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ANO I Imperatriz (Ma.), 27 de setembro de 1970 N0. 22 

Governador atende Prefeito 

E a Luz Virá 

Pouco a pouco os esforços 
do prefeito Renato Moreira 
para trazer energia e luz pa- 
ra a cidade vem encontrando 
o necessário apôio. 

Depois de muito pedir e 
reclamar, eis que agora o 
Governador Antonio Dino, 
através da CEMAR' está to- 
mando as primeira medidas 
concretas nêsse sentido. 

Já estão em Imperatriz o 
Engenheiro Edgar Maranhão 
e uma equipe de técnicos 
das Centrais Elétricas do Ma- 
ranhão, para o levantamento 
da planta completa da cida- 
de, locação da grande usina 
que abrigará os possantes 
grupos de geradores e de- 
mais equipamentos. 

Já podemos adiantar que 
uma das primeiras me- 
didas do Dr. Edgar Maranhão, 
aqui chegando, foi a solici- 
tação da área destinada à 
usina; deverá medir 100 x 
100 metros, em local onde 
haja facilidade e abundân- 
cia de abastecimento de água 
e, de preferência na perife- 
ria da cidade. 

O pedido foi imediata- 
mente atendido pelo prefei- 
to Renato Moreira que dei- 
xou a escolha do local a cri- 
tério da CEMAR, para a 
imediata doação pela Prefei- 
tura que também será a res- 
ponsável por grande parte 
das obras civis, a titulo de 
cooperação. / 

Esclareceu-nos o Dr. Edga^ 

Maranhão que a usina de 
fôrça de Imperatriz compor- 
se-à de dois grupos-gerado- 
res, cada um com 1.500 kws. 
Êsses conjuntos virão de São 
Luis e o seu transporte e 
montagem em Imperatriz 
por firma especializada es- 
tãoorçadas emcr$ 600.000,00 

— A rêde elétrica por sua 
vez está calculada em Cr$ 
2.000.000,00. com metade 
financiada pelo Estado e a 
outra metade pelo Banco 
Interamericano de Desen- 
volvimento (BID). 

A parte financiável pela 
Prefeitura, de acordo com 
informações ali colhida, será 
coberta com recursos obtidos 
junto ao SERFHAU e pos- 

sivelmente o Banco do Esta- 
do do Maranhão, além de 
recursos próprios da muni- 
cipalidade. 

Ainda de acordo com o 
Engenheiro da CEMAR, feito 
agora o levantamento da 
rêde e locação da usina, te- 

rão início a seguir as obras 
civis e instalação da rêde 
até dezembro. Prevê-se que 
tudo estará concluído dentro 
de 12 mêses. 

No que tange ao postea- 
mento da cidade, possivel- 
mente será aberta concor- 
rência pública em Belém 
para aquisição dêsses postes, 
visando assim o barateamen- 
to e facilidade de transporte 
dos mesmos. 

Concluindo suas primeiras 
informações a "O PROGRES- 
SO" esclareceu o Dr. Edgar 
Maranhão que a CEMAR 
somente autorizou os servi- 
ços de Imperatriz quando se 
sente agora aparelhada para 
leva-lo até o fim, sem as 
prejudiciais interrupções 
sempre ocorridas quando 
não há planejamento. 

Dessa forma, entrosados 
Estados e Municípios em 
beneficio do povo, estamos, 
finalmente; bem próximos do 
grande sonho da cidade: luz 
e energia. 

Eleição: 

Governador convida Prefeito 

IO prefeito Renato Moreira 
récebeu do Dr. Pedro Neiva 
de Santana o seguinte fono- 
grama: 

"Assembléia Legislativa Es- 
tado deverá reunir-se dia 
três outubro próximo para 
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rejs 
Na ranhenses da Campanha i» acio- 

nai fízeram-se presentes eín São 
Luis nos dias 19 e 20 d,<6 cor- 
rente mês, quando ali recepciona- 
ram o Almirante Benjamim So- 
dré, presidente nacíopal da 
CNEC, a Sra. Alzira Sodré, es- 
posa do almirante e ileita a 
"Mãe Cenecista", na Guanaba- 
ra, e ainda o Sr. Filip^ Tiago 
Gomes, superintendente nacio- 
nal da Campanha. 

Recebido pelos cc 
o Almirante Benja 
condecorou com o 
"Sócio Benemérito" 
Aricéia Moreira Li 
sendo o diploma e 
intermédio do Dr. P 
de Santana, futuro 
do Estado. 

Seguindo-se à recepção veio a 
eleição da nova /diretoria da 
CNEC estadual, 
por unânimidade 
Aricéia, imediata 
sada juntamente 
mais companheir 
— Na administr 
continuou o Dr. 
mar Séguins. 

mcionais 
i Sodré 

tiploma de 
senhora 

da Silva, 
pregue por 
;dro Neiva 
íovemador 

.aindo eleita, 
professora 

ente empos- 
m seus de- 
de diretoria, 

estadual 
osé de Riba- 

ição 

Na mesma ocasião foram e- 
xaminados a prestação de con- 
tas e o relatório das atividades 
frente à CNEC no último biê- 
nio do Desembargador Moacir 
da Rocha Sipaúba, que dias an- 
tes havia renunciado a presi- 
dência da entidade. 

Vários problemas do interes- 
se dos setores locais e da pró- 
pria Secional foram francamen- 
te debatidos entre os delegados 
presentes, sob a direção do Su- 
perintendente Felipe Tiago e do 
prof. Antônio Joaquim, Diretor 
Administrativo da CNEC. 

A nota de realce do Congres- 
so Cenecista foi a garantia dada 
à direção nacional de que o fu- 
turo governador maranhense 
prestigiará e auxiliará a Cam- 
panha no seu govêrno, o que 
infelizmente não vinha aconte- 
cendo até aqui; ao contrário, 
até problemas surgiram pelo 
não entrosamento entre o go- 
verno estadual e a CNEC. 

De Imperatriz, estiveram pre- 
sentes ao Congresso os Srs. Ju- 
rivê de Macedo e Luis Henrique 
Veras, dirigentes do setor local. 

eleição Governador Estado 
vg cargo para o qual tive a 
honra ser indicado eminente 
Presidente Emilio Garrastazu 
Médici pt Ficarei grato pre- 
zado canterrâneo aceitar meu 
convite comparacer esta so- 
lenidade pedindo confirmação 
urgente na sua presença pt. 

PEDRO NEIVA SANTANA 

Podemos informar com se- 
gurança que o prefeito mu- 
nicipal aceitou o convite do 
futuro Governador e estará 
presente em São Luis na da- 
ta marcada, representando o 
município que dirige. 

Recebemos: 

"REDATOR JORNAL 
"O PROGRESSO" - Imperatriz 

Informo prezado amigo Ce- 
mar está vivamente interes- 
sada abastecimento energé- 
tico desta próspera cidade pt 
Hoje mesmo seguiu Dr. Edgar 
Maranhão fim proceder levan- 
tamento e tomar providên- 
cias inerentes ao caso pt A- 
íirmo Imperatriz breve sairá 
desta contradição encontran- 
do através dos serviços de 
energia elétrica seu de- 
senvolvimento pleno pt Para- 
béns ao povo pt Sds Deputa- 
do Jurandy Leite" 

ORLANDO PERCORRE INTERIOR 

Em suas andanças pelo sertão maranhense de que 
é há muito representante, novamente esteve em Impera- 
triz o deputado arenista Orlando Medeiros, militante tra- 

dicional das an- 
tigas oposições 
coligadas e hoje, 
embora na ARE- 
NA, um tanto 
divorciado da ala 
Samey. 

Em visita a 
êste jornal de- 
clarou-nos o ilus- 
tre deputado que 
dispõe hoje de 
maiores possibi- 
lidades eleitorais 
do que da vêz 
passada quando 
também se ele- 
geu. 

Como sempre, 
mostrou-se con- 
fiante em que o 
futuro Governa- 
dor Pedro Neiva, 
como homem do 
interior que é, 
irá realmente 
voltar-se para as 

regiões menos favorecidas pelas administrações estaduais 
passadas. 

Aliás a confiança do deputado no futuro governador 
é contagiante e oxalá ela se transforme em realidade. 

S. Luis sem carne e sem água 
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Dr. ORLANDO MEDEIROS 

A Capital do Estado atra- 
vessa séria crise de abaste- 

cimento de carne de bovinos. 
Filas enormes são formadas 

alta noite frente aos açougues 
e mercados na tentativa de 

obter pelo menos uma pesa- 
da pequena de carne. A Su- 

nab já se viu forçada a ele- 
var os prêços do produto, 

visando o aparecimento de 
gado para o abate. 

Também a água vem fal- 
tando na capital, sendo que 
na barragem do Bacanga o 
nível de água desce a sua 
capacidade mínima. Acham 
os técnicos que se não cho- 
ver imediatamente em São 
Luis a falta de água chegará 
a proporções alarmantes. 

Esperado Castelo 

Está sendo esperado hoje 
na cidade o Sr. João Castelo, 
candidato a deputado federal 
pela Arena, que aqui fará 
realizar um comício, ainda 
hoje, às 19 horas, na Praça 
Castelo Branco. Os adeptos 
da candidatura do ex-Diretor 

do BASA estão em franca 
movimentação para que o 
seu candidato seja recepcio- 
nado. 

Como se sabe, essa viagem 
foi adiada dêsde o último 
domingo quando o candidato 
esteve em Carolina. 

Viajante morto no Cacáu 

Brutal assasinato foi veri- 
ficado na noite do dia 24 no 
bairro do Cacáu, em frente a 
um dos cabarés daquele lo- 
gradouro. 

Está começando 
deputado. 

advinhar, 

Presidente 

vai ao Círio 

As tradicionais festas do 
Círio de Nazaré, em Belém, 
contarão este ano com um 
visitante ilustre: o presidente 
Médici que irá a Belém es- 
pecialmente para êsse fim. 
A assessoria presidencial já 
toma as medidas exigidas, 
inclusive, ao que se noticia, 
um vôo dos aviões que condu- 
zirão a comitiva, com as 
mesmas tripulações que con- 
duzirão o Presidente e seus 
acompanhantes. 

Um jovem viajante da "She- 
ring" que aqui chegara à tar- 
de daquele dia foi abatido a 
tiros por um motorista cujo 
nome ignoramos. 

Duas versões correm sobre 
o assassinato. Uma diz que o 
motorista atingiu o viajante 
com o carro, ao dar marcha- 
a-ré, sendo em conseqüência 
disso agredido pela vítima; e 
que esta recebeu o tiro quando 
espancava o réu. já a outra 
versão diz que o motorista 
atirou no viajante sem qual- 
quer motivo, não havendo 
desentendimento entre os do- 
is no local. 

O corpo do morto foi trans- 
portado para Belém na mesma 
madrugada do crime. O cri- 
minoso está foragido; deixou 
ó carro em um terreno baldio 
e tomou rumo desconhecido. 

A policia está apurando os 
motivos do crime. 
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Instrução Normativa N® 38 de 7 de agosto 1970 

Determina a identificação 
e intimação de pessoas jurí- 
dicas omissas na apresenta- 
ção de declarações de rendi- 
mentos do exercício de 1.970 
(ano base 1969). 

Para efeito de imposição de 
multa, de acordo com o De- 
creto 58.400/66, será observa- 
da a seguinte orientação: 

1. —Móra sobre imposto de- 
vido quando as declara- 
ções forem apresentadas 
expontaneamente até 
30.09.70; 

2.—Multa de 50% sobre o 
imposto devido quando as 
declarações forem apre- 
sentadas dentro do pra- 
zo da intimação, agrava- 
da para 75% se o aten- 
dimento ocorrer após ês- 
se prazo; 

Prefeitura Municipal de 
imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

LeiN0 14/70 

— O Prefeito Municipal de 
Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, cidadão Renato 
Cortez Moreira, faz saber 
a todos seus habitantes que 
a Câmara Municipal deste 
Mnnicípio, aprovou e eu 
faço publicar a seguinte Lei: 

ART. Io) Fica considerada de 
utilidade pública à Escola 
Particular "CRISTO REl", 
fundada no ano de mil nove- 
centos e sessenta e cinco 
(1965), com séde nesta cidade 
à Avenida Manoel Procópio. 

ART. 25)—Revogam-se as dis- 
posições em contrário. 

Imperatriz-Ma, 22 de setem- 
bro de 1970. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

3.—[Multa de 150% sobre o im- 
posto devido, quando conju- 

gado com a ocorrência de so- 
negação se a declaração for 
apresentada no prszo da in- 
timação, agravando-se para 

225% se o atendimento ocor- 
rer após êsse prazo; 

As declarações apresenta- 
das a partir de Io de 10 de 70, 

mesmo isentas de imposto, 
pagarão as seguintes multas: 

Cr$ 50,00 se apresentadas 
até 30.10.70 

150,00 se apresentadas após 
essa data. 

Por falta da apresentação 
da declaração, estarj o con- 
tribuinte sujeito ao cancela- 

mento. ex-oficio, do Cadastro 
Geral de Contribuintes. 

Mais instruções poderão ser 
obitidas no Pôsto da Receita 
Federal em Imperatriz. 
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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. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Lei N" 15/70 

— Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, cidadão Renato Cortez Moreira, faz saber a 
todos seus habitantes que à Câmara Municipal dêste 
Município, aprovou e eu faço publicar a seguinte Lei 

ART. Io)— Fica o Chefe do Executivo de Imperatriz, do 
Estado do Maranhão, autorizado à abrir um crédito especial 
no valor de CR$ 18.000,00 (Dezoito mil cruzeiros), destina- 
das à atender as despesas com a realização de um estudo 
preliminar com vistas a elaboração de um plano de Ação 
imediata, que será ministrado pelo SERFHAU (Serviço Fe- 
deral de Habitação e [Urbanismo). 

ART. 25)— As despesas decorrentes da abertura do presen- 
te crédito especial, correrão por conta das disponibilidades 
financeiras da Prefeitura Municipal, ao corrente exercício. 

ART. 3°)—Revogam-se as disposições em contrário. 

Imperatriz - Ma, 22 de setembro de 1.970 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

lnuvernador tem 39 eleitores 

Em São Luis, um candi- 
dato a deputado estadual di- 
rigiu-se ao futuro Governa- 
dor Pedro Neiva de Santana, 
e pediu a S. Exa. uma aju- 
da em sua campanha po- 
lítica. 

—Imagina, Governador, dis- 
se êle, que até esta altura 
conto apenas com 3.000 e- 
leitores. O que fazer? 

Calmamente o Dr. Pedro 
respondeu-lhe: 
— Pois, meu amigo, você 

está em situação muito me- 
lhor que a minha. Imagina 
que até aqui só tenho 39 
eleitores .. 

39 é o número de com- 
ponentes da Assembléia Le- 
gislativa do Estado. 

BIGIR 0 FUSCA0. 
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V VERÁ QUE A PRESSA É AMIGA 

DA PERFEIÇÃO. 

O Volkswagen 1500 nasceu 
com pressa. 

Taí o motor de 52 HP 
(SAE) que não deixa a gente 
mentir. 

É motor com torque e 
potência para v. esbanjar. 

Basta pisar no acelerador 
e êle vira fera. 

Mas, uma fera com os pés 
no chão. A barra 
compensadora e a bitola mais 
larga no eixo traseiro 
asseguram estabilidade em 

qualquer estrada e em tòdas 
as curvas. Além dessa 
valentia, o Fuscão tem ainda 
muitas atrações. 

Pára-choques de uma única 
lâmina, tampa do motor 
com aletas para melhor 
refrigeração, grandes 
lanternas traseiras, capô com 
trava de segurança, e um 
interior com bancos 
anatômicos, painel e laterais 
com aplicações tipo jacarandá. 

Olhe, já falamos demais. 

O inegócio certo é v. dar uma 
che^jadinha até nossa loja 
e agíarrar o bicho à unha. 
Saia c^om êle. 

V. v\ai sentir a saúde déle. 
É mecânica Volkswagen, 

para gárantir que aquela 
pressa yá longe, por 
anos e f^nos. 

Qual 4V 0 outro apressadinho 
que pod^ garantir isso? 

isna 

Comércio de Automóveis MAGOPAR S.fl 

Rua Minas Gerais, 113 —Teleg. MAGOPAR—Fone 151/15: 

IMPERATRIZ — MARANHÃO REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

HOSPITAL SAO R AIMUN D O 

Credenciado pelo INPS e Fundo Rural 
CIRURGIA - PARTOS - CLINICA - GERAL - RAIOS X 

Laboratório do Análisos Cliaioan — Saagao — Ofcigé 

Dr. Raimundo Noleto Filho — Dra. Ruth Ferreira Ãquino Moleto — Dr. Celso íCarlos Simões 

Avenida Getulio Vargas, 1511 — Imperatriz—Maranhão 
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7 DE SETEMBRO PREFEITOS EM REUNIÃO 

(Cont. do número anterior) 

O Príncipe assumiu a direção do País com poderes 
quase ilimitados e disso deu prova quando a 21 de abril, 
reuniram-se os eleitores no edifício da praça do Comércio 
e D. Pedro mandou dispersa-los a ponta de baionetas. Su- 
focando, dessa forma, ò nacionalismo exaltado e assumindo 
pessoalmente a direção de outra revolução — a da inde- 
pendência sob a forma de império^, e êle como soberano. 

Senhor da situação, procurou organizar todos os se- 
tores do governo, desfalcado com a volta dos funcionários 
para Lisboa, determinando rigorosas economias, com redução 
até de suas próprias despesas. Estabeleceu pela primeira 
vez no País, o regime de orçamentos, evidenciando, assim, 
o desejo de acertar e trabalhar pelos interêsses da Nação. 

Acontece é que a Côrte Portuguêsa, a essa altura, 
já pensava em anular as vantagens adquiridas pelo Brasil 
a quando de sua estada entre nós e volvê-lo a categoria 
de colônia. ■ 

Decretos e mais decretos foram expedidos, . desvin- 
culando da autoridade do Príncipe, as juntas governativas 
das Províncias, suprimindo os Tribunais criado por D. João, 
redusindo-o, enfim, a simples governador do Rio de Janei- 
ro e mais duas províncias sulinas quê lhe dedicavam obedi- 
ência, e para liquidar sua pretensão o chamaram para com- 
pletar sua educação em viagens pela Europa. 

Os patriotas entraram em ação a fim de evitar a 
volta de D. Pedro e de S. Paulo grita José Bonifácio de An- 
drada e Silva, irritado com as exigências incabíveis de Por- 
tugal — palavras célebres do Patriarca da Independência— 
"Fui também o primeiro que trovejei nas alturas da Pau- 
liceía contra a períídia das Cortes Portuguesas, o primeiro 
que preguei a independência e liberdade do Brasil, mas uma 
liberdade justa e sensata debaixo das formas tutelares da 
Monarqnia Constitucional, único sistema que poderia con- 
servar unida e sólida essa peça inteiriça de arquitetura so- 
cial, desde o Prata ao Amazonas, qual a formara a 
mão do Onipotente...". 

Antonio Carlos e outros deputados protestaram con- 
tra as drásticas medidas de Lisboa, mas as Cortes não re- 
cuavam no seu intento de recolonizar o Brasil 

A situação era densa e D. Pedro parecia exitar, in- 
clinado mesmo a embarcar para Portugal. Entretanto, os 
brasileiros, não perderam tempo e iniciaram um movimento 
monstro para conseguir com que o Príncipe não obedeces- 
se as ordens recebidas e ficasse no Brasil. Das províncias 
chegaram representações populares. A de 8âo Paulo foi re- 
digida por José Bonifácio. No Rio de Janeiro a mensagem 
no Senado da Câmara obteve em poucas horas 8.000 assi- 
naturas e, emocionado, o Príncipe autorizou a José Cle- 
mente que declarasse ao povo que ficaria no Brasil. 

José Bonifácio foi chamado para integrar o nôvo Mi- 
nistério, assumindo a pasta do Reino e dos Negócios Exte- 
riores e, auxiliado por D. Leopoldina conseguiu a simpatia 
do Príncipe, que viu nêle não só um colaborador, mas um 
orientador seguro. 

Um dos primeiros atos do Patriarca da Indepedên- 
cia, foi convocar um Conselho de procuradores de todas as 
Províncias, só sendo atendido pelas do Rio, S. Paulo, Minas 
e Rio Grande do Sul. As demais não deram a mínima a- 
tençâo, porque obedientes a Portugal, mas os dissídios en- 
tre nacionais e portugueses se repetiam de norte a sul, for- 
mando um verdadeiro elo de pensamento, qual o da Inde- 
pendência. 

D. Pedro, orientado por José Bonifácio construía 
diuturnamente o edifício da separação, baixando decretos 
que feriam os iuterêses de Portugal o até mesmo desafia- 
va, como o que dizia que nenhuma lei das Cortes Portu- 
guesas poderia ser executada no País sem o "CUMPRA-SE" 
do Regente e outro que declarava inimigas todas as tropas 
do Reino que tentasse desembarcar no Brasii, aproximava- 
se o desfeixo final. 

Em Agosto de 1822, o Príncipe lançou um manifesto 
à Nação," favorável a sua independência e, em seguida, pe- 
diu às Nações estrangeiras que estabelecessem relações di- 
plomáticas com o Brasil. 

Portugal ao tomar conhecimento da afronta do Prín- 
cipe, nomeou nova regência e ordenou que êle voltasse ime- 
diatamente a Lisboa, sob pena de perda dos seus direitos. 

(Cont. no próximo número) 

LOJAS VíANA 

— 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 

78 prefeitos maranhense 
estiveram reunidos na Capi- 
tal, sob os auspícios do DAM. 
Na oportunidade foram re- 
cebidos pelo Governador 
Antonio Dino a quem en- 

tregaram um memorial con- 
tendo as reinvindicações das 
cidades ali representada, que 
serão objeto de estudos por 
uma comissão especial es- 
colhida pela SUDEMA. 

Dr. Carlos delaet A. Braga 

Ginecologia e Obstetrí- 
cia- Prevenção do Cân- 

cer Ginecológico 

Hospital São Vicente de Paula 
Consultório Zona 1 Lote 03 
Horário 17 ás 19 hora 
TA6UATINGA - BRASÍLIA DF) 

PARA NÃO BOTAR O 

CAMINHÃO ADIANTE DOS BOIS, 

PONHA OS BOIS EM 

CIMA DE UM MERCEDES BENZ. 

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. 

£ 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. 

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 oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR - li — Fone 278 — Imperatriz — Ma. 

CGC .06 - 146 .- 245 — insc. EsL . 142 / 053.006 
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Duas estórias 

Motorista dirigia aos beijos 

No dia 23 passado, cerca 
das 17,30 horas, moradores e 
transeuntes do trecho entre 
o antigo SESP e a Praça da 
Metereologia assistiam estar- 
recidos a passagem do ôni- 
bus "São Francisco" que fa- 
zia verdadeiros zigue-zagues 
na via pública. 

Não se tratava de defeito 
mecânico; era a pura irres- 
ponsabilidade que dirigia o 
ônibus. O motorista vinha 
com uma das mãos na dire- 
ção e com a outra prendia 
em seus lábios o rosto de 
uma mulher que se debruça- 
va sôbre êle, pelas costas. 
Ela de pé e ele, naturalmente, 
sentado na cadeira de mo- 
torista. 

Sabemos que esta é mais 
uma denúncia que não sur- 
tirá efeito; que, como as de- 
mais, não provocará nem ao 

menos uma suspensão do mo- 
torista. E os abusos continua- 
rão com certeza. 

Em todo caso... fica o re- 
gistro. 

^preéidenie 

em jALiamira 

Através do noticiário de 
uma emissora de rádio da 
Guanabara colhemos que no 
próximo dia 10 de outubro 
estará em Altamira para o 
início ali dos trabalhos da 
Transamazônica S. Exa. o 
Presidente Emílio Garrastazu 
Médici. Daquela cidade o 
Chefe do Governo viajará 
para Rio Branco para fiscali- 
zar as obras da Acre-Cuiabà. 

RUTH E REGIS CANDIDATOS 

(sem pé nem cabeça) 

KALAN ELEUTEROS 

O nome dele era Brasil, Epaminondas Patrício Brasil. Não era 
só Patrício de nome. Era Patrício, Patrício mesmo. E patriota também. 
No carro dêle tinha aquele plástico que êle pregara com todo cuidado. 

Tinha, também a Sheila (não no carro). De nome nem tanto na- 
cionalista, mas cujos átributos físicos desmentiam redondamente aquelas 
primeiras impressões estrangeiras causadas pelo atributo onomástico. Era 
uma morena brasileiríssima. A famosa nega cantada pelo Simonal, só 
que não era chamada Teresa. Filha legítima do patropl abençoado por Deus. 

Pois bem. o Brasil e a Te..., quer dizer, a Sheila se gostavam. 
Ou melhor, êle era gamadfto e ela topava o papo. Mas ultimamente, ela 
vinha tratando êle com um ar meio desenxabido. O que de maneira ne- 
nhuma se coadunava com suas formas, tão bem enxabidas (?). 

Mas o negócio ia indo. Ela gostava 'da companhia dêle e éle 
deliciava-se com a dela que não considerava tão remota, assim a idéia 
de meter no negócio um padre ou um juiz, ou os dois juntos. 

Deixa que eu já ia me esquecendo do seu Rogério. Para êle o 
Brasil era um idolo. Adarava o rapaz (êsse adorava ficou meio afres.,, 
quer dizer, piegas, mas era aSsim que a mulher dêle e a própria Sheila 
diziam). Tomava-o como exemplo de homem honesto, trabalhador e pro- 
bo (.êle não entendia bem essa palavra mas ouviu o padre dizer uma vez 
e achava qne era um elogio supremo, Toda vêz que falava do Brazil, 
questão de dizer que êle era probo). Eram grandes amigos. Batiam lon- 
gos papos, ocasião em que o velho tinha oportunidade de admirar e lou- 
var de corpo presente a experiência do rapaz que, apesar de tão novo 
estava realizado na vida. Para ele, o maior presente que poderia àar ao 
môço era a mão de sua Sheila. Eu já disse que ele era pai dela? Pois é. 

Mas o velho não queria dar por dar. Queria que houvesse amor. 
"Benquerença mútua" (como ele dizia) para que os dois se sentissem 
realizados. Era com um olhar comprido e meloso que ficava, de longe, 
urubuservando o idílío dos dois. 

E foi ele o primeiro a notar o desenxabimento da Sheila. A 
principio pensou que fosse passageiro, mas como se agravasse,, resolveu 
tomar uma atitude. Gostuva dos dois e não queria que nenhum vièsse so- 
frer uma deeação dolorosa mais tarde, Chegou pra ela e, depois de um 
breve exórdio para desfazer constrangimentos, foi entrando no assunto. 

—Minha fiiha, Eu noto que você está meio indiferente com o 
Brasil, ele é um bom rapaz e você tem condição de faze-lo feliz. Mas. fa- 
zer querendo. Se você o ama, se resolva de uma vez. Eale claro com 
ele. Quero a felicidade dos dois, juntos ou não. se você não gosta dele, 
não o iluda. 

E foi buscar inspiração no carro do rapaz para, solenemente, 
por fim ao assunto. 

—Voce não pede fazer isso com o Brasil  
E encerrou com aquelas três palavrinhas lapidares que vocês 

pensaram que eu ia escrever. 
— o — 

E depois vem a história daquele cara, forte pra burro, que tinha 
a mania de ser arruaceiro. E era mesmo. 

Entrava no bar, bebia, ou melhor, enchia a cara, se entendia, 
saia sem pagar. E se o dono do 'bar fosse reclamar, era aquele rififi. 
Dava no guarda, quebrava cadeira, mesa, botava todo mundo pra fora e 
ficava na porta chamando quem fosse homem para brigar 

Eu Já ia me esquecendo de identificar o cara. Inda mais ago- 
ra que até pra dar bom dia é preciso anunciar o número do PF, O no- 
me dele era Épitácio Andrade Pais, Não tinha CPF (nem renda anual — 
tinha dificit anual), Pois bem era o Pais. Todo mundo só chamava de Pais, 

Um dia quando ele estava alto, começou um banzé numa espe- 
lanca, Um guarda que ia passando, deu voz de prisão Êle baixou o 
sarraío, Avisaram pro delegado e ele mandou o [reforço. Ü Pais deu 
conta do refôrço.| 

Chega outro pra avisar 
— Séu delegado, o Pais está desarrumando com os guardas que 

não consegue traze-lo. 
Mais reforço. 
Nôvo aviso, o Pais tinha dado conta, também. Niagém conseguia 

segurar o peste. 
O delegado então engrossou.—Não è possível. [Agora vou |eu 

mesmo. 
Pegou o carro e foi. No pára-brisa tinha também aqueles plásti- 

cos cívicos, aos quais deu uma olhada de relance. 
Chegou, viu, mas não venceu. Se convenceu. Via que não ia 

dar conta mesmo do cara. E se consolou: 
—É, não adianta, ,nào. Nfnguèm... 
Essa vocess também já manjaram. Éu também não vou escre- 

ver o que vocês pensavam, tá? 

Profunda transfomação vem 
sendo introduzida no panorama 
político municipal quando ago- 
ra já são dois os candidatos lo- 
cais à Assembléia Legislativa. 

A ARENA lançou o nome do 
médico Antonio Regis. tendo 
êste seguido para São Luiz on- 
de tratará do registro. 

O MDB por sua vêz,"surpre- 
endentemente a esta altura, tam- 
bém saiu com a sua candida: 
a medica Ruth Aquino Noleto, 
que antes declinara do convite 
por ser conterrânea e parente 
do então candidato da ARENA, 
Dr. Agostinho Noleto, a quem 
pretendia ajudar nas eleições. 

Substituído que foi Agostinho, 
Ruth aceitou o lançamento do 
seu nome e também já enca- 
minhou a São Luiz tôda a do- 
cumentação exigida. 

Ramo ás ornas 
Já os partidos políticos soli- 

citaram os registros de seus 
candidatos à Câmara Municipal. 
Houve em ambas as agremiações 
a ocorrência de desistência de 
candidatos e o aparecimento de 
outros. 

Começará agora a batalha das 
impugnações. 

♦ * * 
Comenta-se em São Luis que 

a direção estadual da ARENA 

não encara com simpatia a 
substituição de Agostinho por 
candidato local, vêz que o re- 
duto já está designado para a- 
pôio a outros nomes, caso de 
Carolina, por exemplo, onde na 
área de influência de Agostinho 
já foi lançado Luis Rocha. 

* * * 
Curiosa aliás a situação em 

Carolina onde também Orlando 
Medeiros está na luta pelos vo- 
tos. Orlando pertence à área da 
Arena rebelde a Sarney. E en- 
tre os dois arenistas vai surgir 
a oposicionista Dra. Ruth No- 
leto, corolinense nata, de tra- 
dicional família, e esposa de 
outro médico carolinense; o Dr. 
Raymundo Noleto Filho, pro- 
prietário do Hospital São Ray- 
mundo em Imperatriz. 

* ♦ * 
"Quem tem ôlho fundo cho- 

ra cedo"; daí porque Venceslau 
Brito juntou sua papelada e pe- 
diu logo o registro de sua can- 
didatura, alegando que o Dire- 
tório Municipal de seu partido 
não o faria. Venceslau pediu 
também o registro de Cicero 
Modesto. 

* * * 
O candidato José Rodrigues 

não disputará a eleição. Gra- 
vemente enfermo, seguiu para 

ESPORTE 

Clássico vovô teve Vencedor 
Foi realizado domingo passado o 

sensacional clássico RENNER x "IM- 
PERATRIZ, que teve como vence- 
dor o poderoso eequadrão do 
RENNER que mesmo perdendo por 
3x1 não desanimou e foi em frente 
com muito espírito, garra e amor á 
camisa, virando o marcador para 
4x3 a seu favor. 

Com esta reviravolta sensacional 
do RENNER sôbre o IMPERATRIZ 
já no final do espetáculo, a torcida 
invadiu o campo carregando os joga- 
dore do RENNER nos braços e gri- 
tando "Ninguém consegue parar êste 
Leão. 

Tio Patinhas Agride Waldir 
Quando terminou o jogo, o garoto 

WALDIR, ponta direita do RENNER, 
vibrava com a sensacional vitória de 
seu time, e ao sair de campo . foi 
agredido violentamente pelo lateral 
direito do Imperatriz, TIO PATI- 
NHAS, Se o Nelson não tivessè en- 
trado no meio e tirado seu compa- 
nheiro das garras do"PATO," a coisa 
tinha engrossado. Agora eu pergun- 
to: é bonito isso? 

0 Gol que Pelé ainda não fez 

É sonho de Pelé, marcar um gol 
da linha divisória do gramado, 
sonho êste, que ainda não foi reali- 
zo.Mas aqui no transcorrer do clássico 
RENNER x IMPERATRIZ, Augusto 
Moreira (Bicó), fê-lo de maneira es- 
petacular chutando a bola do circulo 
central e colocando-a no fundo das 

malhas Imperatrizenses o goleiro 
pulou mas nada pôde fazer, senão, 
panhá-la no fundo das rêdes. 

Quem ri por último ri melhor 
Até aos 15 minutos do 2o tempo 

a torcida do IMPERATRIZ vibrava 
com a vitoria parcial de 3x1 sobre 
o RENNER. Não lembravam êles 
que ainda restavam 30 minutos para 
saberem quem seria o vencedor e 
e que um time perigoso como o 
REN N R não se pode contar vitoria 
com uma pequena diferencia de gols, 
no inicio do 2o tempo. Certo que 
quando o RENNER se lembrou 
que estava perdendo de 3x1, foi 
em frende e fez trez gols relâmpa- 
go vencendo assim por 4x3. 

A Torcida do Renner saiu dizendo; 
'Quem ri por último ri melhor e que 
alegria de pobre dura pouco"; 

Avante Imperatriz 
A derrota do Imperatriz não é mo- 

tivo para a sua diretoria esmorecer, 
pois, foi um vitoria suada do Renner 
e mesmo assim, o plantei do Impe- 
ratriz é o melhor da cidade: "em 
frente meninos!" 

Brasília sem deixar pronta a 
documentação para registro. 

♦ * * 
José Mário gostou e vai vol- 

tar a Imperatriz na sua cam- 
panha para conseguir lugar na 
Câmara dos Deputados. Presen- 
temente está em Brasília, inclu- 
sive tratando da liberação do 

Fundo de Participação destina- 
do a Imperatriz. A Jjuventude e 
o arrojo dêsse candidato têm 
contribuído bastante para o lar- 

gamente de sua área de in- 
fluência política. Como verea- 
dor oposicionista, em São Luis, 
está constaniemente em evidên- 
cia pelas atitudes tomadas na- 
quêle parlamento. 

* * * 
Sabe-se que um grupo de al- 

tos comerciantes e industrias 
locais estêve reunido formando 
um comitê de apoio ao candi-r 
dato João Castelo, ex-diretor 
do BASA. 

A chegada dêsse candidato a 
Imperatriz, adiada para hoje, 
deverá revestir-se de grande 
aparato eleitoral. 

O segundo candidato em or- 
dem de votação na eleição pas- 
sada para a Câmara de verea- 
dores, o Dr. José Avelino de 
Carvalho, da ARENA, desistiu 
de sua candidatura à reeleição. 
— No MDB também verificour- 
ce a desistência de um antigo 
vereador: o sr. Moacir Lopes. 

Fundo de Participação 

Auditoria pela li- 

beração 

Informam de Brasília que o 
advogado José Mário, can- 

didato a deputado federal 
pelo Maranhão, está esfor- 

çando-se junto ao TCU para 
a liberação do Fundo de Par- 

ticipação destinado a Impe- 
ratriz. Dizem as fontes de 

informações que a Ia. Au- 
ditoria do TCU já opinou 
pelo pagamento da verba. 

O exôdo de nordestinos 

Já se sente no interior do 
Maranhão o verdadeiro êxo- 
do de lavradores, especial- 

Para Vereador 

M. D. B. 

FREITAS 

mente de nordestinos, rumo 
à Transamazônica. 
Constam inclusive que em 
Bacabal já existe um núcleo 
de recrutamento e prepara- 
ção de trabalhadores que se 
deslocarão para a Amazônia. 

A insegurança do lavra- 
dor que sempre se vê es- 
corraçado das terras que 
cultiva é um dos fatores pre- 

ponderantes para êsse des- 
locamento de homens, com 
os evidentes prejuizos para 
a nossa agricultura. 

Oxalá o Govêrno Fede- 
ral, que encara com serie- 
dade a ocorrência dêsses 
problemas, ponha em práti- 

ca os recursos que permitam 
o desenvolvimento da Ama- 
zônia^sem o empobrecimento 
do nordeste. 


