diligências que es- 
tá empreendendo. 

REG1S BEM ACEITO 

Percorrendo os municípios de Amarante e Montes 
Altos e ainda o povoado Paraíso, o Dr. Antõonio Régis, 
candidato da ARENA local à Assembléia Legislativa, tem 

, participado de 
bem concorridos 
comicios e reu- 
niões, voltando a 
Imperatriz bas- 
tante satisfeito 
com a receptivi- 
dade de sua can- 
didatura. 

Régis tem in- 
clusive recebido 
compromis sos 
de chefes inte- 
rioranos que já 
estavam certos 
de votar em ou- 
tros candidatos 
mas que agora 
decidiram acom' 
panhar o candi- 
dato local, 

O Sr. Francis- 
co Herênio Al- 
vares Pereira, 
alto prócer da 
ARENA em Im- 
peratriz, falan- 

DR. ANTÔNIO RÊGIS do a "O PFíO- 

GRESSO" manifestou estar convicto de que Régis possi- 
velmente seja o candidato a deputado mais bem votado 
no Estado. 

Nas cidades de seu reduto eleitoral Régis faz 
dobradinhas com La Rocque. 

Desvio de verbas 

ir e ir 

Pela não apresentação de 
contas ou pela prestação ir- 
regular dessas conias serão 
processados criminalmente 
pela Procuradoria Geral da 
República os ex-prefeitos de 
Palmeira nas Missões (RGS), 
Pérola d'Oeste e Ubiratá (Pb). 

O coronel-aviador Dilermano 
Cunha da Rocha, ex-inter- 
ventor do Território Federal 
de Roraima também sofrerá 
o mesmo procedimento legal. 
Todas essas verbas corres- 
pondem ao período de 1961 
a 1965. 

DIA 21 - SARNEY E CARAVANA 

No próximo dia 21 deve 
rá chegar a esta cidade a ca- 
ravana política comandada 
pelo ex-governador José Sar- 
ney, que aqui promoverá 
comício em propaganda dos 

candidatos do seu partido, 
A direção arenista des- 

conhece ainda se o Governa- 
dor eleito do Estado partici- 
pará da caravana, o que to- 
davia é esperado. 

Agora entregas mais rápidas 

A TIPOGRAFIA VIOLETa, em cuias oficinas é 
impresso este jornal, acaba de instalar moderníssima 
máquina uCàTÜ", fabricada em São Paulo por DA- 
FFERNER LTDA. que é também a distribuidora ex- 
clusiva dessas máquinas automáticas em todo o país. 
Para instalar e testar a "CATÚ", veio de São Paulo 
ura técnico da firma vendedora, sr. Américo Andrezo. 
Referida máquina tem capacidade para 4.200 impres- 
sos por hora e é conhecida como das melhores no 
gênero, de grande aceitação nas tipografias da região 
sul; no norte, a primeira a ser instalada é justamente 
esta da Tipografia Violeta. — Está de parabéns, pois, 
a firma J. M. Vieira, por mais êsse melhoramento 
trazido para as suas oficinas gráficas. 

Nas fotos: acima o sr. José Matos Vieira, dirigente da firma J. M. Vieira e á direita, a nova 
máquina instalada. 
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O PROGRESSO 

Transamazônica Relembra BR. 14- 

O grande afluxo de homens 
e viaturas nas cidades de Ca- 
rolina, Tocantinópolis e Es- 
treito faz com que os regio- 
nais recordem-se da abertu- 

ra da Belém-Brasilia. É gran- 
de nas cidades a procura de 
casas de aluguel e o comér- 
cio volta a ser constantemen- 
te solicitado especialmente 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATIUZ — MARANUÂO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

Edital de Citação pelo prazo de 38 dias 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direi- 
to da Ia Vara, da Comarca de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos número 912/100 
de Ação Executiva em que são partes como exequente: — 
Valmir Beato Pereira e como executado: — Manoel Pereira 
Fonseca e Maria (|os Santos Fonseca, que se processa peran- 
te este Juízo e cartório do 1^ Ofício, que atendendo ao que 
lhe foi requerido e de conformidade o despacho proferido 
na, petição em seguida transcrita:— "Exmo. Sr. Dr. Juiz de 
Direito da 1^ Vara—Imperatriz - Ma. Por seu procurador 
judicial infra assinado (m. j.) diz Valmir Bento Pereira bra- 
sileiro, casado, funcionário público estadual, domiciliado e 
residente em Grajaú, neste Espado, que: a) — É credor a 
Manoel Pereira Fonseca e Maria dos Santos Fonseca, marido 
e mulher, brasileiros, proprietários, da importância de 
Cr$- 2.000.00 (dois mil cruzeiros) correspondente à inclusa 
Nota promissória vencida erão paga; b) que valendo-se a- 
gora do di -posto no inciso Xil do art. 298 do C. P. ( ivil que 
o A. propor como propondo está contra os seus menciona- 
dos devedores, hoje ambos em lugar incerto e não sabido, 
pelo que de já fica requerida a citação dos mesmos por edi- 
tal para para virem pagar no prazo da lei a supra citada 
importância acrescida dos juros legais, custas de processo e 
honorários do advogado do A., calculados na base de 
20% sobre o valor da causa. E que decorrido o prazo da ci- 
tação, não comparecendo os devedores, determine V. Excia. 
que se proceda à penhora de imóveis de propriedaf e dos 
mesmos, localizados êsses imóveis, em número de 3, nesta 
cidade, conforme documentação aneva, tudo para garantia 
do pagamento referido e acessórios. Que fiquem ainda cita- 
dos os Sunlieados para a contestação da presente, queren- 
do, pena de revelia, c) — Como medida acateuladora de 
interesse requer ainda o A. que mande V. Excia. notificar 
o Cartório do do Registro de Imóveis desta cidade para que 
o m^smo não efetue assentamento alusivos á transferencia 
cos terrenos cuja documentação se junta, até decisão da 
lide. Protesta-se por todo gênero de provas admitido em di 
reito, inclusive a testemunhai e depoimento do Suplicante. 
Dá a esta o valor da dívida cobrada (Cr$- 2.100,00) D.R.A. 
com a documentação junta, pede deferimento. Imperatriz, 12 
de setembro de 1.970 (as) P p Jurivê Macêdo.—DESPACHO—- 
/ . como requer, citação por edital, publicado no jornal "O 
PROGRESSO ' desta cidade e afixado no local de costume e, 
pelo prazo de 30 dias. Imperatriz 22/9/70 (as) José de Ri- 
bamar Fiquene. E para que chegue ao conhecimento dos in- 
teressados e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital, na formar da lec Dado e passado 
nesta cidade de Imperatriz, aos 25 de setembro de 1.970. 
Eu, Rosseny da Costa Marinho Escrivão substituto o datilo- 
grafei e subscrevi. 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQENE 
Juiz de Direito 

LOJAS VIANA 

— DE — 

Viana & Irmào -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 

no setor de vestuários e ali- 
mento?. Nos fins de semana 
grande parte de trabalhado- 
res e pessoal de escritórios 
procuram a cidade num mo- 
vimento que faz renacer a 
esperança de nova fase áu- 
rea por o ide passam as má- 
quinas e os homens da Tran- 
samazônica. 

Para o biênio 70/72 foi 
eleita a nova diretoria do 
Grêmio Recreativo de Tocan- 
tinopolis, assim constituida: 

Presidente Saldanha Dias 
Valadares; vice - presidente 
Tibério Maranhão Azevedo; 

Io secretario Pedro Lopes 

Barbosa: 2o secretário Cinira 

Santos Miranda Io Tesourei- 

ro Sebastião Gomes da Sil- 

va; 2^ Tesouriero Pedro Car- 

neiro de Brito. 

PARA NÃO BOTAR O 

CAMINHÃO ADIANTE DOS BOIS, 

PONHA OS BOIS EM 

CIMA Dl UM MERCEDES BENZ. 

c 

Você ganha muito mais. 
Boiada tocada perde peso. 

E com o pêso, você perde o 
tempo que levou para fazê-la engordar, 
o tempo da viagem e seu rico dinheiri- 
nho. A hora da balança é a hora da ver- 
dade. Um caminhão convencional trans- 
porta 8 bois eirados. Um têrço a menos 
do que um Mercedes-Benz que tem car 
roceria para carregar 12 bois. 

Quando um lote grande é dividido por 
12 e não por 8, o resultado é um 
número menor de viagens. Mas as van- 
tagens do Mercedes-Benz não param aí. 

É um caminhão feito para topar qual- 
quer parada. É um cabra agarrador, que 
não pára à toa. Tem potência suficiente 
para puxar com rapidez. 

É econômico: não gasta gasolina... 
porque é Diesel. 

Tem assistência técnica em todo o 
País, dada por gente que só trabalha 
com Mercedes-Benz e gosta do que faz. 

E na hora de vender, é mais fácil que 
vender boiada gorda: tem o maior valor 
de revenda. 

Se você se interessa 
pelo negócio, passe por 
aqui entre uma boiada 
e outra. Nós temos o 
caminhão que você precisa para pôr em 
baixo dos bois. 

m o maior valor 

Concessionário Mercedes-Benz em Imperatriz: 

DIESEL CAROLINA S.A. 
Praça Emiliano de Melo Azevedo. 10 

Fones: 192 e 194 

O V I L. — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

línilômetro I da RR - 14 - Fone 270 — Imperatriz - Ma. 

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



O PROGRESSO 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Lei N0 12/70 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Mara- 
nhao ciiadãoRenato Cortez Moreira, faz saber a to- 

dos os seus habitantes e a quiírn mais possa interes- 
C*Ue 3 Ornara Municipal de Vereadores deste ci- dade aprovou e eu faço publicar a presente Lei; 

A_u i . 1-) — Mca criado o Quadro de Pessoal do Magisté- 
rio nmano da Prefeitura Municipal de' Imperatriz, constantes 
' os cargos da tabela seguinte, com as respectivas denominações 
e níveis. 

Página 3 

N- DE CARGOS DENOMINAÇÃO NÍVEL INICIAL FINAL 

50 — Professor-Normalista — 3 — 5 
100 — Professor-Auxiliar   2 — 4 
250 — Professor-Leigo   1 — 3 

V. tem inferisse 

em saber tudo 

sôbre o Volkswagen 

de 60 HP? 

I 

A .Ut" os, efeitos desta Lei considera-se "PROFES- R"AUXILIAR aquele com formação Secundária de Primeiro 

o, comPíeta> e, treinamento específico na área do ensino 
primário; 

§ 25 — Considera-se "PROFESSOR-LEIGO" aquele com 
formação primaria ou com curso de treinamento equivalente 
para o desempenho de suas funções. 

ART. 2o Fica estabelecido o regime limite de cem (100) 
horas-aula mensais, devendo a remuneração ser proporcionai ao 
numero de aulas efetivamente ministradas. 

^ § UNICQ _ No início de cada ano letivo o Diretor da Di- 
visão de Educação e Assistência da Prefeitura de Imperatriz 
baixara Portaria dispondo sôbre o número, de aulas a serem mi- 
nistradas por cada Professor, sendo que êste número não pode- 
rá ser inferior a cinqüenta (50) horas mensais. 

- „.AE;T- 3-) — Tendo-se por base o Salário-Mínimo Regional sao fixados os seguintes valores para os efeitos de remuneração 
dos cargos criados por força desta Lei. 

NÍVEL HORA-AULA VALOR MENSAL 

■ 0,6% 
0,8% 
1.0% 
1,2% 
1,4% 

de S.M  60% 
de S.M  80% 
de S.M "....100% 
de S.M 120% 
de S.M 140% 

de S.M. 
de S.M. 
de S.M. 
de S.M. 
de S.M. 

ART. 4°) — Fica criado o cargo de Diretor nas Escolas Mu- 
nicipais que tenham quatro (4) ou mais professores. 

§ UNÍGÒ - O Professor designado para exercer o cargo 
de Diretor sera atribuído a gratificação de Cr$ 20,00 (Vinte cru- 
zeiros) pelos encargos da função. 

ART
d

50) .7 Para preenchimento descargos criado pores- 
ta Lei, a Piefeitura devera promover concurso público dentro 
de seis (6) meses. 

§ ÚNICO) — Antecedendo ao concurso a Divisão de Educa- 
ção e Assistência, promoverá um curso de treinamento para o 
Professorado Municipal. ^ a u 

ART. 72)— Esta Lei entrará em vigor na data de su/Tnu- 
bhcaçao, revogadas as disposições em contrário. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do 
Maranhao em de outubro de 1.970. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

m 

Procure-nos. 

Estamos interessados 

no seu ínterêsse. 

Tão Interessados que até já vamos 
lhe adiantando algumas informações. 

E a primeira é esta: o Volkswagen 
1.600, apesar de ter 4 portas, é 
mais Volkswagen do que nunca. 

Ou seja: êle também tem motor 
refrigerado a ar. 

Só que com mais potência: 
60 HP. 

E com suspensão por 

barras de torção. 
Além de uma vantagem que 

aparece nas curvas: o VW 1.600 
vem com um estabilizador 
também no eixo traseiro. 

Economia? 
Para consumir um litro de gasolina 

v. vai ter que andar 11 km com êle. 
E para trocar 2,5 litros de 

óleo, só depois de 2.500 km. 

Como todo Volkswagen que se 
preza, o VW 1.600 também tem 
aquela chapa de aço fechando 
tudo embaixo. 

Mas para saber tudo sôbre o 
Volkswagen de 60 HP, dê-nos o 
prazer de sua visita. 

Afinal, se v. está interessado no 
Volkswagen 1.600, nós estamos 
interessados no seu ínterêsse. 

JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

Cartório do 29 Oficio 

EDITAL 

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

Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Mara- 
nnao. Ltc. 

FAZ SABER aos que o presente EDITAL virem ou dê- 
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6 n0 dia 27 de outubro próxi- mo as 10 horas ua Sala Jo Fórum desta Comarca o Portei- 
ro dos auditórios levará à arrematação do bem da acâo 
executiva promovida por Antônio Ferreira dos Santos contra 
CIA INDUSTRIAL DA AMAZÔ NIA—CIDA, que se processa 
neste Juízo, constante de caminhão Caçamba marca Ford 
de cor vermelha, em bom estado de funcionamento, que se 

nr nním am P0?er gTarda do depositário REMI RIBEIRO OLIVEIRA nesta cidade, no valor de Cr$ 10.000,00 {(dez mil 
cruzeiros], 2? um caminhão marca Chevrolet, cor be ie Chas. 
sis 0-65 placa 24-99 - Goiânia-Goiás, e de deif 2)'pneus 
transporte marcas atlas, estando o mesmo em bom estado 
de luncionamento e que o dito caminhão oertencp « pia 

INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA-CIDA, que SC encontra em 

n ^ ? ,0 d6?0®"4"0 RUBENS LIMA, nesta cidad? 
A Tni aya

t
ha

t'
loem Crt 10.000,00 (dez cruzeiros novos)!. A venda será feita por quem maior oferta fizer sendo o pa- 

Comércio de Automóveis MAGOPAR S.A. 

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

imperatriz - MARANIIÃO 

REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

HOSPITAL SÃO RAIMUNDO 

riR, .«<^d'41Clad0 pe'0 INPS e Fund° Rural CIRURGIA - PARTO - CLINICA GERAL - RAIO X 

Laboralôrlo da Análises Clinicas - Sangne 

Dr. Raimundo Noleto Filho - Dra. Ruth Ferreira A quino NoletoTJ. Cei " Cariol SilL 

Avenida Getulio Vargas. 1511 - Imperatriz-Maranhão 

dfàsTm virtude df^T exVedÍ ô'e'te "ou!™"01160 POr trêS 

ano 1^°' a"f 

DR JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Juiz de Direito da 2a Vara 

Dr. Carlos de Laet A. Braga 

Ginecologia e Obstetrí- 
cia- Prevenção do Cân- 

cer Ginecológico 

Hospital São Vicente de Paula 
Consultório Zona 1 Lote 03 
Horário 7 ás 19 hora 
TAGUATINGA - BRASÍLIA DP 



ANO I Imperatriz (Ma.) 18 de Outubro de 1970 N0. 25 

Potocas e fofocas 

KALAM HELEUTEROS 

Olha aí eu de novo. 
Vocês que já estavam dizendo que o Kalam calou... 
Mas é porque quem vê cara não vê "que horas são". 

E quem não vê nem a cara, cuma é?.. Portanto, vocês de- 
vem ter razão porque não estavam vendo nem a coluna 
nem as letras. 

O negócio é o seguinte: Tempo de política. Eu sei 
que vocês estão achando uma coisa que eu também estou 
achando, quer dizer, nós achamos que tem coisa aí que não 
está muito direita, êsse negócio de só dois partidos, vocês 
já viram! Fica assim meio monótono, né? Não há possibilda- 
de de se chegar a um acordo. Um bota defeito no outro. 
Quando um faz uma coisa, o outro, por solidariedade à so- 
lidariedade partidária, tem de dizer que está errado. E se 
diz que está certo, olha a bronca! como uma vez na AL 
do Pará, em que um deputado MDBista foi apoiar da tribu- 
na um elogio que a turma da ARENA estava fasendo pro 
ex-prefeito. Foi nm bode !1! Mas isso os jornais já conta- 
ram, o que eu quero contar é outra coisa. 

Bem, como eu já disse, só dois partidos. Comecei a 
pensar no assunto. Pensei, pensei... passei duas semanas pen- 
sando. Achei a solução, ia fundar outro partido. Com três o 
negócio melhorava. Aí, quando estava para executar, desis- 
ti. Não dava não. Ou melhor, dava quase no mesmo. Pior 
ainda, ia ser a maior covardia. Ficava sempre dois contra 
um, porque, obviamente, não podia ficar um contra dois. 
Quer dizer, ficar fica, mais ninguém diz (vocês já viram 
alguém dizer que um jôgo está um a três?). Pois bem, o 
meu estaria sempre do lado da maioria, seria o fiel da ba- 
lança que estaria pendido sempre pro nosso lado. Vocês 
já pensaram, l er certeza de estar ^sempre vitorioso e dono 
das decisões. Ia ser menino covardia. Então eu disse: Bra- 
sil, conta comigo. É melhor um patriota obscuro que um co- 
varde famoso... Erenunciei às minhas idéias néo-partidárias. 

Constatei, estarrecido, que, de tanto pensar, havia 
deixado de escrever. Eis aí a explicação. Senão acreditam 
podem ir à redação. Há farto material documentário de mi- 
nhas mirabolantes aventuras. Aliás, não.há nada melhor que 
os arquivos de uma redação de jornal para nos por a par 
de quantas fofocas existem dentro e fora do seu meio de 
circulação. 

E por falar em circulação e fofocas, vocês repara- 
ram como aqui os boatos correm rápido. Boato sempre cor- 
re rápido, mas aqui, vai a jato. A coisa ainda não acabou 
de acontecer e a cidade toda já sabe. O negocio é tão rápi- 
do que se dez minutos depois de acontecido um fato você, 
ignorante, vai perguntar o que foi, ouve do seu interlocutor 
entre repreen&ivo e admirado: 

•• Mas você ainda não sabe!! ? 
Como se fosse o maior pecado ignorar. 
É um caso sério. Um amigo meu me contou, numa 

ocasião em que falávamos sobre essa interessante atração 
turística que, ao receber uma notícia assaz alviçareira, 
(daquelas que a gente espera como um sonho e quando re- 
cebe se sente pisando em nuvens] telefona para a esposa 
a fim de comunicar aiboa nova. Não é precisso dizer qua 
ela ficou radiante. Tão radiante que ela resolveu sair à rua 
e contar às amigas e quem mais conhecido encontrasse. 
Quando o meu amigo chegou em casa encontrou-a com a 
cara mais amarrada do muundo. Estranha. Com uma notí- 
cia daquelas ela devia estar dando pulos. Pergunta o motivo. 

— Ora bolas. Eu saí pra contar prós outros mas não 
consegui. Todo mundo que eu encontrava não me deixava 
nem abrir a boca. Ia logo dando parabéns. Droga, será que 
não tem ninguém que ainda não saiba. Ao menos uma pes- 
soa pra eu contar??? 

É mesmo um caso sério. Não é brincadeira não. Se 
continuar assim um cara ainda vai receber parabéns por- 
que vai ser papai e, na hora de agradecer vai se lembrar 
que ainda nem congeceu a mulher! como aquela famosa pia- 
da do português do incêndio... 

ATENÇÃO CONTRIBUINTES! 

C.G.C. AGORA SÚ COM CARIMBO 

Dêsde o dia Io do corrente, 
todo o contribuinte, pessoa 
jurídica, que pretender fazer 
o recolhimento de tributos 
federais não mais poderá a- 
notar o número do seu C.G.C. 
à mão ou máquiná. Essa a- 
notação deve ser carimbada, 
não se admitindo carimbo ro- 
tativo. Nas Guias do IPI será 
exigido o carimbo instituído 
pela Portaria Ministerial n0 

GB-16 de 16 de janeiro de|1970. 
A informação é do Pôsto 

da Receita Federal em Impe- 
ratriz. 

Para Deputado 

Estadual 

O Presidente Médici assinou 
decreto concedendo ao servi- 
dor público que se deslocar pa- 
ra o norte do pais, na área de 
implantação da Transamazôni- 
ca e da Cuiabá Santarém, gra- 
tificações que variarão entre 

/DcéjiLe Social 

ANIVERSÁRIOS 
Transcorreu dia 9 do corrente mês 

o natalício do Sr. Domingos Mari- 
nho. sub-gerante do Banco da Ama- 
zônia S/A, agencia local e pesoa 
bastante estimada nos meios sociais 
imperatrizenses. 

Ao Domínguinho, embora tardia- 
mente, os nossos parabéns. 

Na terça-feira passada, completou 
mais um ano, o .'inteligente menino 
MARCELO, filho do casal Filome- 
na e Pedro Braga. O natalício foi 
comemorado pela manhã no Colégio 
"Externato Menino Jesús''. Nossos 
parabéns. * * * 

No dia 13 do corrente, a graciosa 
menina RÀYSSA, completou seu 
2o aniversário. Ela é filha do casal 
Neide e Raimundo Arruda, que ofe- 
receram aos amiguinhos da anive- 
sariante uma lauta mesa de doces 
e frios. Parabéns. 

800 a 3.600 cruzeiros. 
Na concessão dessa gratifica- 

ção o govêrno levará em conta 
o vencimento do servidor e a 
atividade a ser desempenhada. 
Essa gratificação não será com- 
putada para fins de desconto. 

A área beneficiada pelo re- 
gime especial compreenderá até 

10 kms. da faixa que ficar à 
direita ou à esquerda daque- 
las rodovias. 

O funcionário deslocado para 
essa área terá direito ainda a 
transporte pessoal e para a fa- 
mília; e quando ocorrer o des- 
ligamento terá direito à con- 
dução de volta. 

POLÍTICA 

Escravos brancos 

no Pará 

Notícias carecedoras de 
confirmação dão-nos conta 
de que nos municípios para- 
enses de Conceição do Ara- 
guaia e São João está em 
andamento investigação fede- 
ral a respeito da chamada 
"escravatura branca" que 
estaria alcançando grandes 
proporções naquelas locali- 
dades. Dizem essas informa- 
ções que a investigação nas- 
ceu da denuncia de um tra- 
balhador cearense que con- 
seguiu fugir de uma fazenda 
onde o trabalho dós ^ migran- 
tes é feito sob regime de for- 
ça, sob a custódia de capa- 
tazes armados para que os 
trabalhadores não se rebe- 
lem ou fujam. Ainda assim o 
cearense conseguiu burlar a 
vigilância e levou o fato ao 
conhecimento das autorida- 
des federais. 

Os círculos ligados à admi- 
nistração municipal de Caro- 
lina mostram-se profunda- 
mente descontentes com o 
registro da candidatura Zízi, 
tanto mais quando se sabe 
que sôbre a cabeça daquêle 
ex-prefeito pendem dois pro- 
cessos em fase de denúncia. 
Consta que os adversários de 
Zizi (todos também da Are- 
na) telegrafagram ao Presi- 
dente da República e a diver- 
sos órgãos federais expondo o 
fato e até alegando que o 
ex-prefeito hoje não é atin- 
gido pela lei-das inelegibili- 
dades graças à morosidade 
da justiça naquela comarca 
que até hoje não apreciou 
as denúncias oferecidas. 

* * * 

Ainda de Carolina: a Are- 
na daquela cidade está com 
duas alas bem definidas. A 
de Zizi apoia Nunes Freire 
e Jurandy enquanto a do 
prefeito Absalão apóia Cas- 
telo e Luis Rocha. Em am- 
bas as alas tem penetração 
o deputado Orlando Medei- 
ros que tem ali gaande nú- 
mero de simpatizantes de 
sua candidatura. 

Ã * it 

Novamente Carolina: Não 
se pode negar que o prefei- 
to Absalão Coelho vem fa- 
zendo uma grande adminis- 
tração, principalmente no que 
toca ao embelezamento da 
cidade e ao setor do ensino 
primário. 

* * * 
O MDB de Imperatriz, por 

seu delegado Álvaro Álvares 
Pereira não se conformou 
com o registro de alguns 
candidatos da ARENA e já 

recorreu. 
Não apareceram recursos 

contra Venoeslau ou contra 
candidatos emedebistas. Tam- 
bém em João Lisboa não hou- 
ve reação contra as candida- 
turas da ARENA-2. 

* * * 

Esteve na cidade o dep. 
federal Temistocles Teixeira, 
que em comicio mostrou-se 
desgostoso pela indiferença 
dos arenistas por sua presença 
na cidade. Esse descontenta- 
mento foi demonstrado em 
seu pronunciamento no co- 
mício. 

* * * 

Esperada no dia 21 uma 
caravana da ARENA, com o 
ex-governador Sarney, o Gal. 
Artur Carvalho e outros pró- 
ceres situacionistas. Consta 
que nesta cidade a carava- 
na será integrada Jpelo de- 
putado Henrique La Rocque 
que aqui estará naquela 
mesma data. 

* * * 

Esperado também o dep. 
Freitas Diniz, do MDB., que 
coordenará o apoio regional 
em favor da candidatura 
Ruth Noleto à Assembléia Le- 
gislativa. 

* * * 
A propósito da candidatu- 

ra da Dra Ruth, informam 
seus correligionários que a 
mesma tem todo o apoio de 
Riachão e dos emedebistas 
de Balsas, embora ali não 
exista diretório. Porto jFran- 
co está aguardando a deci- 
são do Regional sobre quem 
será votado ali, tudo indican- 
do recair sôbre aquela mé- 
dica a preferência do eleito- 
rado do MDB local. 

MINISTÉRIO DO INTERIOR 

BANCO DA AMAZÔNIA S. A. IMPEBATRIZ - MABNNHAO 

Edital de Concorrência Pública 

A Agência local do BANCO DA AMAZÔNIA S. A., torna público que 
receberá até o dia 24 10 70 (24 de outubro de 1970), proposta para a ven- 
da de um GRUPO GERADOR e um JEEP, conforme autorização de nos- 
sa Matriz. 

1 — Um grupo gerador composto de: 
— Um motor de marca "FARYMANN" 
— H. P. - 6 (seis) 
— Refrigeração: Siíon 
— Um gerador marca "CARMOS" — raonoíásico 
— K.V.A. — 3 (treisl 

g AMP, - 13 6 - 27 3 — C-S — 50-60 
— VOLTS. - 220-110 — 1.500 a 1.800 RPM — Ano — 1962 

2 — Um Jcep Willys Overl. Brasil, composto de; 
— 2 portas, o.motor de 6 cilindros, espelho retrovisor interno. 

Luz direcional. protetor solar, capota completa. Ano de fa- 
bricação - 68. 

Para participar da referida CONCORRÊNCIA, deverão ser obede- 
cidas as seguintes normas: 

1 — As propostas deverão ser datilografadas em 3 (três) 
vias. e acondicionadas em envelope LACRADO, dirigido ao 
BASÂ local. 

2 — Nas proposta os concorrentes deverão manifestarem-se 
que receberão os referidos acessórios no estado em que 
os mesmos se encontram. 

3 — Nas propostas, deverão contar em forma concisa e clara, 
o prêço, a forma do pagamento se À VISTa ou À PRAZO, 
mesmo à PRESTAÇÃO, 

d — Os envelopes contendo as referidas propostas serão aber- 
tas na Direção Geral — Belém (Pa). 

5 — Dispensará o BASA qualquer caução para as propostas 
concorrentes 

6 — Reserva-se ao BASA o direito de a quaiquer tempo tornar 
sem efeito ou prolongar essa concorrência ou mesmo recu- 
sar qualquer proposta, sem que para isto. pese ao BASA. 
qualquer idenizaçfio ou ônus. 

7 — Será efetivado o domínio após cumpridas todas as íorma 
lidades manifestadas na proposta. 

Imperatriz (Ma). 2 de outubro de 1970 

^Arrecadação 

do j c m 

Por decisão do Governador 
Antonio Dino, em recente de- 
creto, fica o Secretario da 
Fazenda autorizado a cele- 
brar convênios com estabele- 
cimentos bancários oficiais 
as particularidades para pro- 
cederem à arrecadação do 
Imposto sobe o consumo de 
mercadorias - ICM - em todo 
o Estado. 
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