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MENSAGEM AOS PAIS 

O ROTARY CLUBE IMPERATRIZ, associando-se às 
justas horaenageus que são prestadas neste dia aos País, 
vem desejar a todos os homenageados os melhores votos de 
perenes feJicidades, rogando a Deu a conscientização dos 
deveres de pai, e brinda-os com o lindo soneto de autori- 
za do poeta maranhense Fortunato Moreira, SER PAI: 

Ser pai 6 ter um mundo de afeições 
Ser pai é ser senhor cativo 
É penar na labuta pensativo 
Exercendo a mais santa da missões 

Ser pii é dar do amor iguais porçõos 
Às parcelas do todo apreensivo 
Que espera achar no filho um lenitivo 
Temendo receber ingratidões 

Ser pai é o imaginar sempre indeciso 
Ser pai é ter o Céu depois da Cruz 
Na pernuta da dor pelo sorriso 

Ser pai é bendizer o Bom Jesus 
A missão de Deus-Pai ao Paraíso 
Na alegria do amor da Santa Cruz, 

Estão sendo aguardados em Imperatriz no próximo 
dia 23 o Ministro Jarbas Passarinho e os Governadores 
Pedto Neiva de Santana e Parigot de Sousa, respecti- 
vamente do Maranhão e do Paraná. Referidas autorida- 
des estarão presentes à instalação, naquela data, do 
CAMPUS AVANÇADO com a presença também de 
representantes do Ministério do Interior e da alta dire- 
ção do Projeto Rondon. 

e 

Gel. Paulo Maranhão 

Debatendo o problema do 
Trânsito em Imperatriz o Se- 
cretário de Administração Mu- 
nicipal esclareceu ao Diretor 
do DETRAN e aos presentes 
à reunião que o serviço de 
asfaltamento de algumas vias 
públicas está retardado por- 
que a Secretária de Viação e 
Obras Públicas do Maranhão 
negou sua ajuda ao plano, não 

cedendo máquinas que estão, 
segundo afirmou, ociosas den- 

tro da cidade. 

Informou também que a Pre- 
feitura aguarda uma tomada 

de preços para o asfaltame - 

to de algumas ruas mas que 
já surge a afirmação de que 
a CAEMA dará início em bre- 

ve aos serviços de esgoto da 

cidade, com a consequetit^ 

escavação da ruas, o que Io* 

gicamente tornaria inútil a co- 

bertura das mesmas com as- 
falto antes da passagem da 

rede de esgotos. Não disse, 

porém, se embora isso o ser- 

viço será feito ainda na atu- 
al administração municipal. 
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Para apresentar suas despedidas, deu-nos a honra da 
presença à redação o Coronél F cretário de Segurança 
Pública do Maranhão. Vem de longa viagem ao sul do 
país, a serviço, como sempre, de sua pasta. Participou 
em Brasília da reunião dos Secretários de Segurança de 

i todos os Estados. Da Novacap veio a Carolina visitar 
seus familiares, passando a seguir por Imperatriz para 
dar posse ao bél. Francisco Florimar Almeida, recente- 
mente nomeado delegado regional e delegado de polícia 
de Imperatriz. Na terça feira o Coronél Paulo Maranhão 
seguiu para São Luís, onde apresentou oa Governador 
do Estado relatório de suas atividades. 

TUDO MU 

Acompanhado de um Sar- 
gento que veio assumir o co- 
mando do destacamento poli- 
cial, de um Comissário de po- 
lícia e de 4 detetives, chegou 
a Imperatriz e no m-smo dia 
assumiu a Delegacia de polí- 
cia o Bél. Francisco Fl rimar 
Almeida, até aqui delegado 
do 2o distrito de São Luis. 

Segundo apuramos, além 
dos graduados também os pra 
ças do destacamento policial 
serão substituídos na sua to- 
totalidade, dentro do sistema 
de rodízio ora adotado pela 
Secretária de Segurança. Us 
novos praças virão da «..apitai 
e o dispositivo de Segurança 
em Imperatriz passará então 
a contar com 30 elementos. 

Igualmente, são esperados 
dois auxiliares de delegado 
que assumirão imediatamente 
as sub-delegacias de polícia 
dos bairros Entroncamento e 
Mercadinho. A Prefeitura Mu- 
nicipal, na posse do Secretá- 
rio de Administração, com- 
prometeu-se ao fornecimento 
das salas onde inicialmente 
funcionarão as sub-delega 
cias. 

Falando à reportagem o no- 
vo Delegado afirmou que ado- 
tará aqui o Serviço de Per- 
manência naquela repartição 
de modo a que qualquer pes- 
soa possa ser atendido mes- 
mo no período noturno, inclu- 
sive para o registro de quei- 
xas. Também será adotado 
serviço ostensivo de ronda 
policial que visa agir preven- 
tivamente contra malfeitores 
e desordeiros, especialmente 
contra os que portarem ar- 
mas e os que forem encontra- 
dos infringindo por qualquer 
forma a lei. 

O Bél. Florimar Almeida foi 

NA Díl FRAÍIIÂ Mortos e feridos 
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apresentado às autoridades, 
imprensa e entidades de clas- 
se em reunião presidida pelo 
Cél. Paulo Ayres Maranhão no 
C. R. Tocantins, dia 7 passa- 
do. Teve destacadas pelo Se- 
cretário a sua capacidade e 
sua dedicação ao trabalho, de- 
monstradas como titular da 
especializada do distrito de 
João Paulo, na Capital, Ain- 
da oportunidade do Secretá- 
rio de Segurança afirmou que 

o novo delegado receberá do 
Governo todo apoio ao seu 
trabalho,em homens e equipa 
mento. Ressaltou até que oDr. 
Florimar contará com o apôio 
que não foi possível à Secre- 

tária de Segurança prestar ao 
Cap. Carlos Daniel, Delegado 
que se afastava na ocasião e 

cujas qualidades foram i- 
gualmente postas em relevo 
pelo Cél. Paulo Maranhão. 

no choque BRAGA & PLANETA 

Causa admiração a quantos 
estiveram no local do acidente 
o fato de apenas 3 pessoas per- 
deram a vida no choque brutal 
erltre dois ônibus lotados, na 
rodovia Belém-Brasilia. logo de- 
pois da ponte sôbre o riacho 
Clementino. 

A colisão verificou-se entre 
um carro da Viação Planeta que 
fazia* a linha Imperatriz Pastos 
Bons e um outro do Expresso 

Trânsito terá Convênio 

O Tte. Cél. Neón, Diretor do 
Departamento Estadual de Trân- 
sito, juntamente com o assesor 
jurídico daquele Departamento, 
o advogado Jamenes Callado, te- 
ve a oportnnidade de debater 
com representantes locais, au- 
toridades ou não, o problema do 
trânsito de Imperatriz, na reu- 
nião do C. R. Tocantins, já no- 
ticiada. 

Ressaltou aquela autoridade 
as graves deficiências do Trân- 
sito local, sob todos os aspectos, 
inclusive o disciplinar. Pôs em 
evidência, também, a necessida- 
de da cooperação do município 
ao DETRAN não apenas no que 
toca ao fornecimento de recur- 
sos pela Prefeitura arrecadados 
mas ainda à aplicação de parte 
desses recursos na sinalização 
de ruas, no melhoramento de 
vias públicas. 

Finalmente, reportou-se ao 
Código Nacional de Trâsito pa- 
ra lembrar a competência do 
município na organização desse 
serviço em sua área, prontifi- 
cando-se todavia implanta Ia em 
Imperatriz desde que a Prefei- 
tura firme, para tanto, um con- 
vênio com o DETRAN. 

O representante do prefeito 
municipal, em sua fala, apontou 
providências tomadas pela Pre- 
feitura nêsse sentido e que não 
teriam encontrado o apôio ne- 
cessário; mas afirmou que o 
município está pronto a assinar 
o Convênio aventado. 

Participou ainda do debate o 
Rotary Clube de Imperatriz, re- 
presentado com muita proprie- 
dade pelo advogado Henrique 
Pereira que não apenas obteve 
esclarecimentos que se faziam 
necessários mas também teve a 
oportunidade de tecer crítica 
construtiva aos planos que es- 
tavam sendo feitos e ainda co- 

locou os préstimos o R.C. à 
disposição das autoridades do 
DETRAN e do município para 
o urgente encaminhamento do 
problema debatido, 

Ao final dos debates, ficou 
assentado que a assessoria ju- 
rídica do DETRAN preparará o 
convênio a ser firmado, desde 
que o prefeiio municipal obte- 
nha da câmara de vereadores 
a permissão necessária para a 
assinatura do mesmo. Tudo a- 
provado, o DETRAN criaria na 
cidade uma Circunscrição de 
Trânsito, com assistência per- 
manente, inclusive de pessoal 
técnico. 

SAAE deixa povo sem água 

Vai mal, por razões não tra- 
zidas ao conhecimento do pú- 
blico, o fornecimeiito de água. 
Acredita-se que a anomalia.se 
verifica ante o crescente au- 
mento das ligações domicilia- 
res, o que faz com que o bora- 
beamento do liquido já não 
atenda à demanda. 

Bairros inteiros, caso do 
Mercadinho e do Entronca- 

menio, no trecho a partir da 
rua Ceará estão à míngua de 
água até porque a maioria 
dos poços antigamente usados 
pela população hoje estão 
fechados, servindo de fossas. 

Em algumas das ruas desses 
bairros a água falta logo ao 
amanhecer para voltar somen- 
te ao cair da noite. Em deter- 
minados trechos o líquido vai 

Braga Limitada, vindo de Caro- 
lina Segundo versões não con- 
firmadas ainda um dos carros 
tentava passar um caminhão 
nhão quando se deu o choque 
que matou instântaneamente os 
dois motoristas e feriu mais de 
30 pessoas distribuídas entre o 
vários hospitais de Imperatriz 
para onde foram trazidos. Uma 
senhara veio a falecer num des- 
ses hospitais, em conseqüência 
de ferimentos recebidos. 

Foi feito o levantamento pe- 
ricial do local. A polícia instau 
rará inqqérito para apurar a 
responsabilidade pelo choque 

até a torneira mas não sobe 
ao chuveiro e â caixa sanitá- 
ria, por falta de forca. Gene- 
raliza-se novamente nos bair- 
ros o uso da roupa lavada no 
rio ou do "banho de lata", ês- 
se somente nas poucas horas 
em que a água passa pela 
casa. Em residência ae famí- 
lia numerosa o problema é 
maior ainda pela impossibili- 
dade do banho das crianças 
no correr do dia. 

Não obstante, continuam as 
ligações feitas pelo Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto, 
o que não deixa de trazer a 
esperança de que naturalmen- 
te a água vem por aí. 

A maioria dos que regis- 
tram o fato na redação re- 
clama principalmente contra 
o descaso do SAAE em avi- 
sar a oopulação sobre os cor- 
tes de fornecimento e as r".- 
vidências que estariam sendo 
tomaaas para evitá-los. 

PLASTIFICA-SE 

Documentos 

na Tip. Violeta 
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Sinal dos Tempos 

MANOEL GOMES HOSPITAL SÃO RAIMUNDO 

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

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICÜLAH DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LBOHATÚRIO 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—Qinecológia— Traumatblogia-Ortopedia — Der- 
matologia-Pediatria—Clínica Geral—Doenças dus olhos e receituario de oculos. 

Dr. Sebastião Saldanha tralamento medico e cirurgia de uretra-prostata e Deiiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

O V I L 01608 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 BK - I t—Fone 278—Imperatriz —Ma. 

CG.C. 06 -146 - 24 - Insc. Est. 142053.006 

Lamentavelmente atraves- 
sando uma séria crise de va- 
lores positivos; de valores 
autênticos; de valores que po^ 
deriam enobrecer. Repito, la- 
mentavelmente, atravessando 
uma séria crise, que vem dis- 
vlrtuando a autenticidade, da- 
queles que poderiam ser au- 
tênticos. 

Iníelismente estamos numa 
época em os subservientes, 
os bajuladores e os desper- 
sonalizados, estão tendo vê- 
ses em detrimento dos que 
não são subservientes, dos 
que nâo são bajuladores, dos 
que não são despersonaliza- 
dos e, finalmente, dos valores 
autênticos. 

Deus permita que não seja 
a hora dos dignos se enver- 
gonharem de serem dignos; 
dos honestos se envergonha- 
rem de serem honestos, como 
profetizou Rui Barbosa, por 
que se esta hora chegar, se- 
rá o fim, então só nos resta- 
rá pedir a Deus, que dv "trua 
esta humanidade, por que ela 
será indigna de viver. 

Conclamamos os homens 
que ainda têm fé e esperança 
no futaro, para seguirmos os 
ensinamentos e os exemplos 
de Rui Barbosa, quando dizia: 

"Meu País conhece o meu 
credo político, por que o meu 
credo político está na minha 
vida inteira. Creio na liberda- 
de onipotente, criadora das 
nações robustas; creio na Lei, 
emanação dela, o seu órgão 
capital, a primeira das suas 

necessidades; creio que neste 
regime, não há poderes so- 
beranos, e soberano é só o di- 
reito, interpetrado pelos Tri- 
bunais; creio que a própria 
soberania popular necessita 
de limites, e que esses limi- 
-es vêm a ser as suas cons- 
tituições, por ela mesmo cria- 
da, nas suas horas de inspi- 
ração jurídica, em garantias 
contra os seus impulsos de 
paixão desordenada; creio que 
a República decai, por que se 
deixou entregar, confiando-se 
no regime da fôrça; creio que 
a federação perecerá, se con- 
tinuar e nâo saber acatar e 
elevar a justiça por que da 
justiça nasce a confiança, da 
confiança a tranqüilidade, da 
tranqüilidade o trabalho, do 
trabalho a produção da pro- 
dução o credito, do credito a 
opulência, da opulência a res- 
neitabilidade, a duração, o vi- 
gor; creio no Govêmo do po- 
vo; creio, porem, que o Go- 
vêmo do povo tem a base da 
sua legitimidade na cultura da 
inteligência nacional, pelo de- 
senvolvimento nacional, do 
ensino, para o qual as maio- 
res liberalidade do tesouro 
contribuirão sempre o mais 

reprodutivo emprêgo da ri- 
queza publica; creio na tribuna 
sem, faróis e na imprensa sem 
restrições, por que creio no 
poder da razão e da verdade; 

creio na moderação e na to- 
lerância, no progresso e na 
tradição, no respeito e na 
disciplina, na impotência to- 

tal dos incompetentes e no 
valor insuperável das capaci- 
dades. Regeito as doutrinas 
de arbítrios; abomino as dita- 
duras de todo gênio, militares 
ou cientificas, coroadas ou po- 
pulares; detesto os estados 
de sítio, as suspensões de ga- 
rantias, as razões de estados, 
as leis de salvação publica; 
odeio as cobinações hipócri- 
tas do absolutismo dissimula- 
do sob as formas democráti- 
cas e republicanas; oponho- 
me aos governos de seita, aos 
governos de facção, aos go- 
vernos de ignorância; é esta 

se traduz pela abolição geral 
dos grandes instituições do- 
centes, isto é, pela hostilida- 
de radical á inteligência do 
país nos focos mais altos da 
sua cultura, a estúpida selva- 
geria dessa fórmula adminis- 
trativa, impressiona-me como 
bramir de um oceano de bar- 
caça ameaçando as fronteiras 
de nossa nacionalidade". 

Tenhamos fé esperança e 
compaixão da humanidade, 
procurando praticar e trans- 

mitindo à humanidade os 
exemplos de coragem, de di- 
gnidade. de honestidade e de 

personalidade, para abolir-se 
a subserviência, a bajulação 
e despersonalidade, para me- 
nos, uma certa percentagem 

rr presente valor autêntico, 
para o bem da própria huma- 

nidade sofredora. 

Tenhamos confiaça em nós 
mesmos e fé na nossa capa- 

cidade de lutas e convicção 

nas nossas pregações, porque 
elas serão em benefício dos 
nossos conterrâneos, dos nos- 
sos patrícios e, sobretudo, da 
própria humanidade. 

mm IMPERATRIZ 
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Marabá você é brisa 

Valdelício de Castro Franco 

Deixe que um dia, quando 
o vento assanhou os meus ca- 
belos, nada reclamei, pois seu 
destino é como sempre anun- 
ciar que logo aos outros ca- 
belos irá soprar. Sim, sua es 
posa por nome muito bonito 
e incomparável, BRISA, em 
um e em todos os lugares, diz 
para ossos fortes e resisten- 
tes, através de seu assobioso 
grito, que, os pabelos de to- 
dos; velhos-jovens, jovene-ve- 
Ihos, crianças-adultas adultas 
crianças, afinal, homens, cri- 
anças. mulheres e todos, se- 
rão assanhados mostrando os 
seus prazeres e logo lança- 
dos nas testas, telas que mos- 
tram em seu brilho, dizendo 
como morrendo de bons sor- 
risos, que atrás de cada uma 
delas há uma mentaliaade per- 
feita para um breve total 
progresso, o pleno desenvol- 

vimento do nosso querido Bra- 
sil. Marabá você é brisa, tra- 
duzindo a querida criança in- 
do hoje a escola como aluno 
depois como professor, hoje 
um pequeno querendo o que 
os grandes tem e depois os 
grandes os admirando em te- 
rem tanto quanto têm, vonta- 
de de progredir sempre a fim 
de deixar os nomes para de- 
pois serem sempre incentivos 
na Historia, eomo sempre uma 
que ensina, que mostra e faz 
sempre verdadeiros brasilei- 
ros, Marabá você é um e dois, 
três e mais Marabá, ricos e 
poderosos. í rtes em um só ri- 
timo porém com muitos pen- 
samentos para provar a: saaia 
mentalidade, esforço, cora- 
gem, Progresso. Os carros, 
grandes pequenos, as bicicle- 
tas a correr pelas ruas e o 
seu perfeito movimento para 
o grande aplauso, daqui, des- 
se e de outros lugares, do 
mando e dos que ao espaço 
vão, a final o bon dizer; MA 
RABÁ VOCÊ É BRISA, 

hospital sta. tereza 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LASORATORSO - RABO X 

Rua Frei Manoel Procópio, lOS*— Imperatriz—Maranhão 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) 

Imperatriz — Maranhão 

Edital de Convocação de 

Convenção Municipal 

O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Mu- 
nicipal de MJVIMEMTO DEMOCRÁTICO BRASILEÍRC 
(MDB) do município de imperatriz. Estado do Maranhão, na 
forma da legislação eleitoral vigente c-nvnca os senhores 
membros do Diretório Municipal, Vereadores e Delegados à 
Convenção Regional, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL a 
realizar-se no* dia 20 (vinte) do mês de agosto corrente às 
21 (vinte e uma) horas, ne salão da Câmara Municipal des- 
ta cidade, para as deliberações «ia seguinte: 

ORDEM DO DIA 

a) - Escolha de candidatos do Partido a Prefeito e vice 
prefeito; 

b) - Escolha de candidatos do Partido a vereadores à Câ- 
mara Municipal, tudo para as eleições do dia 15 de 
novembro de 1.972. 

Imperatriz, 6 de agosto de 1.972. 

(a) Pedro Ribeiro Gonçalves 

Presidente da Comissão Executiva. 

REPRESENTANTE 

Mold-Motores para barcas — Bombas de 
todos os tipos — Máquinas para ração — 

Moto-Serras "Horaelite" 

Converse com o Ney Milhomem 

Rua Simplicio Moreira, 1740 — Fone: 341 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Farmacia dos Bons Remedios 

O "Francisquinho" 
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, 933 — Fone: 476 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Mini-Noticia: 

A Embratel passou a ser 
Sociedade de Economia Mixta 
e uma das subsidiárias da Te- 
lebrás. Terá sede e foro no 
Rio de Janeiro. 

XXX 

Foi condenado a 63 anos de 
detenção o norte-americano 
que em maio passado tentou 
contra a vida do Governador 
George Wallace, do Alabama, 
quando em campanha eleito- 
ral. 

X V X 
Acirram-se novamente os 

ânimos na zona do Contesta- 
do (Minas e Espirito Santo). 

O Governador mineiro man- 
dou que a polícia expulse de 
seu território qualquer fiscal 
capixaba, já o governo do Es- 
pírito Santo determinou, tam- 
bém a expulsão de funcioná- 
rios mineiros, inclusive os da 
Secretaria de Agricultura. 

X X x 

Os cinemas que não exibi- 
rem filmes nacionais ficarão 
proibidos de exibir p lículas 
estrangeiras e poderão ser in- 
teraitados. Entrará em vigor 
no próximo mes de setembro 
a portaria do INC que proibe 

Câmara Municipal de Imperatriz 
ESTADO DO MARANHAO 

CÓPIA AUTÊNTICA 

LEI MUNICIPAL 

Ne. 11/72 

O Prefeito Municipal de Im- 
peratriz, Estado do Maranhão, 
« ■Idaaão Renato Cortez Morei- 
ra, faz saber a todos seus ha- 
bitantes que a Câmara de Ve- 
leadores deste Município a- 
provou e Eu faço publicar a 
seguinte Lei. 

Art. Io) Fica declarado de uti- 
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INGLÊS 

Er ,ina-se, para tôdas as 

finalidades. 

Trav. João Lisboa, 853 

o aluguel de filmes estrangei- 
ros a cinemas que não estive- 
rem reservando 84 dias do ano 
para as películas brasileira. 

XXX 

A vacina auti-malária pode 
provocar anemia do sangue 
pela destruição dos glóbulos 
vermelhos. O fato já foi cons- 
tatado em soldados america- 
nos na guerra da Coréia. A 
informação é do médico Luis 
Carlos de Brito Lyra, profes- 
sor de hematologia da Escola 
de Medicina e Cirugia do Rio 
de Janeiro. 

lidade pública a VOZ ESPI- 
RITA, Campanha da Carida- 
de Cristã. 

Art. 2o) Esta Lei enteará em 
vigor na data de sua Publi- 
cação. 

Art. 3o) Revoga-se as deeposi- 
ções em contrario. 
Publique-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Munici- 
pal de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, em 24 de Abril 
de 1972. 

Renato Cortez Moreira 
(Prefeito Municipal) 

Eu Siney Milhomem Karan, 
Diretor Secretario da Câmara 
Municipal de Imperatriz, Dac- 
tilográíei conforme a original. 

Sala das Sessões da Câma- 
ra Municipal de Imperatriz, 
09 de Agosto de 1972. 

Siney Milhomem Karan 
(Diretor Secretário) 
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ARMAZÉM 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- | 

— quer Lugar — 



n. 

O Progresso 
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Notícias do 

Judiciário 

"Ao juiz cabe apenas aplicar 
o Direito, sem ingerências ou- 
tras que não as de ordem legal". 

Com êsse despacho o Des. A- 
raújo Neto, presidente em exer- 
cício do Tribunal de Justiça do 
Maranhão, reintegrou nas fun- 
ções de juiz de direito de Por- 
to Franco o Dr. Mário Barros 
Ferraz. » 

Considerou o TRE, ao decidir 
a reintegração, não apenas a im- 
portância da comarca mas so- 
bretudo o "resultado do segu- 
ro trabalho do juiz, disciplinado 
à comunidade, dentro das nor- 
mas emanadas do Poder Judiciá- 
rio' 

☆ 
O Juiz Alberto .Batista, da co- 

marca de Vitória do Meari-i, foi 
promovido para a segunda en- 
trância, as&umindo suas funções 
na comarca de Pastos Bons que 
se encontrava vago dêsde o mês 
de julho quando faleceu seu ti- 
tular o juiz Adonias Lucas de 
Lacerda. 

☆ 
Confirmando seu pedido fei 

to quando da instalação da 65a. 
zona eleitoral de Imperatriz, o 
juiz José Delíino Sipauba soli 
citou ao Cél. Paulo Ayres Ma- 
ranhão, Secretário de Seguran- 
ça do Estado, que êste faça ver 
ao Governador Pedro Neiva de 
Santana a necessidade da insta- 
lação o quanto antes da 3a. va- 
ra da comarca de Imperatriz, 
com mais um cartório e um 
promotor de justiça, a fim de 
que os trabalhos do judiciário 
em Imperatriz tenham um an- 
damento mais rápido ora impos- 
sibilitado pelo excessivo núme 
ro de processo em andamento 
e ainda com o serviço eleitoral. 
Afirmou ainda o magistrado 
que muitas vezes é obrigado 
a permanecer em seu gabinete 

Destacamento 

de volta 

Informam-nos que todo o destaca- 
mento policial até aqui em Impera- 
triz embarcará de volta à Capital 
partir de hoje, mesmo que não che- 
gue a tempo a substituição por poli- 
cias para aqui mandad s. Nesse es- 
paço de tempo o serviço de captura 
e ronda ficará a cargo dos Comissá- 
rios e investigadores que vieram em 
companhia do nôvo delegado. 

SOCIAIS LAMARTINE 

O homem honrado não jura nun- 
ca; êle se contenta com dizer; isto é, 
«u não é. O seu caráter jura por êle. 

(Le Bruyère) 

☆ 
Embarcando para JANUARIA(MG) 

sua terra Natal a Dra Ruth Aquino 
Noleto, que foi levar a sua solidari- 
edade aos seus familiares pela morte 
de seu estimado mano ocorrido na- 
quela Cidade, lamentamos e apre- 
sentamos os nossos sentimentos a 
familia enlutada. 

No'dia 5 do corrente realizou-se o 
noivado de Josenilia Moraes da Cos- 
ta de nosso • Cidade com o jovem 
contador Afhi Aprlgio, grande núme- 
ro de convidados compareceu a re- 
sidência da noiva, destacamos o Jo- 
ão, Said. Pedro Américo, Dr. San- 
são e sua noiva, Dr. Raimundo Cos- 
ta, Dr. Moreira, Jabur, e tantos ou- 
tros. nossos parabéns. 

SILVA JÚNIOR 

Lamentamos o desaparecimento 
do nosso ex-companheiro Silva Jú- 
nior ocorrido no sabado passado dia 
5 na visinha Cidade de Marabá, em 
um desastre automobilístico. Ele que 
gosava de imensa amisade em todos 
os meios sociais foi muito sentido a 
sua morte. Tendo iniciado em nosso 
Jornal escrevendo a Coluna social 
pnr vários meses, aproveitamos para 
apresentar aos seus entes queridos 
os nossos sinceros pesâmes. 

sem poder despachar um único 
processo, unicamente atendendo 
a problemas de família que lhe 
são diáriamente levados por 
inúmeras pessoas. O Secretário 
prometeu levar o apelo ao Go- 
vernador. 

Anotamos circulando pelas ruas o 
ilustre casal CesarjF. Carvalho e sua 
esposa, são revendedores autorizados 
VOLKSWAGEN em Araguaina, a- 
proveitando para fazer algumas ven- 
das uma vez que estamos sem re- 
vendedores. Aproveitem a Cidade é 
grande e há muitos negócios bons. 

ir 
A Miss Maranhão Fátima Eliane 

circulando pelas Cidades, com uma 
caravana de Tocantinopolis angari- 
nhando fundos para eleição da rai- 
nha dos festejos da Padroeira da Ci- 
dade. Esperamos que tenha tido bom 
êxito em sua campanha, ela que è 
estudante na vizinha Cidade. 

☆ 
As aulas reiniciaram e grande é o 

número de estudantes de nossa Ci- 
dade, os nossos votos de que o se- 
gundo semestre seja de fato de gran- 
de aproveitame :o. 

☆ 
Colabore com o Govêrno na gran- 

de campanha de vacinação, leve o 
seu filho em qualquer um dos Pos- 
tos. Dia 15 — "Vacina Contra Polio- 
melite". 

☆ 
Foi comemorado com uma linda 

festinha o aniversário do principezi- 
nho Giil, filho de Graça Bandeira. O 
aniversariante é neto dos queridos 
amigos, Antenor (Augusta) Barros. 

Parabéns 

☆ 
Na semana que passou seguiram 

com destino a Guarapari ES), os Srs. 
Renato Cortez Moreira prefeito mu- 
nicipal e Nelson Bandeira Néto (se- 
cretário particular do Sr. prefeito). 
Naquela cidade capichaba participa- 
rão do congresso de Prefeitos. 

☆ 
Circulando por nossa cidade o Dr. 

Augusto de Oliveira Milhomem, a- 
companhado de sua esposa e filha, 
ao trio nossas boas vindas. 

CAMPANHA DA LIMPEZA 

A Assessoria de Relações Públicas da Presidência 
da República promoverá de 16 de setembro a 15 de 
novembro vindouro a CAMPANHA DA LIMPEZA. A 
propósito, enviou ao Rotary Clube de Imperatriz o se- 
guinte oficio : 

BRASÍLIA, 17 DE JULHO DE 1972 

OFICIO N^ 953/AERP 

Sr. Presidente 

Estamos programando o lançamento de uma campa- 
nha nacional com o objetivo de estimular maior cuidado 
do povo com a higiene e a limpeza nos locias em que 
vive. 

A CAMPANHA DA LIMPEZA terá como lema a fra- 
se POVO DESENVOLVIDO É POVO LIMPO e será rea- 
lizada no período de 16 de setembro a 15 de novembro 

I deste ano, com ênfase maior na última quinzena. 
Como em outras oportunidades, vimos convocar Vos- 

sa Senhoria para se integrar nessa Campanha, cujos ele- 
vados fins pedem a soma de esforços para a obtenção de 
bons êxitos. 

Contando com a decidida adesão desse Clube, con- 
fiamos à experiência e ao descortinio de V. Sa. a orga- 
nização de campanhas simultâneas, em sua comunidade 

Aproveitamos o ensejo, Senhor Presidente, para re- 
novar-lhe as expressões de nossa estima e consideração. 

OCTAVIO COSTA - Coronel 
Assessor - Chefe da Assessoria Especial de Relações 
dência cia República 

Públicas da Presi" 

Com destino a Belém do Pará em- 
barcou na semana passada a Sra. Al- 
zira Moreira Milhomem, esposa do 
nosso amigc Coió. 

Na capital Ma.ajoara a Sra. Alzira 
fará tratamento d- saúde 

☆ • 
Pelo Avro embarcou psra Curitiba 

o professor Júlio Cezar. 
Como sabemos o professor Júlio e 

diretor do Campus Avançado de 
nossa terra 

☆ 
Para São Luis embarcaram os Srs 

Cariolano Milhomem. Francisco Frei- 
tas e Roberto Santos. 

ADERSON BAIANO 
Amversária hoje o Sr. Aderson 

Baiano da Silva. A Voz Espirita 
Campanha da Caridade Cristã, por 
intermédio desta coluna apresenta 
seus cumprimentos ao nataliciante, 
desejando-lhe felicidades. 

EuíTAL 

Na reunião do dia 7 último 
ro C. R. Tocantins, de que da- 
mos notícia nesta mesma edi- 
ção, o Cél. Páulo Ayres Ma-a- 
nhão afirmou aos presentes que 
passava por Imperatriz em via- 
gem de regresso de Brasília on 
de participou da reunião de Se- 
cretários da Segurança de todo 
a país. 

Salientou na oportunidade que 
uma das decisões dessa reunião 
na Capital Federal foi a cria- 
ção de um sistema especial de 
segurança na Amazônia, com es- 
pecialidade na faixa da Transa- 
mazônica. Para a fixação de 
normas que orientarão êsse dis- 
positivo especial foi criada e já 
está trabalhando uma comissão 

formada por 5 Secretários da 
Segurança cujos Estados são be- 
neficiados pela rodovia. 

No que diz respeito especifi- 
camente ao Maranhão, esclare- 
ceu aquela autoridade que a- 
nresentou nos órgaõs federais 
competentes um Plano de Rea- 
parelhamento da Sec. de Segu- 
rança de nosso Estado. 

Está nos planos do gov. do 
Estado a interiorização da polí- 
cia militar. 

Uma vez aprovado o Plano 
Imperatriz será beneficiada com 
o aparelhamento comoleto do 
dispositivo local de segurança, 
recebendo veículos, rádios e ma- 
is homens da PM, possivelmen- 
te uma Companhia. 

O Doutor Francisco Fiorismar de 
Almeida, Delegado de Polícia de Im- j 
peratriz, no uso de suas atribuições 
legais etc... 

CONVOCA 
01- Aos proprietários de Cinemas, 

Buates, Casas de Diversões. Ba- 
res, Bilharinas, Snockers, Casas 
de Cômodos etc.. 

02- A fim de tratarem de assuntos 
a que se refere à legalização de 
seus e tabelecimenlos, conforme 
determina a Lei n0 3216 de 01 de 
dezembro de 1972. 

03- Dado e passado o presente edi- 
tal, nesta cidade de Imperatriz, 
Estado da Maranhão, do més de 
agosto ( 0). de ano de mil nove- 
centos setenta e dois. Eu Altimar 
Gonçalves Paiva, Escrivão de Po- 
lícia, e datllográfei e subscrevi. 

Bel. Francisco Fiorismar de Almeida 
çDelegado de Polícia). 

SARA LIMA 
O professor Rubens Lima e dona 

Lurdes festejarão no próxima dia 17 
o aniversário de sua filhlnha Sara, 
carinhosamente conhecida em casa 
por Cheirosa. Naturalmente surgirão 
os comes-e-bebes para os amiguinhos 
da aniversáriánte. 

PROMOTOR DE JUSTIÇA 
Acompanhado de sua esposa e fi- 

lhos voltou ao trabalho depois de um 
período de férias na capital do Esta- 
do o Dr José Maria Rodrigues, pro- 
motor de justiça desta comarca. Nos- 
sa yislts.* 

ANIVERSARIANTE 
Dia 8 marcou o 10° aniversário do 

garoto Vital, o caçula do casal Ál- 
varo (Rosa) Álvares Pereira. 

Limparam o 

advogado 
Um mulato aparentado 20 anos de 

idade foi flagado pela turma de cap- 
tura da delegacia de polícia quando 
vendia jóias de alto valor a preços 
infimo"s, no Entroncamento. As jóias 
foram apreendidas em mão dos com- 
pradores e levadas juntamente com 
o ladrão para a polícia, na madruga- 
da do dia 9. Na tarde do mesmo dia 
a Sra. Maria do «ocorro Noleto, es- 
posa do advogado Agostinho Noleto, 
deu pela falta de todas as suas jói- 
as e das de sua irmã Ana Maria, 
guardadas juntas. Muito tristes com- 
pareceram à policia para apresentar 
a queixa, quando foram supreendi- 
das pela notima de que todas as pe- 
ças roubadas estavam recuperadas, 
sendo-lhes entregues depois do com- 
petente reconhecimento. Enquanto 
isso, muito compenetrado da proezá 
o larápio contava como conseguiu 
fazer a "limpeza". 

Fez questão de resaltar que esta 
é a sua profissão Entre as jóias le- 
vadas o ladrão vendeu uma no valor 
de mil cruzeiros por apenas vinte. 
Foi o segundo furto registrado na 
casa do advogado em um ano. 

COVAP - Materiais para Construção 

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 
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Canos Galvanizados e Plásticos 

Ferro Redondo p/ construção 

Azulejos, Cerâmica 

Louça Sanitária 

Material p/ Encanamento 

Produto de Cimento Amianto 

Fôrro de Pinho e Eucatex 


