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Presidente Mediei em São Luis - 28 

Está tudo acertado para a visita do Presidente da República a 
São Luis no próximo dia 28 quando o Maranhão estará comemorando o 
aniversário de sua adesão à Independência do Brasil. 

Na Capital da Estado o Presidente Médici visitará a EXPOEMA, 
o porto de Itaqui e obras dos governos do Estado e de São Luis. Toda- 

via, o grande acontecimento que marcará a visita de S. Exa. será a i- 
nauguração da rodovia Açailândia a Santa Luzia da maior importância 
na vida econômica maranhense, projetada e einiciciada no Governo Sarney. 

De Imperatriz, autoridades, políticos e empresários estão seguindo 
para a Capital a fim de participar da recepção ao Presidente. 

O 

Dir.-Proprietário: José Matos Vieira Diretor e Redator-Chefe: Jurivê de Macedo 

ANO III Imperatriz (Ma.), 22 de Julho de 1973 N0. 15 5 

NO CAMPOS AVANÇADO 

Depois dos cursos minstra- 
dos» pelo Prof. José Maria Mu- 
nhoz da Rocha, sobre "Socor- 
ros de Urgência" "Realidades 
Brasileiras", que tiveram uma 
repercussão espetacular, encon- 
tra-se em Imperatriz, a 17§ E- 
quipe da Universidade Federal 
do Paraná, que irá desenvolver 
outras atividades diante desta 
comunidade. 

Esta equipe está sendo che- 

fiada pelo Prof. Nelson Roseira 
Gomez, que irá proferir um cur- 
so para "Parteiras Práticas", de 
alta importância, principalmente 
para as pe.sso£S que trabalham 
na zona rural 

Comandando o outro setor de 
trabalho desta equipe, está o 
Prof, Paulino Kodaka, que irá 
dirigir a Campanha de Vacina- 
ção, durante o periodo de 25 a 
28 deste mês, no Posto de Hi- 

giene do Campus Avançado des- 
desta cidade que inaugurado no 
último dia 19 por esta mesma 
equipe. No interior do municí- 
pio será realizada a vacinação 
no periodo de 30/7 a 04/8. 

O horário de atendimento no 
Posto de Higiene para os se-s 
tipos de vacina, é o seguinte: 
pela menhã das 08;00 às 12:00 
e a tarde das 14:00 às 18:00 hrr, 
durante os dias úteis. 

Comentando 

Jurivê 

OS PAULISTAS E A MA - 74 Nn MUNICÍPIO 

Abordando a importância da 
rodovia Açailândia-Santa Luzia 
para a economia maranhense, 
diz o "Eestado de São Paulo" 
que: a rodovia Santa Luzia A- 
çailândia deverá rer inaugurada 
no final deste mês pelo Presi- 
dente Garrastazu Médici, duran- 
te sua visita ao Estado do Ma- 
ranhão. E embora esta pequena 
estrada de terra batida tenha a- 
tualmente uma importância mul- 
to superior a que imaginaram 
os seus idealizadores, o gover- 

nador maranhense e seus téc- 
nicos atribuem a ela um signi- 
ficado mais realista em termos 
de economia estadual, qual se- 
ja o programa de colonização 
e abertura de novas fronteiras 
agrícolas naquela região pre-a- 
mazônica.'- 

O jornal paulista vê a estra- 
da de 280 quilômetros, em ter- 
ra batida, como a ' estrada da 
saida para o gedo" e "a estra- 
da do minério". 

EMDPO LOCALIZA A ATLAlIlDA MÍÚM VISITA 0 PROGÍILSSO 
Cadiz, Espanha, (UPI) — Uma 

expedição cintifica de 70 pes- 
soas anunciou oficialmente que 
encontrou o continte perdido da 
Atlântida. A expedição, forma- 
da de iiorte-amencanos, tinha 
começado a procura 2ã feira. 

A Sra. Macine Asher, 42 anos, 
porta-voz da expedição, afirmou 
que os mergulhadores do gru- 
po encontraram dados provando 
a existência da supercivilização 
citada por Platão. 

Segundo suas suas declara- 
ções, os mergulhadores encon- 
traram no fundo da Baía de 
Cadiz sinais de estradas e gran- 
des colunas, algumas com dese- 
nhos em espiral, no lugar exato 
calculado pelo grupo. 

Em companhia do Sr. Jaime 
Santana, Secretário da Fazenda 
do Maranhão, estiveram visitan - 
do . a redação deste semanário 
os jornalistas Marco Antonio 
Rocha e Georges Gafner, da re- 
vista VISÃO e seu companheiro 
Mário Morei que atualmente 
assessora o habinete do prefei- 
to Haroldo Tavares, de São 
Luis. 

Recebidos pelo nosso diretor 
José Matos Viera, Secretário e 
homens de imprensa mantive- 
ram animada palestra em torno 
de assuntos locais e regionais 
que estão sendo colhidos pela 
equipe de "Visão" para um 
trabalho sobre a Amazônia. 

É de São Luis a firma vencedora 
da concorrência pública aberta pela 
Prefeitura para cempra de uma pa- 
tro! destinada á formação da patru- 
lha rodoviária municipal. Outras vi- 
aturas e máquinas serão adquiridas 
pelo município nos próximos meses. 

- -o-O-o— 
Os esg"tos qu; estão derramando 

águas nas vias públicas serão olha- 
dos pela Prefeitura para as provi- 
denciar cabíveis. Serão objetos de 
repressão especialmente aqueles de 
estadelecimeotos comorciais, indus- 
triaio e hospitalares que trzem de- 
tritos que se acumulam no meio 
de ruas. 

—o-O-o— 
Parte das credores do município 

está recebendo aquilo a que tem di- 
reito. Soubemos que cerca de 13 mil 
cruzeiros foram liberados para pa- 
gamentos. em julho; e até agosto 30 
mil serão liberados. 

— o-O-o — 
O reparo de ruas está merecendo 

prioridade da parte da Secretaria de 
Adminístraçãa municipal; enquanto 
o asfalto não vem o remedio e a o- 
peração tepa-buracos. 

VISCOUNT 

TAMBÉM DESCE 

Entre os grandes aviões que 
já descem na pista de pouso 
de Imperatriz figura, agora; o 
Viscount da VASP, na linha 
que faz escalas no nordeste. 
Também o Samurai continua o- 
perando no aeroporto local, o 

Desde que conheci Imperatriz, 4 prefeitos eleitos, 2 
vice-prefeitos, 1 presidente da Câmara e um interventor 
já dirigiram o município. Deles, pelos menos 7 apelaram 
para jogar camadas de terrras nas principais vias públicas 
na tentativa de tapar buracos e afastar as poças d'água. 
Calculando-se que cada administração tenha jogado 20 cen- 
timetros de terra sobre o leito das ruas vamos verificar 
que de 1963 até aqui Imperatriz já subiu pelo menos 1 
metro e quarenta em relação ao nível do mar. Nessa marcha, 
dentro de pouco tempo passaremos a ter uma cidade de 
clima frio — uma cidade alta. 

☆ 
Justiça ao SAAE. C abastecimento de água melhorou. 

Mas é bom não elwgiar. 
☆ 

Está na hora dos taximetros nos carros de transporte 
de passageiros em Imperatriz. Ê a única maneira de se 
dicipiinar a cobrança das corridas. 

☆ 
Sintomático. Na inauguração da Estação Rodoviária 

de Imperatriz o Governador do Estado designou um men- 
bro do Poder Judiciário para representá-lo nas solenida- 
des de inauguração. 

☆ 
A aliança Vtorino-Millet cada vez mais comentada no 

Maranhão. No páreo da futura governança estadual, dizem 
que despontam o Senador e o ex-vice goryernador Duailibe. 

Prometendo vir a Imperatriz o deputado Freitas Di- 
niz, dirigente estadual do MDB q\ e neste município limi- 
ta-se a esperar que o mar pegue fogo para comer o pei- 
xe frito. 

☆ 
Outro jornal de São Luis vai circular na cidade. O 

Estado do Maranhão, do grupo liderado por Sarney. Dia 
28, o Estado lançará uma edição especial comemorativa o 
aniverário da adisão do Maranhão à independência. O a- 
contecimento promete marcar época na história do jorna- 
lismo timbira. 

☆ 
E a zoSa industrial, vem ou não vem? 

☆ 
O fino da contravenção! presos traficavam e fuma- 

vam diamba dentro das grades, em Imperatriz. Resta saber 
quem introduzia a erva nos xadrezes. 

Um prêmio para quem descobrir a temperatura das 
relações entre o Secretário da Fazenda e o prefeito de Impe- 
ratriz. 

MIN. JÚLIO BARATA EM CAROLINA 
Notícia de Carolina infor- 

mam que está naquela cida- 
de visitando pessoas ligadas 

o mesmo ocorrendo com o 
AVRO, da VARIG, que voltou 
aos pousos normais, antes sus- 
pensos pelas más condições de 
pista de pouso do aeroporto 
velho. 

a sua família o Minstro Jú- 
lio Barata, do Trabalho. A- 
manhã Sa.Exa. retornará a 
Brasília. 

ALUGUEL 
Aluga-se uma casa na travessa 

Bom Jesus n? 201, com pinturas no- 
vas, e água encanada A tratar com 
o proprietário na mesma. 

—Imperatriz tem nova Barbearia 

O Salão Copacabana, na rua Guanabara, foi inaugurado sábado com diversas pessoas de nossa socie- 
presentes ao acontecimento. O seu proprietário, Welton Fernandes bolou um barbearia, "Salão Copacabana", 
à altura do povo imperatrizense, com modernas instalações, visando melhores atendimentos e outros requisitos. 

O proprietário do salão, sr, Welton Fernades, projetou-o com quatro unidades de cadeiras a fim de dar 
não só maior atendimento à sua clientela como também maior comodidade à mesma, equipando com um moaer- 
nissimo "ar condicionado", que possibilitará condições de tempo normal aos geus clientes. 

Nn inauguração — no ato de inauguração, a parte mais expressiva foi quando o dr. Vicente narrou 
com palavras eloqüentes o papel do barbeiro à Sociedade, o referido bacharel falava de cátedra deixou bem 
claro que a limpesa de um ser não estava em suas vestes e sim em suas cabeleiras suas palavras: Podem ver 
o papel destes servidores da sociedade (barbeiros) nos grandes concursos à beleza das mulheres, principalmen- 
te a imperatrizense, brasileirissima. E como ponto culminante da inauguração, anotamos as piesenças dos 
srs. Welton Fenandes, Wilson Pires, Basilio G. Silva e Sodário Vidal, proprietários e companheiros respectiva- 
mente seus convidados que foram: drs. Claumir, e Vicente de Paulo, médico e advogado respectivamente, Jo- 
sé Batalha, Leôncio Pires Dourado, Hélio Sousa e os jornalistas Catarinus Santus de "O Progresso ' e Sebas- 
tião Negreiros dos "Diários Associados — O Imparcial" entre outros. 
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A foto acima, mostra 
municação com um bom 

a espécie de muita co- 
Whisk na inauguração. 
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Vendo e ouvindo 
CATARINUS SANTOS 

EDUCAÇÃO — Secretário Mostra Superavits — O Secretário de 
Educação Municipal, prof. Roberto, relatou a este culunista a si- 
tuação educacional vem apresantando sua secretaria inscrita no 
contexto da meta prioritária por todos os governantes. 

Assim se expressou o titular da Educação! O Campo Educa- 
cional de Imperatriz, veio agora de realizar no sentido profissio- 
nal todos os seus servidores de níveis, técnicos ou não, produzin- 
do melhores qualidades nos campos profissionais com diversos 
treinamentos. Salientou ainda o prof. Roberto "Agora a Educação 
não só terá professores devidamente "expert" no assunto com 
metas objetivando o ensino", como continuando disse: Outrora os 
professores primários além de não serem devidamente quites com 
a educação por não terem especialização e não terem condições 
visuais no campo. Hoje, yemos os superavits porque, além dos 
prefessores da capital serèm do nível 3 (três) aos sábados fazem 
seus planos apresentando a uma certa equipe para serem debati- 
das ficando a melhor elaboração levadas "in loco" para ser apli- 
cada, e, no término da semana cada educador mostrar os prós e 
contras. Também, no campo orçamentário os educadores estão 
tendo maiores condições, "veja tabela" 

Orçamento: Ano anterior — Cr$ 28.000,00, atual Cr$ 49,000,00 

MACONHA DENTRO DA CADEIA 

Níveis 
01 
02 
03 

Diretora 
Assim terminou sua 

Anterior 
Cr$ 109,00 
" 134,00 
" 140,00 
" 230,00 

demonstração à 

Atual 
Cr$ 140,00 

" 160,00 
" 200,00 
" 400,00 

este colunista. 

Uma batida realizada por 
policiais nas celas da cadeia 
pública de Imperatriz resul- 
tou no encontro de pequenas 
quantidade de maconha em 
quase todos os xadrezes. Es- 
tão envolvidos no tráfico e 
consumo da erva maldita 
dentro dos xadrezes homici- 

DOCUMENIOS PERDIDOS 

Perdeu-se os seguintes docu- 
mentos: 

Certificado de propriedade de 
uma Camionete C-14-1970, Taxa 
Rodoviária, Bilhete Seguro, CPF 
Identidade, Título de Lleitor, 
Carteira de Habilitação, de 
José Antonio Ângelo. 

Pede a quem encontrar en- 
tregar no Posto de Molas do 
Zezão, Entroncamento. 

EXPOSIÇÃO NA CAPITAL CHAMA ATENÇAO 
gostinho Noleto e o Secretário 

Geral de Administração Muni- 
cipal, Remi Ribeiro Oliveira, 

A Exposição feira agro-pecu- tocantina. Desta cidade, seguem 
ágria que se realizará na Capi- para acompanhar os trabalhos 
tal do Estado na semana en- da Expo-São Luis os criadores 
trante está atraindo criadores e Antonio Regis, Raimundo Ara- 
homens de negócios da região újo, o industrial e advogado A- entre outros. 

O V í L. Óleos Vegetais Imperatriz Ltdc. 

" Industrialização dos oleoginoss da região" 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR - 14—Fone 278—Imperatriz—Ma. 

CQ.C.06 -146 245- Insc. Est. 142053,006 

das e viciados no uso da dro- 
ga, deles já condenados a 
pesadas penas pelo uso e 
venda de intorpecentes. 

Apurou a reportagem que 

a polícia instalou inquérito 
a respeito do assunto e pro- 
cura inclusive localizar a 
pessoa que intraduz a maco- 
nha nos xadrezes. 

i O POVO RE€LAMA 

TAXIS PRECISAM DE FREIO 

À CIRETRAN ou à Prefeitu- 
ra, cabe uma medida visando fa- 
zer cumprir a tabela de preços 
de corrida em Imperatriz, es- 
pecialmente, para evitar a in- 
dústria da falta de trôco posta 
em prática pela maioria dos 
motoristas. Nas corridas de Cr$ 
3,00, é comum a noticia recebi- 
da pelo que passageiros que 
"não tem trôco; fica para outra", 
cobrando assim a viagem a Cr$ 
5,00. Por outro lado, na maioria 

das vezes a tabela está sendo 
desprezada. Num mesmo trecho, 
alguns táxis cobram três cruzei- 
ros e outros cinco. Uma viagem 
para o aeroporto está sendo co- 
brada dez cruzeiros, quer o pas- 
sageiro saia do porto fluvial 
quer saia da rodoviária que é 
bem próxima ao aeroporto. En- 
fim, os motoristas estão dando 
cartas sem que qualquer auto- 
ridade procure sair em defesa 
do passageiro. 

Dr EDIVALDO CUNHA AMORIM 

ADVOGADO 

Escrit. RUA CEL. MANOEL BANDEIRA. 1.638 

Res. Trav. Luís Domingues, 1.845 
MARANHAO IMPERATRIZ — 

HOSPITAL STA. TESEZA 

(CREDENCIADO PELO IN PS) 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 95 — Imperatriz — Maranhão 
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PORTRAIA m 129/73, de 04 de julho de 1.973 
O Diretor de Serviço de Àdmistração da Prefeitura Muni- 

cipal de Imperatriz, Sr. Remi Ribeiro Oliveira, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o que preceitua o CÓDIGO DE 
POSTURAS do Município, instituído pela Lei n5 01/71 28 de mar 
ço de 1.971. e, 
a) — CONSIDERANDO que pelos Artigos 101 e seguintes do CÓ- 

DIGO DE POSTURAS, do Município, é expressamente pro- 
ibida a criação de animais nas vias públicas, 

b) — CONSIDERANDO ainda que tal ato, além de proibido pelos 
artigos acima, constitue perigo a integridade física e à sa- 
úde dos munícipes. 

RESOLVE 
Art. 1Q — Fica proibida, na forma do Art. 101. do CÓDIGO DE 

POSTURAS a criação de porcos e a permanência de 
quisquer esqécies de animais, soltos nas vias públicas. 

Art. 29 — Os animais encontrados, nesta situação, serão apre- 
endidos e recolidos ao Depósito Público de acordo com 
o ''que estabelece o art. 102 do citado CÓDIGO DE 
POSTURAS. 
Art. 35 — Os animais apreendidos, ficarão à disposição de 
seus proprietários, que terão o prazo de 7 (sete) dias na 
forma do art. 103 do aludido código, para retirá-los pagas 
taxas e multas legais. 

1Q —".Decorrido, êste prazo e depois de avaliados, a Prefeitura 
Municipal, fará publicar Edital, para venda dos animais 
apreendidos e não reclamados, na forma do § único do 
Art. 103 do Aludido Código, sendo o valôr apurado, reco- 
lhido aos cofres da Municipalidade, mediante Guia. 

§ 2- — Tratando-se de porcos que forem encontrados nas vias 
públicas, serão os mesmos abatidos. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Ribí Ribeiro Oliveira (Diretor d/Serv. de Administração) 

cflOPWJ mil Mism gurupi lídh—camguru 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EM 28-07-15)73 

A diretoria da CAMGURU convida os seus associados para 
a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 28 do corren- 
te mês de julho, às 8 horas da manhã, no salão da Escola Gurupi, 
para a aprovação das contas do exercício de 1972. 

A Assembléia iniciar-se-á 
às 8 horas em primeira convocação 
ás 9 horas em segunda convocacão 
às 10 horas em terceira convocação 

Açailândia/Imperatriz MA, 10 de julho de 1973 
Manoel Ribeiro da Silva 

presidente 

0 M. VAI BEM 

Realizou-se no dia 28 passa- 
do, importante reunião que 
teve lugar na Agência local do 
Banco do Estado, sob a presi- 
dência do Dr. Artênio Tavares, 
gerente da Marketing daquele 
estabelecimento de crédito, as- 
sessorado pelo Sr. Antonio Car- 
los Rodrigues. 

O encontro reuniu a mais al- 
ta expressão das classe produ- 
toras de Imperatriz — comerci- 
antes e industriais; nele foi de- 
monstrado a grande atuação do 
Banco do Estado e sua expresi- 
va contribuição no campo eco- 
nômico e financeiro deste Mu- 
nicípio. 

O B.E.M. está progredindo e 
atualmente gosa de expressivo 
destaque na Revista Bancária 
Brasileira, entre 24 bcos oficiais 
do país. E, o que de mais im- 
portante se fez observar é que 
a agencia local é que mais se 
destaca entre as demais filiadas. 

A» PRESENÇA D ASSASSE 
No ensejo foi lançada a pre- 

sença da SASSE — Companhia 
NacianaFde Seguros Gerais, nes- 
ta cidade; empreendimento esse 
que tem a direção e coordenação 
da Caixa Econômica Federal, 
consubstanciando-se pois, numa 
sólida companhia seguradora 
que tem o apoio e o crédito do 
Governo Ferderal. 

NOTA 

O Diretor da Ciretran avisa 
ao público de Imperatriz que, 
na semana vindoura estará re- 
tirando as placas de propaganda 
que estão fixados sobre os si- 
nais de transito nas ruas da 
cidade. 

Elias Jardim 
Diretor Ciretran 

HOSPITAL SAO 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 PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatoiogia-Ortopedia — Der- 
matologia-Pediatria—línica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

Vantagens da SERME: 

Súde-Segurança-Vida 

Diversão e Prêmio 

SOCIEDADE MARANHENSE DE SERVIÇOS 
MÉDICOS 

SAÚDE 
Assistência Médica; Serviços profissionais. 
Assistência Hospitalar; Pediatria, Partos. Cirurgia de Urgência, 
exames de laboratórios e radiografias. 
Assistência Dentária; exame odontologico inicial, exodontia (ex- 
trações) obturaçâo provisória, obturaçâo plastica, restauração 
a amalgama, odonto-pediatria, aplicaçáo de flurêto, periodontia 
tartarotomia, limpeza de dentes e RaIO X. 

SEGURANÇA 
Assistência Jurídica; Serviços profissionais. 
Assistência Social; Serviços profissionais. 

DIVERSÃO 
Com a sua carteira de Sócio você e seus dependentes legais tem 
acesso ao CLUBE DE ( AMPO dá SERME, situado na estrada de 
São José de Ribamar km 11. Logo após a Quimicanorte. 

VIDA 
Auxilio funeral para o socio Cr$ 3.000,00 
Auxílio funeral para a Esposa ou Companheira Cr$ 1.500,00 
Na SERME você escolhe o médico de sua preferência e é atendi- 
do no seu consultório particular. 

Desconto de 5% na compra de qualquer medicamento nas farmá- 
cias CE VTRAL mediante apresentação da carteira de socio. 
Pense na saúde Elaé a maior liqueza que temos! 
Evite emergência! Procure em tempo a SERME 
Adquira o direito de ter saúde! 
Com a SERME uem a morte lhe assusta! 

PRÊMIO 
Associando-se a SERME você ganha inteiramente grátis um lo- 
te com 10 x 30 
Procure os nossos Escritórios à Av. Getulio Vargas 1344 Fone 135 

Tip. VIOLETA impressos em geral 
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TECIDOS E ELETRO 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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índios exportam maconha 

Informou o Jornal de Brasília, 
edição de 18 do corrente que agen- 
tes da policia federalforam desloca- 
dos para as aldeias dos Índios mara- 
nhenses "Guajajara" e "Canela', ? 

fim de, ali, destruir grandes planta- 
ções de maconha que estavam "a- 
bastecendo o mercado nacional". 

Não esclarede a notícia se a 
operação é autorizada pela FUNAI 

nem se há Índios detidos. Adianta, 
porém, que até máquinas de pren- 
sagem e de embalagem da erva exis- 
tem nas aldeias, o o que demonstra 
o aprimoramento do cultivo e expor- 

tação da maconha entre os silvícolas. 
Ainda de acordo dom a mesma 

fonte, os traficantes adquirem o pro- 
dutona aldeia em troca ^ de relógios 
e rádios portáteis transistorizados. 

Sociedade em foco 

Graça Oliveira 

O MATER CLUBE através de sua 
presidente, sra. Marta Guerra orga- 
nizou com muito êxito sábado pas- 
sado no Clude Juçara a festa de MISS 
OBJETIVA-73. As srtas. Rutila, Már- 
cia, Elizete, Ana Maria e Heloísa fo- 
ram as belas candidatas que na o- 
casião disputavam o título, sendo que 
a grande vencedora da noite foi He- 
loísa com uma beleza e *otogenla a 
toda prova. 

Destaque para o conjunto musical 
os The Broder's pela atuação mag- 
nífica e pelas túnicas "divinas" e de 
bom gosto, que exibiam na ocasião 

De parabéns o Mater Clube pela 
bela promoção. 

—0O0— 
DÀN1ELLE é a linda bonequinha 

imperatrizense que atualmente resi- 
de em Caxias, e que dia 6 pp. tro- 
cou de idade. Ela é filha do simpá- 
tico casal Maria das Graças Sampaio 
Carvalho e Alexandre Carvalho, que 
eu tive a satisfação de conhecer em 
minha recente viagem a Caxias A- 
través desta coluna, receba oe Impe 
ratriz querida Danielle os mais sin- 
ceros votos de felicidades. 

- 0O0— 
Dia 14 do corrente mês, solenemen- 

te trocaram de alianças na igreja de 
Santo Antonio em Itaguatins o casal 
Cícero e Odimar. A eles nossos vo- 
tos sinceros de felicidad s, com um 
pequeno lembrete; "Amar não é olhar 
um para o outro, e sim olhar os do- 
is na mesma direção". 

0O0— 
A querida bonequinha Keila Fáti- 

ma em toda sua graça e vivacidade 
dia 15 reuniu todos os seus amigui- 
nhos e o vasto circulo de amizade 
dos seus papais em uma festa co- 
memorativos do seu segundo ani- 
nho. João Borge e Vanla, pais da 
graciosa aniversariante foram anfi- 
triõés perfeitos, e a festa de Keili- 
nha foi realmente uma parada. Pa- 
rabéns. 

— oOo— 
Dupios parabéns a amiga D. Augus- 

ta, mamãe modelo 1973, com a che- 
gada do seu filho Franklin Dellano 
Marinho Rocha acompanhado da sua 
Vilma e filhos; Ana Paulo e Júnior 

E também pela brilhante aprovação 
de sua filha Maria de Médicis no 
concurso do Banco do Brasil. A vo- 
cê d. Augusta o meu abraço e a bo- 
nequinha Ana Paula papais e manos 
nossos votos de boas vindas. 

—oOo— 
Antonio Carlos e Socorro, casal 

"vip'' da nossa sociedade estão de 
j malas prontas para uma circulada de 

férias que obedecerá ao seguinte 
roteiro: São Paulo. Rio, Brasília e 
Fortaleza. 

—oOo— 
As belas "manecas" Lúcia Barros. 

Flávia, Amparo Milhomem, Elizete e 
Socorro ontem no Clube Tocantins 
concorreram ao titulo de Rainha do 
Arroz-7B, ocasião em que era reali- 
zado naquele clube social a já tradi- 
cional Festa do Arroz. Na próxima 
semana daremos completo documen- 
tário deste badalado acontecimento 
social. 

—oOo— 
Brevemente em nossa cidade a i- 

nauguraçâo de moderna clinica mé- 
dica, iniciativa dos jovens e dinâ- 
micos médicos Claumir Simões mui- 
to conhecido pelo grande gabarito 
como cardiologista e Evllásio Olivei- 
ra competentissimo ortopedista do 
Hospital São SaimunJo. Aguardem. 

Sandra Macedo 
A acadêmica Sandra Maria Mace- 

do está de volía a Imperatriz para 
pa sar as férias de julho em casa 
de seus p:ls, o casal Jurivê-Leonor 
Maceao, Sandra c ncluiu com brl- 
'hantismão o primeiro período de Fa- 
culdade, aprovada por média em to- 
das as matérias do currículo. 

RAP1DAS & QUENTES 
Estamos na nossa. Vamos apre- 

sentar as Rápidas e Quentes da jo- 
vam soçaits imperatrizense, hoje 
com mil transas geniais. E aquela 
tremenda grilação.., Usando aliança 
na mão direita a ' charming'1 maneca 
Fátima Eliane Silva. Nome do feli- 
zardo: Roberto Marão... O Balaio 
volta a liderar as noites de Impera- 
triz, lá a faixa jovem de nosso ci- 
dade tem o seu encontro marcado... 
T talm nte refomado... uma delícia... 
Esta tíe parabéns o meninão Samí 
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R APID AS 

Sabag, que está figurando, com mui- 
ta justiça, entre os dez rapazes mais 
elegantes que desfilarão dia 23 no 
Juçara... A bonequinha Maria Aradi 
Aguiar está na cidade com sua gra- 
ça e sorriso, e para alegria de mui- 
to garotão. Ela é irmã do elegante 
Edgar. Flávia Barros machucando 
corações no desfi e Rainhe do Arroz, 
usando um modelo super-incremen- 
tado... com tanga e tudo. Para a a- 
legria de Mariangela já em nossa ci- 
dade õ simpático João de Deus... eler 
formam um dos casais mais "in love" 
desta imensa paróquia.. Imperatriz 
vive um período intenso da piaia... 
a patota vibra com as novas transas 
com muita paquera e muito bronze... 
Fausto é o simpático Amazonense 
que circula em nossa cidade, êle é 
acadêmico de medicina e reside em 
Belém... rapaz destaque da semana; 

po p p y 
Chegou esta semana, o Pecuaris- 

ta Baiano sr. Nelson Oliveira, o sr. 
Nelson veio da cidade de Itapetinga 
(BAHIA), especialmente para a Ex- 
posição ^e Paragominas a faz tam- 
bém viritas aos amigos de Imperatriz, 

xxx 
No sábado passado inaugurou a 

nova Rodoviária de nossa cidade; 
as instalações são das mais moder- 
nas, circuito de TV fechado, Resta- 
urante de 1- também um dormitório 
exelentes apartamentos. Parabéns 
aos irmãos GUERRA e muito obri- 
gado. 

xxx 
Também no sábado passado, esti- 

vemos festejando a chegada de a- 
migos de nossa capital Foi ofereci- 
do uma Ceiaxi na Residência do Cap. 
Almeida, com um delicioso Peru as- 
sado e uma Páca ensopada, com vi- 
sitas de Tocantinópolis e como ape- 
ritivo aquele delicioso Scotcb, 

xxx 
Notei a falta estas duas últimas 

semanas do meu grande amigo Dr. 
Tancredo Rocha, sabendo-se depois 
que o mesmo está em viajem de vi- 
sisa a familia na Capital Mineira, 

xxx 
Domingo pp. fomos convidados pe- 

sr. Antonio Carlos Minefs Club, pa- 
ra o delicioso Churrasco na Pousada 
do Amor. Passamos o dia tranqüilos, 
com um papo gostoso de amigos e 
também a visita de seu mano sr. 
Luiz*Carlos Rodrigues, que reside em 
S. Luis. Das 1U0 pessoas que com- 
pareceram, notamos a falta do sim- 
pático casal Dr. Ronald e Tânia, que 
estavam também em viajem para 
Fortaleza. 

Batendo um papo com o Tuzinho, 
êle nor informou do inicio de cons- 
trução de uma picina no local, a o- 
bra ficará a cargo da Construtora 
Silvan Ltda. Finalizando o domingo 
fomos tomar aquela Saúna na Resi- 
dência do Cap. Fernando, tomando 

Wilson Holanda com seu charme e 
veneno,., garota destaque da semana: 
Heloísa, miss objetiva 73. STOP. Do- 
mingo estaremos de volta com as 
"hot news" da nossa turma jóvem 

L.E.L TEM NOVA DIRETORIA 
Os bancários Emídio e Alberto Nu- 

nes assumiram a direção da Liga Espor- 
tiva Imperatrizense, respectivamente co- 
mo presidente e vice-presidente. O ex- 
mentor da LEI, Sr. José d'Avila Maranhão 
Ofastou-se da presidência em conseqüên- 
cia de sua transferência para a agência 
do INrS em Coroatá. No clichê, o abra- 
ço a - cordialidade entre o ex e o atual 
Presidente da Liga, na transmissão do 
cargo. 

O nosso companheiro de redação, 
Catarinos Santos, é o novo public-re- 
lations da LEI. 

ÁRBITROS DIPLOMADOS 
Os concludentes do Curso de Ár- 

bitros ministrado pelo apitador mara- 
nhense Nacor Arouche, em Imperatriz, 
receberam seus diplomas de juiz de fu- 
tebol. O curso foi feito sob os auspícios 
da Liga local. Na foto, o Sr. Severino Sil- 
va, presidente da S.A Imperatriz entrega 
o diploma ao árbitro Samuel Gonçalves 

vXv' 
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EMÍDIO E JOSÉ D'AVILA MARANHÃO 

O RENNER VAI VOLTA# 
O vereador Nelson Martins, joga- 

dor e dirigente do E.C.Renner comuni- 
ca ao cronista que o alvi-verde impera- 
trizense vai reiniciar suas atividades fu- 
tebolisticas nos próximos dias. Um no- 
vo quadro de diretores e jogadores está 
sendo formado pelo verde-branco local 
que já disputara o campeonato da cidade 
deste ano. 

Sabe-se extra oficialmente que o 
RENNER fara sua volta ao Estádio Frei 
Epifânio num jogo interestadual, possi- 
velmente contra o Clube do Remo, de 
Belém. 

E. C. CORINTHIANS X SELEÇÃO DE 
PORTO FRANCO 

O Esporte Clube Corinthians, jogara 
também hoje, cono selecionado Portofran- 
quense, quando o seu presidente, Sr. Di- 
vino, promete dar tudo do clube local 
e ganhar a pelada, haja visto a contra- 
tação de três novos jogadores, 

aquele licor de Gebipapo. 
X xi X 

Para os que ainda não sabem vai 
aqui: Miss Brasil 73. srt- Sandra Ma- 
ra Ferreira, Paulista, simpática e de 
muito tutu... 

xxx 
Aos viiajantes: A Cruzeiro do Sul 

colocou um Boeing 727, na linha S. 
Luis-Belém, com saidas diariamente 
ás 21,00 horas, fazendo também li- 
nhas para Fortaleza, Recife, descen- 
do ao Sul ate Buenos Ayres. 

xxx 
Parabéns ao João 01iveira,(BALA- 

10), com a nova reforma na sua Boy- 
te, ficou muito bacana, colocou tam- 
bém o famoso GLASS BALL, com 
Ligth Projection. 

Vamos comparecer ao Balaio, o 
melhor ponto de encontro de nossa 
sociedade, e tomar aquele wisky ou 
aquela cervejinha gelada que sò 
o Balaio tem... 

xxx 
Toda roda de esquina ou bate pa- 

po de roda, se fala na pessoa de 
ERNESTO GEISEL... 

xxx 
Serviço bem feito está sendo ela- 

borado pelo DETRAN, pondo em 
ordem o transito de Imperatriz, e- 
vitando também os inabilitados a 
dirigirem veidulos, bem como carros 
sem documentos de seguro ou licem- 
ça dos mesmos. 

xxx 
Já começou a aparecer as peque- 

nas praias do Tocantins, são muito 
gostosas, mas também perigosas. 
Tomem cuidado não abusem da á- 
gua ou bebidas e comidas nestes lo- 
cais. Um acidente qualquer e FATAL. 

Estão animados os jogos de futebol 
na Rodobras, com Jabur, Edgar, Rui 
Flexa, Carlos Alberto, Garrinchi, Pe- 
lè. Mauro, Djalma Dias e muitos ou- 
tros craques. 

A todos um bom Domingo, esta- 
remos dando aquele plà na 7.® Ex- 
posição Agro Pecuária em Parago- 
minas. Tchau... 
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