
INTERVENTOR 

na 

Não foi confirmada ainda a data da che^a 
ua uo interventor Bayma Se^ra, em princ^o 
esperada pa rao dia 6 passado.' Afirma-se agora 
mue bd. chegará na semana entrante, talvez 

. primeiros dias da mesma. 
Os círculos políticos locais mantêm-se re- 

. -aos e a falta de notícias precisa© uu 
dois não autorizam a confirmação de data. 

Enquanto isso, é de anomalia a situação cia 
administração municipal já que nem o v-ce-pm- 
íeito nem o presidente da Câmará de Vereado- 
-ns assumiu a Prefeitura desde o afastamento 
cie seu titular. Os munícipes interessados pcio^ 

ana 

iédici-y anos 

despachos da autoridade municipal em expec i- 

Zg™ diversos mostram-se apreensivos ante £ |h 
r M ineira afirmativa de que ':o assunto só será 
resolvido pelo novo prefeito". 

Oia 4, entre os despachos rotineiros em seu 
Gabinete, o Presidente da República recebeu 
camP eiitos de Ministros de Estado e asses- 
sores de Palácio peio1 transcurso da data de seu 

De outro lado, reina ainda expectativa c u 
. mo cie possivel tomada de posição pelo s. 
Jo - Xavier, prefeito afastado. Boatos variados 
vitx aiara peia cidade e há até quem ainda con- 

na volta do mesmo. Divulga-ce também que 
o -civogado Clineu Coelho não aceitou o pano 
éinio da causa do ex-prefeito, em bào Luís. Xa 
ier por sua vez continua ausente da cidade. 

liiiversário natal Rio. A saudação ao ilus- 
versariantc í'oi feita pelo general João 

\e Oliveira Figueiredo que destacou na 
dade a obra social do Governo Meaim 

A g»«ite, a família do Presidente ofereceu 
i ricepção, ão Palácio da Alvorada. 

X 
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PHEFEiTÜHA ENGANOU PADRE 

imperatriz, 9/12/7S 

O vigário de Coquelândia 
é um vigário que cuida tam- 
bém das coisas materiais que 
possam trazer benefícios aos 
seus paroquianes. Com o mes- 
mo interesse que se dedica a 
pregação religiosa ele cuida 
igualmente da criação de esco- 
las pelo município, consegue 
nomeação de professoras 
transporta doentes e, especi- 
almente, defende com ardor a 
conclusão e a conservação da 
estrada municipal Imperatria- 
Coquelandla, a chamada "Es- 
trada do Arroz", de vital im- 
portância para a própria eco- 
nomia imperatrizense, pois se- 
ria, se concluída, o escoadou- 
ío aa grande saíra rlzícola aa 
quela parte do sertão. Isso. 
sem cogitarmos do aspecto 
puramente social dessa rodo 
via destinada ao acesso de 
mais de 10 mil habitantes da 
faixa que margina o seu tra 
çado. 

Ocorre que embora mul- 
to lembrada nas campanhas 
políticas a Imperatriz-Coque- 
lândia, mais de uma vez ini- 
ciada, não chega a seu fim de 
serviços, com a agravante de 
na estação chuvosa não per- 
mitir a passagem nem de ji- 
pes, como esta ocorrendo pre- 
sentemente no trecho do ria- 
cho Cinzeiros. 

A AJUDA DO PADRE — 

Segundo relato do propno vi- 
gário de Coquelândia em ' Fo- 
lha Informativa das Commn- 
dades", n. 5, corroborado por 
depoimento verbal, ja no rnej 
de outubro, com as primeiras 
chuvas a estrada passou a a- 
presentar diversos atoieiros, 
sendo o maior deles no Var- 
jào do Angical. Temendo a in- 
terdição oas pastagens, o sa- 
cerdote veio a Prefeitura de 
■i-uiperatriz e obteve dos en- 
tão Secretários Remi Ribeiro 
e Sebastião Régis a garantia 
do pagamento das despesas 
necessárias ao reparo aaHaeie 
atoleiro maior. Chegaram a 
enviar ao local uma üasculan- 
te da Prefeitura para o trans- 
porte de material e trabalha- 
dores. Com essa ajuda e mais 
a cooperação do sr. Raimun- 
do Nonato, que forneceu um 
trator, íêz-se no Varjão um 
aterro de cerca de 100 me- 
tros, uma ponte provisória, 
com palmeiras, e dois canais 
de escoamento de água. E 
mais não se fez, diz o relató- 
rio, porque as chuvas impedi- 
ram o prosseguimento dos 
trabalhos. 

Vem, então, a decepção 
do padre que custeou os ser- 

viços e que entre mão de obra, 
fornecimento de comida, com- 
pra de pedra, gratificação uc 
trafcoiista e compra de um ca 
bo de aço empregou precisa- 
mente Cr$ 2.150,00 de seu bol- 
so. Ao vir ã Prefeitura receber 
o reembolso da importância, 
depois de ver o cheque visa 
do e tudo preparado para is 
so, ouviu do então prefeito 
municipal a informação de 
que "quem autorizou o ser- 
viço foi Remi e Sebastião. A 
Prefeitura não tem dinheiro; 
eu não pago". 

Candidato íeda a 

« O Progresso 

Keè&jjeu a redação a vi- 
sita rto industrial Diomar Luis 
uu toiiva que veto comirnciar o 
iauçameiuo ae sua candidatu- 
ra a presidência da Associa- 
ção Comercial de Imperatriz, 
—1 oposição a enapa clivuíga- 
via em nossa edição anterior. 

rropoe-se o novo candida- 
to ^ renovar, porque renovar 
é inovar, e inovar é vitaiizar, 
é dinamizar, é desenvolver'". 

boore seus companheiros 
tie chapa, esclareceu que -nu- 
neiro irauaiha em surdina e 
ponsso a chapa somente será 
iaaaa a conhecer às vésperas 
do pleito"; mas, frisou, ja 
euiiicMuus com expressivo nu- 
iaero ue auesoes que nos ga- 
rantem a vitoria. "Não jios 
roí possível manter contato 
todos os filiados à ACl; ainaa 
assim, contamos com a vitõ 
ria". 

lio programa de governo 
que o sr. Dioinar se propõe a 
cumprir, destacamos os se- 
guintes pontos; assinatura de, 

'Convênios com a Receita fe- 
üerai. Estadual e Municipal 
para que seja ouvida a AGI 
ames ue quaisquer mediaas 
de fiscalização, revisão e cria- 
ção de novos tributos; cria- 
ção de um corpo de auxiha- 
res para prestação de servi- 
ços ao comerciante; cadastra- 
mento na ACI de todos os es- 
tabelecimentos comerciais e 
industriais do município; alte- 
ração dos Estatutos Sociais; 
organização do Serviço de 
Proteção ao Crédito; entrosa- 
mento com a Federação do 
Comércio para a implantação 
do SEN AC em Imperatriz; En- 
trosamento com o SESC para 
a criação de restaurantes e 
centros recreativos destinados 
aos comerciários; E n t r o sa- 
mento com a rede bancária 
para aumento da faixa de cré- 
dito comercial. 

preço deste 

exemplar 

Cr$ l,oo 

llmli) e caiiiililatiira 
QUANDO ontem encerrávamos esta eoição 

de O i ítOGUESSÜ fomos procurados pelo sr. 
Renato Cortez Moreira que nos autorizou a di- 
vulgação do seguinte telegrama por éle dirigido 
ao jornal "o Imparcial", de São Luis; 

"O IMPARCIAL» — SLU1S — SOMOS GRA- 
fOS ua LEMBRANÇA NOSSO NOME FAIÍA 
v^n.i^TO DEPUTADO ESTADUAL 
NADA KODA VIVA DIA SETE CORRENTE vg 
EM NOME POVO IMPERATRIZ SABEREMOS 
AGRADECER E CORRESPONDER pt XAVIER 
NESTA PIORA DIFÍCIL PRECISA MAIS APOIO 
QUE ANTES SUA ELEIÇÃO vg SUA QUEDA 
REPRESENTA CAPACIDADE QUEM O CANDI- 
ílíATOÜ vg APOIOU ET DERRUBOU - ABRA- 
ÇOS RENATO MOREIRA". 

Ümpresas paragarão 

mais ao Flâ 
O presidente Mediei enviou men- 

sagem ao Congresso Nacional, com 
projeto de lei complementar a Cons- 
intuição, para aumento da contribui- 
ção uestinada ao Fundo de Participa- 
ção do Programa de Integração So- 
cial, com os recursos próprios das 
empresas, em valores corresponden- 
tes à redução proposta ao Senado Fe- 
deral do Imposto sobre Operações Re- 
lativas à Circulação de Mercadorias. 

Pela medida proposta, os recur- 
sos adicionais a serem gerados pelo 
PIS representam, era 1975 e 1976, uni 
bilhão e cem milhõep de cruzeiros e 
no exercicio de 76/77, aois bilhões e 
duzentos milhões de cruzeiros. Ao 
mesmo tempo, o Presidente Médici 
determinou, ontem, ao Conselho Mo- 
netário Nacional, a aprovação das 
carteiras de câmbio de todos os ban- 
cos estaduais do Nordeste e Norte, 
cie forma a agilizar esses bancos. 
TEXTO DO PROJETO 

É o seguinte o texto da Lei Com- 
plementar proposta: 

"Art. 19 — A parcela destinada 
ao Fundo de Participação do Progra- 
ma de Integração Social, relativa à 
contribuição com recursos próprios 
da empresa, de que trata o artigo 3v 
aiinea "B", da Lei Complementar nó 
7, de 7 de setembro de 1970, é acies- 

Jornal aponta 

candidato 

Noticiário de S ã o L u í s 
£ caba ae revelar que o ex-pre- 
leito Renato Moreira, de Im- 
.pcratnz, e candidato a depu- 
tado estadual pelo MDB. A 
uoçona • itoaa yiva" da edi- 
ção ae 7 ao corrente de "O 
imparcial" garante çue "o ex 
preleh , Renato Moreira ex- 
plorava o fracasso do sr. Xa- 
vier de tal forma que a Are- 
na estava num desgaste indis- 
cutível". E prossegue dizendo 
que com a intervenção esta- 
aual acredita-se que Renato 
Moreira perca a Motivação e 
não mais poderá responsabi- 
lizar a ARENA pelo compor- 
tamento de Xavier à frente da 
administração de Impera- 
triz." 

Ouvido por O PROGRES- 
SO o sr. Renato Moreira re- 
velou que ainda não sabe se 
é candidato à Assembléia Le- 
gislativa. 

cicia de um adicionar a partir do 
exercício financeiro de 1975. 

Parágrafo Único — O adicional 
áv que trata este artigo será calcula- 
do com base no faturamento da em 
presa, como segue: 

a) — no exercício de 1975.. .0,125 
por cento; 

b) — no exercício de 1976 e sub 
^quentes.. .0,25 por cento. ^ 

Art. 29 — O adicional a que se 
cre o artigo anterior incorpo- 

ao fundo de pard Ao, apli- 
ío-se os rec. f arreca- 
i, preferen- i con« 

feo dc financian ^ .Esfc d 
rediante garantia de Obrigações do 
T-iouro Estadual, reajustáveis. 

Art. 39 — O Conselho Monetário 
Nacional poderá autorizar, para efei 
to dos recolhifnentos devidos, o ajus- 
taniento das alíquotas indicadas nos 
artigos 29 e 39 da Lei Complementar 
n9 H, de 3 de dezembro de 1970 para 
o fim de equiparar as çontribuições 
das empresas públicas e sociedades 
de economia mista às das empresas 
privadas. 

Art. 4? — Esta Lei Comp'emen- 
tar entra em vigor na data de sua 
pubbcação, revogadas as disposições 
cm contrário". 

Carteira de 

Identidade 
Vem superando a todas as 

previsões o número de pessoas 
que procuram o Posto da Se- 
cretaria de Segurança encar- 
regaüo do serviço de identifi- 
cação civil em Imperatriz. 
Constatou-se que nas enormes 
tiias existentes dia e noite 
frente ao prédiu do Sindicato 
dos Arrumadores encontram- 
se pessoas vindas dos municí 
pios mais próximos e até do 
Estado de Goiás, caso de inú- 
meros moradores em Itagua- 
tins. 

Também os moradores da 
zona urbana afluem em quan- 
tidade ao Posto. E tudo indi- 
ca que vencido o prazo de per- 
manência da Comissão nesta 
cidade grande número de inte- 
ressados ficará sem atendi- 
menio, a menos que a Secre- 
taria ae Segurança determine 
o oilatamento desse mesmo 
prazo que em principio extin- 
gae-©e a iò do corrente. 

Até à tarde do dia de on- 
tem, segundo informes colhi- 
dos junto à Comissão, 1.200 
pessoas já haviam sido atendi- 
das no Posto de Identificação, 
desde sua abertura. E a fila 
dos interessados continua. 
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SANTIAGO — A primeira 
ferrovia transcontinental na 
América do Sul iniciou sema- 
na passada seu percurso inau- 
gural, unindo em 18 dias, os 
portos de Antofagasta ao de 
Santos, no Brasil. 

Utilizando trechos ferro- 
viários do Chile, Argentina, Bo- 
lívia e Brasil, o comboio par- 
tiu do porto chileno de Anto- 
fagasta, levando dois vjagões 
carregados de cobre para a ci- 
dade de São Paulo, percor- 
rendo 4.400 quilômetros. 

A coordenação desta fer- 
rovia transcontinental, com a 
participação dos quatro paí- 
ses indicados, concretizou-se 
com a colaboração da Comis- 
são Econômica para a Améri- 
ca Latina (CEPAL) e a Asso- 
ciação Latino - Americana de 

Ferrovias (ALAF). 
A viagem que começou na 

costa do Pacífico, passará por 
três etapas principais: Antofa- 
gasta à cidade argentina de 
Salta, e dali à cidade bolivia- 
na de Santa Cruz de La Sier- 
ra, e depois ao porto brasilei- 
ro de Santos. 

O trem utilizará 830 qui- 
lômetros de trechos ferroviá- 
rios chilenos, mil quilômetros 
da Argentina, 1.183 quilôme- 
tros da Br avia e 1.883 quilô- 
metros de ferrovias btt. bei- 
ras. 

Esta nova roía ferroviária 
internacional abrirá contatos 
diretos entre cidades destes 
quatro países, assinalou a 
CEPAL, cora as vantagens de 
impulsionar um maior inter- 
câmbio comercial e turístico 
através deste meio de trans- 
porte. 

Nos planos da ALAF figu- 
ra, inclusive a futura venda de 
uma passagem única que per- 
mitirá a uma pessoa passar 
por todos os países, utilizan- 
do seu tempo disponível na ci- 
dade de sua escolha. 

VENDE-SE UMA CASA 

ll 

A acertadora da 

#*ALóteca 

que e. 
acertatyí 

Rocios de 
r£á üm dós 

■e 163 da 
teriá iva, O PRC- 
ESSÒ, eaL .Imente, desco- 
u o acertador, que por Si- 

nai e uma acertadora. Trata- 
da sra. Hilda Abreu, resi- 

dente em Itaguatins, Goiás, 
que íaz suas apostas nas casas 
loténcas de Imperatriz. 

Dona Hilda é esposa de 
um modesto cabo da PM de 
urolás. Segundo ela nos reve- 
lou "'de futebol, só sabe que e 
jogado com os pés"; jamais 
assistiu a qualquer partida 
uesse espqrte. Não ouve os 
palpites das emissoras espe 
cializadas nem lé os retrospec- 
tos dos jogos. "Jogo na doido- 
na, diz ela — vou arriscando 
onde manda o palpite; dessa 
vez fiz 3 triplos mas não pre- 
cisei de nenhum porque acer- 
tei todos os jogos na marca- 
ção do primeiro palpite". Afir- 
mou que joga seguidamente 
desde o teste 43, sempre em 
pequenas somas. 

das e o prêmio saiu para mais 
de 400 pessoas, tocando a ca- 
da uma delas pouco mais de 
38 mil cruzeiros. Dona Hilc-ã 
que teve medo de ficar rica, 
está contentíssima com essa 
importância que já depositou 
em Banco oficial. Continua le- 
vando a vida de sempre, entre- 
gue aos cuidados da casa e de 
dois filhos menores. 

O P r o g r e s s o 
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EDITAL 

Fiscalização precisa observar 

vendedores 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

A Diretoria da CAMGURU convida 

os seus associados para a Assembléia 

Geral Extraordinária a realizar-se no 

dia 15 de dezembro de 1973, no salão da 
escola Gurupi, para tratar dos seguin- 

tes assuntos: 

19 — Eleger a presidente; 

O PALPITE DO JUIZ — 

Quando dona Hilda já estava 
com 12 pontos "ferrados", ou- 
via o jogo Vasco x Flamengo, 
c juiz ue direito da cidade, 
"vascaino doente" e que gosta 
de lazer o seu joguinho passou 
pela casa dela. Brincando, o 
magistrado afirmou à aposta- 

— c uma pena que a se- 
miora só faça 12 pontos, por- 
que essa o Vasco vai ganhar". 
U juiz errou, ganhou o Fla- 
mengo e dona Hilda fez os 13 
pontos. 

29 — Aprovação da reforma dos 

estatutos da Cooperativa em 

vista a lei em vigor, n9 5.764 

de 16/12/71; 

39 — Aprovação 
ciados; 

de novos asso- 

O MEDO DE FICAR RICA 

Seis compartimentos, quin- 
tal com 25 metros de fundo, 
construção em fase de acaba- 
mento, sita ã rua Tereza Cris- 
tina, n. 194. 

Preço a combinar. Tratar 
com a proprietária, sra. Mer- 
cês Cardoso, no mesmo ende- 
reço, dlàriamente. 

E' dona Hilda quem conta que 
na segunda-feira seguinte aos 
jogos quase morre de susto, 
um viajante que passava pela 
cidade foi a sua casa e drama- 
tizando tudo informou que da- 
quele instante em diante ela 
passava a correr perigo até de 
ser seqüestrada; que sena 
obrigada a assinar cheques, 
etc. — Garantiu que aviões 
chegariam a Itaguatins levan- 
do repórteres e que só resta- 
va um caminho a nova rica — 
esconder-se. Humilde, a ga- 
nhadora do prêmio passou a 
temer que aquelas previsões 
se confirmassem. Teve que to- 
mar calmantes e chegou a re- 
zar para que o prêmio saísse 
para muitos, para ficar pouco 
dinheiro para cada um, evitan- 
feitores. As preces foram ouvi- 

49—será exposta a situação finan- 

ceira da Cooperativa através 

do Balancete de verificação, 

junto uma relação de móveis 

e imóveis da Cooperativa. Se- 

rá entregue pelo presidente 

os bens sob sua responsabi- 

lidade à nova Administração. 

Os carrinhos de saladas, frutas, salgados e 
em especial "paneladas", que perambulam pelas 
ruas desta cidade, em que pese a permissão le- 
gal para a sua circulação, estão a exigir uma fis- 
calização das autoridades no que se refere à 
qualidade desses alimentos que nos mercadi- 

nhos, praças e ruas são vendidos, pois, infeliz- 
mente há saladas e "paneladas", que nem sem- 
pre são do mesmo dia. Isto é evidenciado pelo 
estado de massa ou sabor do recheio e até mes- 
mo a água colorida com anelina como as la- 
ranjinhas. Ainda que haja proprietário 'des 
ses carrinhos que seja honesto e sincero dizen- 
do: "Este pedaço não. Não é de hoje", há ou 
tros que vão vendendo Indistintamente visando 

tão somente não ter prejuízo, sem se importar 
com a saúde de seus fiegueses. 

Não há duvida que os fornecedores não 
têm culpa nem são responsáveis por êsse esta 
do de coisas, mas, ainda que não seja genérica 
a situação, é conveniente que se tome providên- 
cias a fim de se evitar um processo de infecção 
intestinal ou intoxicação alimentar. 

MAGAZINE KAKLA 

A sessão iniciará às 8,00 horas em 

primeira convocação; 

às 9,00 horas em segunda convoca- 

ção;  u 

às 10,00 horas em terceira con\=o- 
ij cação. L 

Os assuntos a serem discutidos nes- 

ta sessão, conforme este Editai são em 
atendimento ãs recomendsfcôes feitas 

por técnico do INCRA para que a Coo- 
perativa tenha uma Diretoria regular. 

Açailândia, 05 de dezembro de 1973. 

do-se assim a cobiça de «^jfll 

Manoel Ribeiro da^Silva 

— Presidente — 

(A BOTIQUE MODÊLO) 
VESTE AS ELEGANTES DE IMPERATRIZ 
Confecções finas, perfumaria, bijouterias, 

artigos de presentes. 
Rua Godofredo Viana, 642 — fone 184 — 

Imperatriz • Maranhão 

Posto Mineiro 

Um posto e tanto ! 

Tudo o que você pensar sobre atendimento, 

pense no POSTO MINEIRO. Só que tem uma 

diferença; LAVAGEM AMERICANA — lava e 

champoriza tudo em 10 minutos. E haja tran- 

qüilidade . .. 

Av. Dorgival Pinheiro, esquina c/Rua Maranhão 

A SfWÊkA s / 

j: 

R D E N S: 

S. Paulo — Rio Anápolis — Uberlândia (Matriz) 

FILIAIS: 

- Brasília — B. Horizonte — Goiânia - 

Chegamos a Imperatriz com 25 anos de experiências em transporte de cargas — Eficiência, rapidez, garantia 

FILIAL DE IMPERATRIZ: RUA GODOFREDO VIANA. 438 
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SENSACIGNAL1 

ENFEITES E CARTÕES NATALINOS E UMA 

INFINIDADE DE MATERIAIS PARA SEU 

ESCRITÓRIO 

OS MELHORES PRODUTOS 

PELOS MENORES PREÇOS DA CIDADE 

NÃO PERCA TEMPO 

VALORIZE SEU DINHEIRO, COMPRANDO NA 

PAPELARIA VIOLETA 

Hospital São Raimundo 

CLÍNICA-DE ACIDENTADOS DE IMPERATRIZ 

TRATAMENTO E CIRURGIA DOS OSSO§ E 

ARTICULAÇÕES — ÍR ATURAS 
Avenida Getúlio Vargas, 1219 — Fone: 459 

Imperatriz - Maranhão 
Dr. Raimundo Noleto 

Dr. André Albuquerque 

Dr. Itamar Guará 

Dra. Ruth Noleto 
Dr. Ruy Fiexa Ribeiro 

— Bioquímico — 

0 Desafio im- 

peratrizens 

Não são problemas insolúveis, eviden /neu 
te. Mrs surgiram com o crescimento incòntro- 
lado i cidade; agravam-se dia a dia; DESA- 
' vi especialmente a improvisação. São pro- 

bas, finalmente que absorvem sem qualquer 
pveito para a comunidade e para a própria 

administração miinares de cruzeiros, anualmen 
te. Ei-los : 

i. ESGOTOS E GALERIAS PLUVIAIS 

:: 
" ♦♦ • ♦ « ♦ V* 

— Um e outro são indispensáveis como obras 
de infra-estrutura. A ciuade está a exigir a tão 
prometida esperada rede de esgotos, em bene- 

.+icíj da própria saúde de seu povo. E as águas 
que se acumulam ao longo dos passeios, que 
inj pedem o tráfego e que invadem casas a cada 
cnuva que cai bão a prova de que as galerias 
pluviais merecem primazia de tratamento pela 
administração pública. 

2. — CONSUMO DE AGUA NÃO TRATADA 

— A grande maioria da cidade consome água 
colhida do rio, de cisternas e de riachos, sem 
qualquer tratamento, pela carência da rede de 

0 NATAL AINDA EXISTE 

Neste mundo de côres e ilusões, nada mais 
triste do que ver tantas vitrinas luxuosas, de 
barriga roncando... ou de pés descalços... de 
roupas em trapos. Mas isso não tira o' desejo 
de ninguém. Todos anseiam por um Natal far- 
to e colorido, custe o que custar. 

As festas natalinas atualmente duram ura 
mes ou mais onze de preparativos. Perderam 

o sentido religioso e ganharam um comercial 
Deixaram de ser mensagem de espontaneidade 

tiansíorrnaram-stí num apêlo drástico à arte 
de gastar dinheiro. 

Com raridade encontramos páginas de 
amor cristão. No mar encalpelado encontra- 
mos esta pérola rara, na palavra singela do Pe 
Vasconcelos Jr., quando autografou o disco de 
Luís Bordon, "A HARPA E A CRISTANDADE", 
a qual procuramos transcrever na integra: 

A sua paz... a sua fé... não sei quando 
as perdeu, por que não sei, não sei até quando. 
Lma só coisa sei, que me foi dita pelo seu rosto, 
Pi ovada pelos seus olhos, confirmada no tom 
que usa quando fala com seus irmãos: seu 

coração anda sem íé. 

No mundo de hoje, há uma orgia de agita- 
ção, uma doida indisciplina de velocidade. O 
mundo de hoje cria nervosos, supõe nervosos, 
piora muito nossos nervos. E o coração do 
homem, encolhido dentro do homem, foragido 

dentro do homem, este nosso coração só vive 
do que fór profundo, do que fôr calmo, do que 
fôr autêntico e do que fór intenso. Nosso co- 
ração morre precocemente de agitação, de su 
perficialismos, de suplentes e de sucedâneos. 
Para salvar nosso coração, carecemos de um 
horário, de uma paz de calma autêntica. 

Foi pensando nisto que se pensou neste 

disco. Para recrear os corações, que se criou 
este disco. Foi a música, em todos os tempos, 
a melhor irmã dos corações, sua mais carinho- 

sa das mães. Porque a música fecha os circui- 
tos de fora, abre os dentro. Porque a música 
chama os olhos para o alto, fala de um des- 

R. B. AMORIM 

tino superno, sugere a casa de um pai, emite 
sons de etermdade. A música ressuscita os co- 
rações ! 

De todas as músicas, escolheu-se as de Na- 
tal. De todas as festas de Deus, é a mais hu- 
mana, a mais singela, a mais bem pensada, a 
que mais anima e sossega o homem. E' que 
ninguém resiste a uma criança. Criança e a 
chave universal dos corações. Criança desar- 
ma, criança amansa, criança faz esquecer. Es 
ii iadas as paixões, com a sua chegada, com seu 

rostinho, com seus olhos imaculados, onde pa- 
rece brilhar ainda a divindade, toda criança faz 
um bem imenso ao homem. Como se ela nos 
recordasse que a vida não devia ser o que está 
sendo e que há caminhos claros, há pedaços de 
luz, na madrasta baixada da existência. 

Escute, pois este seu disco. Se algum dis- 
co é seu, é êste. Foi feito exclusivamente para 

seu caso, para o caso do seu coraçao. f aça 
muito caso deste seu caso. Faça questão des- 
te aúco. Tome tempo, arrede as ocupações, 
recolha sua alma, cerque ae silêncio seu cora- 
ção e escute os sons que devem nascer. Sons 
de saúde, sons de muita paz, sons de muita fe. 

E se, ao escutar estas notas, seu coração 
lembrar se dos tempos de criança, rever sua ve- 
lha mãe, repassar as lições que lhe deu os con- 
selhos que se repetiu, este aisco cumpriu, uma 

sublime Fção. Porque, da figura da sua mãe, 
seu coraçao levantará vôo, deixará a terra e de- 
mandara os paramos do céu. Foi de lá que des 
ceu a paa aos homens de boa vontade, na ma.s 
humilde 3 simples de tolas as inaugurações: a 
noite íeii2 do Natal, quando o mesmo Deus, 
cansado S. esperar seus filhos, nas portas do 
céu, resolv u descer à terra, ir atrás dos pró 
aigos, procu.ar as ovelhas, reunir seus eleitos, 
salvar a pobrt humanidade. Que este discc 
restitua o rol ^ aos ^assos, aos seus rotos 
passos de viaj ^ m vderrotados passos de 
exilado. * ' ^ * ; 

Que êste disc o endereço defini- 
tivo jda vida!" ^ 

LOTERlAfl 

FEDERAL ESTADUAL 

forúccimentJ do líquido. Não é um problema 
-veto essencialmente ao município; mas do es- 

- fôrço deste müito depende a ação do órgão 
competente para sanar os maléficos efeitos do 

' mo da águá contaminada. 
— SANEAMENTO BÁSICO — A falta da 

lixo, falta de fossas, a falta até de uma 
a de orientação muito contribuem pa- 
mperatçiz viva uma fase desprovida ao 
nto b" ico. O primeiro, está afeto dl- 

aõâte a município; o outro, depende da 
l /ontads dè uma população que necessita 
de ientação nêsse sentido; orientação e ajuda. 

4. — HIi^e:'^ - Mercados, açougues, fei- 

ras livres, fábricas de guloseimas, os matadou- 
ros de gado para o consumo local, tudo isso e 
calamitoso em Imperatriz à falta de rudimenta- 
res piincípios higiênicos. Comemos carne de 
rez abatida sem nenhum cuidado da Saúde Pu- 
blica; comemos verduras jogadas a esmo nas 
feiras, crianças e adultos ingerem bebidas, co- 
mem doces e saboreiam picolés saídos de lo- 
cais que não resistem a um exame feito com a 
melhor boa vontade no que diz respeito ao ies- 
guardo da saúde alheia. 

5. — ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL — 

A maioria dos óbitos registrados na cidade nas- 
ce dos cases onde a assistência médica não 
chegou, pela extrema pobreza do doente e peia 
praticamente inexistente assistência médico-so 
ciai. Os chás, as rezadeiras, as simpatias e as 
"curiosas" ainda são destaque nêsse concérto 
de misérias e desamparo. 

6. — EDUCAÇÃO PRIMÃRIA — As escolas 

municipais existentes não são ainda o bastan- 
te; e o despreparo de grande número de mes- 
tras nesse setor é um fato inegável. E é muito 
pequena na cidade a classe que pode mandar 
suas criança: Ts escolas pagas. Imperatriz nao 
está preparando com o carinho necessário os 
seus homens de amanhã. 

7. — URBANISMO — Rua- e casas surgem 

em Imperatriz sem qua^er cuidado, graças à 
falta de planejamento e de orientação. Veja- 
se, po rexemplo, o aglomerado de casas surgi- 
das de repente nas invasões que acompanham 

ia aeará. Nenhum cuidado, nenhuma esté- 
tica. 

S. — ESPECULAÇÃO — Nenhuma adminis- 

tração municipal nos últimos tempos conseguiu 
nesta cidade impor normas quanto à venda de 
gêneros de primeira necessidade. Todos dão a 
sua mercadoria o preço que melhor lhes pare- 
ce. O peixe, a galmlA, a fruta, nada disso tem 
venda controlada por tabela. Aliás, Tabela de 
Preços em Imperatriz foi inventada para sei 
desmoralizada. Principalmente nos açougues e 
feiras livres. 

9. — O DESPREPARO — Os aforamenlos 

de terrenos do patrimônio não obedecem em 
Imperatriz a qualquçr planejamento. Inúme- 
ros são os casos de aforamentos múltiplos da 
mesma área. Entram aí não apenas a falta de 
plano-diretor municipal como também, espe- 
cialmente, a omissão e até a ação culposa de 
homens não preparados para o papel de fisca- 
lização. 

10. — O DESACATO: — O comércio, cm 

grande parte, não cerra suas portas nem no 7 
setembro; e as advertências e multas^ peia 

r infração servem de gracejo ou de alegação de 

votos para a eleição seguinte. Os pesos rios 
açougues são uma farsa; as posturas munici- 
pais são descumpridas ou ignoradas ao sabor 

.v de interesses particulares. O princípio de auto- 
ridade, enfim, não é bem aceito na Imperatriz 
de "^bje. ^ . 

D 

O 

ESPORTIVA 

HGENCIAS; 

LOTERIA IMPERATRIZ 

SUDESTE LTDA. 

Getulio Vargas 256 

73 



Página 4 t" 

v - 

O PROGRESSO Impe atriz, 9/12/7S 

INPS parcela débi- 

tos das prefeituras 
Os débitos das prefeituras 

provenientes de contribuições 
de Previdência, fundos e quo- 
tas poderão ser pagos em par- 
celas mensais sucessivas, des- 
de que o requerimento solici- 
tando o parcelamento chegue 
ao INPS até 31 de janeiro de 
1974. A decisão foi tomada em 
Brasilia, pelo Ministro do Tra- 
balho, que autorizou o parce- 
lamento em até 150 meses, a 
critério da decisão do órgão 
local do INPS, após examir>'"' 
o valor da dívida e as condi- 
ções da Prefeitura devedora. 

ir 
Nadezna Lebedin, subitar 

mente abriu os olhos. Falou 
normalmente, começou a an 
dar. Ela havia dormido pro 
fundamente, durante 21 anos. 

A notícia foi divulgada pe- 
lo jornal sindical "Trud". Diz 
que, em 1952, Nadezna, uma 
camponesa da Ucrânia, pegou 
uma gripe. Passou a ter fortes 
dores de cabeça, perdeu a fa- 
la e a faculdade de locomover- 
se, ficou totalmente inconsci- 
ente. 

Coração, pulmões e todos 
os órgãos internos continua 
ram trabalhando normalmen- 
te. Apesar de todos os esfor 
ços dos médicos, ela conti- 
nuou dormindo. Não reagia a 
nada, nem à dor. Durante es- 
ses 21 anos, foi alimentada 
por via intravenosa. 

Na opinião do médico A. 
R. Vinnitsky, de Ministério da 
Saúde da Ucrânia, padeceu 
um "sono Ic^árgico", cegamen- 
te originado de um "tra«. na 
psíquico". 

O jornal "Trud" não reve- 
lou a idade de Nadezna. 

P V 

ILIl 'E 

r'«« 

>-émcfc^áEial, 
«i-Jtrada no es- 

3 hipertensão, é 
^ ..são se apresenta 

. hstável, com desci- 
das é sy >d&ás contínuas. 

6 dr. Page assinala que 
não pode ser negado que, a 
longo prazo, os efeitos da pres- 
são alta sobre o coração e os 
vasos sangüíneos possam se 
manifestar através de um pe- 
quéno ou grande acidente vas- 
epiar cerebral — um infarto 

T do miocárdio — ou de proble- 
mas em; geral de funcionamen- 
to do coração e dos rins. 

No que concerne ao trata- 
mento, os drs. Page e Dustan, 
da Clínica de Cleveland mos- 
traram que nos últimos anos 
que a .hipertensão pode [ser 
suavizada, e até aparentemen- 
te curada, com a administra- 
ção de drogas que baixam a 
pressão e ajudam o funciona- 
mento dos ri is. 

Duas medidas indispensá 
• ve:S para fazer baixar a pres- 

são dos hipertensos: regime a- 
limentar, visando ao emagre- 
cimento — quanto mais gordo 

.o paciente, pior conseqüências 
da pressão alta. A outra me- 

dida, também de grande im- 
portância é deixar de fumar, 
o cigarro e seus congêneres é 
um veneno para os que so- 
frem de pressão alta e deve 
ser abolido ao primeiro sinal 
da doença. 

Refinaria para o 

Maranhão COLUNA DO 

A criação de uma refina 
ria da Petrobras no Maranhão 
foi solicitada no enceírfàmen 
to da I Reüiíião de i^eréítos; 
e Presidentes de Câmaraá Muí 
•nicipais daquelé Estado, rea- 
lizada por iniciativa do pre- 
sidente da Assembléia^ ú«ia- , 
tiva do Maranhão, de^tt t / " .itie virão trabalhar em Imperatriz futuramente, 

CAMPUS 

-///- 
Todo este estudo e elaboração de metas, 

visa principalmente preparar melhor as equipes 

.Js K 
Acrisio Viegas. 

Na ocasião, foi 
aprovada moção de aplau^Sâf 
ao Presidente Médici, pela cria- 
ção do plano nacional cientí- 
fico e tecnológico, pela cons- 
trução de uma usina sideiúr 
gica no Porto de Itaqui e pela 
aposentadoria concedida aos 
trabalhadores rurais. r r 

PROGRESSO 
O requerimento de solici- 

tação à Petrcbrás da instala- 
rão de uma refinaria no Ma- 
ranhão foi aprovado, unanime 
mente, e baseou-se no fato cie 
apresentar nos próximos anos 
o Estado do Maranhão dever 
alto índice de desenvolvimen 
to, em face da exportação do 
minério da Serra de Carajás 
pelo Porto de Itaqui e pela 
construção — já decidida — 
de uma grande siderúrgica no 
distrito industrial do Itaqui. 

No encerramento da I Reu- 
nião de Prefeitos e Presiden 
tes de Câmaras Municipais no 
Maranhão foram ainda apro- 
vadas moções de aplausos ao 
governador do Estado, sr. Pe- 
dro Neiva, pela obra adminis- 

trativa que vem realizando, e 
ao presidente da Assembléia 
Legislativa, sr. Acrisio Viegas, 
pela iniciativa de reunir na ca- 
pital maranhense prefeitos e 
presidentes de Câmaras de Ve- 
readores de todo o Maranhão 

" fUe 
ando desta forma um desperdício de tempo 

em tomar conhecimento da realidade para que 
possam atuar, havendo consequentemente, con- 
tinuidade dos programas. 

-///- 
As duas professoras de Biblioteconomia 

Regina Rosa Mehl e Rosany Bark desenvolve- 
ram trabalhos também na cidade vizinha de João 
Lisboa, onde já existe uma Biblioteca Pública 
Nacional. O plano a ser aplicado em Impera- 
triz ficou pendente, pois com a ausência do Pre 
feito nada pode ser resolvido até o momento. 

-///- 
Parece que agora poderá ser inaugurai ^ 

para breve o 19 Posto de Distribuição da Fun- 
dação Nacional do Material Escolar de Impera- 
triz, pois estava faltando documentação. O en- 
carregado do Posto será o sr. Francisco Ange- 
lim Portela que instalou-c, ao lado da Tipografia 
Violeta. 

-■///- 
Muito honrado ficou o Prof. Rui F. Pilotto 

ao ser escolhido como Patrono da turma de Con- 

cluintes da 49 série Ginasial do Ginásio Bandei 
rante de Imperatriz. A entrega de Certificados 
foi sábado passado no Clube Juçara. 

-///- 
Nossos cumprimentos ao Técnico em Admi- 

nistração do SERFHAU, sr. Dermeval da Silva 
Brandão, que dia 19 recebeu o Título de Cida- 
dão Honorário da cidade de São Domingos ao 
Capim, como reconhecimento pelos serviços 
prestados àquela comunidade. 

-///- 
O "Campus" recebeu da LBA, 30 bolsas pa- 

ra Parteiras Práticas, a serem distribuídas en- 
ire as alunas que freqüentaram o Curso de So 
corristas Rurais. 
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HE LIO GRAFANDO 

O cscrit ã procura sempre 
materializar sçus pensamentos 
de forma genérica, sem atentar 
para casos isolados ou ferir 
suscetibilidades alheias. Toda- 
via e porventura, se existir al- 
guém julgando-se melindrado 
pelas suas "escrivinhaçõcs", 

A justeza da carapuça é um 
percalço de qualquer consciência acutilada 
pelos remorsos cuidadosa e intimamente es- 
condidos no sêr, e uma evidência lógica de 
quem, aventurosamente, se atreve a uma auto- 
dissecação moial, mas sem condições para tan 
to. 

^ 5 

não o culpe. 

• -  
Após o preâmbulo à guisa de esclarecimçi. 

to. e a quem interessar possa, o cscriba agra- 
dece a O PROGRESSO o ter mantido sua maté- 
ria na edição passada, por julgá-la oportuna 
apesar-de escrita antes mesmo da degola úo 
prefeito Xavier. 

Na verdade, na verdade vos digo: conf 
mou-se o que o escriba escrevera então. Noíi 
ciários insuspeitos afirmam que o Interventor 
nomeado para Imperatriz traz, na bagagem ad- 
ministrativa, um rosário de qualidades pesso- I -, 
de gabarito público, e, sobretudo, de indepe i- 

dência política. Informes fidedignos o caracle 
rizam como APOLÍTICO. Pelo menos, sem o 
•'vírus" da militancia atuante, o que por ecrí . 
já se constitui importante lecomendaçâo nos 
Uiíos do povo. 

Multo se espera do Interventor de Impera- 
triz. Não o impossível, é claro. Simplesmen- 
te aquilo que realmente merecem gente e teria. 
Aquilo que lhes sempre foi negado e que, st 
conseguido, por aquela razão já será muita coi- 
sa. Espera-se que Imperatriz e imperatiÍ2eik- 

possam ser reconhecidos como integrantes 

tia exuberante grandeza nacional. Espera se 
^atí imperatriz contribua com o Brasil üe hoje, 
«..a. o ue esperanças, para o Brasil prenhe de 

do amanhã. 

Digo e repito: Imperatriz não marccc íl.uís 
aventuras ou experiências administrativas, im- 
peratriz requisita e merece ura governo de pul 
so, de conscientização técnica e de despreendi- 

mento pessoal, condições extranhas a quem se 
dedica a percorrer o uedalo da poiiticama inte- 
riorana. Não se pode mais admitir adminis- 

trando a Imperatriz quem se compromete alem 
ao aever de servir á coletividade. A quem se 
uedica pouco e que o exige muito üa compen- 
sação eletiva, escudando-se no futuro ue 
terra dadivosa e na prosperidade de um .^oo- 
..jso povo. 

Realmente, a carreira politica é fasemame 
para o político de carreira. Eleito vereador, 

deseja a Prefeitura. Depois, só lhe serve as hon- 
ras de deputado estadual. Mais tarde, um vôo 
. —i alto: à esfera federal, deputado ou sena- 

dor. E 'a coroa"* de êxito completo a I 
'T^"co- )r da% isas", há os que sonb 

- a ^ .ornar v© Estado e a presidenci? 
•pública. O político profissional semp 

j ilgará prestigiosamente digno de recompe..3a 
maior. * íca compreende que se eleito e acei- 

' : i jas coisas públicas tem de faze-lo na 
e da responsabilidade, sem ambições 

ã, fá senão a de honrar o mandato popular, 
íuuü mo um favor pessoal mas simplesmente 
cor», i dever cívico. 

O escriba sempre preferiu a tese de um 
APOLÍTICO para Interventor de Imperatriz 
justifica-o racionalmente. Em governo de bem 
parr o bem de todos, é o que se prenuncia aus- 

. ^ .amente para Imperatriz. 

FOTO TIETRI 

t E MAIS MODERNO COMPLEXO 

4CO DA REGIÃO. MAQUINAS, MA- 

>TOG^UTCO EM GERAL. TUDO 

FOTOGRAFIA 1 

MOMENTOS MAIS FELIZES 

^M FOTOS DO "TIETRI" 
k i 1 - itm 

A PaííMEIRA E ULTIMA Í ALAVRA EM 

FOTOGRAFIA ESTÃO BEM ALI: 

AV. GETULIO VARGAS, n. 859 — 

IMPERATRIZ — Ma. 

Professores clamam 

por Justiça 

Os bandeirantes rasgaram os sertões brasi- 
leiros, levando a civilização; os aviões da FAB 
rasgam cs céus do Brasil, levando a civilização 
e o progresso; as professoras normalistas ras- 
gam o território maranhense, levando a instru- 
ção, a educação e finalmente, a civilização, e en- 
tretanto, essas abnegadas que exercem um ver- 
dadeiro sacerdócio, são esquecidas do poder pú- 
blico. 

Já dizia o brilhante professor de civismo An- 
tônio D'Avila; "Nenhuma tarefa mais patrióti- 
ca existe, e de mais alto sentido cívico que dos 
governos que empobrecem a carreira do magis- 
tério digniíicando-o. Garantido o mestre a sua 
escabinaaae profissional, cercado do apoio oa lei, 
protegido peio salário adequado e suficiente, 
dêie podemos esperar tudo em realizações civi- 
cao. õcm estas condições e desajudado do esti- 
muio oncial a mercê aas oscilações de salários, 
náo pode por certo realizar trabalho profícuo, 
em benefício dos seus alunos". 

Há anos atrás, quando na Assembléia Legis- 
lativa eu era ainda oposição — oposição 'aos 
desmandos — oposição às injustiças — oposição 
ao atrazo, ao discutirmos o plano de ciassifica- 
çao de cargos estavam as normalistas classifica- 
das no nível "6", sustentei a tese válida de que 
as professoras deveriam ser ciassihcaaas, peio 
menos no nível "12", entretanto, o que consegui 
com os meus argumentos foi classificá-las no ní- 
vel "8" e ai ficaram até agora. 

No governo Sarney, discuti com o Secretá- 
rio de Administração e com o próprio Governa- 
dor, sobre o plano de classificação de cargo do 
Estado que era eivado de erros, omissões e in- 
justiças e, argumentei, que um Oficial de Admi 
nistração não poderia permanecer nos níveis "8" 

9 pois no concurso para esses cargos era ne- 
cessário que o candidato tivesse connecimento, 
ou peio menos noções de Direito Internacional e 
cte Direito Administrativo. Argumentei tam- 
bém que uma professora normaüsta, não pode- 
ria permanecer no nível "8" pois não era possí- 
vel que depois de tantos anos ae estudos uma 
proiessora nornaalista não tivesse condições p^- 
ra andar decentementevestida e adquirir livros 
a íun de estar sempre atualizada para o exer- 
cicno da nobre profissão que lhe é atribuída. 
Tanto o Secre 10 da Administração, dr. José 
Maria Cabral Marques como o Governador Sar- 
e válida a tese por mim defendida. Disse-me o 
Governador José Sarney: "o gove mo .ira elabo- 
rar um Plano de Reclassificac5,o de Cargis jus- 
oc;, a iiiii ue corrigir os er .à, as falhas e as in- 
justiças apontadas". IMuíetanto o primeiro go- 
verno estadual da Revolução, teve a missão ár- 
dua e difícil de formar uma infraestrutura pa- 
ra o desenvolvimento e por isso, não houve . 
tempo para realizar esse desejo. 

No ano passado o Exmo. Senhor Governa- 
dor Pedro Neiva de Santana, sancionou uma 
lei reclassificando os cargos de Oficial de Aomi- 
nistraçào que era nível "8" e "9", nos níveis 
-ia", "14" e "16", o que mereceu os nossos 
aplausos. 

Agora, se me permite, data vênia que se fi- 
zesse o mesmo com a classe de professora nor- 
maüsta, ou peu menos, reciasslficando-se nos 
níveis "12" e "14", para corrigir esta gritante 
injustiça. 

A profissão de professora dizia Olavo Bi- 
lac: "E' o espetáculo do seu esforço tão eterne- 
cidamente, pela sua abnegação, e mêdo, pela sua 
responsabilidade". MANOEL GOMES 

»i 
:AVW.fc'SJí 

mmm 
TECIDOSE ELETRODO 

Sucedo em Qualquer Lugar 

Vendendo: calçados masculinos das melhores marcas 
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CARTA À COLUNA 
Bo leitor Edmilson recebo juna cr 

mensagem é a seguinte: "No re iurgT 
o PROGRESSO, como antes, ct 
E, muito cedo, tornei-me assiduc? 
bulosa de VISÃO GERAL a qçr 
admiração, pois, sem sombr^ 

maior respaldo ao noct" 
nário. ' 

ínòs admiramos essa sua coluna tanto trèio 
conteúdo informativo e instrutivo, como pe- 

lo modo simples como se porta o autor, como 
objetivo ue comunupr. v* em irente. Muita 

esva topando, principalmente a rma jo- 
vem que se liga à cultura". 

Edmilson, daqui o noss«3»* or agra- 
deciniento. Estamos certos, por»" que não 
merecemos tamanho elogio. i 
NELSON — MDB 'Cl 

Tão logo estourou a notícia da intervenção 
municipal, o Vereador Nelson, apesar de eme- 
debista ranzinza, pelo seu espírito democrático 
nao se mostrou simpático à notícia. Entendia, 
como entende o Nelson, qu eo sr. Xavier goza 

-i-1 de um poder de direito, garantido p__o 
povo para permanecer na Prefeitura. 

E, como é sabido que o motivo da cassação 
se prende a uma denúncia oriunda da Câmara, 
conforme consta no "O Imparcial", através da 
qual o sr. Xavier é envolvido em crime de res- 
ponsabilidade, razão porque o Nelson pondo 
sua barba de molho contra possível represália, 
requereu uma CERTIDÃO constando que aque- 
le v ereador nunca assinou nem emitiu qualquer 
processo que viesse a envolver o sr. Xavier em 
crime de Responsabilidade. Qu dizer: Nel- 
son está fora de qualquer comprometimento 
nesse sentido. 
PELO ESjcORTF 

^ ^ A:- É — ct"alo de Aço anda se virando 
para um torneio que "ara ou está levando o 
nome do MAJOR ABOüB NAGEM, o qual deve- 
rá ser realizado por este mês de dezembro. ís. 
A. Imperatriz, Renner, Santa Inez e Cruzeiro já 
wm participação definida. 

O Cavalo de Aço, no domingo passado, 
contra troncos e barrancos perdeu em Santa 

por Essa partida, ao que nos parece 
já estava sendo válida pelo referido Torneio. 
Agora o Severino reclama: Fizemos gols 1 como 
cavalo" mas em Santa Inez não se ganha. 

UMBANDA PRA IRENTE 

(( ^Qu Biho de Santo. Pai de Santo é que 
tem cabeça feita". Respeito os Ç>ixás mas a 

maior autoridade é Oxalá. Ogum, í^-us da Guer- 
ra, pelo sincretismo (na Igreja Católica) é Sao 

D a 

Informa-se que é dos mais precários o es- 
tado da rodovia Açailândia a Santa Luzia, es- 
pecialmente no trecho que vai até Buriti-Cupu. 
Motoristas que por ali passaram nos último# 
dias informam que a rodovia está sèriamente 
danificada pela ação das chuvas e oferece peri- 
gos sem conta aos viajantes. Até aqui, feliz- 
mente, .nenhum acidente grave a lamentar. 

^utras terminologias p ó____ 
. ü itíi cjr- aruahda ele.^o p ira 
filho dé umbanda... " -A 

Pois é minfià gente, dia 18 de dezerj 
•~ior lesta de umbanda de todos os tej 

aqui em Imperatriz, tudo sob o comando11 

meu pai" Prof. Josias. Eu e Ronei Voon 
mos filhos do mesmo santo. E' preciso "abr 
uma mesa e dar passe nessa gente". 
/tv>KADECIMENTOS 

Através desta Coluna o sr. Nelson Martins, 
vereador, desta Coluna, agradece o convite for- 
mulado pelo sr. Pedro, Diretor da Imperatriz- 
Agro-Pecuária, para fazer uma visita ã Fazenda 

pela SUDAM e, chegando lá ficou ex- 
   ao ver implantado um poço arteziano 
jogando água a uma distância de mais de 20 

o que Die fez lembrar e comparar o pro- 
blema da água em Trecho Sêco, coisa que o Es- 
tado nunca contornou. 
V iSÁÜ GERAL FORA DE CIRCULAÇÃO 

Nas duas próximas edições esta coluna saí- 
ra de circulação. E' que temos compromisso 
ae ordem profissional, no Tribunal do Júri em 
Sao Bento, nossa terrinha peridda lá na baixada 
miaransense). 
 nw.iítiiu SAYAO 

resta de arromba vai ser a de colação ue 
grau ao o0 Técnico do Bernardo Sayao. Vai 
sei o maior acontecimento social deste fün ae 
ano no Tocantins. Parabéns! O pioneirismo é 
inquebrantável... 
FOTÓGRAFOS E CONCORRÊNCIA DESLEAL 

Mal foi anunciada a campanha de ídentui- 
caçào lá pelo Sindicato dos Arrumadores os ra- 
ouias ae fotógrafos se arrumaram com suas. 
bugigangas. Retiraram suas caixas e caixotes 
v. paxetós lá das bandas aa Pieiéltura e, v.u 
mo urubus gozando do sofrimento ou da misé- 
ria ameia, ia se apínaaram na uetuuo vaig^s 

aneuores do Sindicato. 
O caboclo não pode passar perto daqueles 

cameios das fotografias que o "malaco" enama 
e pergunta: 

— ei, vai tirár "indentidade"? 
Aí o matuto som com cara u.e uesta. Nisso 

o "vivaldo" vai lhe colocar o paletó. O moco- 
longa senta-se sob o sujeito mexe e remexe num 
processo arcaico, tosco, rabujento, daí a pouco 

clic "bate o retrato". Instante depois o 
matuto sai com a cara inteirinha no retrato 
com paletó, gravata, data e tudo". E haja Da- 
ter retrato o dia inteiro e haja matuto sofrer. 

Enquanto isso, os fotos devidamente lega- 
lizados ficam aí com cara de Marla-vai-com as 
outras, esperando os que os "vivaldos" deixa- 
rem de sobra. 

Visitantes 

Em nossas instalações, para uma visita de 

cordialidade e acompanhados do coní Vade Hé- 
lius de Monção, estiveram os amigos I/iran Bi- 
chara, Luiz Bogéa e João Brasil, desp vrtistas c 

nomes de destaque da sociedade e do comércio 
da visinha cidade de Marabá. A to os, nossos 

aggMeeimentos. 

JOSÉ DUARTE 

1^- No estado atual, a mulher não pode desem- 
,/penhar a missão para que foi criada, devido a 
péssima educação que lhe ministram desde o 
berço. 

Como companheira do homem, não sabe 
corresponder ao grande lugar que lhe compete. 

Como educauora dos hinos, nao saoe pio 
ceder de modo a ter direito ao aplauso uos 
 a.uuiiu.us e pais. 

Para que serve encherem-lhe o espirito de 
problemas de história natural, se a sua missão 
é tão diferente? Devia ensinar-se-lhe a vida 
doméstica tal como ela é, sem mais preâmbu- 
los que não fossem o fazer delas boas donas de 
casa, boas maes e esposas. 

—-w.au do homem está nas mãos da mu- 
lher. 

- - ^  
Dela depende a sociedade futura (que há 

de governar as nações e fazer homens fortes e 
. ixuos para o trabalho. 

Todo o esforço, pois, que se dependa com 
a mulher, sem este sentido, será inútil, concor- 
rerá apenas para fazer bonecas de compra e 
venda. Devíamos todos nós olhar mais a se- 
iio para esse problema da máxima importân- 
cia. 

infelizmente, não sucede assim. 
Os pais educam, em geral, as suas filhas na 

arte de agradar com atrativos enganadores e 
artificiais. Não cúram do espírito nem da mo 
ral que, na mulher, deve ser preciosíssimo; 
simplesmente curam ensiná-las a vestir-se bem 
e a dizer de cor as modas que correm em Pa- 
ris. 

Governar a casa, isso é com a mamã, que 
tudo aprendeu também depois de constituir o 
lar e de a tanto ser obrigada pela força das 
--s jnstancias. 

-Náo se lhes ensina a tratar dos vestuários, 
a serem boas e meigas, para desempenharem 
o papel de verdadeiras rainhas do lar. Bem ao 
contrario, tudo se lhes ensina menos a discipli- 
na da vida doméstica. A nossa mulher não sa- 
be o que vale o dinheiro. Para ela não há eco- 
nomia. Tudo é luxo e grandeza. Pensa em 
vestidos novos, em adornar-se com penas de pa- 
vao. em iludir a tarefa que lhe está confiada. E 
se as mulheres soubessem ser boas mães, como 
nao seria o mundo mais ou menos mais puro e 
-iuis elevado. 

uma parte do grave descalabro em que o 
mundo se encontra, deve-se a mulher, que atrai- 
çoou a sua missão. Não quere convencer-se de 
que e necessário abdicar de si mesma, para se 
entregar exclusivamente aos filhos e a vida ca- 
seira. 

As que assim procedem, são tudo, menos 
aiulneres que se prezam. Para mim, a mulher 
-o rnais- valor seria a que realizasse tudo que 
estivesse ao seu alcance, sem se ocupar da vida 
mundana. 

« 1 • 
Não há maior perigo para uma mulher ho- 

nesta do que as relações de ocasião. Estão su- 
jeitas a tudo. 

Quantas vezes, em virtude das ocasiões, 
elas não faltarão aos seus deveres? Mas o ho- 
mem também, não raro, a impele a isso, pela 
sua resregrada conduta, afastando-se daquela 
vida que a boa moral ensina. 

Canos Galvanizados Pld. 

Ferro Redondo p/Const" 

Louça Sanitária 

Material p/Encanamento 

Produto de Cimento Amianto 

Forro de Pinho Eucatex 

w , 
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para Construção 

Tintas Ypiranga 

Serras Braçais e Golpeôes 

Motores Estacionário Elétricos de 2 e 3 Fases 

Bombas Hidráulicas 

Material Elétricos 

Máquinas para Ração 

REVENDEDOR DO CIMENTO BÚFALO 

Av. Getulío Vargas n, 1037 — Esquina c/Rua Pará — Fones: 202 e 400 — Imperatriz 
Ma. 


