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CAMPUS JA' TEM DIRETOR 

Na qualidade de Diretor do 
Campus Avançado de Impera- 
triz, chegou a esta cidade dia 
12 passado o Eng0. Júlio Cé- 
sar Stenghel Rispoli, da Uni- 
versidade federal do Paraná. 
Sua missão será a de prepa- 
rar as instalações do "CA", 
provisoriamente no prédio do 
antigo Posto do Estado, na es- 
quina das ruas Simplicio Mo- 
reira e Luis Domingues, que 
vero sendo adaptado. Já o Prof. 
Stenghel toma providências 
para a compra de móveis e 
utensílios imprescindíveis não 
só ao escritório do Campus 
como também à parte resi- 
dencial destinada a mestres 
e estagiários que na depên- 
cia mesmo dessas instalações 
deverão chegar a Imperatriz 
até meados do mês vindouro, 
época em princípio acertada 
para a inauguração oficial do 
"CA". 

Falando à reportagem d' 

O PROGRESSO afirmou o Programadas essas atividades, 
Prof. Stenghel que: a filosofia os problemas que demandem 
do Campus Avançado de Im-solução mais urgente passa- 
peratriz, como a dos demais 
já instalados é a de apoio ao 
desenvolvimento da micro-re- 
gião em que se situa. O Cam- 
pus recebe o apoio logístico 
do Projeto Rondon e presta- 
rá a sua ajuda à interioriza- 
ção do progresso através de 
estudos e prestação de servi- 
ços, especialmente no setor 
da técnica, incluída nisso a 
a formação da mão de obra 

râo a ser recionalmente en- 
frentados, para o que neces- 
sitará o Campus, inclusive, co- 
laboração dos líderes das 
classes empresariais aos qua- 
is compete, na medida do pos- 
sível, propiciar à construção 
da obras do Campus e a suas 
equipes a solidariedade ne- 
cessária à solidificação da 
primeira e ao entrosamento 
entre equipes e comunidade especializada e a implantação 0 meihor êxito ^ ob. 

de melhoramentos que as pes-f.r H "pa», 
quisas feitas indicaram neces- 
sários. 

jetivos do "CA 
Finalizando, esclareceu o 

Como primeiro passo, as noss9 entrevistado que está 
equipes que se revesarão na ProyiJ®1?4 ^an^0 a r

-
emepsa a0 

micro-região de Imperatrizes-|^Iini8tério do Interior da do- 
tarão encarregadas da coleta cumentaÇâo referente à área 
de dados em geral que íacüi- doada pelo município, para 
tara à Universidade Federalque assim sejam aceleradas 
do Paraná a programação de as obras programadas do Cam- 
seus trabalhos neste setor, pus local. 

Divisas fazem confusão 

Consta que a controvérsia 
a respeito das fronteiras Pa- 
rá-Maranhão comeca a criar 
problemas às autoridades de 
ambos os Estados. A delega- 
cia de polícia de Imperatriz 
foi solicitada a interferir con- 
tra a ação de topógrafos vin- 
dos do Pará para a demar- 
cação de terras supostamen- 
te no Maranhão; mas encon- 
tra dificuldades no encami- 
nhamento do problema à au- 
toridade judiciária justamen- 
te pela indefinição desses li- 
mites na região beira rio. 

Oficialmente, a extrema 

maranhense no norte parte 
da foz do ribeirão Jacunda- 
zinho e segue dali em linha 
reta até o Gurupi. Ocorre 
que o próprio Maranhão a- 
ceita essa divisa pelo rio I- 

tinga, tanto que toda a faixa 
de terra entre êste e aquele 

rios é ocupada por vilas e 
cidade paraenses. Os própri- 

os postos de arrecadação de 
ambos os Estados respeitam 
o Itinga como linha divisó- 
ria. Parte, assim, daí toda a 

confusão que se estende-as 
margens do Tocantins. 

A PRAIA E A POLICIA 

A respeito da alegada fal- 
ta de policiamento domingo 
em nossas praias informa-nos 
o delegado de polícia que a 

reclamação maior se prende 
justamente a uma praia fora 

de sua jurisdicação pois que 
situada do outro lado do ca- 

nal principal do rio, tanto 
assim que é conhecida por 

todos como Praia de Goiás. 
Informou entretanto que 

passará a polícia a fiscali- 

zar os portos para evitar o 
embarque de bêbados e de 
pessoas armadas, ocorrênci- 
as que se tornam comuns e 

já deram origens a brigas 
naqueles locais de recreação. 

Os bêbados, por sua vez, 
podem oferecer perigo às 

embarcações, além do pró- 
prio risco de vida num eventu 

al naufrágio provocado pela 
irresponsabilidade ou mes- 
mo pela fatalidade. 

TRANSITO: 

Noticia não agrada 

O Imparcial da capital do 
Estado, que diàriamente cir- 
cula em Imperatriz destacou 
nota de seu enviado especi- 
al criticando o Trânsito local. 

A notícia não agradou, tan- 
to que fonte ligado àquele 
serviço nesta cidade comen- 
tou que o Transito não fun- 
ciuna era Imperatriz única- 
mente pela falta de apôio de 
que o DETRAM carece para 
a implantação de seu depar- 
tamento no município. - O 
DETRAM recebeu da dele- 
gacia local planta da cidade 
e sugestões a respeito dessa 
implantação. Não teria, toda- 
via, encontrado o apôio lo- 
csl, nem mesmo atravé de 
convênio que também teriam 
sido aventados. 

ULTIMA HORA 

A seção de papelaria da Tipografia Vio- 
leta, acaba de receber èstencil p/mimeografo, 
livro de ponto, livro de protocolo, papel ve- 
getal e cartolina Guache. 

AVISO AOS NOIVOS:—Recebemos também, 
o que de melhor em matéria de convites pa- 
ra casamentos, coquetéis e festas. Mas, é uma 
coisa!... Só visto. 

EM IMPERATRIZ: 

LIA. promove micro- 

Quatro importantes missões trouxe- 
ram a Imperatriz o Prof.ADER ALDO 
DOS SANTOS ALVES, Assessor de 
de Educação da Legião Brasileira de 
Assistência, Delegado de Administra- 
ção Estadual da CNEC, Represen- 
tante da Coordenação Estadual do 
MOBRAL e Delegado do CESEM 
(Centro Social Evangélico Maranhen- 
se). 

Ouvido pela reportagem a respei- 
to do desenvolvimento dessas mis- 
sões, declarou-nos o Prof. Aderaldo: 
— Como enviado da LBA vim pre- 
sidir ao 5o encontro micro-regional 
de integração, na cidade-polo Impe- 
ratriz, da Legião e Obras Sociais e 
Governamentais, com a participação 
prevista de sacerdotes de todas as 
paróquias da Preiasia de Cérolina e 
de pastoresíevangélicos de Carolina, 
P. Franco, Impera Tiz, Estreito, João 
Lisboa, Ama^ante do Maranhão e 
respectivos distritos. 

Meu trabalho nesse campo é feito 
conjuntamente com as professoras 
Irene Amorim, Chefe da Divisão de 
Educação para o Trabalho da LBA, 
e Raimunda Ribeiro Lima, Coorde- 
nadora da mesma Divisão 

O objetivo do encontro é o de in- 
tegrar Prefeituras da micro-reg ão e 
outros organismos governamentais e 
paraestatals—principalmente a A- 
CAR-Ma - e obras sociais ao pro- 
grama de assistência legionárii na 
região, com vistas ao Programa de 
Desenvolvimento Integrado que se 
faz mister com a implantação do 
Campus Universitário de Imperatriz. 

Sob a coordenação direta da Pre- 
lazia de Carolina, mediante convênio 

de cooperação financeira, nesta mi- 
cro-região, em primeira etapa, dois 
planos pilotos, um sediado em Impe- 
ratriz e outro em Amarante, os quais 
funcionarão à semelhança de labo- 
ratórios experimeniais de atividades 
educativas orientadas para o trabalho 

CNEC — L \BORATORIO PA 

RA O BERNARDO SAYÃO 

— Como enviado de adminltração'da 
CNEC, prosseguiu o entrevistado to- 
mei pa- ^e recentemente no encontro 
de a ninistradores estaduais da 
Campanha, em Fortaleza-Ce. Desse 
encontro surgiu a decisão de inova- 
ções imediata no campo do trabalho 
da CNEC, entre êles a criação dos 
Centros Cívicos em nossos colégios 
em todo o Brasil. Também poremos 
em prática experiências básicas na 
reformulação do ensino 

Em termos cenecistas, a melhor 
notícia para os nossos colégios sedi- 
ados em Imperatriz é a de que o Gi- 
násio Bernardo Sayão foi distinguido 
com um dos dois únicos laboratórios 
de ciências doados ao Maranhão pe- 
lo MEC E caso o mesmo Ginásio e 
o Curso Comercial Gonçalves Dias. 
disponham de sala próprias, cada um 
deles recebera uma biblioteca. 

Á Campanha Nacional de Esco- 
las da Comunidade completará no 
próximo dia 29 o seú 29° aniversá- 
rio. Ao ensejo, realizaremos o pri- 
meiro campeonato nacional inter-co- 
legiaí de Futebol de Salão e o Con- 
curso da mais bela cenecista mara- 
nhense — imperatriz sei-á uma das 
cidades chaves na disputa do campe- 

continuação na 4ã página 

Informa-nos o Sr. Augus- 
to Cortez Moreira, agente da 
VASP nesta cidade que co- 
municado oficial da Com- 
panhia dá conta de que tão 
logo a GOMARA homologue 
a pista de pouso atual para 

a descida do avião SAMU- 
RAI êsse moderno aperelho 
substituirá em nosso campo 
aos velhos DC. 3 atualmen- 
te em operação na linha. 
Novos horários serão igual- 
mente adotados pela VASP. 

LENTA A RECUPERAÇÃO DAS RUAS 

Desenrola-se morosamente 
0 trabalho de recuperação do 
asfalto das nossas principais 
vias públicas. Por outro lado, 
a teimosia e incompreensão de 
muitos motoristas que insis- 
tem em passar pelos trechos 
interditados vem dificultando 
e até tornando inútil êsse tra- 
balho. 

1 A noite, principalmente, as 

barreiras colocadas pelos o- 
perarios são removidas por 
motoristas que não concor- 
dam em fazer o contorno do 

quarteirão onde se desenro- 
lam os trabalhos, danificando 

muitas vezes tudo o que foi 
feito no dia. A continuar as- 
sim, quando a recuperação 
chegar ao centro da cidade já 

o asfalto estará novamente 
reclamando reparos no En- 
troncamento. 

A propósito, vale ainda cha- 

ma a atenção da Prefeitura 
para as valas existentes em 

esquinas de ruas centrais que 
oferecem dificuldades e até 
perigo aos veículos em trân- 
sito. 

CONCURSO LITERÁRIO COM O TEMA 

"Sesquicentenário da Independência," 

SERÁ LANÇADO PELO ROTARY CLUB DE IMPERATRIZ, ENTRE OS ESTUDANTES LOCAIS COM 

PRÊMIOS AOS PRIMEIROS COLOCADOS. (ildS DETALHES SERÃO DIVULGADOS EM HDSSfl PRÓXIMA EDIÇÃO). 
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(QUE QUERES QUE TE FAQfl?) 

por J. SAiVTIS 

No Brasil a Instituição do 
Juri foi estabelecida pela Lei 
de 18 de junho de 1822, pou- 
cos mêses antes, portanto, da 
Independência, porem somen- 
te para julgar os crimes de 
imprensa. A principio, sua ma- 
nutenção foi difícil, porém em 
1871 alcançou o apogeu pelo 
alargamento de sua compe- 
tência, que não foi alterada 
com a democrática Constitu- 
ição Federal de J.891. Nêste 
século, porém, começa o Júri 
a sofrer restrições com o apa- 
recimento de várias leis, vi- 
sando a prejudica-lo, sendo a 
maior de todas a de n0 167, 
promulgada em 1938 reduzin- 
do a sua ação ao julgamento 
somente de alguns crimes. 

O Decreto Lei de 3 de ou- 
tubro de 1941, criando o Có- 
digo de Processo Penal, sus- 
tentou aquela competência. 
Todavia, a Lei n0263, de 23 
de fevereiro de 1948, fixou co- 
me competência do Tribunal 
do Júri sóraente os crimes 
consumados ou tentados, co- 
minados pelo Código Penal, 
nos art. 121 (homicídio dolo- 
so i; 122 (in luzimento a suicí- 
dio]; 123 (infanticidio); 124 a 
127 (aborto criminoso). uO jú- 
ri é o m lhor abrigo da ino- 
cência e o mais seguro meio 
de punir o crime". 

Servir ao Júri é servir a 
própria democracia, porque 
o Júri é uma garantia do p - 
vo contra a ditadura do Juizo 
criminal, que põe na', mãos de 
uma só pessoa, nem sempre 

isenta de paixões, a existên- 
cia do seu semelhante. 

Ainda são notáveis as pala- 
vras de PEDRO LESSA, já no 
fim da viaa, depois de ter sido 
adv gado, professor de Direi- 
to e Ministro do Supremo, 
afirmado que se um dia tives- 
se a infelicidade de cometer 
um crime, queria ser julgado 
pelo Júri popular porque era 
o tribunal que poderia fazer- 
Ihe verdadeira Justiça. Por 
outro lado, RUI BARBOSA 
disse não conhecer duas 
grandezas tão vizinhas pela 
sua altitude, tão semelhantes 
pelas suas lições, tão parale- 
las na sua eternidade, como 
estas: a JUSTIÇA e a MORTE. 
Ambas tristes e necessárias, 
ambas suaves e terríveis, são 
como dois cirios de névoa e 
de luz que se contemplam nas 

| alturas imaculadas do hori- 
! zonte". 

A balança, símbolo da Jus- 
tiça, se inclina não pelos gos- 
tos ou pela fantasia — "escre- 
ve Benjamim Cardozo" — mas 
pela razão. 

No Tribunal do Júri, ao fi- 
nal da acusação e da Defesa, 
haverá para os jurados, dois 
caminhos, todos dois abertos, 
embora conduzindo a fins di- 
ferentes. A encruzilhada no 
caminho não foi neutralizada, 
para o viajante, por uma bar- 
reira atravessada numa das 
rotas com o título "TRÂNSI- 
TO IMPEDIDO". Devera os ju- 
rados, cada um de per si, re- 
unir todas as faculdades ínte- 

O VIL   Óleos Vegetais Imperqtriz 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 - 14- Fone 278—Impera Ir iz—ftfla. 

C G.C. 06 -146 • 245 - Insc. Est. 142 053.006 

lectuais, armando-se de cora- 
gem e adiantarem na direção 
de um caminho ou de outro, 
rogando que estejam avan- 
çando não para uma embos- 
cada, para um pântano ou pa- 
ra a eecuridão, mas em segu 
rança, em espaço livre e ilu- 
minado." Ora, "nas soledades 
da consciência é que se rea- 
lizam os mais formosos mis- 
térios do homem," disse La- 
cordaire. Pela consciência es- 
tamos mais próximos de Deus. 

Nesses momentos de angús- 
tias, irresistivelmemte eleve- 
mos ao Supremo Juiz a nos- 
sa humilde rogação. Ao Juiz 
perfeito e exato, que julga e 
testemunha, a um tempo, o 
menor dos nossos atos ou pen- 
samentos, lembremos a nessa 
fragilidade, as nossas limita- 
ções; impetremos ajuda; em 
tais instantes dramáticos, em 
que o espírito permanece em 
perplexidade, quando ansiar- 

mos, — suba do nosso cora- 
ção a súplica daquêle homem 
da estrada de Jerico, o qual, 
levado à presença do Divino 
Mestre, ao ser por Este i ter- 
rogado (QUE QUERES QU. 
TE FAÇA?), respondeu:— S- - 
NKO, QUE ÉU VEJA! 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

ARMAZÉM PARA ARROZ 

Aluga-se um Armazém com capacidade de 

10,000 sacos, otimo prêço, informações nesta Ti- 

pográfia. 

Farmacia dos Bons Remedios 

O "Francisqui nho" 

Agradece a sua visita mesmo sem compromisso. 

AS SUAS ORDENS, aberta das 7 horas até as 22 horas. 
Aplicações Grátis. Não esqueçam, fica na 

Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, n0 933 — Fone: 476 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 

■r-m 

PM IMPERATRIZ 

trazem 

conforlo 

* Geladeiras ■ 

♦Televisores 

• Fogões 

♦ Rádios 
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«■ Bicicletas 
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Etc. Etc. 
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PREfElíURll H1IIIICIPJ1L OEIIMÍRIZ 

LEI MUNICIPAL 

N. 13/72... 

— O Prefeito Municipal de 
Imperatriz, Estado do Mara- 
nhão, cidadão RENATO COR- 
TEZ MOREIRA, faz saber a 
todos seus habitantes que a 
Câmara de Vereadores deste 
Município aprovou e eu faço 
publicar a presente Lei. 
Art. 19)— Fica DOADO ao MI- 
NISTÉRIO DO INTERIOR tôda 
faixa em uso do atual Aero- 
porto, para instalação do 
"CAMPUS UNIVERSITÁRIOS 
DE IMPERATRIZ". 
§ Io)— Ficando reservado ao 
Patrimônio Municipal a faixa 
de terras do Aeroporto, entre 
às ruas BOM FUTURO e TRA- 
VESSA URBANO SANTOS. 
§ 29)— A Doação que refere 
o art. Io, e sem prejuízo da 
continuação das ruas exis- 
tentes na referida área. 
Art. 29)— A ocupação por par- 
te do Ministério do Interior 
da faixa do atual Aeroporto, 
só se procederá quando de 
funcionamento normal do no- 
vo Aeroporto em construção. 
Art. 39)— Revogam-se as dis- 
posições em contrário, esta 
Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação. 
PÜBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

Gabinete do Prefeito Muni- 
cipal de Imperatriz, Estado 
do Maranhão, em 06 de julho 
de 1.972. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municip-1 

Serviços Gráfico e Carimbos é com o 

Tll 

EDITAL DE PRAÇA 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito 
da 1^ Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Mara- 
nhão, na forma da lei, etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que, no dia 8 de 
agosto vindouro, às 10 horas, na sala das audiências deste 
Juízo, Des. Tácito Caldas, à Trav. Urbano Santos, desta ci- 
dade, sob a presidência deste Juizo e pregão do Porteiro 
dos Auditórios, serão levados a venda e arrematação os 
bens penhorados a RAIMUNDO GOMES DA SILVA, na açáo 
executiva que lhe move o BANCO DO BRASIL S/A, Agên- 
cia de Imperatriz, a quem mais der e maior lance oferecer 
acima da avaliaçço de Cr$ 23.000,00 (vinte e dois mil cruzei- 
ros) o seguinte bem: uma gleba de terras com 1.000 hec- 
tares, dentro de uma gleba maior de 5.582,50 hectares, no 
lugar denominado Varjão, município de João Lisbao, trans- 
crita sob n0 4 821, às fls. 23 do Livro 3 - E do C.R I. desta 
comarca, com 200 tarefas de capim e uma parte de cerca 
de arame em mal estado de conservação. Quem, pois, dito 
bem quizer arrematar, poderá, no dia, hora e lugar acima 
referido, com dinheiro à vista, ou sinal de 20% (vinte por 
cento), devendo neste caso integralizar o seu lance den- 
tro de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de perder o si- 
nal dado. E, para os devidos fins de direito, mando passar 
o presente edital, que será afixa no lugar de costume e 
publicado no semanário "O Progresso" desta cidade. Dado 
e passado nesta cidade de Imperatriz, aos onze dias do mês 
de julho de mil novicentos e setenta e dois. Eu, Rosseny 
da Costa Marinho Escrivão, datilografei e subscrevi. 

(Dr. José de Ribamar Fiquene) 

Juiz de Direito da Ia Vara 

Parabéns Imperatriz! 

O ESRirÓaiO rílíl > ONTÁBILSV > J ÜO. à rrav. Rom 
Jesus, 99 (Frente à Prefeitura Municipal), acaba de receber a famo- 
sa opiadora Eletrostática, das mais modernas de íabricaçSo Japo- 
neza, assim como a moderna máquina de Plastificaçâo, para atender 
aos mais exigentes clientes. 

Reproduz em preto e branco qualquer original indepente dè 
forma, páginas de livros, revistas, cartões, fatograíias, objetos, etc, 
de cores diversas. Produz matrizes de papel para Off Set. 

Capacidade 30 cópias por minuto Vá correndo tirar fotocópias 
de seus documentos e plastifique-os, protegendo-os contra o desgas- 
te naturai de uso. 

Iraperatri7.(Ma), 21 de Junho de 1.972 
(ESCRITÓRIO TâCtICO ONTÁBIL SÃO JOÃO 

Imperatriz rece- 

be D. Pedro 

A fim de participarem das so- 
lenidades cívicas que marcaram 
a passagem dos restos mortais 
do Proclamador da Independên- 
cia do Brasil por São Luis, dia 
13, seguiram para aquela capital 
o prefeito Renato Moreira, o ve- 
reador Freitas Filho, repreesen- 
tando a Câmara Municipal, o 
Sr. Itapoan Martins, Secretário 
Municipal de Educação e o Sr. 
Moacir Campos Milhomem, re- 
presentante das classes conser- 
vadoras imperatrizenses. 

Todos os municípios Mara- 
nhenses enviaram representação 
à solenidade. 

NA POLÍCIA 

Matou por 

seis Cruzeicos 

Pedro Pereira e Silva, propri- 
etário de um cabaré localizado 
na rua Rio de Janeiro, foi bàr- 
baramente assassinado a faca- 
das no último domingo, dentro 
de seu estabelecimento, por um 
indivíduo até aqui não indenti- 
ficado que conseguiu evadir-se. 
Sabe-se que o assassino discutia 
r>o cabaré com uma mulher a 
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quem acusava do furto de 
C-$ 6,00. Intervindo à busca de 

ilução para o caso Pereira foi 
inesperadamente atacado a gol- 
pes de faca na região toráxica, 
morrendo imediatamente. Dei- 
xou mulher e 3 filhos pequenos. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 
Credenciado pelo INP3 e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR 00 INTERIOR 00 ESTADO 
Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 

LB0RATÓRIÜ DE ANALISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Dr Sebastião Saldanha 
Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia - Der- 
matologia - Pediatria—Clínica Geral—Doenças dus olhos e receituario d© oculos. 

Dr. Sebastião Saldanha Iraiamenlo medico e cirurgia de uretra-prosiala e Bexiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

Edital de Convocação 

Sindicato dos Arrumadores de ImperatUz 

Imperatriz-Ma. 

Pelo presente edital, faço saber que no dia 30 de setembro de 1.972 
será realizada deste Sindicato a eleição para a composição da Diretoria, 
Conselho Fiscal e Delegados-Representantes ao Conselho da Federação 
a que está filiado este Sindicato, bem como a de seus respectivos su- 
nlentes, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para o registro de 
chapas na secretaria, que correrá a partir da data da públicação deste 
edital tudo de acordo com o art. 11 e seu §1° da Portaria Ministerial, 
n- 4ü de janeiro de 1.965. As chapas deverão ser registradas em separa- 
do, sendo uma para os candidatos à diretoria e ^onselho Fiscal, com os 
seus respectivos suplentes, e outra para os delegados - representantes ao 
Conselho da Federação e seus suplentes Os requerimentos para o re- 
gistro de chapa deverão ser apresentados na secretaria, em 3 (três) vi- 
as, assinadas por todos os candidatos, pessoalmente, não sendo permi- 
tido para tal registro a outorga fle procuração, devendo ser apresenta- 
dos todos os requisitos contidos no § 1 do art. 11 da citada Portaria. O 
requevimento acompanhado de todos os dados e documentos exigidos 
para o registro, será dirigido ao Presidente do Sindicato podendo êsse 
requerimento ser assinado por qualquer dos condidatos componentes da 
chapa. A Secretária da entidade, no expediente normal, fornecerá maio- 
res detalhes aos interessados, achando-se afixado na Séde do Sindicato 
a relação do que é obrigatório para o citado resgistro. As eleições se- 
rão realizados das 8 (oito) às 20 (vinte) horas do já referido dia 30 de 
setembro de 1.972. 

Imperatriz, 10 de julho de 1,972 

Antenor Souza 

Presidenie em Exercício 

RRMHZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS^ 

Sucesso em Qual 

quer Lugar 
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Não diga sou Imperatrizense diga 
suo príncipe. 

Afinal você e filho de Imperatriz. 

Com destino a São Luis para par- 
ticipar das solenidades prestadas ao 
restos mortais de Sua Majestade D. 
Pedro I, seguiu dia "2 do corrente a 
Ilustre comitiva composta dos cida- 
dões Renato Cortez Moreira Prefei- 
to Municipal, Moacir Milhomem, pre- 
sidente da Associação Comercial de 
Imperatriz, Itapoan «Martins Lima 
secretario de Educação do Município, 
e Vereador Freitas Filho. 

☆ 
Transitando pela nossa cidade o 

velho amigo Ruyter Pedra. 
Ruyter que é Principe é Tenen- 

te da Aeronáutica e reside atualmen- 
te em Fortaleza, ao visitante nossos 
votos de boas vindas. 

☆ 
Encontra-se. em nos. a cidade em 

companhia de sua Fllha^ DORIVAN 
a senhora DOLORES CHAVES DA 
ROCHA, visitando a terra natal e 
seus familiares. 

A visitante é genitora dc nosso 
amigo Antônio (Covap). 

De regresso à terra de Frei Mano- 
el Procópio os Príncipes: 
Aroldo Herenio, Jairo Lopes, José 
Ilaclr Tocantins, Euzamar e Zezé Ga- 
by Rocha. Graça Moreira. 

☆ 
Soprou a primeira velinha na se- 

mana que passou o garoto Mauro, 
querido filho do casal Dr. Agostinho 
(.Socorro) Nolêto. 

Ao registrarmos a data formula- 
mos vetor de perene felicidade ao 
aniversáriante juntamente com seus 
familiares. 

☆ 
Circulando por nossa cidade a dis- 

tinta senhora Rosa Santos, genitora 
do nosso amigo Roberto Santos 

☆ 
Ultimando os preparativos para a 

Implantação do Campus Avançados 
Encontra-se em nosso meio o pro- 
fessor. Júlio Cezar Stenghel Rispo- 
li do centro politécnico da Univer 
sidad- Federal do Paraná. 

O professor Fixará residência no 
terra de Frei Manoel Procópio. aqui 
Rispoli responderá pela direção do 
CAMPUS. 

JOSÉ DE RIBAMAR GUIMARÃES 
SOUZA 

Convidado pela Embaixada Mexi- 
cana e do Grande Oriente do Brasil 
O sr. Souza vai ao Rio, participa, 

da sessão Magna do Centenário da 
morte do BENEDITO JUAREZ, Be- 
nemérito das Américas a realizar-se 
no próximo dia 18. 

☆ 
Esteve aniversariando na semana 

que passou a jovem Mariza. 
Mariza é Filha de nosso amigo Ri- 

bamar (Ligla) Milhomem, componen- 
tes da sociedade local. 

Parabéns 
X}» 

, Continua entre Nós o sr. Genésio 
Rocha diretor comercial da CÔVAP. 
Genésio está na terra de Frei Ma- 
noel em goso de ferias e se faz acom- 

panhar da sua esposa e filhos. 
Aos visitantes auguramos votos de 

três S. 
Saúde, Sucesso e Sossego. 

Circulando por Imperatriz o Jo- 
vem Médico da Sec de Saúde. José 
Branco O Dr. Branco veio a Impe- 
ratriz com a finalidade de preparar 
equipe de vacinadores contra para- 
lisia infantil (polionielite). 

O homem apaixonado ultimamen- 
te tem alcançado grande sucesso 
nas paradas de sucesso de todo o 
Brasil. 

☆ 
Ontem no Clube Tocantins obteve 

sucesso absoluto a festa do conjunto 
BARBOSA SHOW BOSS: 
A diretoria do clube nossos para- 
béns, 

A criança de Imperatriz está de 
Parabéns. 

☆ 
Visitando seu mano João Marques 

esteve entre nós o sr. Lima Marques 
destacado homem público de Graça 
Aranha. 

☆ 
Hoje a noite estará O CAFONA 

WÁLDIK SORIANO, cantando no 
clne Marabá. 

LBA promove... 

cont. da 1§ pag, 

MOBRAL PELO RÁDIO 
1 — Como representante da Co- 
ordenação Estadual do MO- 
BRAL implantaremos, na regi- 
ão, nos moldes do projeto Mi- 
nerva, o treinamento de moni- 

i tores para Rádio Postos desti- 
: nados à alfabetizaçâo. À LBA 
j caberá, com o auxilio das co- 
missões municipais, a fiscaliza- 
ção desse trabalho e bem assim 
o recrutamento do pessoal a ser 
treinado. Rádios transistorizados 
(método adotado exclusivamen- 
te no Brasil; e fitas magnéticas 
farão chegar aos mais distantes 
lugarejos maranhenses a revo- 
lução alfabetizadora idealizada 
pela Revolução Democrática de 
64. 

CESEM — ALFABETIZAR 
EVANGÉLICOS 

— Êste é um órgão técnico de 
assistência social aos evangéli- 
cos (protestantes) maranhenses. 
Tem como meta prioritária: e- 
ducaçâo, desenvolvimento co- 
munitário, saúde e saneamento 
básico 

Por delegação, o CESEM le- 
vará todos os ministros, pasto- 
res e obreiros evangélicos à fis- 
calização dos Postos do Mobral. 

BRAHMA 

inaugura depósito 

Mais um elo vem de ser a- 
crescentado à corrente for- 
talecedora da praça de Im- 
peratriz no campo comercial. 

Com apresença de um 
dos diretores da Distribuido- 
ra BRAHMA (KEBEL), sr.Al- 

miro Paiva Fernandes, Ins- 
petor da Brahma sr. Antonio 
Alves Araújo e de um sócio 
da firma que ora se instala, 
sr. Raimundo Nonato Pinhei- 
ro, foi inaugurado ontem nes- 
ta cidade o grande e moder- 

no depósito da BRAHMA, a- 
parelhado para o atendimen- 
to à região, inclusive parte 
dos Estados de Goiás e do 
Pará. A REBEL terá nesta 
cidade a direção do sr. José 
de Ribamar Lopes Gonçalves 
e é uma extensão da DIBEL 
(Distribuidora de Bebidas Ltd) 
de Bacabal. 

MC Governo 

contra Nixon 

O Senador George Mc Go- 
verno foi escolhido pela Con- 
venção do Partido Democra- 
ta norte americano para con- 
correr às eleições presiden- 
ciais enfrentando o atual pre- 
sidente e Richar Nixon can- 
didato republicano. Mc Go- 
vern vem de uma campanha 
fulminante desde as eleições 
primárias nos diversos Esta- 
dos e conta com o apôio da 
classe jovem e dos pequenos 
partidos redicais estaduniden- 
ses. além da ajuda da fami- 
lia Kennedy. 

Os jovens que em grande 
número deixaram de votar nas 
últimas eleições norte-ameri- 
canas agoram apoiam o Sena- 
dor democrata na esperança 
de que este ponha fim à guer- 
ra ou pelo menos ao envio de 
seus compatriotas ao Viet- 
Nam, 

A Subversão 

Igualmente, estarão eles inte- 
grados ao programa da LBA 
para a alfabetizaçâo obrigatória 
dos 15 mil analfabetos evangé- 
licos até aqui cadastrados no 
Maranhão. 

O negócio é assim: 
Êles chegam tangidos pelas 

seca, pela fome, pela falta de lo- 
cal de trabalho; trazidos pe- 
la notícia que corre sôbre a far- 
tura de terras em Imperatriz, 
Vejamos o caso principalmen- 
te do nordestino que no pau de 
arara ou com a carga e os me- 
ninos nas costas de um jumen- 
to, a mulher e êle caminhando 
atrás, foge da caatinga que lhe 
nega até a água à procura de 
mata exuberante onda êle sonha 
com muita fartura. 

Chega e ninguém lhe dá pelo- 
ta. Arranja um abrigo qualquer, 
solta o jumento e sai à procura 
de lugar para botar a roça, en- 
quanto os meninos saem pedin- 
do comida pela vizinhança. Co- 
meça aí o drama. 

Para o lado sul êle não pode 
ir porque tudo tem dono, a ter- 
ra é demarcada e outros piás. 
Para os lados de Camaçari, Mu- 
ciiiba e outros a roça é impos- 
sível porque lá já tem mais gen- 
te do que o necessário; e bra- 
ba, por cima de tudo. Só resta 
um caminho, então: a mata da 
Lagoa Verde para a frente e 
para os lados. Engana-se, de no- 
vo, porque recebe logo as infor- 
mações: 

Aqui na beira da estrada, 
meu amigo, tudo é de dono, re- 
querido ao Estado; aqui o senhor 
não trabalha porque o dono não 
concorda. 

Aqui nos Frades, meu chapa? 
não dá. Isto está dentro da área 
prioritária para a implantação 
do projeto "Água-Doce". Vamos 
fazer aqui a maior fábrica de 
refrigerante do mundo, finan- 
ciada pela PRANÔS. Vamos co- 
meçar êste ano a plantação dos 
laranjais e dentro de um ano 
estermos colhendo o guaraná en- 
garrafado e roíulado, diretamen- 
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te do gàlho para o consurriidor. 
Infelizmente não dá, você en- 
tende. 

Na beira do rio, também não. 
A área está destinada à implan- 
tação de um parque industrial. 
Começaremos com uma fábrica 
de molas para os cururus da re- 
gião que subnuntridos e sem as- 
sistência já não saltam com a- 
quela elegância e elasticidade 
própria^ da espécie. O senhor 
procure outro lugar. 

Em Açailândia e Itinga o se- 
nhor não vai poder entrar por- 
que a area esta sendo coberta 
com capim para a maior cria- 
ção. Ali teremos as fazendas- 
modelo. Vamos tentar o cruza- 
mento de búfalos com antas, 
num intensivo programa de pes- 
quisas. 

E no Pindaré? também nega- 
tivo. La a mata é muito fecha- 
da e se o senhor entrar vai ti- 
car feichado, também, sai dessa. 

Nessas alturas o pau de arara 
começa a se lembrar dos meni- 
nos com fome, na cidade; da 
mulher doente e dos remédios 
que éle não pode comprar. O 

médico diz que ela esta tuber- 
culosa, Lembra do jumento que 
ja não leva os meninos para 
canto nenhum porque foi atro- 
pelado na Getúlio Vargas. 

Nessa hora, lembrando tudo 
isso, começa a coisa; êle toca o 
machado na rimeira arvore que 
encontra começa mais uma der- 
rubada logo ajudada por outro 

infeliz companheiro. Ninguém 
o detém, nem as ameaças nem 
ss promessas, nada. 

Dizem que isso é subversão. 
E eu também acho. 

Da parte de quem? Aí e que 
nós ficamos, meu amigo. Por 
que eu também não sei. 

Tráíico de Homens 

Atendendo a expediente da 
Delegacia Regional do Trabalho, 
com a participação da promo- 
toria pública de Imperatriz, o 
delegado local de policia vem 
de instaurar inquérito que visa 

apurar a responsabilidade de 
firma empreiteira de derrubada 
de mata que estaria trazendo 
para esta cidade homens recru- 
tados no sul de Goiás, sem qual- 
quer obediência às leis traba- 
lhistas. A denuúncia partiu de 
tralhadores que se dizem obri- 
gados a regime de trabalho de 
escravo, na mata, impossibilita- 
dos de voltar a seus lares por- 
que estão sempre em divida 
para com o patrão. 

Casa Lavrador 

tem novo Chefe 

Em solenidade presidida 
pelo Secret. de Agricultura, 
assumiu a direção da Casa 
do Lavrador de Imperatriz o 
agrônomo Antônio Abreu 
Farias Corrêa qua assim su- 
bstitui o agrônomo Pedro Nu- 

nes de Oliveira designado pa- 
ra instalar e dirigir a CL do 
município de Chapadinha. A 
transmissão do cargo foi 
prestigiada pela presença de 
funcionários da SAGRIMA e 
de representantes da socie- 
dade local. 

COVAP - Materiais para Construção 

Canos Galvanizados e Plásticos 

Ferro Redondo p/ construção 

Azulejos, Cerâmica 

Louça Sanitária 

Material p/ Encanamento 

reduto de Cimento Amianto 

Fôrro de Pinho e Eucatex 

Tintas Ypiranga 

Serras Braçais e Golpeões 

Motores Estacionários, Elétricos de 2 e 3 Fases 

Bombas Hidráulicas 

Ferragens em Geral 

Materiais Elétricos 

Máquina para Ração 

Revendedor do Cimento Búfalo 

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


