
o 

Dir.-Proprietario: José Matos Vieira 

ANO I Imperatriz (Ma.), lide Abril de 1971 N0. 47 

Alegria! alegria! 

Fabulosa safra de arroz 

Partindo de uma expecta- 
tiva angustiante, quando as 
chuvas faltaram em fins do 
ano passado, a colheita do 
arroz da região é hoje to- 
davia a mais jalentadora re- 
alidade, para desafogo de 
plantadores e comerciantes 
do ramo, bem assim para 
o comercio geral e o fisco 
que serão beneficiados pela 
exportação em massa do 
produto, como é praxe. 

A estação chuvosa que 
chegando além do tempo 
previsto foi entretanto das 

mais abundantes, propiciou 
aos municipios de Impera- 

triz e João Lisboa o apro- 
veitamento e até o replantio 
de roças, vindo em conse- 
qüência a exuberância da 

safra rizicola, reputada a 
maior dos últimos cinco anos. 
Hoje, ao longo das rodovias 

é intenso o movimento de 
compra e transporté do ar- 
roz. E a intensidade das chu- 
vas, paradoxalmente, já vem 
dificultando aos lavradores 
dos chamados "centros" a 
retirada de sua colheita pa- 
ra o mercado vendedor. Pa- 
ra êsses setores estão con- 
vergindo as tropas de burros, 
o meio ainda mais seguro e 
rápido ao alcance do agri- 
cultor, na região. 
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Revela jornal de Brasília, 
que o Gov. Pedro Neiva em 
audiência com o Presidente 
Médici pediu recursos pa- 
ra a conclusão que chama 
de "nossa mini-transamazô- 
nica", que é a rodovia que 
atravessa o Maranhão, par- 
tindo do município de San- 
ta Luzia ate Açailândia, na 
Belem-Brasíiia, sendo a pri- 
meira ligação efetiva do 
Nordeste com a Amazônia e 

a estrada que ligará o Ma- 
ranhão a Brasília, com utili- 
zação da BR-153, passando 
por extensa região econômi- 
ca de nosso Estado. O Presi- 
dente anunciou ao Gov. Nei- 
va que sua reivindicação se- 
rá submetida ao exâme dos 
órgãos técnicos, para poste- 
rior deliberação, valendo 
ressaltar que dita estrada 
iá está 50% do total con- 
cluída. 

CIBRAZEM insta- 

lará armazéns 

Está assegurada para den- 
tro de poucos dias a instala- 
ção do primeiro armazém 
metálico para deposito da sa- 
fra de de arroz regional. 
Consta que o primeiro ar- 
mazém a ser montado terá 
a capacidade de 40 mil sa- 
cas, mas que outros serão 
instalados, de capacidade 
bem maior, inclusive arma- 
zéus infláveis cuja monta- 
gem é bem mais rápida e e- 

Major do Exército 
para P. M. E. 

O Presidente Médici assinou 
decreto colocando à disposi- 
ção do Govêrno do Maranhão, 
afim de exercer o cargo de 
comandante da Polícia Militar 
do Estado, o major Carlos Al- 
berto Salira Duailibe da Ar- 
ma de Artilharia. 

LEGISLATIVO 71: 

A Construção da Rodoviária 

JNa sessão de 6 do corrente, 
em Ia. discussão e votação, 
foi aprovada a exposição do 
Executivo Municipal para a 
concessão da licença à fir- 
ma Hotel Anápolis Ltda. a fim 
de construir uma Estação Ro- 
doviária, em área adquerida 
particularmente pelo propo- 
nente da obra em questão 

A matéria, em vista da im- 
portância e da necessidade 
da construção, suscitou aca- 
lorados debates entre os Srs. 
Edis, notadamente por parte 
do sr. Benedito Batista Pe- 
reira que pretendia devolver 
à Comuna o processo respe^ 
ctivo à medida requerida, fa- 
ce ao não cumprimento da 
licitação exigida pelos arts. 
125 e seguintes. (Título XII) 
do Decreto Federal 200, de 
25/01/1967 quando se tratar 
de "compras, obras, serviços 

s alineações" de interesses 
público. 

Essa questão de ordem foi 
apoiada pelos srs, Remi Ri- 
beiro e Antonio M. de Lucena, 
e no final foi em parte aten- 
dida pelo Legislativo, que 
decidiu realisar a 2^ discus- 
são e votação da matéria 
somente após a publicação do 
Edital competente, assim co- 
mo nomeou uma comis são 
de vereadores para verificar 
"in loco" as condições apre- 
sentadas pela proponente. 
Por outro lado, o verea dor 
Pedro Ribeiro Gonçalves pe- 
diu vistas por 5 dias do pro- 
cesso que trata do assunto. 
A sessão foi bastante movi- 
mentada, obrigando o presi- 
dente Leoncio Pires Dourado 
a dirigi-la com pulso p a ra 
manter o respeito e o deco- 
ro parlamentar. 

TERROR MATA 

MAJOR 

No dia 5 último, em diligên- 
cia no subúrbio carioca de Cam- 
po Grande foi morto em luta 
contra um grupo terrorista o 
major de Infantaria José Júlio 
Toja Martinez Filho. Na ocasião 
foi morto também um terroris- 
ta e saíram feiidos um capitão 
e um elemento do grupo sub- 
versivo. 

Campanha 

contra o vicio 

PASSARINHOS PELÉ R.CAHL0S 

xige menor preparo de ter- 
reno. 

A instalação dêsses arma- 
zéns indica os primeiros pas- 
sos governamentais de apo- 
io à atividade agrícola neste 
setor. 

O Ministro Jarbas Passa- 
rinho pensa em convidar Pe- 
lé e Roberto Carlos para par- 
ticiparem da Campanha Bra- 
sileira contra o Vicio e En- 
torpecente, á ter inicio den- 
tro em breve. Além dos "reis" 
do futebol mundial e da mú- 
sica brasileira,! o Titular da 
Pasta da Educação estende- 
rá o convite a outras 'figuras 
que, como aquêles, poderão 
servir de exemplo aos nos- 
sos jovens. 

Milet na Segunda 

Secretaria 

O Prefeito Renato Cortez 
Moreira recebeu o seguinte 
telegrama: "Comunico ilustre 
Prefeito minha posse segunda 
Secretaria senado onde esta- 
rei sua disposição colaborar 
qualquer assunto interesse 
esse município pt Sds Sena- 
dor Clodomir Milet 2^. Secre- 
tario" 
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Diretor e Redator-Chefe: Jurivê de Macêdo 
O imóvel denominado Ja- 

puará e sitios que lhe ficam 
ao redor, no Ceará, foram de- 
sapropriados por ato do Presi- 
dente da Republica que fixou 
a competência do INCRA pa- 
ra as providências da desa- 
propriação. 

O Ministro da Agricultura, 
que fêz a exposição de mo- 
tivos alusiva â desapropria- 
ção lembrou que essas ter- 
ras foram palco de lamentá- 
veis acontecimentos, recen- 
temente, quando até mortes 
foram verificadas na luta en- 
tre posseiros e proprietários 
de terra por títulos que o Mi- 
nistério da Agricultura repu- 
ta de viciados de nulidade. 
Alegou ainda o Ministro que 
reina na área grande tensão 
social, sendo Inevitável a 
ocorrência de outros choques. 
Lembrou ainda que a ação do 
Poder Público é autorizada 
pelo Estatuto da Terra desde 
que verse sobre a ocupação 
e tenência de terras em áreas 
de conflito. 

XXX 

NR — Quem conhece o 
problema de terras em nosso 
município sabe que também 
aqui a maioria da área devo- 

luta é objeto de reivindica- 
ção especialmente entre pos- 
seiros e pretendentes a títu- 
los de posse. 

A grande maioria das ques- 
tões possessórias ajuizadas 
ou não, em Imperatriz, ver- 
sa sobre terras do Estado que 
alguém pretende comnrar ou 
já comprou mas que são 
ocupadas de hà longas datas 
por posseiros renitentes. 

Felizmente não ocorreu en- 
tre nós, ainda, nenhum cho- 
que da gravidade dêsse ocor- 
ridos no Ceará. Mas ninguém 
poderá afirmar atê quando 
essas divergências ficarão a- 
penas na teimosia de uns con- 
tra o direito de outros, 

Seria o caso, assim, de uma 
tomada de posição do Govêr- 
no Federal para definir a situ- 
ação. já que o Estado do Ma- 
ranhão ainda não conseguiu 
defini-la, adotando até aqui 
medidas protelatórias que só 
acarretam problemas maiores 
pois à medida que aumenta 
a procura das terras para 
compra aumentam em propor- 
ção muito maior os posseiros 
que não podem ser desaloja- 
dos a tom de caixa nem po- 
dem indefinidamente em ter- 
ras reivindicadas por outrem. 

i 
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O Correio Brasiliense, edi- 
ção de 6 do corrente, publica, 
entre outros atos presidenci- 
ais, o da autorização da libe- 
ração, acolhendo exposição 
de motivos dos Ministros do 
Planejamento, da Fazenda e 
do Interior, de recursos orça- 
mentários destinados ao Pro- 
grama de Integração Nacio- 
nal, onde consta o da ordem 
dos CrS 25 000.00U (vinte e 
cinco milhões de cruzeiros) 

ao Ministério dos Transpor- 
tes, para o "íinauciamento dos 
projetos de apoio logístico, 
que provirão da utilização da 

via fluvial na região da Trans- 
amazônica e Cuiabá—Santa- 
rém" através da implantação 

dos embarcadores de Santa- 
rém, Porto Velho, IMPERA- 
TRIZ, Altamira e Itaituba e 
da construção de 5 empurra- 
douros e 15 pontões. 

Técnicas para Casa da Lavoura 

Cumprindo a palavra em- 
penhada o Govêrno do Es- 
tado, através da Secretaria 
da Agricultura, está dando 

reais condições de funciona- 
mento à Casa da Lavoqra lo- 
cal para a assistência .agro- 

pecuária aos municípios cir- 
cunvizinhos. Assim é que a- 
lém das máquinas agrícolas 
esperadas aquela Secretaria 

já indicou para o quadro de 
funcionários da Casa em Im- 
peratriz quatro agrônomos e 

um veterinário cuja chegada 
é prevista para os próximos 
dias. 

Espera-se agora que aque- 
la repartição estadual seja 
dinamizada para um atendi- 
mento satisfatório ao homem 
do campo. 

Os drs. Pedro Nunes de 
Oliveira e Agostir ho Noleto, 
respectivamente Chefe e 
Consultor Jurídico da Casa 
da Lavoura estão dando o 
melhor de seu esforço para 
essa dinamização, alertados 
sobretudo pela austera de- 
claração do Gov. Pedro Nei- 
va Santana de que "fracas- 
sará o Govêrno do Maranhão 
se fracassara sua Secretaria 
da Agricultura", 

João Lisboa isolada 

Parece incrível, mas é 
verdade. 17 quilômetros de 
lama e buracos isolam duas 
cidades; dois municípios ri- 
cas: Imperatriz e João Lisboa. 

Segundo notícias, o único 
veículo capaz de transpor o 
lamaçal ainda é o tipo jipe. 
Más a viagem está exigindo 
em média 2 horas e meia. 

Para pércorrer 17 quilô- 

metros, repita-se. 
A incúria prçjudica não a- 

penas os moradores das duas 
cidades como ainda se refle- 
te no setor comercial e mui- 
to especialmente na vida dos 
muitos povoados que mar- 
ginam a estrada carroçável 
que partindo de Imperatriz, 
via João Lisboa, chega até 
o município de Amarante. 

— São doentes que não po" 
dem ser socorridos, é a safra 

que não pode ser retirada 
para o mercado consumidor, 

é, enfim uma população' in- 
teira sacrificada e em cujo 

socorro não está indo — ao 
que se saiba administração 

de qualquer dos municípios 
prejudicados. 
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Edital de Citação com o prazo de 

-30 (trinta) dias 

O Dr. José de Ribamar Fiqúene, Juiz de Direito da Pri- 
pieira Vara da Comarca de Imperatriz. Estadp do Ma- 

ranhão, etc. 

FAjZ, SABER, a tôdos quanto? o presente edital virem, dê- 
le conhecimento ou interesar possa que por parte de RONALDO 
DE NAZARETH ALVES NEIVA, me foi dirigida â petição • se- 
guinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da l^Vara da Comarca de 
Imperatriz, nêste Estado: RONALDO DE NAZARETH- ALVES 
NEIVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, 

HOSPITAL SÃO RAIMUNDO 

A,, r* „ „— „n -i o i n Tn oon t j. •_ n/r  

nupeiaiiiz', neste x^staao. rtwiNMX^xjw uxl iVAZiAniLin- /VLiVn.s 
NEIVA, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, 
por seü procurador e advogado in fine assinados, vêm, perante, 
V. Exa. propor contra RAMIRES TAVARES, brasileiro, cíomer- 
ciante, poâsivelmente casado; proprietário do Bar Senhor do Bon- 
fim, nesta' cidade' e atualmente em lugar incerto e não sabido, 

presente AÇÃO EXECUTIVA DE COBRANÇA pelòs motivos 
ue passa a expôr: 1: —O eíxecutado, no dia 27 do corrente mês, 
mitiíl OS pVlPmiPS ríô.Q 1 30350 p 1 3034ÍÍ nnc XTQlnrpQ Ha 1 55 01 

Av. Getúlio Vargas n0 1.219 Fone 230 — Imperatriz - Maranhão 
Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

, Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue — 
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDIuO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Huth Ferreira de Aquino Noleto, 
Antônio Escorcio, Dr. Aügusto Boadb Quiroga. Analista Joberval Lobato de Souza 

Cin jroia do Tórax—Abdomem— .Tr?*i imatrilrv 

Dr- 
antuxixu xi.seunjxu, xux. augusto ooaao quiroga. Anansia jooervai LiODato ae oouza 

Cirurgia dp Tórax—Abdomem— Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia Ortopedia 
— Dermatologia—Pediatria^—Clínica Geral—doenças dos olhos e receituario de oculos 

^ PLANTÃO PERMANENTE'— As 24 horas do dia 

que passa a expor: i: — u executai, nyuxa uo mca, 
emitiu os cheques ri^s. 13Ó350 e 130343 nos valores de Cr$ 155,01 
(cento e cinqüenta e cinco cruzeiros e um centavo) e Cr$ 381,43 (cento e cinqüenta e cinco cruzeiros e um centavo) e Cr$ 381,43 
(trezentos e oitenta e um cruzeiros é quarenta e três centavos) 
tespectivameritt totalizado Cr$ 536,44 (quinhentos e trinta e seis 

^a p?gamento da di- 
depois de suâ apresentação ao R» a,Ja' °s rdferidos Cheques 
Jocal, deixaram de ser pagos nor Tnl f 

0 BraSÍ1 S/A" 
Ora, pelo Artigo 298 do Códiun , In®uflclencia' de fundos. 2:— 
^jas previstas, seràp0^,^ Ci"' «0 XIII diz: 

3:-Pot TítT^lado 
tabelece: "Aquêle que emitirTvni 1- ^ 061912 eSta- 
fundos ficaíTTuliiih^^ 
te, além de ontrqs  _/o obre o lespectivo montan- 
— _^_uutras_em que possa incorrpr" ã —   
to no art, ãcimãVTíV^  ' Com fundamen- 
TIVA de cobrança,' con?raPro0a?udidordeSenHe AÇA0 EXECU- 
mesmo seja citado por edital na forma í d®vedor' pedindo que o 
digo de Processo Civi, para

nI^^do 177 ^ ^8 do Có- 
citação pagar dita áüantía iuros ^w0 ,egal coritadas da 
gado, calculados na base de 20°/ ív- f8 6 honorários de advo- 
Praxe, sobre o valor da causa ou Int" T Cento) Como é da 

e, caso não o faça que seiam nenho ^ of
4.erecer bens à penho- 

qüáhtos cheguem e bastem níra í to5 de Sâus bens 
guindo o proceSsó até seus últerinr^8^ 3 da execu'Çao

í pròsse- 
TIVAS. — Procurando I 8 termos- MeDIDA PREVER 
Suplicahte foi informado de quT o melmn0 ^ ^ 'devedor 0 

cil situação econômica financeira - Sf e.ncontra.em difí- 
desta cidade conrcortLo abuso 'de rh lnc,uslve' desaParecido 
credores são diversos e imnr^í , Cheques. sem fundos. Seus 
Cio de Imperatriz pelo espertalhão^ ü ^re^ulzo. dado aò cõmér- 
So enseja u'a medida cautelar- Porta f03"0' 0 presente ca- 

ÃTrestodos_benS do devedor "Àrresto ^ cara.cteriza-se e 
depósito de hêrrTdrrTínn^T—1 r£^t(L£__apreençao judicial e 

tUU,0:de d.v(de JiiuidT, 7 7er: 
-e u^ante vsa prevenir, ou ga- 

(DicíonâriTri;' ç vai promnvèr: 
cederá medidas prevenüvas semV.H^ r0^NuneSp0 

vavel que, realizada, tal audiência a^medM Parte quanto Pro- 
(Cod. Processo Civil) artigo 683 Nn dlda sé torne ineficaz 
bial, o CHEQUE, é um título limíd presente caso, o titulo cam- 
exigência do Artigo 681 dò Código de6 perto' ó Cíue Justifíca á 
do exposto, resta ao Suplicante rem ProcesSo Cfvfl- Em face 
prejuízos de difícil e incertarlto re(iUerer medida que lhe évité 

Idante é deARRESTO SEM AUDIÊNCIA 00°^° 3 rne" Jante requerer a V Pxa REU' vern o põstu- 
tos se encontrem sem eÍtabelJch^fl™3^08 tantos behs quan- 
troncamento, nesta cídadp d! o COmercia1' sitb no Eri- 
cientes para garantia do débito ^que' ,er:hor do Bonfim, sufL 
devédor citado, por Edital e 24 horat f!tlvada a medida,seja o 
Pagamento de Jseu débito ?soh np ^ P0Sa ^Ua crtaÇão' efetuai- o 
VERTIDO EM PENHORA p^30 ARRESTO SER CON- 
ulteriores têrmos. Requer o Supliran? 0 processo até seus 
Pia desta pitição e' encamrnWil qUe Se^ trasIadado có- 
térío Público desta Comarca para 0

ri 
,Ísti ado ^rgão do Minis- 

contra o Suplicado de vêz òue o da denúncia 
Codigo Penal Brasileiro. Requer ainda o F eStá Capitülado 

esposa do^ executado, se casado Sr - Exequeníe a citação da 
bens de raiz! Reòuer fin^rm ^ for, caso a penhora recaia ém 
bada 8 porta ^ esl;abe?ednientn 0 qu.a^e que seja arror^ 
vêz que as mesmas se en^oní COmercial do executádo, de 

depoimento pessoal dó réu penaCf-rr-daS" Protesta-se pêlo 
temunhas, perícias, força, U necessário fôr0' depoim?nt<y d® tés- 
Pfovas em Direito permitidas Tnnl l Í ã 6 demais meios de 
reu conteste a ação e dá Çp - q ]á flca requerído, caso o 
nhentos e trinta ^ seis eluzeirn^ ° Val0r de Cr$ 536.« 
JUSTipA,; Imperatriz 80 d" 6 Sf™ ■Centa™s) 
de Ffeitas Advogado. E ' maTdef 
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BR-153 Quase Intransitável 

Em nossa redação, pessoas vindas pela BR-153 (fiX- 

BR 14) formularam queixas contra o máu estado dessa 

" "dSlS*™1' p""'de p""="" - 

reclamafõeí15^3 " PalaVra' 3 <íUem transferimos as 
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Notícias de São Luis 

Os dois únicos políticos que 
no Maranhão ]á se definiram 
pela filiação no Partido De- 
mocrátioo Republicano (PDR1 
sao o Sr. José Mário Ribei- 
ro da Costa que figurou na 
chapa de candidatos a depu- 
tado feJeral pelo MDB e o 
vereador Manoel Rolim 

PILIAL; Rua Coronel Manoel Bandeira, n 1444 

T.,of«ne 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. 

AÜMENTOa0O|I|^ABÉS 

Para abril ou maio está esnerado 

nowfn'0 f 2ü%
1
de ™nJSos 

nhao R °nallSm.0 púbUR0 d0 Mara- 
hnm a Chegará a 
atuaiif a1 1150 8Ôbre as íôlhas atuais da pagamento. 

SegurançaNacional 

Médici quer terras devolutas 

O Presidenta rin   _ . 
nnn República assi- nou decreto-lei que considera indis- 
pensável a segurança e ao desenvol- 
vimento nacional as terras devolu- 
tas situadas na faixa de 100 quilô- 

   • • •• A ■ f X L Xmmã * ■   
Dr. Carlos Gomes Amorira - Dr. Ovidio da Silva Raposo Nelo 

CLINICA GERAL - CIRURGIA - PEDIATRIA _ PARTPS „ 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua P-avr^ei Praoípio, 195- Imperatriz-Maranhão 

me tios de largura no eixo das rodo- 
vias da Região Amazônica. Os 100 
quilômetros são contados para cada 
lado da estrada, partindo do eixo. 

O decreto foi assinado na reunião 
ministerial, no último dia 29, em 
presença ainda do Vice-Presidente 
T aVePubílca e úo Chefe do Esta- 

m das ForÇas Armadas, Na mesma reunião o Ministro 
"e^ Lima, da Agricultura, fez a ex- 

posição de motivos do decreto que 
declara de interesse social, para fins 
de desapropriação, imóveis rurais de 
propriedade particular situados em 
polígono compreendido na zona prlo- 

67 «St 5ara 3 reforma agrária (dec. d/. 557 de novembro de 1970). 

nflmprensa ^ocaJ^O PROGRESo"81 dn.C0Stume e Publicado 
do é seu prazo que correrá S nrifj ^ -OÍÍeÍal do Esta- 
á findo, logo decorra o f - Jra pub,lcaÇao considerar-se- 
válidá a citacão. Dado e passado a?Ím perfeita e 

Estado do Maranhão aos trinta dias do ImPeratriz, 
de mil novecentos e setenta í nm f d° mes.de marÇO do ano 
Escrivã Substituta daS^fa e asstá AyreS 6 Sílva. 

Da Eney na presidên- 

cia do Bem Estar 

dr josê de ribamar fiquene 
Juiz de Dirseito da 15 Vara. 

AutoJPeças Ánjiangüera 

= Prrr.^^ T; a. - I     .     

Em cerimônia presidida oe- 
io Governador do Estado e 
que contou com a presença 
do Vice^Govemador, do Pre- 
feito da Capital e de Secre- 
tários, assumiu a presidência 
da h undação de Bem Estar 
social a Senhora Eney San- 
tana, esposa do primeiro man- 
datário do Maranhão. 

PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GRRAí. PARA VEÍCULOS- Wm ' 150033080 " Imperatriz - Maranhão . 
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Lição vivida e esquecida 

—A ameaça de desagregação 
que pairava sobre todos os 
escalões administrativos, a 
vigência do império da cor- 
rupção de braços dados ao 
mais desavergonhado e im- 
púdico oligarquismo nascente 
e netasto, e tantos outros ma- 
les políticos que afligiam e 
punham era risco a saúde e 
a pureza do regime nos idos 
do 64, foram alguns dos prin- 
cipais motivos que levaram 
as Forças Armadas a desfe- 
charem a aplicação das me- 
didas de saneamento político 
que expulsou os civis das 
posições de poder que ocu- 
pavam. 

Nem o bom senso e nem 
uma educação cívica a lon- 
go prazo naquela época, po- 
deriam inverter ou sustar o 
desenrolar dos acontecimen- 
tos, nem consentir ou justi- 
ficar, que um passado de ci- 
vismo tão caro, e de lutas 
liberais tão gloriosas; pos- 
suísse como representantes 
do povo e detentores do po- 
der, elementos incapazes,- 
ativistas do baixo mundo da 
contravenção, da vergonha e 
até mesmo do próprio crime. 

Ninguém ignora que naque- 
la época, o comportamento 
da classe política atingira a 
tal estado de irresponsabili- 
dade e despudor, que se im- 
punha de imediato, a apllca- 

M. M. 

ção de medidas saneadoras, 
de confinamento mesmo, de 
quarentena e de expurgo. 

As coisas haviam atingido 
a tal estado, a tal gravidade de 
desagregação, que somente a 
adoção de medidas violentas 
e imediatas, poderiam conter 
ou desviar, a avalanche de 
destruição que se aproxima- 
va impetuosa, rolando pelas 
escarpas abrutas, cavadas 
pelo impatriotismo e pelo de- 
samor á terra, de uma mino- 
ria política viciosa e incapaz. 

, São sete anos de história 
nova que começou a se de- 
senrolar desde aquela época. 
E neste período, a Nação se 
fortaleceu e se vigorou em 
todos os seus membros, a- 
presentando hoje um conjun- 
to saudável, palpitante de 
trabalho, progresso, confian- 
ça, tranqüilidade e esperan- 
ça. Todas as forças nacio- 
nais estão de pé, ativas,, lu- 
tando pela consolidação e 
melhoria do futuro, do nos- 
so amanhã, onde exista uma 
margem mais larga de possi- 
bilidades econômicas para o 
nosso povo. Luta-se pelo a- 
primoramento social do in- 
divíduo, pelo nivelamento 
das desigualdades de classe 
e pela dilatação do campo 
de trabalho, pontificado este, 
num equilíbrio mais estável 
entre salário e custo de vida. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

EDITAL 

Relação das despesas realizadas com recursos do Fundo de Partici- 
nacão dos Municípios, no exercício financeiro de 1970, de conformidade 
com o que estabelece o art. 3o da Resolução n0 100/70 do Egrégio Tribu- 
nal de Contas da Uniãc: 

I RESUMO 

Total aplicado no exercício . 
Total não aplicado no exercício 

II BENS ADQUIRIDOS E OBRAS REALIZADAS 

a)   Piçarramento nas ruas Luis Domingues, Aqui- 
les Lisboa, Godofredo Viana e BE-14  

&ub-Total . . 

CRS 18.400,00 
CRS 9.93 

18.409.93 

CRg 18.400.00 

CPig 18,400,00 

IIIC/EDUCAÇÃO, SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO 

Sub-Total . . . .CK$ — - 

Total da aplicação em Despesa de Capital — j— 

III DESPESAS CORRENTES 

Educação   '"S? — — 
Saúde : . ■ • ■ — ~ 
Saneamento ;  . .... 
Outras Áreas , . . .     . , , CRg — — 

Indiscutivelmente a nação 
lançou-se para a frente no 
complexo material dos seus 
problemas. Somente o patri- 
mônio moral do indivíduo, 
teima em arrastar-se, fi- 
car para traz, se distaucian- 
do cada vez mais do pro- 
gresso geral que se projéta 
vertiginosamente para a fren- 
te. Faz questão em ignorar o 
dever de também evoluir, me- 
lhorar e se fortalecer. 

Se assim não fôsse, não te- 
ríamos testemunhado em Ma- 
rrbá, a repetição dos mesmos 

êrros do passado, dos mes- 
mos vícios da sua velha es- 
trutura política partidária, e 
o mais grave agora, é que 
isso ocorre dentro da mesma 
facção política, dentro da 
mesma estrutura partidária. 

A instalação do presente 
período legislativo da Câma- 
ra de vereadores, lembrou e 
repetiu o passado, se deslo- 
cando para traz. Comprovou 
que o tratamento imposto ao 
comportamento político pela 
Revolução de 64, ainda é oons- 
tituido de medicação do- 

sagem fraca, inoperante, que 
ainda uão conquistou o mé- 
rito de desintoxicar o orga- 
nismo político municipalista, 
extirpando-lhes os velhos 
germes que debilitaram o seu 
conceito e marcaram a sua 
estrutura. 

E para que se eleve o pla- 
no do nosso ambiente políti- 
co, muito ainda se tem a fa- 
zer, exigindo um minimo de 
tolerância no comportamento 
moral dos homens que limi- 
tam na política. 

Total da aplicação em Despesas Correntes — — 

IV Não foi executado serviço de instalação ou ampliação Ja rêde de es- 
goto em vias públicas pavimentadas. 

V Não foi alienado nenhum dos bens adquiridos com recursos do Kr. 
M. de exercício anterior. 

VI- DEMONSTRATIVO EM SEPARADO DE DESPESAS 
CORRENTES 

Educação — Pessoal: — — 
Educação — Material do 'Consumo: -- — 
Saúde— Saneamento Básico: 
Pessoal: — — 
Material de Consumo: — — 

Vil - EDUCAÇÃO 

Foram recrutados professores leigo, no ano letivo de 1970, utili- 
zando-se teste classificatório e observando-se as normas fixadas na Re- 
solução 90/70 do T.C.U. Todas as despesas correntes e de Capital com 
Educação e Saúde, foram realizadas com recursos próprios da Prefeitu- 
ra Centa o Município com 5.845 alunos matriculados e 141 professores 
remunerados com CR$ 0,52 por hora-aula do Salário Minimo Regional. 
Cópias do Presente edital se encontram afixadas na Câmara e Prefeicu- 
tura Municipal. 

Secretaria da Prefeitura Municipal de Imperatriz, Estado do Mara- 
nhão, em 10 de Janeiro de 1.971. 
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VENHA DIZP1 "0HH! "EM NOSSA LOJA. 

Ohh! Novas linhas 
avançadas, traseira em 
"fast-back", uma delícia pára 
os olhos. Ohh! Estofamento 
superluxuoso, como 
exige qualquer dono de carro 
esporte que se preza. 

Ohh! Motor plano de 2 
carburadores e 65 HP (SAE), 

bravo é forte, que vai até 
145 por hora, num instante. 
E volta a O na hora, graças 
aos freios a disco. Ohh! 
4 lugares, 2 à frente e 2 atrás. 

Ohh! V. pode experimentá-lo 
em nossa revenda, sentir 
o imenso prazer de ter um 
Karmann Ghia TC. 

Agora, pare de dizer "ohhl" 
e conheça nossos planos de 
pagamento. São tão 
camaradas que v. vai ter seu 
Karmann Ghia TC muito 
antes do que pensa. Ohh! 

KARMANN EHIATC 

Comércio de Automóveis MAGOPAR S.A. 

Rua Minas Gerais, 13 —Teleg. MAGOPAR— Fone 151/153 — 

IMPERATRIZ — MARANHÃO REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

JOSÉ GOMFS DE ARRUDA 
Secretário Geral 

q Y' I L,   Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da RR - 14- Fone278—Imperatriz—Ma. 

CGC.06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053,006 
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O Progresso 

Sociedade na Passarela 

ANO I Imperatriz (Ma) 11 de Abril de 1971 N0. 47 

Banco do Brasil explica financiamento 

Após entendimentos com 
a Casa da Lavoura; o Sr. 
Wallace Reid Santos Mota, 
operoso gerente da agência 
local do Banco do Brasil, pro- 
move hoje às 20 hs. no C. K. 
Tocantins uma reunião que 
contará com representan- 
tes da administração muni- 
cipal, classes produtoras, Sin- 
dicatos e imprensa para uma 
exposição detalhada das ulti- 
mas instruções emanadas da 
direção central do Banco do 
Brasil no que respeita ao 

financiamento a longo prazo 
de atividades agro-pastoris 
na area de ação de agencia 
de Imperatriz. 

Essa reunião visa sobre- 
tudo o debate e entrosamen- 
to com a Secretaria da Agri- 
cultura, através de sua re- 

partição em Imperatriz, em 
torno das modalidades e ga- 
rantias necessárias ao finan- 

ciamento, especialmente a 
participação real daquela 
Secretaria em apôio ao agri- 

cultor, de modo a encorajar 
os empréstimos. 

Êsse financiamento que o 
B. B. adotou em caráter ex- 
perimental na região abran- 
ge dêsde a aquisição de se- 
mentes selecionadas até a 
a abertura de poços e açudes, 
além da aquisição de má- 

quinas agrícolas, tudo em a- 
catamento ás novas diretri - 
zes do Govêrno Federal de 

real assistência ao agricul- 
tor e ao pecuarista. 

Focalizando o esporte local Aumento das 

Tarifas Postais 

Cruzeiro x Tíradentes e Atlético 
Tocantins deram inicio, domingo úl- 
timo, ao Torneio Cidade de Impera- 
triz. Na preliminar o Cruzeiro, além 
de estrelar vários e desconhecidos 
jogadores, efetivou o retorno do ex- 
celente goleiro Plácido, de Renato e 
Orlando, que ha tempos o tinham 
defendido mas que, vinham jogando 
em Marabá, pelo Bangú, campeão 
local, o que se constituiu a grande 
atração do jogo. Na realidade, a tor- 
cida cruzeirense fioou surprêsa com 
a volta aos gramados do clube es- 
trelado e que se encontrava, hajmais 
de âno, abandonado pelos seus diri- 
gentes. Volta auspiciosa, aliás, tan- 
to que sua numerosa torcida já co- 
meçou a incentiva-lo, rão sendo ain- 
da o mesmo de 1969, 

xxx 
Na pa; tida principal o Atlético Im- 

peratriz, que é o "time do povo" c m 
uma formação só de garotos deu um 
baile na equipe do Fabril. Já no pri- 
meiro tempo, os atleticanos venciam 
por 2 x 1. No segundo, voltaram com 
mais garra, rolando a bola, com a 
defesa tranqüila e o ataque funcio- 
nando, aumentando o marcador pa- 
ra 7. Goals de Bibi, Pelé (3), Mani- 
lico e Pivete (2). Jogou e venceu o 
Atlético com: Cibam; Buldog, Héíio, 
Tenzinho e Estevão; Rui Manilicoje 
Sidney; Bibi, Pelé e Pi vete, sendo 
que Estevão foi substituído duran- 
te a partida por Nonatinho. Arbi- 

Por JOSIL 

tragem boa do sr. José de Araújo, 

xxx 
A Comissão Organizadora do Tor- 

neio Cidade de Imperatriz decidiu 
com o apoio de todos os clubes anu- 
lar os jogos de domingo último (Cru- 
zeiro X Tiradentes e Atlético Impe- 
ratris x Fabril), programando novas 
rodadas duplas. jA decisão foi em 
face da presença do Cruzeiro no 
referido Torneia, para o que lhe foi 
concedida, também com a anuências 
dos demais clubes, a permissão para 
solicitar, por empréstimo, jogadores 
de outras agremiações para o regis- 
tro e foimação de seu time para a 
atual disputa, como no caso do Im- 
peratriz que cedeu 5 jogadores. 

xxx 
São as seguintes as duas primei- 

ras rodadas do Torneio Cidade de 
Imperatriz, segundo a nova diretriz 
adotada pela Comissão Organizado- 
ra que anulou a de domingo passado: 

Hoje (dia 11-4-71) — Tocantins x 
Fabril, na preliminar; Renner x Ti- 
radentes, na principal. 

Dia 18-4-71 (domingo próximo) — 
Cruzeiro x Rener, preliminar; Impe- 
ratriz x União principal. 

A elaboração das outras rodadas 
até seu término; ficou ao encargo 
do Frei Epifânio, Presidente da Co- 
missão. 

Finalmente hcje o já esperado 
Baile da Aleluia, prometendo algo 
de extraordinário, pois até o traje é 
passeio» vamos lá. 

xxx 
Aguardem, o Baile 24 horas na vi- 

da de uma garota. Mais uma promo- 
ção C. R. T. 

xxx 
Retornou Sexta Feira última da 

Capital econômica de Goiás, o Sr: 
Hipérides Lisboa Alencar, que trou- 
xe junto consigo a Sra. Eulália para 
uma temporado entre nós. 

xxx 
Transferiu sua residência para nos- 

sa cidade a Sra. Olga Moura, a 
quem desejamos os votos de boas 
vindas. 

xxx 
Passando a Semana Santa entre 

nós a Sra. Nancy e Srta. Necy Gui- 
marães. 

A fim de passar a semana Santa 
com seus familiares, seguiu para 
Anápolis quinta feira passada o jo- 
vem José Afonso. 

Para Carolina, onde foi passar os 
dias santificados com os seus, o Sr. 
Pedro Américo. 

xxx 
Nêste número, queremos desejar 

aos leitores Votos de Feliz Páscoa 

silva júnior 

Aniversariou dia 6 do corrente 
o jovem Nelson Martins Bandeira 
Neto, secretário particular do Pre- 
feito local e esportista ligado ao 
C. A. Rener, Parabéns ao futuroso 
rapaz. 

xxx 

Os secretários municipais José 
Gomes de Arruda e Itapoan Mar- 
tins seguem hoje para o povoado 
Barreiro, onde irão juntar-se as a- 
legrias da data que assinala o ani- 
versário da srta. Rosa Maria Feíto- 
za de Souza, que os convidou para 
os "comes-e-bebes'„ Us nossos ami- 
gos são portadores também dos 
nossos parabéns à gentil aniveraa- 
rlante, 

xxx 

Jurivê de Macedo, nosso redator- 
chefe, está de cama alguns dias por 
ordem médica, Até que é justo o 
repouso, porque vem êie traba- 
lhando pTa valer no jornal, na ad- 
vocacia, etc e tal. Um "relax ' em 
tempo para voltar ao batente, cora 
o ânimo e com a disposição que o 
caracterizam. 

Findou a Femana Santa, Dias de 
luto e de tristeza para toda a hu- 
manidade. Imperatriz vestíu-se de 
religiosidade e cumpriu seus deve- 
res cristãos. E que Deus-Filho aben- 
çoe nossa bidade e pérJôe nossos 
pecados. 

A- 

Estamos informados que 
a Companhia Brasileira de 
Corrêios e Telégrafos acaba 
de majorar o valor das ta- 
xas postais. 

Assim é que, a partir de a- 
bril, carta simples custará 
Cr$ 0,20, registrada Cr$ 0,45 
e expréssa Cr$ 0,80. 

Para o público desportista de Im- 
peratriz. devemos esclarecer que es- 
tá em disputa apenas um torneio 
que se denomina "Cidade de Impe- 
ratriz", iniciado em 31 de Março e 
que se estenderá até Maio próximo. 
Não é j) campeonato Oficial da Ci- 
dade que só seiá efetuado quando 
do êncerramento do Torneio em 
questão. Aliás, já está em estudos 
a organização de uma Liga de Fu- 
tebol de Imperatriz para reger o es- 
porte local, dentro dos princípios 
legais e com composição definida e 
reconhecida pela Federação Mara- 
nhense, a quem será requerido li- 
cença e registro para a filiação de- 
vida e oficial. Fica bem claro, pois, 
que o nosso campeonato somente a 
partir de julho de 71. Era êste o es- 
clarecimento que nos cabia fazer, 
face muitos pensarem, com equívo- 
co, que o atual Torneio tem carater 
oficial, quando a verdade é a que 
se contém nesta nota. 

Dino acusa Sarney 

Em entrevista concedida a 
Mílson Coutinho, do Jornal 
Pequeno, o ex-Governador 
em exercício do Maranhão, 
Dr. Antonio Dino, declarou 
textualmente que "quando as- 
sumiu o govêrno havia um ato 
do Sr. José Sarney nom«an- 
2.300 professoras. Por um en- 
gano qualquer não poude ser 
publicado. E aí subscrevi o 
decreto, devidamente corrigi- 
do, que foi levado à Impren- 
sa Oficial. — As nomeações 
que eu fiz foram legais". 

E acrescentou: 
Nomeei èoletores concursados 
Nomeei, também, Promotores 
concursados. As mestras, em 

número bem acrescido, essas 
ninguém pode contestar o 
seu serviço. Tanto que o de- 
creto que invalidou os meus 
últimos atos não tocou nesse 
particular. Eu vou me defen- 
der brevemente, usando a 
profissão de jornalista. Não 
faço agora porque estou com 
a cabeça quente e creio que 
iria dizer muitos desaforos. 
Eu assumi em maio. Pois bem, 
em agosto o Diário Oficial 
do Estado ainda publicava 
ato do ex-Governador Sarney''. 

O ex-Governador está lan- 
çando um livro que resume 
toda a sua obra em 19 meses 
à frente do Estado. 

O SEU OBJETIVO VEM Aí 

Aguardem dentro de poucos dias, o mais eficiente Cur- 
so Intensivo de Admissão ao Ginásio. Professores altamen- 
te capacitados. Horários à sua escolha. 

Entre suficientemente preparado para o ginásio, fre- 
qüentando o Curso de Admissão OBJETIVO. 

Se/seu filho representa o seu futnro, ou OBJETIVO é o 
futuro Ido seu filho. 

N4 próxima edição divulgaremos local para as inscrições. 

heliograíando 

Crêmos no Doutor Pedro 

Justiça é o voto de confian- 
ça que toda Imperatriz reserva 
ao Governo do Dr. Pedro Xei- 
va de Santana. Justificada é a 
interpretação, ao pé da letra, 
do nosso povo ao que a sabe- 
doria popular consagrou como 
axioma: "De promessa, Santo 
Antonio ficou caréca". 

Devemos, no entanto, ter na 
lembrança que os tempos mu- 
dam. Tudo é possível agora, até 
os «santo-antonios» ficarem ca- 
beludos. O que nos autoriza a 
confiar também que os des- 
crentes calvos poderão vir a ser 
cabeludos. Não pela via fácil 
da peruca que disfarça e não 
conserta, mas sim pelo proces- 
so do transplante do crédito 
que nos merece a pessoa do 
preclaro Governador. 

Fatos promissores se nos a- 
presentam, a partir de que um 
homem com as qualidades do 
dr. Pedro Neiva de Santana 
não necessita de se impor pela 
apresentação do elogio gratúito, 

tão a gôsto dos políticos pro- 
fissionais. Sua personalidade é, 
por si só, garantia inalienável 
e indiscutível. 

Veio Sua Excelência, para o 
Governo do Maranhão, integran- 
do a fórmula da equação que 
os homens da Revolução de.í64 
pretendem para a moralização 
das coisas públicas no País, 
mercê da honradez e do cara- 
ter humanos. Assim como os 
demais Governadores desta Re- 
pública Federativa do Brasil, o 
dr. Pedro Neiva de Santana foi 
escolhido sem os vícios da po- 
liticagem, sem as facilidades 
do partidarismo, sem as con- 
veniências do aconchavo. En- 
trou pela porta da sala princi- 
pal do mérito individual, des- 
prezando as janelas dos fundos 
por onde passa a bajulação dos 
rapa-pés palacianos. É um ho- 
mem simples, como simples o 
são aqueles que pautam toda 
uma vida na discrição do de- 
ver cumprido para com o pró- 

ximo, para com a comunidade. 
Para com a própria consci- 
ência, enfim. 

Todavia, não é só pelas qua- 
lidades inatas que Imperatriz 
tem o dever de crer no dr. Pe- 
dro Neiva de Santana. Ê que 
Imperatriz tem uma história a 
parte para contar. Ê que Im- 
peratriz, como todo «santo-an- 
tonio», tende para a calvície 
das promessas irrealizadas. È 
que Imperatriz sempre foi re- 
legada a um abandono que a 
desacredita diante da pujança 
econômica do seu território, 
que a inferioriza pelo esqueci- 
mento de suas mais caras rei- 
vindicações. 

Município que cresce diaria- 
mente como fonte arrecadado- 
ra e como núcleo populacional, 
Imperatriz, constanie no labor 
cotidiano, nunca foi prestigiada 
nas camadas oficiais, interes- 
das apenas no «venha a nós... 
ao vosso reino, nada...» 

Todavia cremos que essa tô- 
nica pertence agora ao passado. 
O advento do atual Governo 
do Estado se constitue mais do 
que uma simples promessa. Já 
se faz sentir palpável, presen- 
te, atuante. E aí estão os pri- 
meiros passos que, anunciados 
e apalavrados quando da posse 
de S. Excelência começam a to- 
mar forma, corporificando-se. 

A construção e a instalação 
condigna da Casa do Lavrador, 
a designação de agrônomos e 
veterinário para a assistência 
satisfatória ao homem do cam- 
po, a vinda de uma patrulha 
mecanizada, o entrosamento en- 
tre a Secretaria de Agricultura 
com o Banco do Brasil desti- 
nado ao encorajamento e a ga- 
rantia do financiamento aos a- 
gricultores, a instalação do pri- 
meiro armazém metálico para 
deposite da safra de arroz, o 
campo experimental que nos 
trará benefícios acentuados, fi- 

nalmente são providencias in- 
diciativas dos melhores dias 
que tanto nossa Imperatriz tem 
esperado. 

Crêmos, destarte, no Gover- 
no do Sr. Pedro Neiva de San- 
tana. Crêmos, também, na Ilu 
minação Pública assegurada 
para Imperatriz pela ênfase dos 
propósitos sadios dêsse mesmo 
Govêrno. Não em conseqüên- 
cia de uma promessa até en- 
tão irrealizada. mas sim como 
o resultado natural pelo muito 
que Imperatriz tem carreado 
para os cofres do Estado. Se- 
ria a justiça para um povo so- 
frido. chegando através do re- 
conhecimento de um Governo 
justo. 

E acreditamos na iluminação 
pública de Imperatriz, porque 
acreditamos no dr. Pedro Nei- 
va de Santana. Como Governo 
e como Homem, escritos com G 
H maiúsculos, por princípios e 
por direito. 


