
7 para esgotos em Imperatriz 

O prefeito Renato Moreira, dirigiu ao Secretário Municipal o seguinte telegrama: 

«Acabo assinar convênio C.A.E.M.A. construção esgotos nossa cidade vg orçado Cr$ 7.000.000,00. 

Dr. José Reinaldo estará aí terça feira próxima quando serão iniciadas estradas vicinais. 

Dir.-Proprietario: José Matos Vieira Diretor e Redator-Chefe: Jurivê de Macêdo 
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Agua no Trêcho-Sêco 

Colheu a reportagem que 
na próxima semana será fir- 
mado um convênio entre a 
Prefeitura Municipal e o Mi- 
nistério da Saúde para abas- 
tecimento de água dos po- 
voados Açailândia, Itinga e 
no Trecho Sêco. 

É o seguinte o teor do te- 
legrama recebido pelo Secre- 

tário de Administração Mu- 
nicipal: 

"Temos grata satisfação 
comunicar liberação recursos 

Ministério Saúde construção 

serviço água povoados Açai- 
lândia vg Itinga vg Trecho 

Seco pt Engenheiro Gilberto 

seguirá essa cidade próxima 

semana fim providenciar as- 

sinatura convênio pt Eng5 

Ribeiro. 

Ministro, governadores e Reitor em Marabá 

Segundo notícias colhidas 
na imprensa paraense, dia 14 
passado estaria em Marabá 
o Ministro do Interior, gene- 
ral Costa Cavalcante, para 
presidir as solenidade de ins- 

talação de um dos "campi" 
avançados (os outros dois são 
em Altamira e Santarém tam- 
bém no Para) das Universi- 
dades paulista, mineira e ca- 
tarinense. Nessa viagem, S. 

Excía. far-se-ia acompanhar 
dos Governadores de S. Paulo, 
Minas Gerais e Sta. Catarina 
e, naquele local, iria encon- 

trar-se com o Reitor da Uni- 
versidade de SP, professor 
Miguel Reali, para a efetivi- 
dade do 1^. "campus" univer- 
sitário avançado da Transa- 
roazônica. Cada "campus" a- 
tuará com equipes de 20 a 25 

0 povo... ora, o 

A carne sofreu nôvo aumento nos açougues. 
Aumento grande, de cr$ 0,50 em quilo e até mais. 
E com uma agravante: o comprador não tem 
opção; ou compra filé a seis cruzeiros o quilo ou leva 
para casa carne com osso a cr$ 4,50 o quilo que nun- 
ca chega a mil gramas. 

E nessa marcha, a menos que se adotem me- 
didas de pulso, será o povo o eterno sacrificado, 
joguete nas mãos de pequeno mas poderoso grupo 
de fazendeiros fornecedores de gado aos açougues. 
A mecânica desses aumentos é a mais simplória 
possivel, embora sempre coroada de sucesso. O 
marchante alega que precisa de aumento porque o 
boi em pé sofreu alta; consegue assim uma nova ta- 
bela de preços. Já no mês seguinte é o fazendeiro 
quem força a alta alegando que o marchante está ga- 
nhando mais e portanto pode pagar mais pelo boi 
em pé. 

Vê-se, pois, que êsses jumentos nem solucio- 
nam o problema do abastecimento, nem são justos 
porque atentam contra a economia popular. 

Numa região onde a carne ainda é o produ- 
to base na mesa do rico e do pobre, cada tabela de 
aumento é um sinônimo de mais fome; é o afasta- 
mento cada vez maior do povo dos açougues. 

Numa legião onde a subnutrição é a responsá- 
vel pela maioria dos óbitos, êsses escorchantes au- 
mentos, do preço da carne representam sempre mais 
crianças famintas e pais aniquilados pela fome. 

Lamentàvelmente, ninguém encontra — ou não 
procura — por um fim a êsse estado de coisas. O 
executivo alega que concede o aumento para que a 
carne não falte. O legislativo se encaramuja; a 
SUNAB não aparece. E povo... o povo que se dane, 
para gáudio de marchantes e fazendeiros. 

Mas não há de ser nada. No próximo mês te- 
remos outro aumento. 

estagiários, entre professores 
e alunos havendo rodízio men- 
sal coordenado pelas Univer- 
sidade responsáveis pelos 
"campi". 

Governador 

em Carolina 

O prefeito Absalão Coe- 
lho, de Carolina, endere- 
çou convite a O PRO- 
GRESSO para as festivi- 
dades de inauguração do 
Mercado Público daque- 
la cidade, no próximo dia 
18. Na oportunidade, está- 
rá em Carolina o Gov. Pe- 
dro Neiva. 

"Folha do Norte" pu- 

blica a "Rodovia 

Transamazônica" 

Quando, nesta cidade e em 
fins do ano passado, das ma- 
nobras militares da "OPERA- 
ÇÃO CARAJÁ", o dr. Edmil- 
son Moreira Veras, engenhei- 
ro do 2o,. DR da Rodobrás, 
proferiu no C. R. Tocantins u- 
ma palestra sob o título "RO- 

DOVIA TRANSAMAZÔNICA". 

Trabalho elaborado com 
conhecimento e domínio ab- 
soluto do palpitante assunto, 
o ilustre conferencista, naque- 
la ocasião, recebeu merecidos 
elogios de quantos o assisti- 
ram falar, além de encontrar 
no seio militar uma recepti- 
vidade à altura dos dados 
técnicos apresentados. 

Presentemente, volta o te- 
ma erguido a merecer maior 
amplitude de divulgação eis 
que a "FOLHA DO NORTE", 
em sua secção domingueira 
"Subindo para o Futuro", e- 
dições de 22 a 29 de agosto 
transato, acaba de divulga-lo 
na íntegra, o que nos opor- 
tuna, com esta nota, ratificar 
aplausos ao dr. Edmilson Mo- 
reira Veras e ao seu trabalho 
digno e autorizado pela re- 
conhecida competência. 

(Editorial) 

CRIANÇAS 

Registra o Calendário Universal: 12 DE OUTUBRO 
- "O DIA DA CRIANÇA". 

É êste o Editorial deferente ao ser endereçado: as 
Crianças, esta classe de "gente-miúda" que encerra a con- 
fiança, a esperança e o futuro de todos os povos. É o 
carinho que temos a essa gente irrequieta e vivaz, in- 
controlavel na rebeldia da inocência que toca aos corações 
amantes da pureza espiritual. 

Assim como no Láos, onde o fragor das batalhas 
cruentas traz sangue e lágrimas, dores e luto nos recôndi- 
tos dos lares inquietos; assim como no Vaticano, onde a 
Majestadade da Religiosidade serve de benção e de amor 
aos recéssos das familias tranqüilas; no Brasil, de quem 
Imperatriz é integrante orgulhosa, é a Criança o bálsamo 
que ameniza as feridas dos sofrimentos trazidos pelos dias 
de infortúnio; é a Criança e lenitivo que consola nas ho- 
ras amargas do cotidiano inglório; é a Criança, na pureza 
de uma inocência santa, o emissário legítimo da Paz e 
da Concórdia no conturbado mundo de todos os tempos. 

Consequentemente, é a Criança o elo inquebrantavel 
na sustentação das vidas de ôntem, de hoje ou de amanhã 
E aqui tributamos o valor justo às Crianças tanto quan- 
to à importância de sua presença na conceituação in- 
finita da vida, terrena ou qterna. A nossa homenagem, 
o nosso respeito, o nosso carinho e o nosso amor as 
Crianças "urbi et orbi", através de uma das mais singelas 
e inteligentes mensagens a elas dedicadas: 

"Dizes que sou o futuro 
Não me desampares no presente 

Dizes que sou a Esperança da Paz 
Não me induzas á guerra 

Dizes que sou a promessa do bem 
Não me confies ao mal 

Dizes que sou a luz dos teus olhos 
Não me abandones as trevas 

Não espero somente o teu pão 
Dá-me luz e entendimento 

Não desejo tão só a festa do teu carinho 
Suplico-te amor com que me eduques 

Não te rogo apenas brinquedos 
Peço-te bons exemplos e boas palavras 

Não sou simples ornamento de teu caminho 
Sou alguém que bate à porta em nome de Deus 
Ensina-me trabalho e a humildade, 
O devotaraento e o perdão 
Compadece-te de mim 
E orienta-me para que seja bom e justo 
Corrige-me enquanto é tempo; ainda que eu sofra ajude- 
me hoje 
Para que amanhã eu não te faça chorar". 

Município poderá aforar nos distritos 

Cogita a Câmara de Vere- 
adores local da autorização 
ao Executivo para aforar ter- 
renos num raio de 3 quilôme- 
tros dos distritos com mais 
de 500 habitantes. 

O vereador Remy Ribeiro, 
autor da proposição alega que 
a medida viria tranqüilizar os 
pequenos proprietários que 
se fixam nos povoados, além 

de criar mais uma fonte de 
renda para o município. 

Resta saber como essa au- 
torização poderá ser encara- 
da à luz da legislação esta- 
dual que confere ae municí- 
pio o poder dêsses aforamen- 
tos mas mediante determina- 
das formalidades, inclusive a 
prova legal da população de 
cada povoado. 

Amanhã: Postes 

Técnicos da Cemar re- 
centemente chegados a 
Imperatriz darão início a- 
manhã ao fincamento dos 

postes destinados à sus- 
tentação da rede elétri 

da cidade, num esforço 
muito grande para que to- 
da a instalação esteja 
concluída no tempo pre^ 

visto, em obdh 
xativa d^tmnlnáp.o do 

Nei^T ie San- 
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MOSAICOS LITERÁRIOS 

DUAS ALMAS 

Ó tú que vens de longe, é tá que vens cansada, 
entra, e sob êste teto hás de encontrar carinho 
eu nunc^ fui amado e vivo tão sozinho... 
Vives sozinha sempre e nunca fôste amada. 

A neve anda a branquear lividamente a estrada 
e a minha alcova tem a tepidez de um ninho. 
Entra, ao menos até que as curvas do caminho 
sa banhem no esplendor nascente da alvorada. 

Amanhã, quando a luz do sol dourar, radiosa, 
essa estrada sem fim, deserta, imensa, nua, 
podes partir de nôvo, é nômade íormasa! 

Já não $erei tão só. nem irás sozinha; 
há de ficar comigo uma saudade tua, 
há de levar contigo uma saudade minha. 

(Alceu Wamesy) 

HOSPITAL SAO RA1MUNDO 

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 — 
LARORATORIO DE ANALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 
Analista Joberval Lobato de Souza 

Cirurgia do Tórax—Abdomem— Obstetrícia—Ginecológia—Trauô-iatologia-Ortopedia 
— Dermatolcgia —Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

CASA DAS TINTAS 

Tintas e Vernises para todo tipo de pintura de 
casas e de automóveis. — Antes de comprar 
suas, tintas visite a CASA DAS TINTAS e 
verifique como tem a maior vantagem, maior 

sorlimentos, menores preços. 

Avenida Getulio Vargas, 1366 — Fone: 354 

Imperatriz  —  Maranhão 

O CEN10/70 mostra: 

IMPERATRIZ — a 2a. do Estado 

A Agência de Estatística a- 
caba de receber a publicação 
do Departamento de Censos 
da Fundação IBGE, devida- 
mente atualizada, sob o títu- 
lo "SINOPSí PRELIMINAR 
DO CENSO DEMOGRÁFICO". 
Obra de valor para os estu- 
diosos e interessados ao as- 
sunto, mormente porque apre- 
senta informações úteis sôbre 
o nosso Estado, como os re- 
sultados preliminares do CEN- 
SO/70 no setor demográfico, 
tais como: relação nominal 
dos municípios com indicação 
das micro-regiões homogêne- 
as, mapa estudual súmula das 
alterações territoriais ocorri- 
das no decênio 1960/1970 e 
conjunto de informações ge- 
rais do Maranhão, caracteri- 
zando ainda o espaço geográ- 
fico, evolução demográfica e 

conceitos extraídos do Anu- 
ário Estatístico do Brasil/1970. 

Pela "SINOPSE PRELIMI- 
NAR DO CENSO DEMOGRÁ- 
FICO" é que se pode constatar 
a dondição de Imperaíriz co- 
mo a segunda cidade do Es- 
tado em população urbana: 
34.709 habitantes, numa den- 
sidade demográfica de 6,05 
pessoas por Km quadrado. A 
frente de Imperatriz somente 
a Capital com 167,529 habi- 
tantes. Em população geral 
constatamos: São Luiz (270.- 
651), C o d ó (93 988), Caxias- 
(89.915), e, em quarto, Impe- 
ratriz (83.680). 

A obra acima referida se 
encontra à venda na Agência 
de Estatística local, a cargo 
do seu titular nosso amigo e 
eficiente servidor Enéas Bas- 
tos. 

EM SÃO LUIZ 

Um Representante 

da TELIMSA 

O Sr. Licinio Cortez, da alta 
direção da Telefônica de Im- 
peratriz, viajou com destino 
à S. Luiz representando o di- 
retor-presidente daquela em- 
prêsa, sr. Pedro Américo de 
Sales Gomes, no momento im- 
possibilitado de fazê-lo. 

O motivo da viagem é aten- 
dei a uma convocação do sr. 
Amaury Biter Martins, diretor 
da TELMA, para um entendi- 
mento sobre a ligação de 
Imperatriz ao Sistema Nacio- 
nal de Telecomunicações, nu- 
ma fusão da TELIMSA à TEL- 
MA que forneceria mil linhas 
telefônicas automatizadas e, 
em contra-partida, receberia 
todo o acervo daquela pelo 
real e atual, incluindo valo- 
rização. 

Agora, o sr. Licinio Cortez 
foi à capital devidamente cre- 
denciado para os estudos e 
providencias preliminares, fa- 
ce a hipótese alvitrada pelo 
sr. Pedro Américo ter tido 
boa acolhida pelos homens da 
TELMA, dai a convocação 
procedida. 

Negócio de Ocasião 

Vende-se ou troca por ce- 
reais ou outras mercado- 
rias um motor HERFOi / 
WESTF alemão Diesel 
com 15 HP baixa rotação 
750 (RPM) em perfeito 
funcionamento a tratar 
na usina Sta. C ruz á rua 
15 de novembro nQ 430. 

Metas prioritárias do governador Pedro 

Neiva de Santana, na Secretaria 

da Agricultura do Maranhão 

1 — Levantamento aerofotogrametrico e confecção das car- 
tas planialtimétricas de 100 mil kilometroa quadrados de áre- 
as prioritárias. 

2 — Catalogação e reconhecimento de ocorrências minerais. 
3 — Carta de pesca da costa identificação de especies co- 

mercializaveis, melhoria da técnica; terminal pesqueiro de S. Luiz. 
4 — Mapa florestal, parques florestais e produção de mu- 

das para reflorestamento. 
5 — Levantamento de solos. 
6 — Elaboração da carta pluviométrica do Estado. 
7 — Cadastramento de terras públicas; legalização de 50.000 

títulos de propriedade. 
8 — Fixação de 10.000 famílias ao longo dos eixos das 

rodovias. 
9 — Atingir 58% dos Municípios com sistema de extensi- 

onismo rural. 
10 — Expansão do sistema de crédito estadual visando be- 

neficiar 100.000 produtos em 1974. 
11 —Expansão do sistema de cooperativismo rural. 
12 — Dinamizar o sistema de comercialização dos produtos 

do setor primário (silos, armazéns, frigoríficos, preços mínimos). 
13 — Distribuir. 60.000 toneladas de sementes selecionadas. 
14 — Deslocar a bacia leiteira de São Luiz para a BR-135 

e iniciar a substituição do bovino pelo bubalino, na baixada 
maranhense. 

15 — Formação de 150.000 hectares de pastagens. 
16 — Formação de 24.000 m3 de silos-trincheira. 
17 — Elevar o desfrute do rebanho bovino para 10%. 
18 — Formar 10 patrulhas mecanizadas pezadas e 5 patru- 

lhas leves. 
19 — Construção de 1.000 açudes. 
20 Desenvolver a experimentação agrícola e pecuária. 

Ext. de "Noticias de Marabá" 

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 

flRMHZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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COLUNA DO LAVRADOR 
v' 

Casa do Lavrador Promove Curso 

Para Vaqueiro 

A CASA DO LAVRADOR de Imperatriz promoverá nos 
próximos dias 16, 17 e 18 do corrente mês na Fazenda Ka- 
rajá, curso de vacinação e práticas profiláticas, especial- 
mente para vaqueiros deste Município, com vistas à forma- 
ção dos peões para as tarefas rotineiras de defesa sanitá- 
ria animal nas propriedades em que trabalham. 

O curso será ministrado pelo médico veterinário da 
CASA, Dr.« Góes, que já dirigiu convite a todos os propri- 
etários da região próxima ao Barra Grande para que man- 
dem seus vaqueiros ao curso preparatório. 

Com o presente curso e outros do mesmo gênero que 
será ministrado nos povoados Itinga e Açailaadia, a CASA 
DO LAVRADOR estará dando cumprimento a mais um pro- 
grama de assistência técnica às propriedades cadastradas 
nêste Município de Imperatriz. 

Vacinação em Novembro 

Visando principalmente a vacinação contra a febre 
aftcsa será iniciado nos primeiros dias ao mês de novem- 
bro, segundo calendário de vacinação arrovado pela CASA 
DO LAVRADOR, a vacinação dos rebanhos cadastrados, 
com a assistência do veterinário e fornecimento de vacinas 
nos Postos de Vacinação a serem criados, brevemente, em 
Itinga, Açailândia e Séde. 

Tratoristas Aprovados 

Terminado o curso para tratorista ministrado pelo En- 
genheiro-Mecânico da FIAT, Dr, José de Oliveira Melo, fo- 
ram aprovados os seguintes operadores; Alberto José Pe- 
reira Nunes, Cosmo Azevêdo Pereira Lago, Francisco Alves 
Luz, Herasmino Alves Barroso, Joaquim Pereira Nascimen- 
to, José Augusto Ferreira, Manoel Alves Soares, Mário 
Ferreira dos Santos, Pedro Augusto Ferreira, Pedro Pereira 
Caldas e Raimundo Vítorino, além do mecânico Francisco 
Pereira da Silva. Parabéns rapaziada. 

Campo Experimental 

Sob a supervisão do Dr. Monteiro, será iniciada no 
mês de novembro os primeiros experimentos de culturas 
para a região, tais como arroz, milho, feijão, girasol, ger- 
gilim, mamona, amendoim, algodão, soja e outras culturas, 
além de forrajeiras diversas. A CASA DO LAVRADOR toma 
assim o primeiro passo para a diversificação da lavoura 
na Pre-Amazônia. 

Sementes Selecionadas 

Conforme anunciamos em números anteriores d"0 PRO- 
GRESSO", já foi Iniciada a distribuição de sementes sele- 
cionadas de arroz, milho, amendoim e algodão, nos sub-pos- 
tos de todo o interior da região, dando fiel cumprimento 
a agressiva política de sementes da SECRETARIA DA A- 
GRICULTURA. 
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CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ 

Benjamim Raposo Neto 

A Atenção das Autoridades 

de Menores 

Trezentos Cruzeiros por uma Galhinha 

Nosso Secretário 

Pela TAL de ontem foi a 
Marabá, sua terra natal, o 
jornalista Hélius de Monção, 
nosso Secretário. Ali tratará 
de negocios ligados à confec- 
ção da Lista Telefônica, já 
que seu escritório foi contra- 
tado pela TELIMSA para pro- 
cedê-la dentro dos padrões 
de atualidade e de importân- 
cia que caracteriza essa ne- 
cessidade. O retorno de Hé- 
lius está marcado para terça- 
feira próxima, e daqui o nos- 
so abraço ao companheiro de 
lutas. 

Apezar da bôa vontade e 
das contínuas advertências de 
providencias a serem adota- 
das, infelizmente podemos ve- 
rificar e registrar que os me- 
nores não dão nenhuma aten- 
ção ao regime legal a que 
estão subordinados. 

Poucos dias atraz, ou me- 
lhor na noite do dia 12 últi- 
mo, a nossa reportagem ob- 
servou dois garotos sentados 
na barraca da Santa Tereza, 
em pleno terreno da igreja 
da padroeira, com garrafas 
de cerveja à mêsa e fumando 
desbragadamente, cigarro a- 
pós cigarro. Vestidos com u- 
niformes do colégio onde es- 
tudam, não davam "a roinima" 
(como se diz na giria), num 
flagrante desrespeito à lei e 
aos mais velhos, atitude acin- 

tosa que mancha os mais co- 
mezint o ? conceitos da justiça 
e do respeito comum. 

Com êste registro, nada ma- 
is nos move a não ser, cha- 
mando a atenção das autori- 
dades comnetentes, lamentar 
que na nossa juventude infe- 
lizmente ainda existem tipos 
que, se não sofrerem as ime- 
diatas aplicações do direito 
que rége o assunto, poderão 
um dia marginalizar-se e 
manchar a reputação desta 
tão dadivosa terra, que tudo 
de bom reserva aos seue ca- 
ros filhos. 

ESCRITÓRIO HÉLIUS DE MONÇÃO 

Rua Frei Manoel Procópio, n- 57 

Requerimentos e Contratos em geral — Corres- 

pondências Comercial e Particular — F.G.T.S. e 

Assuntos ligados às repartições públicas 

HORÁRIO j 
Pela manhã : das 8 às 12 horas 
Pela tarde : das 15 às 18 horas 

TELMA/71 

O fato se deu na noite de 
12 ultimo na Barraca de Sta. 
Tereza, localizada no adro da 
igreja matriz, sob o patrocínio 
da Indústria, d"0 PROGRES- 
SO" e do I. N. P. S. 

O leilão mal começára. A 
"prenda" era uma "penosa" 
falecida (ou assassinada?...), 
devidamente recheada pela 
culinária de algum especia- 
lista. Parecia apetitosa e os 
lances partindo dos 60 cruzei- 
ros tinham atingido já aos 205 
cruzeiros, oferecidos pelo in- 
dustrial Luiz "Vermelho". A 
esta altura, o anuncio que 
valorizava em definitivo a 
"bicha-morta": 300 cruzeiros, 

gritou o "leiloeiro". Só falta- 
va mesmo o clássico "dou-lhe 
uma, dou-lhe duas, dou-lhe 
três..." para a arrematação o- 
ficial, quando o ofertante, algo 
eufórico pelas libações alco- 
ólicas anteriores deu a "dica": 
a oferta era realmente de 300 
porém em "cruzeiros velhos". 
Trocado em miúdos: apenas 
30 centavos atuais. 

Aí não teve outro geito. O 
lance voltou ao sr. Luiz "Ver- 
melho", licitante de fato e de 

direito que só dá e recebe 
na moeda corrente do país: 
o verdadeiro cruzeiro. Êta 
"penosa" complicada e cara!!! 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Matriz: Rua 20 n. 809 — Goiânia - Go. 

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulêjo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

A Emprêsa de Telecomu- 
nicações d© Maranhão S.A.— 
TELMA conseguiu, em oito 
mêses de administração, ope- 
ração 9 manutenção do siste- 
ma de radiotelefonia da ITT 
—Comunicações Mundiais S/A 
(Radioual) dinamizar êsses 
serviços, aumentando para 
1957 o número de telefone- 
mas registrados, superando 
em quase trez vezes o veri- 
ficado no ano passado, que foi 
de apenas 945. Em 7350 minu- 
tos faturados a emprêsa con- 
seguiu o líquido de setenta 
mil quinhentos e vinte e qua- 
tro cruzeiros, (70.524,00). 
contra apenas vinte e oito 
mil, quatrocentos e quarenta 
e quatro cruzeiros (C r $ 
28.444,00) conrrespondente a 
2830 minutos faturados em 
1970. 

O relatório da empresa, 

compreendendo o periodo de 
janeiro a agosto do corrente 
ano, encaminhado ao Gover- 
nador do Estado, Professor 
Pedro Neiva de Santana, in- 
forma, ainda, que já foram ini- 
ciados entendimentos para a 
elaboração do projeto de im- 
plantação dos Serviços Tele- 
fônicos Urbanos nas cidades 
de Pinheiro, Itapecuru-Mirím 
Coroata, Pedreiras, Imperatriz 
e Coelho Neto Êsses trabalhos 
deverão estar concluídos até 
o final do primeiro trimestre 
do próximo ano segundo o cro- 
nograma estabelecido. 

Quanto às primeira e se- 
gunda fases de implantação 
do Sistema de Telefonia Pú- 
blico Interurbana do Mara- 
nhão, previsto no Plano Di- 
retor do Estado; a TELMA de- 
verá atender às cidades de 
Santa Inez e Coelho Neto. 

Funcionários dos 

Correios terão pa- 

gamento em dia 

O pagamento dos funcioná- 
rios aposentados da E. C. T. 
não mais sofrerão atraso, is- 
to é, será feito entre os dias 
vinte e cinco e trinta de ca- 
da mês. O Ministro Higino 
Corseti, quando de sua esta- 
da em São Luiz, entre outras 
recomendações ao Diretor Re- 
gional da Emprêsa de Corre- 
ios e Telégrafos, deixou bem 
claro que os servidores apo- 
sentados merecem a melhor 
atenção principalmente com 
relação aos seus pagamentos, 
o que, de resto, já era nor- 
ma adotada na E.O.T. daqui. 

O ministro mostrou-se bem 
impressionado com a atual 
direção da Empresa no Ma- 
ranhão. 

Grampeadores, Classi- 

ficadores, grampos, giz 

de cêra,Clipps, Colche- 

tes, Papel Laminado, 

Conta Corrente, Guia 

de Recolhimento, Pin- 

cel atômico. Carimbos, 

Tinta Guache, etc. Vo- 

cê encontra na 

O V I L — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região 

Compramos pelos melhores prêços a produção de 

de babaçu do Maranhão, Goiás e 

Quilômetro 1 da RR - 14—Fone TTTT lii ign Jln. 
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Os Destaques de Mister X 

VENERAVEL 

Revi e abracei com satisfação o 
Raimundo Cunha, "doublé" de co- 
merciante e político em Marabá. E 
o eminente VM da augusta "Firme- 
za e Humanidade", querida Loja-Mãe 
do colunista que agora reafirma ao 
mano Cunha uma secular e fraterna 
amizade. Cá estou... 

ARBITRO 

A Liga de Futebol de Marabá (fi- 
liada a F.P.D.l reconheceu o colunis- 
ta como um de seus árbitros. Nimia 
gentileza e evidente consideração ao 
conterrâneo distante que, ao ser lan- 
çada esta edição, estará naquela ci- 
dade para receber oficialmente o ato. 
Antecipio, porém os meus agradeci- 
mentos ao dr. Eronildes Primo, e até 
por lá... 

ÓTIMA AQUISIÇÃO 

Um "cara" legal que gosto de cha- 
mar de "cabra-da-peste é oNeudson 
Claudino, que está de paraben: con- 
tratou os serviços profissionais de 
Sebastião L. Ax-aujo. conhec<do mes- 
tre na arte da serralheria. Agora a 
industria do Neudson, que lá era 
"um troco de bom", vai melhorar 101» 
por cento. E bem que merece... 

MAGAZINE 

Tomando impulso o "Magazine Her- 
mínio", na Praça de Fátima. É que 
seu proprietário, o amigo José Her- 
minio da Silva, não se descuida do 
atencioso trato aos clientes e sempre 
renova o seu variado estoque nas 
praças sulistas, notadamente na de 
S Paulo. Daí a justiça deste "DES- 
TAQUE"... 

SESPIANO 

Vi na cidade o Raimundo Nonato 
Araújo, funcionário da Fqndação 
SESP em Marabá, que veio conhe- 
cer o tão decantada evolução desta 
promissora Imperatriz. Deveras entu- 
siasmado, levou (assim como deixou) 
ótima impressão. Um abração, "cai1© 
mio".., 

UM QUE NÃO VI 
Apezar de pretender passar por 

incógnito, eu soube que o coletor 
(do Estado do Pará) Raimundo Aze- 
do esteve "por cá". Colhi a noticia 
ingentemente, porque a exator de 
Marabá aqui "tomou rumos ignora- 
dos". Mesmo o meuamigão Raimundo 
jamais foge á "tradição, né... 

UM PINTO CHARMOSO 

Distribuindo aquela simpatia, ao 
volante de um "Corcel', vermelho 
que nem o sangue que pulsa no co- 
ração, o socio das Lojas Pinto, cujo 
nome de batismo é JOÃO, passeia 
fagueiro pelas nossas ruas, praças e 
periferia. Com todo aquele "charme" 
vive "bolindo com tantas pedras" 
que um dia algumas delas vão lhe 
quebrar a cabeça. Cuidado, hein?... 

,..E A ACUSAÇÃO, DR.? 
Desta vez, o brilhante orgão no 

MP e meu diléto amigo dr. José Ma- 
ria Rodrigues fugiu à norma dos pro- 
motores; NÃO ACUSOU o seu ani- 
versário, dia 10 passado. Um acon- 
tecimento que bem merecia o opor- 
tuno "DESTAQUE", procedido agora, 
levando o sêlo de uma admiração 
profunda que o colunista tem pelo 
aniversariante. Parabéns, doutorl... 

"PARAI—BRASAS" 

Luiz panda, que todos conhecem, 
é o eficientissimo gerente local do 

Armazém Páraibs, a organização que 
mais vende "aqui, ali e acolá". En- 
contrando uma "folga", o Danda deu 
uma fugidazinha até S. Luiz e Te- 
rezina. De volta, veio acompanhado 
do sr. Valdecy Claudino, uma espe- 
cie de «manda-brasa» da conceitua- 
da firma, e a novidàde é que ambos 
estão na certeza de que farão uma 
promoção digna do Natal que se a- 
visinha, a preços de Papai Noel. E 
olhem; o Armazém Paraiba cumpre 
o que [iromete... 

CIRIO DE NAZARÉ 

Dentre as varias pessoas que foram 
assistir ao Cirio de Nazaré, a maior 
festa religiosa do norte-nordeste bra- 
sileiro, anotei: D. Margarida (espo- 
sa do provécto promotor dr. José 
Maria); Santana (gerente do BASA) 
e digna consorte D. Céres. 
o casal amigo Jasé Roerigues e dig- 
níssima senhora Rita de Cássia; os 
"pombinhos" Antonio Carlos e Mari- 
lene Vieira, jovens recem-casados: o 
edil e lider na bancada governista 
municipal Freitas Filho; e a insepa- 
rável, inconfundível irrequieta e 
«etc. e tal» dupla Rubens Lima-Al- 
cides Miranda. Embora a vontade, 
o colunista (que é paraense de 4 
costados) esteve «por fora», Que a 
Virgem de Nazaré me perdoe... 

A Reportagem do I.N.P.S. 

Novos Maçons 

Danda enfase à sua meritó- 
ria finalidade, vem a Loja Ma- 
çonica "Firmeza e Humanidade 
Imperatrizense" prom ov en do 
novas filiações, escolhendo seus 
Membros com estudado carinho 
e rigôr exigido. Ãinda na sema- 
na passada, ou mais precisamen- 
te dia 9. foi realizada uma ses- 
são magna pela qual foram ad 
mitidos os seguintes senhores: 
Alberto Vieira JorgQ, Edvaldo 
Nèri da Silva, Gilvan Moreira 
Gomes, José Pereira Neto, José 
Pereira Neto, José Baía, Joaquim 
Paulo de Almeide, Jabour Sab- 
bag, Kalim Safi Bittar, Luiz 
Henrique Veras, Manoel Jairo 
Monteiro de Almeida, Manoel 
Pinto da Fonseca, e Pedro Pe- 
drosa Neto, 

Ao acontecimento de grande 
repercurção maçonica foi dado 
especial vulto que, alem de altas 
figuras da Ordem nesta cidade, 
vieram de Marabá os srs. Rai- 
mundo Cunha e Raimundo No- 
nato Araújo, aquêle Veneravel 
mestre da única Loja ali exis- 

A proposito de uma divul- 
gação do semanário goiani- 
ense "CINCO DE MARÇO", 
edição de 11 do corrente, a- 
pontando a Indústria local de- 
nominada OVIL como fonte 
informadora e depreciativa 
dos serviços do I.JN.P.S. nesta 
cidade, ouvimos o sr. José 
Ávila D. Maranhão, agente lo- 
cal, que nos disse; 
— "De início, não tomamos 
conhecimento da notícia por 
carecer, ao orgão publicador, 
credenciais para emiti-la, vez 
de passagem rápida por aqui 
seus repórteres não poderiam, 
como não deveriam, basear- 
se em informes carentes da 
verdade, para tais divulga- 
ções. O importante seria que 
procurassem melhores escla- 
recimentos sobre o fato e, en- 
tão sim, divulga-las com au- 
toridade e honestidade". 

tente e o ultimo membro efe- 
tivo e atuante da mesma, dan- 
do maior magnificiencia à ceri- 
monia iniciante. Logo após, a 
reunião, revestida da maior exi- 
gência maõnica, foi promovido 
banquete de congraçamento sen- 
do que os novos membros fo- 
ram festejados e homenageado 
por quem já vinha pugnando 
pela grandeza maçonica nesta 
região. 

VIAJANDO 

Esteve viajando, mas já se en- 
contra de volta; o competente en- 
genheiro dr. Edmilson Moreira Veras 
A frente da RODOBRAS aqui, é o 
dr. Edmilson a presença marcante 
dos bons serviços prestados ao pro- 
piemas «TRANSPORTES» desta re- 
gião. Ao eminente amigo e ilustre 
homem público os meus votos de 
bom êxito em todós os campos, desde 
o pessoal até o profissional. Assim 
seja!.. 

PARABÉNS 

O colunista é torcedor do Çlube 
do Remo de «papo azul». Infelizmen- 
te o campeonato para o «Leão Azul» 
já era... O seu tradicional rival, que 
é o Paissandú âe tantas glorias, 
conquistou o cetro-maior do futebol 
paraense, que não impede de que eu 
envie os parabéns merecidos à grande 
torcida bicolor, na pessoa do meu a- 
migo Nonato, do Expresso Universo. 
Bola p'ra frente.,. 

ANIVERSÁRIOS 

Dia lo — do dentista Monteiro Nunes 
pessoa altamente capacita- 
da e figura benquista de 
nossa cidade; 

Dia 11 — do vereador e inteligência 
sóbria Benedito Batista (da 
ARENA), professor e edu- 
cadar, a serviço de uma co- 
letividade que lhe tributa 
admiração e aprêço; 

Dia 14 — da senhora Gedir Monteiro 
Mareira, dileta esposa do 
industrial e amigo José 
Fernandes Moreira, atual- 
mente radicado em «Caroll- 
na-city». 

Dia 17 — 'hoje) o jovem Çarlos Or- 
leans, filho do MM JuizDr. 
José Delfino Sipauba e ilus- 
tre, D. Sebastiana Sipauba. 

Aos aniversariantes, os parabéns 
do colunista e deste jornal, que lhes 
deseja também mil prosperidades 
pelos anos afora.. 

"DIA DA CRIANÇA" 
DOZE DÉ OUTUBRO — data 

consagrada às crianças de todo o 
mundo. Ê o colunista não a poderia 
deixa deixar de registrar, dado que 
a homenagem é Obrigatória pelo de- 

"Por outro lado, já fomos 
procurados pelos diretores da 
OVIL preocbpados em des- 
mentir a notícia, propondo a- 
inda a fazê-lo oficialmente a- 
través da imprensa local, ou 
melhor pelo "O PROGRES- 
SO". Afirmaram-nos que os 
tais repórteres distorceram a 
verdade para os usufrutos de 
algum resultado desconhecido 
e não endossado pela firma 
que dirigem." 

Finalizando, o sr Maranhao 
assegura que prefere "espe- 
rar pelo desmentido público 
da OVIL. Caso não se reali- 
ze, daremos uma NOTA OFI- 
CIAL desta Agencia, que será 
a palavra oficial do Í.N.P.S., 
acentuando o modo de pro- 
ceder do Instituto para com 
seus segurados, incluindo os 
serviços e condições de setor 
da assistência médica-hospi- 
talar. Com esta providencia 
também chamaremos à res- 
ponsabilidade, caso necessá- 
ria, os que pretendem, embo- 
ra inutilmente, ferir a idone- 
idade daqueles que apenas 
cumprem seus deveres para 
com a comunidade." 

ver que a consciência impõe na confi- 
ança aos homens de amanhã. As- 
sim e à «laboriosa classe» das crian- 
ças imperatrizenses, o voto de louvor 
e de muita esperança deste colunis- 
ta quase «quadradox. mas que acre- 
dita ainda na nova geração. Belos 
sonhos e melhor futuro, é a minha 
mensagem. 

ENLACE MATRIMONIAL 
A nossa Igreja-Matfiz foi palco, na 

noite de 14 do corrente, de um a 
contecimento que veio engalanar os 
meios sociais de Imperatriz: perante 
a Lei de Deus, ratificando o evento 
civil, consorciaram-se o sr. Pedro 
Pedrosa Neto, comerciante na cida 
de. e srta. S .corro Pereira Martinsl 
prsfessorí nda pela Escala Norma, 
«Santa Tereza», filha da respeitável 
femilia presidida pelo ilustre casal 
Pedro e Haimunda P. Martins, Ao 
ato compareceram pessoas evidentes 
da nossa comunidade, ensejando ao 
novel par as justas demonstrações de 
de estima e simpatia. Os nubentes 
seguiram em viagem de «lua de mel» 
à S. Paulo, e êste semanário dese- 
ja-lhes um «mundão de felicidades». 

Da. CONCEIÇÃO FORMIGA 
Educadora dedicada, membro da 

diretoria do Clube das Mães e pes- 
soa conhecida por sua dedicação às 
obras de assistência social, a profa. 
Maria Conceição Medeiros Formiga, 
esposa do sr. Sebastião Formiga, viu 
comemorado por seus alunos e cír- 
culo de amizades a passagem, no 
dia 15. de mais um natalicio, pelo 
que recebe os «parabéns a você» 
d' O Progresso. 

* * Ã 

O ARMANDINHO 
Para apitar uma, partida inter- 

nacional (Nacional de Çabelo 
Seco e Nacional de Santa Rosa), 
seguiu para Marabá, via fluvial 
o renomado árbitro de futebol 
Hélius (Armandinho) de Monção, 
requisitado pelos diretores de 
ambos os clubes que darão a 
passagem de ida e a hospeda- 
gem. A volta do juiz vai de- 
pender do resultado do jôgo. 

Conselho Reco- 

nhece Ginásio 

A cidade de Porto Franco 
está em festas. No dia 14 os 
estudantes fizeram passeata 
e os fogos de artifício des- 
pertaram a atenção de todos. 
E que naquela data o Dr. 
Mário Ferraz, diretor da Es- 
cola Normal—Ginasial de P. 
Franco recebeu telegrama 
do Dr. José de Ribamar Sé- 
guins, administrador estadu- 
al da CNSC, comunicando 
que pop resolução n0 16 do 
Conselho Estadual de edu- 
cação foi finalmente regis- 
trado aquêle estabelecimento 
de ensine. — Imediatamente, 
seguiu para S. Luis o Dr. 
Mário Ferraz, a fim de to- 
mar várias providências em 
favor da escola que dirige. 

O braço do morto fo- 

ra da sepultura 

Na corroçável que vai de Ri- 
beirãosinho a Montes Altos, já 
em terras daquêle muncípio, 
foi encontrado há dias um ca- 
dáver cujo braço saía fora de 
cova rasa, á beira da estrada. 
A delegacia de policia local 
ãpenas tem conhecimento do 
fato mas espera as providên- 
cias do delagado de Montes Al- 
tos a quem compete a instau- 
ração do inquérito. Sabe-se que 
o cadáver ainda não foi identifi- 
cado, existindo em Imperatriz 
um motorista que procura ir 
mão desaparecido quando tra- 
balhava nesta região. Junta- 
mente com êle, também o seu 
caminhão, de côr amarela, cha- 
pa de Brasília, encontra-se em 
lugar não sabido. 

Menino atropelado 

e morto 

A falta de fixação de ponto 
de ônibos nas ruas da cidade 
pode ser a responsável pela 
morte 'do menor Everson Fa- 
rias de Oliveira, de 13 anos de 
idada, primeiro anista do Giná- 
sio Ebenézer, filho do comer- 
ciante Raimundo Farias de Oli- 
veira. O inditoso menor, quan- 
do tentava pegar um carro na 
esquina da Getulio Vargas 
com a rua Piaui, não conse- 
guiu firmar-se pois o veiculo 
iniciava marcha sem que o mo- 
torista tivesse o cuidado de ve- 
rificar o embarque de passagei- 
ros. Everson caiu da porta e foi 
esmagado pelos pneus trazeiros 
do carro, morrendo logo a se- 
guir. O ônibus faz a linha ur- 
bana e era dirigido pelo moto- 
rista Francisco Ferreira, preso 
imediatamente, Há pouco mais 
de um ano os pais de Everson 
perderam outro filho em aci- 
dente de carro. 

Carteiras de 

Identidade 

Os interessados em adqui- 
rir carteira de identidade 
fornecida pela Secretaria de 
Segurança do Estado, deve- 
rão procurar a comissão de 
indentificação que estará nes- 
cidade no próximo dia 25, 
munidos de um documento 
(certidão de idade ou titulo 
de eleitor) e de fotografias 
5x7, com paletó e gravata. 
As fotos devem ser datadas. 
Colaboração de O PRO- 
GRESSO. 

EXPRESSO UNIVERSO S/A. 0 Pioneiro 

O Expresso Universo S/A, o "pioneiro" dos transportes de cargas nesta região, tem o 

amo prazer de avisar e oferecer a uma inúmera clientela as novas instalações da agen- 

m ofestaemprêsa, sitas à av. Getulio Vargas 1.301, esquina com a rua Piaui, onde se coloca 

a^sp^S^aserviço prestimoso dos interessados. Expre8g0 UniverSO S/A 

Imperatriz, 16 (fe outubro de 1971. ^ 


