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Instalado Campus Avançado de Imperatriz 

Com a presença do Min. 
Costa Cavalcanti, do Inte- 
rior, do Governador do Ma- 
ranhão e assessores, do Ma- 
gnífico Reitor da Universi- 
dade Federal do Paraná, do 
Coordenador Geral do Pro- 
jeto Rondon, do prefeito Re- 
nato Moreira e assessores, da 
equipe do "CA." de Impe- 
ratriz dirigida pelo prof. Ozi- 
as Hapner, de autoridades 
locais e de grande massa po- 
pular, foi oficialmente ins- 
talado na manhã e ontem o 
Campus Avançado de Impe- 
ratriz. 

As solenidades tiveram i- 
nício às 10,30 com hastea- 
mento do pavilão nacional, 
no terreno doado ao Cam- 
pus pelo município. Vieram 
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Governador Pedro Meiva 

após o desfile de colégiais e 

os discursos, pela ordem, do Prof. 
Algacir Munhoz, reitor da UFP., do 
Ministro Costa Cavalcanti, e Go- 
vernador Pedro |Neiva de Santana, 
todos ressaltando a importância do 
início dos trabalhos do Campus 
imperatrizense. 

O PREÇO DO PROGRESSO 

"É preferível o problema trazido 
pelo crescimento, pelo progresso, 
ao trazido pela estagnação, pelo 
atrazo". Essas palavras, seguidas 
dos aplausos do povo, foram prefe- 
ridas pelo Min. Costa Cavalcante 
que depois de historiar com juste- 
za o crescimento de Imperatriz 
lembrou os problemas trazidos ao 
município pelo desenvolvimento da 
cidade. Garantiu, todavia, a solu- 
ção para todos eles, divulgando de 
início que o serviço de abasteci- 
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Prefeito RENATO MOREIRA cujo empenho e visão estmu- 
laram a assinatura do convênio que criou o Campus de 

Imperatriz 

Governador promete TV 

Abordado por uma comis- 

são de rotarianos a respeito 
da possibilidade de trazer 
até Imperatriz a imagem de 
TV com ponto de apôio na 
rede da EMBRATEL já exis- 
tente entre Belém e Brasília, 
o Min. Costa Cavalcanti 
afirmou que êsse problema 
está afeto ao seu colega das 
Comunicações, Higino Cor- 

setti, e ao próprio Governa- 
dor do Estado. Prometeu, 
todavia, levar a reinvindi- 
caçâo ao conhecimento do 
Ministro das Comunicações 
Ouvido imediatamente i 

após o Gov. Pedro Neiva 
afirmou que "estamos no 
Maranhão; portando a ima- 
gem virá de São Luis e 
terá como apôio a rede que 
acompanhará a rodovia 
Sta. Luzia-Açailândia que 
em janeiro próximo será 
aberta ao trafego de veícu- 
los." Adiantou ainda que 
estão adiantados os enten- 
dimentos com a EMBRATEL 
no sentido de tornar efetiva 
dentro de curto prazo a 
ligação São Luiz-Imperatriz 
através de rede telefônica 
e de telex. 

Imperatriz terá Imspetoria de írânsito 

O Secretário de Segurança 
Pública do Esfado, coronel, da 
ativa do Exército Brasileiro, Pau- 
lo Maranhão Ayres, déu-nos o 
prazer de sua visita, oportuni- 
dade em que mantêve cordial 
palestra com o Diretor e reda- 
tores desta folha. 

O Cél. Paulo Maranhão veio 
a Imperatriz integrando e co- 
mitiva do Governador Pedro 
Neíva de Santana, que aqui se 
encontrou com o Ministro do 
Interior, Costa Cavalcanti e com 
outras altas autoridades fede- 
rais, participando da inaugura- 
ção do "Campus Universitário 
da Universidade do Paraná. 

INSPETORIA DE TRÂNSITO 
UMA NECESSIDADE PARA 

IMPERATRIZ 

"Acredito ser do maior agra- 
do para as autoridades e o po- 
vo dêste municipio" — disse o 
Secretário de Segurança, falan- 
do à reportagem — "a notícia 
que vou dar de que em princí- 
pios de outubro, consoante as 
providências que determinei, se- 
rá aqui instalada uma Inspeto- 
ria do Departamento Estadual 
de Trânsito. Cora o tráfego de 
veculo já bem considerável, Im- 

APURAÇÕES EM IMPERATRIZ 

Para a apuração das elei- 
ções de 15 de novembro o 
Tribunal Regional Eleitoral 
dividiu o Estado em 12 Jun- 
tas Eleitorais, formadas por 40 
juizes de direito. Delas a 4a. 
Junta será localizada em im- 
peratriz, so a presidência do 
Dr. José de Ribamar Fique- 
ne, com os magistrados Má- 
rio Barros Ferraz, de Porto 
Franco, Clóvis Carvalho, de 
Barra do Corda. O Dr. José 
Delfino Sipaúba fará parte da 
ta. Junta em São Luis. 

Além das urnas de ímpara- 
triz, também serão aqui apu- 
radas as de Amarante, Caro- 
liua, Grajaú, João Lisboa, 
Montes Altos, Porto Franco e 
Sítio Novo, 

peratriz, cidade que mais cresce 
neste país, não pode prescindir 
dêsse melhoramento, já pelo mo- 
tivo exposto, jâ por que fica 
situada à margem de uma das 
mais importantes rodovias fede- 
rais, transitada diariàmente por 
centenas de veículos de varia- 
das procedências." 

Continuando, disse o cél Pau- 
lo Maranhão Ayres que a pro- 
vidência por ele determinada 
tem o inteiro apoio do Chefe 
do Govêrn) Maranhense, dr. 
Pedro Neiva de Santana, que 
também deseja dotar esta! 
cidade daquele e de muitos ou- 
tros melhoramentos. 

O órgão de trânsito a ser i- 
naugurado em Imperetriz, disse 
o titular da Pasta da Seguran- 
ça Pública, funcionará em ins- 
talações condizentes e terá via- 
tura e corpo de servidores de 
acordo com suas necessidades. 

DELEGACIA DE POLÍCIA 

SERÁ REAPARELHADA 

Referindo-se ao funcionamen- 
to da Delegacia de Polícia de 
Imperatriz, a cuja frente se en- 
contra o Dr. Florimar Almeida, 
disse o cel. Maranhão que a re- 
ferida unidade policial será rea- 

parelhada, de modo a melhor 
atender a comunidade impera- 
trizense. Para isso, o seu corpo 
de pessoal será ampliado e, de- 
pelo menos, duas viaturas novas 
serão colocados à sua disposição 
Suas instalações serão melhora- 
das, de modo a que os seus fun- 
cionários tenham mais condi 
ções de apresentar melhor ren- 
dimento de trabalho. 

Disse o secretário que inves- 
tirá regular soma nesses melho- 
ramentos para Imperatriz, o que 
lhe será possível, uma vez que o 
Governador Pfedro Neiva, apo- 
iando gestões do entrevistado 
junto a autoridades federais, 
muito contribuiu para que seja 
tornada realidade, até o próxi- 
mo mes de outubro, justa aspi- 
ração da Secretaria de Seguran- 
ça visando conseguir recursos 
do Governo da União para 
reaparelhamento de todos os 
órgãos subordinados à Secre- 
taria que dirige. 

Por fim, o cel. Paulo Maran- 
hão Ayres externou seus agra- 
decimentos à valiosa colabora- 
ção que lhe temos dado, divul- 
gando assuntos de sua Pasta 
e focalizando sua operosa ad- 
ministração à frente do órgão 
encarregado da manutenção 
da ordem e da garantia da 
tranqüilidade coletiva em todos 
os quadrantes do vasto terri- 
tório maranhense. 

mento de água será total- 
mente modificado e amplia- 
do pela SUDENE, dentro de 
curto prazo. Também o as- 
pecto sanitário será enfren- 
tando em principio de outu- 
bro vindouro, já que o pro- 
jeto da rede de esgotos está 
concluído e aprovado pelo 
órgão competente. 

ALMOÇO: 

As comitivas presentes fo- 

ram recepcionadas pela co- 
missão de recepção formada 

pelo Município e pela dire- 
ção da "CA" com um almo- 

ço para 70 talheres no Res- 
taurante Tapioca. A seguir, 

Ministro e Governador dei- 

xaram a cidade, seguindo o 
chefe do executivo estadual 

para outras cidades onde i- 

naugura obras. 

Incêndio Destruiu e Ameaçou 

Casa das Confecções e Ca- 
misaria Nordeste foram os do- 
is estabelecimentos comerci- 
ais totalmente destruídos pe- 
lo incêndio irrompido às 23 
horas da quarta feira passada, 
na rua Godofredo Viana, pró- 
ximo ao prédio do Banco do 
Estado. As camisarias sofre- 
ram a perda quase total de 
seus estoques e instalações, 
tendo o fogo atingido uma ca- 
sa residencial, também cau- 
sando prejuízos de monta. 
Grande número de populares 
acorreu ao local do fogo, fa- 
zendo as vêzes de bombeiro; 

e graças a essa ajuda é que 
prejuízos maiores foram evi- 
tados. Do prédio do BEM e da 
Loja dos Discos, vizinhos às 
casas incendiadas, foram re- 
tirados arquivos de um e mer- 

cadorias da outra, empilhados 
às pressas áa rua, por medi- 
da de precaução Felizmente, 
as chamas não alcançaram 
essas duas casas. A polícia 
fêz-se presente ao local e a 
causa do incêndio não está 
ainda devidamente esclareci- 
da, atribuída, todavia, a um 
curto-circúito. 

ACISO" EM GOIÁS 

Com duração prevista de 
uma semana desenvolve-se 
nas cidades goianas de Xam- 
bioá e Araguatins a ACISO 
(Ação Cívica Social), para- 

Documento perdido 

O Sr. Luiz Afonso de 
Albuquerque, do Gabinete 
do Senhor Ministro do Inte- 
rior, avisa que perdeu entre 
o aeroporto desta cidade e 
a sede do Campus Avançado 
uma carteira contendo todos 
os seus documentos. Solicita 
a quem a encontrou que a 
devolva na redação deste 
jornal ou no INPS ao Sr 
Jose Ávila Maranhão. 

lelamente às manobras mi- 
litares levadas a efeito na 
região pelo Comando Militar 
do Planalto e 11a. Região 
Militar. Participam ainda da 
ACISO o Ministério da Edu- 
cação, que doou livros es- 
colares, a Organização de 
Saúde do Estado de Goiás, 
com médicos e enfermeiras, 
o Intituto Butantã que doou 
vacinas e soro, e, ainda, a 
FAB, INPS, Instituto Nacio- 
nal do Livro, Projeto Ron- 
don e Universidades de Goi- 
ás e do Distrito Federal. Es- 
tudantes e autoridades par- 
ticipam da ACISO, entro- 
sados com as Forças Arma- 
das 
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Modificados Benefí- 

cios do INPS 

O presidente da República 
baixou o dec. 71.037 de 29 de 
agosto último que estabelece 
novas normas administrativas 
alusivas à concessão de be- 
nefícios pelo INPS nos casos 
de acidente de trabalho. En- 
tre as modificações vem a 
proibição às partes interessa- 
das de recorrerem diretamen- 
te ou por advogado a juizo 
antes de esgotadas todas as 
vias administrativas na pro- 
vidência social. O processo 
administrativo será obrigató- 
riamenle iniciado após o tra- 
tamento médico a que tem 
direito o acidentado. A perí- 
cia médica será o documento 
iniciador desse procedimento, 
e terá que opinar conclusiva- 
mente sobre a existência de 
redução da capacidade de tra- 
balho do segurado, além de 
outros detalhes que possam 
influir sobre sua capacidade- 
laborativa. No caso de incon- 
formlsmo com a perícip po- 
derá o acidentado recor^r à 
Junta de Recursos, diretamen- 
te ou por seu Sindicato, den- 
tro de 60 dias. Nesse caso se- 
rá levado a nova exame por 
junta médica de especialistas 
nomeada pela Junta de Re- 
cursos da Providência Social. 

Ciclistas continuam 

teimando 

Apesar das medidas disci- 

plinadoras do trânsito, grande 
número de ciclistas continua 
pedalando na contra - mão, 
com especialidade na Av. Ge- 
tv lio Vargas. O movimento é 
maior nos horários escolares, 

com estudantes descuidados 
e indiferentes ao perigo en- 

frentando os carros que vão 
em rumo oposto ao seu. As 
multas e apreensões de bici- 
cletas ainda não conseguram 
convencer os ciclistas da ne- 
cessidade de acatarem as de- 

cissões do DETRAM. Em mui- 
tos casos, até, o ciclista se 
dá à imprudência de guinar 
repentenamente para o lado 
oposto da rua, provocando 
freadas bruscas dos carros e 

até mesmo batidas. Essas gui- 
nadas de volante são comuns 

entre os ciclistas que acom- 
panham a mesma mão dos au- 
tomóveis. 

Esta, uma das irregularida- 
des que exigem a vigilância 
policial com mais rigor, no 
benefício do próprio ciclista 
imprudente. 

REPRESENTANTE 

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

Moto-Serras "Homelite" 

Converse com o Ney Milhomem 

Rua Snnplicio Moreira, 1740 — Fone: 341 

IMPERATRIZ — * MARANHÃO 
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q Y I L Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas 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. 

CG.C. 06 -146 - 24 — Insc. Est. 142053,006 

Refrigerado não é mais groblema 

Geladeiras, Ar condicionado, 

sorveleira, balcão írigorifico, 

tamara fria, etc. 

Rua Ceará, n2 710 

Tratar c/ Francisco Rocha 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

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

O MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR 00 ESTADO- 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LB0RATÓR10 DE ANALISES LÍNICAS: 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— Traumatologia-Ortopedia — Der- 
matologia—Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

Dl Sebastião Saldanha traiamento medico e cirurgia de uretra-prostata e Bexiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 
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EDITAL DE PRAÇA 

O Doutor José Delfino Si- 
paúba, Juiz de Direito da 2a. 
Vara da Comarca de Impera- 
trez, Estado do Maranhão, na 
forma da Leit etc. 

FAZ SABER aos que o pre- 
sente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interes 
sar possa que, no dia 5 (cin- 
co) de Outubro vindouro, às 10 

(dez) horas, na sala do Fórum 
deste Juizo à Travessa Urba- 
no Santos no prédio da Pre- 
feitura Municipal desta cida- 
de, sob a presidência deste 
Juizo e pregão do'Porteiro dos 
Auditórios, serão levados a 
venda de arrematação os 
bens penhorados a NAGELO 
FERREIRA LIMA, na Ação 
Executiva que lhe move JO- 

ÃO LEOCÁDIO ALVES, a 
quem mais der e maior lan- 
ce oferecer acima da a valia- 
çâo de Cr$ 1.800,00 (hum mil e 
oitocentos cruzeiros), no se- 
guinte imóvel: "UM TERRE- 
NO nesta cidade à rua Ama- 
zonas com a Travessa Dr. An- 
tônio Miranda, medindo 10,00 
(dez) metros de frente por 
130,00 (cento e trinta) laterais 
e 10,00 (dez) ditos de fundos; 

limitado a direita com a mes- 
ma Travessa Dr. Antônio Mi- 
randa e a esquerda com ter- 

reno de Domingos Rodrigues 
de Carvalho, frente para o 
Sudoeste e fundos para o Nor- 
deste, conforme termo de a- 
foramento n^ 1.546 da Prefei- 
tura Municipal e registrado 
sob. n0 4.145. Que, pois, dito 
bem quizer arrematar, pode- 
rá, no, dia, hora e lugar acima 
referido, com dinheiro â vista, 
ou sinal de 20% (vinte por 
cento),devendo neste caso in- 
tegralizar o seu lance dentro 
de 48 horas (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 fi- 
xado no lugar de costume e 
publicado no semanária "O 
PROGRESSO" por 3 (três) 
vêzes nesta cidade. Dado e 
passado nesta cidade de Im- 
peratriz, aos 13 dias do mês 
de setembro de 1.972. 

Eu, Rosseny da Costa Mari- 
nho, Escrivão substituto dac- 
tilografei e subscrevi. 

Dr. José Delfino Sipauba 

Juiz de Direito da 2" Vara. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO INPS) 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperati z—Maranhão 

Ferro para 

Construção 

mais Barato, 

NOBRE ARMAÇÕES 

Avenida Dorgival P. de Souza, 

esq. c / Rua Alagoas 

Imperatriz - Maranhão 

Cj 

um 

ianaada 

mi 

(Sardinha, 

Sereia, 

Tradicional) espera por VOCE, 

dona de casa econômica 

(e de bom gosto) 

e ainda 

Geladeiras 

Ventiladores 

Maq. de Costura 

■ jí- ~i 

Eletrolas 

Enceradeiras 

Liqüidificadores e 

GÁS 

PARAGAS 

IMPERATRIZ 
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SOCIAIS LAMARTINE 

É muito melhor arriscar coisas 
grandiosas alcançando triunfos e glo- 
rias, mesmo expondo-se a derrota, 
do que fazer fila com os pobres de 
espirito que não gozam muito, que 
não sofrem muito, porque vivem nes- 
sa penumbra cizenta que não conhe- 
ce vitoria nem derrota. 

(.ROOSEVELT) 
Reunidos nesta semana os mem- 

bros da comissão organizadoura dos 
festejos de Santa Tereza, sob a di- 
reção do vigário Frei Ângelo, deven- 
do iniciar no dia dez (10) com o tér- 
mino previsto para o dia 15, esco- 
lhidas duas candidatas, devendo 
ser formado dois partidos. Sabe- 
mos somente que- uma candidata foi 
indicada pelo colégio Santa Terezl- 
nha e outra pela Escola Técnica. A 
renda, segundo ficou acertado, des- 
tinará à Construção da Igrej- do 
Bairro da NOVA IMPERATRIZ. No- 
tamos tomando parte ativa na comis- 
são os senhores José Lopes, José 
Coêlho (Zezito), Pedro Américo Sa- 
les Gomes, Dr. Juracy C. Ataide, 
Madre Raimundo. Esperamos a co- 
laboração de todos, vamos fa; >r com 
que a tradição de nossa terra 'evi- 
va. 

☆ 
Circulando por nossa cidade o Dr. 

Raimundo Alves Costa, que em bre- 
ve dias deverá ser considerado tam- 
bém PRÍNCIPE. 

Embarcando pelo AVRO DA VA- 
RIG, sexta-feiro passada para Be- 
lém Dr. Raimundo Nolêto Filho, de- 
vendo dar uma esticada até S. Luis. 

☆ 
Inauguradas festivamente as ins- 

talações da Churascarla (Boi na Bra- 
sa). nas margens da Rodovia Belém- 
Brasilla, um local ideal. Nossos pa- 
rabéns ao proprietária pela feliz ini- 
ciativa, Sabemos perfeitamente que 
seaá o local escolhido para os encon- 
tros sociais de nossa terra. Muito 
bom gosto, veja e diga que estamos 
com a razão. O tratamento é demais 
conhecido por todos nós que fraquen- 
tamos ali. 

& 
Dia 22 esteve mudando de idade a 

senhora Neide Arruda, esposa do a- 
migo Raul. alto funcionário do Aan- 
co do Brasil. A senhora Arruda nos- 
sos parabéns. 

☆ 
Em nossa çidade o Professor New- 

ton Freire Maia - maior autoridade 
brasileira em Génetica. 

Trocando de idade o prlcipezinho 
GILMAR, filho do Casal Mundico e 
Lourdes Ribeiro. Ao aniversáriante 
os nossoo parabéns. 

Regressou de São Paulo a Senho- 
ra Francisca Marinho e sua filha Má- 
ra Regina. Da. Francisca na Capital 
Bandeirante cuidava da Saúde. 

Dia 18 subiram ao altar os jovens, 
Cristina - Benevides. Após o ato o 
casal seguiu para Fortaleza em via- 
gem de Lua de Mel. 

Nossos Parabéns. 

☆ 
Registramos a presença em nossa 

terra, das Senhoras Joana Ferreira 
/ Eeoni Santos. Na terra de Fre- 
Manoel Procópio inspecionar coléi 
gios Estaduais. 

☆ 
Soprou a primeira velinha o prin- 

cipezinho MARCELO, filho do casal 
RENATO (DIVA) MOREIRA, que na 
ocasião recepcionou seus amlguinhos 
na residência de seus pais. 

Parabéns. 
Trocando de idade e garota Ana 

de Lourdes, filha do Casal Sady 
(Divina) Duarte Nassos parabéns. 

O amigo Francisco Pascal e digno 
consorte, dona Dina Silveira Santos, 
estão entusiasmadas com a chegada, 
dlo 4 do corrente, do filhlnho cujo 
nome já foi escolhido: JOEL. Augu- 
ramos ao pimpolho, a quem está re- 
servando o importante papel defca- 
çula", uma vida feliz ao lado dos 
pais e queridos manos. 

Em festa o lar de Agostinho e So- 
corro Noleto. È qu^ no dia nasceu 
no Hospital São Raimundo o segun- 
do herdeiro do casal. Já no dia 19, 
aniversáriava. Da. Socorro. 
Ambos os eventos foram alegre- 

mente comemorados. Duplos para- 
béns. 
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Notícias do Estado 

Perimetral 

Norte em janeiro 

Falando à imprensa paraen- 
se, em Belém, afirmou o Min- 
Mário Andreazza, dos Trans- 
portes, que a Rodovia Perime- 
tral Norte tem início progra- 
mado para o mês de janeiro 
de 1.973. Confirmou o asfalta- 
mento total da Belém-Brasília 
até o fim do próximo ano, e 
a ligação por asfalto de Be- 
lém. São Luis-Terezina até o 
fim de sua administração. A 
ligação do trecho Itaituba-Hn- 
maitá, na TRANS - AM, está 
garantida para setembro do 
ano que vem. 

O Ministro esteve em Belém 
de onde foi a Altamira e pos- 
teriormente a Itaituba, exami- 
nando obras. 

VldHS DO PREFEITO EM EXAME 

ARENA e MDB desentende- 
ram-se na Câmara de São Lu- 
is quando os oposicionistas 
tentavam apresentar requeri- 
mento solicitando informações 
sôbre os gastos feitos com as 
repetidas viagens do prefeito 
Haroldo Tavares. Alegam os 
emedebistas que o prefeito 
da capital já viajou em dois 
anos muito mais que JK nos 
seus tempos de Presidente da 
República, "mas que Jucelino 
deixou Brasília e Haroldo não 
tem o que mostrar". 

Bloqueando a proposição 
emedebista a bancada da 
ARENA retirou-se do plená- 
rio, fato que repercutiu nega- 
tivamente sôbre a opinião pú- 
blica também desejosa do es- 
clarecimento. Na data do re- 
querimento o prefeito de São 
Luis estava viajando para o 
Rio depois de apenas 3 dias 
de permanência na capital, 
chegando dos Estados Unidos. 

Mais careca, retomou o Edroar, da 
Ótica Real, que paquerava pelas ru- 
as de Goiânia. No Escritório Rubens 
Lima, alguém está feliz, mas fazen- 
do beicinho para tirar onda de ciú- 
mes. 

INCRA Controla 

Colonos 

Um posto do INCRA será 
instalado até o fim deste mês 
no Entroncamento da rodovia 
ruibá-Santarem com a Cui- 
ba-Porto Velho para contro- 
lar a crescente corrente mi- 
gratória que se desloca para 
a região e evitar a invasão 
desordenada das terras à mar- 
gem da primeira dessas rodo- 
vias. Anteriormente já o 
INCRA instalara dois desses 
postos à margem da Cuibá- 
Porto Velho, em Vilhena e Pi- 
menta-do-Reino. 

Presidente 

em Belém 

Está confirmada a presença 
do presidente da República 
em Belém no próximo dia 27. 
Admite-se a presensa do che- 
fe do Governo, também, em 
trechos da Transamazônica, 
inspecionando obras da rodo- 
via. 

ELETRICfi-ROMI 

INSTALAÇÕES GERAL 
RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 
Rua Maranhão. 566 — Imperatriz 

a pedidos: 

Declaração: 

DECLARO de minha livre 
e espontâna vontade, como 
eleitor deste Município, ora 
radicado no Povoado de Acai 
lândia dêste Município, há ma- 
is de seis (06) anos, esclare- 
ço que fui um dos batalhado- 
res politicamente em favor 
da ALIANÇA RENOVADORA 
NAC1NAL (ARENA), até o úl- 
timo pleito para Prefeito e 
Vereadores, e, hoje, me sinto 
orgulhoso em ser e dizer que 
sou hoje um dos maiores ad- 
miradores do MOVIMENTO 
DEMOCRÁTICO BRASILEI- 
RO (MDB), ressaltando, ainda. 

O delegado Alex Nazar, da 
delegacia Marítima, Aerea e 
de Estrangeiros, decidiu esta- 
belecer rígido controle sobre 
os hippies que aparecem em 
São Luis. Todos ele devem a- 
presentar à polícia seus do- 
cumentos de identidade. Os 
não possuidores de documen- 
tos serão imediatamente re- 
colhidos á prisão, ate que a 
polícia de seu Estado de ori- 
gem preste informações sobre 
os mesmos. 

CRISE DE TERRAS EM BACABAL 

O município de Bacabal 

está agjtado por nova crise 
provicada pela ação de gri- 
leiros que estariam apoiados 
pelo prefeit^ daquele municí- 
pio. A situação é tensa entre 
grileiro e lavradores dos po- 
voados Abundância, Sitio No- 
vo, Mata Fome, Escondido, 
São Benedito e São Constân- 
cia. Uma comissão de lavra- 
dores prejudicados encontra- 
se em São Luis denunciando 
que o prefeito Coelho Dias 
apóia os, grileiros em troca 
de ajudai eleitoral; e que, jun- 
tos, não acatam a legislação 
federal sobre o uso e ocupa- 
ção das terras. Alegam os 
prejudicados que grande nú- 
mero deles passa fome em 
companhia de familiares e já 
nem podem plantar roças, im- 
pedidos pela violência. 

DER DINAMIZA ESTRADAS 

Estão sendo dinamizados 
pelo Departamento de Estra- 
das de Rodagem do Estado os 
trabalho de construção da ro- 
dovia que ligará Arari a San- 
ta Inez, beneficiando o muni- 
cípio de Vitoria do Mearim e 
vasta região produtora de ar- 
roz. A estrada ficará pronta 
até o fim do ano, inteiramen- 
te asfaltada. Servirá de en- 
troncamento com a BR. 316 
que ligará Caxuxa Belém do 
Pará. 

Ao mesmo tempo, o Gover- 
no do Estado está ampliando 
os trabalhos de construção 
do ramal Peritoró-Indepen- 
dência, trecho da rodovia 
BR-135 que liga São Luis ao 
Rio de Janeiro. Esse ramal 
que também possibilitará a li- 
gação rodoviária com Pedrei- 
ras, deverá estar concluindo 
ate o fim do ano corrente. 

ADVOGADOS 

Dr Farhal Saddi Filho e 

Dr^. Vania Lúcia de C. Saddi 

Residência Rua Babaçulandia n0 42 

Escritório: Av. Cel. Manael Bandeira 1639 

que minha vida particular não 
depende de política, e sim re- 
conhecedor que os Povoados 
dêste Município e a Séde e 

GRANJA CANTO DO GALO 

Travessa Bom Futuro, 277 c/rua Amazonas Fone 399 

FRANGOS 

GALETO PRIMO CANTO 

ENTREGA A DOMICILIO DE 2a a SABADO 

seu povo, vieram sentir mar- 
cos de progresso na Adminis- 
tração de Renato Cortez Mo- 
reira, Prefeito Municipal, e de 
antemão afirmo o meu com- 
promisso moral desta hora em 
diante à ajudar a quem nos a- 
judou que foi o Partido do 
M.D.B. 

Por ser verdade passo a 
presente declaração devida- 
mente assinada. 

Imperatriz-Ma. 13 de setem- 
bro de 1.972. 

Aristides Pires do Oliveira 

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 

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

Canos Galvanizados e Plásticos 

Ferro Redondo p/ construção 

Azulejos, Cerâmica 

Louça Sanitária 

Material p/ Encanamento 

Produto de Cimento Amianto 

Fôrro de Pinho e Eucatex 


