
A FESTA DA CÊMAR PROVOU: 

Estado e Município estão Divorciados 

Percebia-se desde a leitu- 
ra aos convites distribuídos v 
pela CEMAR que a Prefeitura 
não fora lembrada na progra- 
mação da festa de entrega da 
nova usina termoelétrica, no 
dia 15. 
de início a ausência do prefei- 
to, que teria viajado na vés- 
pera; alguns secretários muni- 
cipais ali estavam, porém. 

Quando o governador Pe- 
dro Neiva desceu do avião que 
o trouxe de S. jLuís, não foi no- 
tado o cerimonial de praxe: a 
recepção do Governador pelo 
Prefeito ou seu representante. 
E sem a companhia de qual- 
qu erpessoa da administração 
municipal o mandatário esta- 
dual seguiu para a usina da 
CEMAR, dali para a visita às 
obras do Quartel do 509 BIS 
de onde voltou para tomar 
parte no coquetel e a seguir no 
almoço, Do restaurante, a co- 
mitiva governamental rumou 
diretamente para o aeroporto, 
retornando a Capital. Nos dis- 

cursos, que o presidente da 
CEMAR quer do Governador, 
nenhuma saudação ao prefei 
to ou a seu representante. O 
próprio locutor oficiai da sole- 

nidade ao relacionar as autori- 
dades presentes as festivida- 
des ignorou por completo o 
pessoal da Prefeitura, para 
ressaltar a presença do bispo 
da Prelazia. 

Mas o divórcio completo 
entre as esferas estadual e 
municipal só foi realmente 
oercebido quando o presiden- 
te da CEMAR — Cél. Liége 
Braga — em sua faia de en- 
trega das novas unidades ge- 
radoras de energia elétrica, em 
discurso escrita dirigiu-se ao 
Governador para dizer que 
"apesar de decorrido cerca de 
um ano de posse do seu indi- 
cá do (o prefeito Xavier) na 
chefia da Comuna, éle nada 
fez de positivo, de concreto 
para o progresso de Impera 
triz arergaçar as mangas e se 
dispor a trabalhar arduamen- 

te para que se desfaça a ima- 
gem negativa em que projetou 
a administração m u n i"c i pai, 
pois só assim poderá cumprir 
com dignidade e proficiência 
o "munus público que lhe foi 
cometido. (O discurso do Cél. 
Liége Braga vai publicado na 
integra nesta mesma edição). 

Esperava-se apesar de tu- 

do que quando do discurso do 
Governador, S. Exa. fizesse al- 
guma referência menos dura 
à administração municipal. S. 
Exa. limitou-se todavia, quan- 
do abordou o assunto, a escla- 
recer "que tenho apenas uma 
retificação a fazer ao discurso 
do Presidente da CEMAR; o 
candidato não foi escolhido 
por mim; meus amigos esco- 

lheram e eu apoiei"'. Como 
sempre, muito sóbrio o Gover- 
nador Neiva de Santana ma- 
ni testou seu contentamento ao 
entregar à cidade um acrésci- 
mo de 1500/o sobre a capaci- 
dade instalada de eneigia elé- 
trica. Revelou que a CEMAR 

dotará dessa energia ate fim 
do próximo ano - os municí- 
pios de J. Lisboa, Montes Al- 
tos e Amarance a anunciou a 
pavimentação da rodovia Im- 
peratriz - João Lisboa, fazen- 
do também referência a outros 
melhoraentos na região, in- 
c*uvive o andamento dus obras 

da estrada Imperatirz Montes 
Altos. \S. Exa. mostrou-se e- 
mocionado ao tomar conheci- 
mento oficial de que a usina 
üs CEMAR em Imperatriz re- 
cebeu o nome de Usina Go- 
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5000 KW 

Transcrevemos na íntegra dente da CEMAR, no ato inau- Pedro Neiva de Santana, em 
o discurso proferido pelo coro- gural da Usina Termoelétrica Imperatriz : 
nel Alberto Liége Braga, presi- 

Exmo. Sr. Governador Pedro 
in eiva de Santana 
Exmas. Autoridades, 
Minhas Senhoras, 
Senhores: 

E' com a mais viva satisfa- 
ção que retomamos a esta ci- 
dade para, perante o povo de 
Imperatriz, declararmos intei- 
ramente cumprida a promessa 
que expontaneamente lhe fez 
o Governador Pedro Neiva de 
Santana. 

Somos testemunha do era 
penho com que sempre se hou- 
ve Sua Excelência, o Governa- 
dor dos maranhenses, em co- 
brar à diligente equipe da 
CEMAR a conclusão do siste- 
ma energético de Imperatriz. 
Daí porque a nossa alegria, o 
nosso júbilo renovam-se com 
maior intensidade porque ve- 
mos e sentimos, no semblante 
dos que participam desta fes- 
ta o incontido desejo de ex- 
- assarem ao Professor Pedro 
Neiva a gratidão que ines 
transborda o coração. 

- Sim. Realmente. Impera- 
triz possui hoje um sistema 
de abastecimento de energia 
elétrica condizente com sua es- 
pantosa e exuberante necessi- 
dade de crescimento. Com o 
término da montagem das duas 
unidades Worthington, cuja 
inauguração oficial neste mo- 
mento se processa num clima 
de esfusiante alegria, o poten- 
cial da Usina da CEMAR nes- 

ta cidade passa de 2.000 kW, 
para õ.üOO kW, com um acrés- 
cimo, portanto, de 150% sobre 
a capacidade instalada. 

O investimento total aqui 
-w..* L/üiMAR é da ordem 

de Cr$ 12.000.000,00, repre- 
sentado por duas unidades ge- 
radoras GM, de 1.000 kW, ca- 
da uma, por duas unidades ge- 
radoras Worthington, de 1.500 
kW, cada uma, pelas obras de 
construção civil da usina e pe- 
la rede de distribuição da ci- 
dade, que possui 2.500 postes 
implantados e inteiramente e- 
quipados. Representa isso, em 
outras palavras, a garantia de 
atendimento da demanda lo- 
cal pelos próximos 5 anos. 

Todavia, atentando-se pa- 
ra o vertiginoso, estonteante e 
fabuloso crescimento do mer- 
cado de Imperatriz, a direção 
da CEMAR, em conjunto com 
os órgãos estaduais, do Minis- 
tério das Minas e Energia e 
da ELETROBRÁS, já está es- 
tudando a maneira de como 
reforçar o seu sistema de ge- 
ração. Para que se tenha uma 
idéia da rápida evolução do 
mercado consumidor de ener- 
gia em Imperatriz, basta dizer 
que o sistema abastecedor, 
não obstante ter sido inaugu 
rado em dezembro de 1971, 
já em janeiro de 1972 conta- 
va com o expressivo número 
de 953 consumidores. Atual- 
mente, isto é, um ano depois 

de inaugurado, o número de 
consumidores é da ordem de 
3.837 e se mais não alcançou 
foi porque a oferta até então 
não permitiu. 

Senhor Governador : 
A festa que assistimos c 

sua, é do povo de Imperatriz. 
Ê o coroamento do fluxo tíe 
entendimentos, compreensões 
e acatamento mútuo entre o 
governante e os governados. 

Resta-nos, porém, a nós 
que ansiámos fervorosamente 
pelo desenvolvimento sócio- 
econlmico de nosso Estado, c 
especialmente de Imperatriz, 
fazer um desabafo. Vossa E:: 
celência, Senhor Governado-, 

repetimos, cumpriu fielmente 
o que de livre e expontânea 
vontade prometeu ao povo de 
Imperatriz. O povo de Impera- 
triz, agradecido, respondeu lhe 
de viva voz elegendo para pre- 
feito dessa cidade o candida- 
to indicado por Vossa Exce- 
lência. Infelizmente, essa é du 
ra realidade, constatamos ho 
jc que, apesar de decorrido 
cerca de um ano da posse do 
seu indicado na chefia da Co- 
muna, ele nada fez de positi- 
vo. de concreto para o pro- 
gresso de Imperatriz e o bem 
estar de seu povo. Já é tempo 
de o Prefeito Municipal de Im- 
peratriz arregaçar as mangas 
e se dispor a trabalhar ardua- 
mente para que desfaça a: ima- 

vernador Pedro Neiva do San- 
tana. 

A CARAVANA 
Um bimotor da F.c.B e c 

jatos executivos descerám na 
manhã do dia 15 no aeropor- 
to da cidade detxanau nio.n- 
bros da comitiva do Governa- 
dor e da CEMAR. Anotamos 
*ntre muitas as presenças, 
além do Governador, do Vicê- 
Governador Coiares Moreira 
do Presidente do Tribnnr.i de 
Justiça do Estado, Desembar- 
gador Lauro Berredo. do Co- 
mandante da Guamição Fede- 
ral do Maranhão e represen- 
tante do IV Exército, do Pre- 
sidente do Tribunal de Contas 
do Estado, dr. Newton de Sar- 
ros Belo Filho, do Procurador 
Geral do Estado, dr. Orlando 
Leite, do deputado federal Pi- 
res Sabóia, dos Secretários de 
Estado Paulo Maranhão Ayres 
(Segurança), Jaime Neiva (Fa- 
zenda), dos deputados esta- 
duais Luís Rocha, líder do Go- 
verno na Assembléia, Albérico 
de Jesus. «Assessores do Go- 
vernador, da CEMAR, o repre- 
sentante da Eletrobras, o dr. 
Rui Abreu, presidente da As- 
sociação Comercial do Mara- 
nhão, representantes da TV, 

Rádios e jornais de São Luís 
e muitas outras personalida- 
des destacadas integravam a 
comitiva. Evidentemente a al- 
ta direção das Centrais Elé- 
tricas do Maranhão se fêz 

, presente ã festa que a CEMAR 
, ofereceu a Governo e povo 
1 era Imperatriz. Uma festa bem 
organizada, bonita e sóbria 
que marcou uma época na vi- 
da municipal. 

RECEPÇÃO 
Convidadas especiais da 

CEMAR, personalidades de 
destaque na vida írnperatri- 
zense estiveram presentes ao 
desembarque do Governador, 
destacando-se as presenças do 
Comandante da Cia. do 509 
BIS sediada na cidade, Major 
Aboud Nagem, dos juizes de 
Direito José D. Sipaúba e Jo 

pisé R. Fiquene, do bispo D. Mar- 
celmo Bisc-go, do piesidcnte 
da Câmara de Vereadores, Be- 
nedito Batista Pereira, do pre- 
sidente da ARENA local, dr. 
Agostinho N o 1 e t o, políticos, 
colegiais e imprensa Também 
estavam no aeroporto os se- 
cretários de planejamento, de 
administração e finanças e 
outros assessores do governo 
municipal. 

gem negativa em que projetou 
a administração muni cipal, 
pois só assim poderá cumprir 
com dignidade e proficiência 
o "munus" público que lhe foi 
cometido. 

Que se não vejam nas pa- 
lavras que acabamos de exter- 
nar uma reprimenda, uma re- 
criminação. Não. Ao contrá- 
rio disso, que se interpretem- 
nas como isendo o fruto de 
uma crítica construtiva, que 
tanto, é retirar inteligantemen- 
O que devemos fazer, entre- 
posto em execução pelo emi- 
nente Governador Pedro Nfci 
va de Santana. 

Errar todos nós erramos, 
objetiva alertar ao adminis- 
trador da coisa pública, cuja 
colaboração é indispensável ao 
p r o cesso desenvolvimentista 
te de nossos erros de hoje, os 
ensinamentos com que ama- 
nhã orientai eraos nossa atua- 
ção. E o reconhecimento de 
nossa fraqueza não nos deve 
causar pejo, pois que a humil- 
dade é uma das mais bem 
aceitas virtudes perante o Cria- 
dor. 

Assim, conclamamos a to- 
dos os maranhenses e a to- 
dos os aaministradores públi- 
cos deste Estado pa'ra* que 
cerrem fileiras ao lado do Go- 
vernador Pedro Neiva de San- 
tana, que trabalha cada vez 
mais voltado para os superio- 
itjs interesses de nossa Ter- 
ra. 

Antes de encerrarmos es- 
tas palavra^, queremos dar 
uma informação aos mara- 
nnenses de João Lisboa, Ama- 
rante, Montes Altos e Sítio 
..._vu que, se Deus nos aju- 
dar, essas cidades estarão usu- 
fruindo dos benefí,cios da e- 

iétrica, para uso nas 
24 horas do dia, no mais tar- 
dar até outubro de 1974. 

Para que isso seja possí- 
vel, a CEMAR já está cons- 
truindo a linha de transmissão 
Imperatriz-João Lisboa, em .. 
13.8 kv., e a rede de distribui- 

ção que servirá a essa cida- 
de. Logo rio início do ano vin- 
douro, partiremos para a ins- 
talação de unidades diesel e 
a construção das respectivas 

; A-utíS de distribuição que per- 
; irão atender às outras ci- 

dades anteriormente fnencio- 
nadas. 

Outra- informação que se 
nos impõe dar, mas agora di- 
rigida a todos os maranhen 

Dia Racional de 

ação de Graças 
O país comemorará no 

proximo dia 22 o Dia Nacio- 
nal de Ação de Graças. No Pa- 
lácio do Planalto, em Brasília, 
Sa. Exa. o Presidente da Re- 
pública e altas autoridades fe- 
derais assistirão ao solene Te 
Deum que ali se ceie orara. 

Em Imperatriz, "associan- 
. do a êsse Hino Nacional de 
Ação de Graças a Igreja Ca- 
tólica celebrará Missa Solene, 
às 19,30 horas, na Igreja de 
Fatima. D. Marcellno Bicego, 
biápo aa Prelazia convida pa- 

l ra essa celebração as autori- 
dades, colégios e o povo em 
geral". 

Transcrevemos a seguir o 
telegrama recebido por D, Mar- 
celino Bicego do sr. Ministro 
da Justiça, Alfredo Buzaid, a 
propósito dessas comemura- 

" Tenho honra comunicar 
Vossa Reverendissima que a 

í exemplo anos anteriores se- 
" nhor Presidente República et 

altas autoridades assistirão so- 
lene Te Deum vinte e dois no- 
vembro corrente Dia Nacional 
Ação de Graças que será ce- 
lebrado Palácio Planalto em 
Brasília pt Multo agradeceria 
vossa excelência obséquio de 
vg como preceitua lei 781 vg 
ae 1949 et decreto 57298 vg de 
1965 vg mandar promover no 
ãmbno dessa prelazia os atos 
religiosos comemorativos a- 
quela efeméride pt Cordiais 
Saudações Alfredo Buzaid, Mi- 
nistro Justiça". 
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CONHEÇA A 

EMBRÀTEL 

(Noticiário fornecido pela Ass essoria de Relações Públicas) 

Até há alguns anos atrás, 
existiam, no Brasil, apenas 3 
(três) sistemas estaduais de 
microondas de média capaci- 
dade, baixa confiabilidade e 
sem possibilidade de transmis- 
são de TV, interligando as ci- 
dades do Rio de Janeiro, São 
Paulo, Belo Horizonte e Bra- 
sília, atendendo, ainda, Goiâ- 
nia, além de apenas alguns clr 
cuitos de baixa capacidade, em 
linha física ou UHF e circui- 
tos-rádio em ondas curtas, com 
pequeno número de canais, 
realizando as comunicações te- 
lefônicas e telegráficas, entre 
vários Estados do Brasil. Pa- 
ra as comunicações internacio- 
mente de circuitos rádio em 
número de canais, 
utiilzados para transmissão sò 
nais, além dos cabos submari- 
nos telegráficos centenários, 
ondas-curtas, com r e d u z i do 

Os serviços oferecidos pe- 
los sistemas mencionados eram 
os da telefonia, telegrafia e te- 
lex. Os sistemas operavam em 
sua capacidade máxima, prati- 
ticamente sem possibilidade 
de expansão. 

A comutação do canais 
telefônicos interestaduais era 
quase totalmente manual, no 
sistema "ring-down"; entre a 
Guanabara e São Paulo, a co- 
mutação era serri-automática, 
pelo sistema ODD. 

A EMBRATEL, empresa 
de economia mista, vinculada 

pva Vila pede Escolas 

Os moradores do bairro 

Nova Vila estão pedindo ao 

poder público a criação ali de 

escolas do nível primário pa- 

ra atendimento a uma popu- 
lação estudantil de no mínimo 

500 crianças e adolescentes. 

Nova Vila surgiu de um 

grupo de 5 casas levantadas 

ao lado do novo aeroporto há 

cerca de 10 meses. Hoje, for- 

ma com um núcleo de 400 re- 

sidências. As famílias morado- 

ras no bairro são na sua maio- 

ria muito pobres e a distância 

de lá até as escolas situadas 

no setor Entroncamento é 

bem grande, o que dificulta 

ainda mais o deslocamento do 

menino para as aulas. 

Taxi pl é o prêpo? 

ao Ministério das Comunica- 
ções e subsidiária da TELE 
BRÁS, nos poucos anos de sua 
existência (ela foi fundada em 
setembro de 1965) interligou 
todos ^os Estados je Territó- 
rios brasileiros, através de um 
sistema de telecomunicações, 
compreendendo: 
— 11.500 km de troncos de mi- 

croondasem visibilidade, do 
do extremo Norte dc Sul 
do Brasil; 

- 5.100 km de troncos de mi- 
croondas em visibilidade, 
atravessando toda a Região 
Amazônica; 

— cerca de 200 estações repe- 
tidoras de microondas cm 
visibilidade, construídas em 
locais de difícil acesso; 

— 20 estações de tropodiíu- 
sáo, geralmente construí- 
das em plena selva; 

— cerca de 70 estações termi- 
nais; 

— 650 km de estradas de aces- 
so; 

— 300 torres metálicas, que, 
se superpostas, dariam 
uma altura superior a  
13.000 metros; 

— 24 gigantescas antenas "Bill 
board"; 

— cerca de 1.000 equipamen- 
tos transceptores de micro- 
ondas de alta capacidade; 

— mais de 40 centrais telefô- 
nicas interurbanas". 

Voltam as reclamações 
quanto aos preços de corri- 
das de táxi. E tudo decorro da 
variedade de critérios adota- 
dos nas cobranças, pois tanto 
faz o passageiro tomar o car- 
ro e saltar no Entroncamen- 
to quanto tomá-io na praça dt^ 
Fátima e descer no Cine Mui- 
raquitã para pagar 5 cruzeiros. 
Nessas corridas mais curtas, 
quando muito o motorista es- 
clarece que "é só 3 cruzeiros 
mas eu não tenho o tróco; de- 
pois a gente acerta". 

Sabe-se que existe uma ta- 
bela que parece não ter.* sido 
revogada mas que com certe- 
za não é obedecida, o que taz 
até com que motoristas sem 
còcrupmos se valham de opor- 
tunidades para explorar pas 
sageiros, especialmente os que 
estão de passagem pela cida- 
de. Deles cobram 15 cruzeiros 
por uma corrida da Rodoviá- 
ria ao aeroporto ou à Praça 
Castelo Branco. 

Cabe ao CIRETRAN, pa- 
rece-nos fixar normas para 
essa cobrança, disciplinando e 
fiscalizando os preços das cor- 
ridas de carro, inclusive no 
que toca à obrigatoriedade da 
tabela. 

Afinal de contas, o passa- 
geiro quer saber se está obri- 
gado a pagar por uma corrida 
de 100 metros o mesmo pre- 
ço de uma de um quilômetro. 
Em última hipótese, que êie fi- 
que sanendo que não e atuan 
te o órgão fiscalizador e que 
cada motorista é livre para co 

brar o que bem entender. 

Posto Mineiro 

Foi adiado para o dia 15 
ae dezembro, improrrogável 
rnente, o exame dos candida- 
tos a uma carteira de moto- 
rista profissional ou amador a 
se realizar no povoado Itinga, 
lado paraense. Em princípio 
marcado para 15 de novem- 
bro,, o exame foi adiado por- 
que a banca exaimnadora não 
assoberbada por serviços nos 
conseguiu chegar ali a tempo, 
municípios de Tomé-Açu e Iri- 
tuia. 

Um posto e tanto! s 
y \ 

'iiido o que você pensar sobre atendimento, ú 
pense no POSTO MINEIRO. Só que tem uma 

| diferença: LAVAGEM AMERICANA — lava e 
shamphoriza tudo em 10 minutos. E haja tran- g 

j"; quilidade ... g 

Av. Dorgival Pinheiro, esquina é/Rua Maranhão 
£ Imperatriz — Má. || 

ú 

Hospital São Raimundo 

§ CLINICA DE ACIDENTADOS DE IMPERATRIZ 
TRATAMENTO E CIRURGIA DOS OSSOS E 

| ARTICULAÇÕES — ÍR ATURAS 

Avenida Getulio aVrgas, 1219 — Fone: 459 
Imperatriz - Maranhão 
Dr. Raimundo Noleto 
Dr. André Albuquerque 

Dr. Itamar Guará 
Dra. Ruth Noleto 

Dr. Ruy Flexa Ribeiro 
— Bioquímico — 

I FOTO TIETRI 

O MAIOR E MAIS MODERNO COMPLEXO 

FOTOGRÁFICO DA REGIÃO. MAQUINAS, MA- 

TERIAL FOTOGRÁFICO EM GERAL. TUDO 

EM FOTOGRAFIA! 

ETERNIZE OS MOMENTOS MAIS FELIZES 

DE SUA VIDA, COM FOTOS DO "TIETRI" 

A PRIMEIRA E ULTIMA PALAVRA EM 

FOTOGRAFIA ESTÃO BEM ALI: 

AV. GETULIO VARGAS, n. 859 — 

IMPERATRIZ — Ma. 
t • ■ ■ 
í 

LEIA E ANUNCIE EM "O PROGRESSO" 
Assinaturas: 'f. ft 

Anual    Cr$ 100,00 
| Semestral  Cr$ 60,00 § 
& Praça Castelo Braneo, 105 M 

HRMflZEM 
TECIDOS EELETRODO- 

—^MESTiCOS^— 

Sucesso em Qualquer Lugar 

Vendendo: calçados masculinos das melhores marcas 
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As horas de dilaçí1 do expediente 

Com a recente alteração 
da Lei de Previdência Social, 
a contribuirão '(em favor do 
iNPS íoi elevada sensivelmen- 
te, sem que tenham sido pie- 
viamente ajustados os salá- 
rios, implicando o cumpri- 
mento da nova regulamenta 
ção em diminuição dos ga- 
nhos da classe laboriosa. 

Há categorias prüfissio 
nais, como por exemplo, a aos 
bancários, que pagam as suas 
contribuições relativas a 20 
vezes o maior salario mínimo 
regional ou nacional, depen 
dendo da localização da sede 
aa empresa a que estiver vin- 
culado o èmpregado. 

Parece-nos que o espiiíCO 
do legislador voltou-se para a- 
queles que estão prestes a a 
posentar-se, pois o cálculo da 
pensão é baseado na média do 
que foi contribmao nos Uiti 
mos 3 anos, para a entidade 
previdenciana. Mas, a nosso 
ver, essa medida alcançaria o 
seu objetivo se o apostncaoo 
não mais ficasse obrigado a 

M aprovados 

r 

adoria ? 

O sr. Enéas Fontenele bas- 
tos, Cheíe da Agencia ae oo 
ieta ao ibGE em Imperatriz, 
talando a O PROGRESSO re- 
velou que 79 candidatos lo 
iam a^rovaaos no cuneurtío 
para essa tunçso, feito recen 
lemente em São Luís. Dos a- 
provaaos, os 3U primeiros cna- 
mados unediatamente pelo í 
b. G. E. para entrevista e exa- 
me de saúde e posterior con- 
vocação. 

Divulgamos a seguir os no- . 
mes dos candidatos que logra- 
ram classificar-se nos 30 pri- 
meiros lugares. São êles: 

Raimundo Nonato Lopes 
— Raimundo Gonçalves Mo- 
reira — Ambrósoo Braga de 
Oliveira — Francisco Feireira 
Alves — Luís Carlos da Silva 
Costa — Ismael Costa e Silva 
— Luís Salgueiro de Melo —- 
Vivaldo José Pinheiro — Leó 
Carvalho Prazeres — Raimun- 
do Marques Roxo — Antomo 
Edilson Plácido ^Coelho — 
Francisco Antonio Vale — Jo 
sé de Ribamar Moreira — 
Expedito de Jesus Faiias — 
Sebastião Alves Santos — Al- 
beron Braga de Oliveira — 
beron Braga de Oliveira — 
Antonio Flor Neto — José An- 
matéa Baldez — Ismael Oli- 

v contribuiçuès, mesmo em ba- 
ses menores, ou sejam ae ó 
por cento. 

Antes do advento dessa 
medida, o trabamaaor ao ie- 
ceber o prêmio da aposenta- 
doria, só tinha direito a rece- 
bimentos c não o dever u ae 
lazer pagamemo jd que ctan- 
i-hra com es^a obrigação au- 
rante pelo menos 30 anos, por 
que o normal são 35 anos de 
serviços ininterruptos, para 
adquirir o direito da aposen- 
tadoria integral. 

Não é demais esclarecei 
que, mencionamos para exem- 
P|Xi.icai iio.-so laciocniio, os tia 
UuJiAauv^xcs uciiicários, tendo 
cín vista que se trata ae uma 
enudade escoaiecida, que sem- 
pre sabe lutar com altivez, 
dentro dos postulados aemo- 
ciáticos, em favor de suas le 
gítimas reivindicações. De a- 
cordo com a CLT, os traba- 
inauores em empresas de cré- 
dito têm uma jornada aiãria 
de (i horas de trabalho, sen- 
ti o vedado o funcionamento 

veira Alves — Raimundo San- 
tana ae Sousa Filho — Paulo 
de Tarso Cruz Viana — Cai- 
los Eduardo Silva Lindoso — 
Marmaldo Assis Rabelo — 
João Bezerra Oliveira do Nas- 
cimento — José Romilson Ho- 
landa — Jose Bonifácio Sal- 
gado Freire — José Alberto 
i.utisfca — Faulo Silva Lira — 
Edilson Alves Silva — Rai- 
mundo Onofre Lopes Filho. 

Justii segue Remi 

Demonstrando solidarieda- 
de ao líder de sua bancada e 
em sinal de protesto contra a 
aprovação pela Câmara de ma- 
lena anteriormente re jeitada e 
que no seu eiiteiiüer Implica 
em esbanjamento do dinheiro 
publico, o vereador arenista 
Justino José cie Oliveira pede- 
nos divulgar que também êle 
requercu a eüilidade licença 

.para afastar-sc das atividades 
legislativas. 

Na oportunidade, o veiea- 
dor Justino disse que estende 
•oo nos ob opBpouBpqos Bns 

lega Freitas Filfto,' ao MDI5, 
pela posição tomada pelo mes- 
mo contra a manobra que a- 

provou o pedido de suplemen- 
tação de verbas, feito pelo pre- 
feito Xavier. 

dos Bancos aos sábados. E 
entretanto amparada em lei a 
düação do expediente por rnais 
2 horas, havendo por conse- 
qüência, aumento de salário 
decorrente desse trabalho e so- 
bre essa vantagem incidem 
descontos em favor do íNPSt 

Tudo certo, de acordo com a 
lei em vigor. 

Agora, srs. bancários, se- 
rá que as horas que represen- 
tam a chamada prorrogação 
do expediente de trabalho não 
podem ser contadas para eíex- 
u de aposentadoria, à seme- 
Ina ça ao que fazem os avia 
dores, quando em vôo, ou dos 
marinheiros, quando navegan- 
do? Permíto-me destas colu- 
nao sugerir que levem o as- 
sunto à representação da cias- 
se para o necessário estudo e 
devido encaminhamento às au- 
toridades competentes, pondo- 
me à disposição para difun- 
dir o que for de interesse e 
beneficio para melhores dias 
da íamiiia bancária. 

Imperatriz, 10/11/73 — Job 

GASOLINA TRAZ PRO- 
BLEMAS — As principais em- 
pr e s a s automobolhsucas ao 
país vão adotar medidas para 
reduzir a potência dos moto- 
res das canos através de uma 
reguiagern aos carburadores. 
Tudo isso para ajudar na e- 
conomia da gasolina. Os peri- 
tos estão aconselhando a mis- 
tura do álcool ã gasolina e in- 
formam que embora o álcool 
aumente o poder de octona- 
gem da gasolina, não tem o 
mesmo valor caloníico des- 
ta. 

CRUZ VERMELHA NA 
AMAZÔNIA — O gal. Bandeira 
de Melo viajará para a Euro- 
pa onde participará do Con- 
gresso da Cruz Vermelha In- 
ternacional que debaterão 
problema da assistência a 
Amazônia, especialmente ao 
indígena. 

SARAMPO NO XINGU —. 

O Ministério da Educação es 

tá tomando medidas de cara- 
ter urgente para combater o 
surto de sarampo entre os ín- 
dios de Xingu. Remédios c e- 

quipes de socorros viajam y a- 

ra a região. 

COLUNA DO 

CAMPUS 

Por ocasião da inauguração do novo sistema 
ue energia elétrica dá CEMAR, no último dia Í5 
próximo passado, a qual contou com a presença 
do governador dr. Pedro Neiva de Santana e do 
uireior Presidente das Cbntrais Elétricas do Ma- 
ranhão, Cél. Alberto Braj^a, além de outras auto- 
niuides civis e militares, o Campus se fez pre- 
seate prestigiando este ato inaugural que muito 
> ciii cuâiuibmr para o désenvoívimemo 
nomico de imperatriz. 

-///- 
Dentre as pessoas que faziam pai te da comi- 

tiva, encontrava-se o Secretário ae Finanças do Es- 
tado do Maranhão, dr. Jaime Manoel Neiva ae 
Santana, que manteve entendimentos prelimina- 
res com todos os integrantes do Campus na mes- 
ma tarde. 

-///— 
Na última sexta-feira, foi féita uma reunião na 

sede do Campus de aproximadamente uma hora, 
cia qual participaram o dr. Jaime Neiva de San- 
tana, prol'. Rui F. Pilotto e j prof. Rogério Zara 
do Amaral. Na oportunidade foram tratados as- 
suntos concernentea ao Município, e as ativiaiuies 

ja loram, e a serem desenvolvidas pelo Pro- 
jeto Rondon visando uma maior integração eutre 
Ministério do Interior e o Governo Estadual, 
xamu o representante da Administração Estadual 
como o Diretor do Campus, obtiveram resultados 
excelentes em razão do citado encontro, ser dt 
relevante importância para os futuros trabalhos 
que serão desenvolvidos por equipes vindouras. 

-///- 
Durante as comemorações alusivas ao 89 ani- 

versário de fundação do Sindicato dos Arruma- 
dores de imperatriz, o Campus proporcionou a- 
centuaaa colaboração levando seu apoio e abra- 
ço amigo aos sindicalizados através de seu digno 
presidente sr. Severino Silva. 

-///- 
Na oportunidade, o prof. Rogério Zara do 

Amaral, que é bem relacionado côm a alta es- 
fera do Ministério do Trabalho, sugeriu a entre- 
ga de um ofício ao secretário geral, dr. Gilson 
Viana, solicitando a instalação de um gabinete 
odontológico para que todos os associaaos pos- 
sam usufruir de mais esse entendimento assisten- 
cial. 

—/ / / — 
Muito bonita estava a Exposição de Traba- 

lhos Manuais, no último dia 15 que estivemos 
visitando, promovida pelo Mater Clube, com a fi- 
nalidade de proporcionar um Natal alegre para as 
crianças menos favorecidas. Lamentavelmente, 
poucas pessoas deram sua contribuição a esta en- 
tidade filantrópica que muito vem ajudando o 
bem estar social desta comunidade. Os trabalhos 
que não foram arrématados, estarão expostos no 
Armazém Paraíba a partir de segunda-feira pró- 
xima, dia 19. 

:: 
:: 

•• ••••••••••♦«•♦ •• •• •••••• •• 

para c 

Papelaria Violeta. Vá lá! 

a 

«■;. -«• .»....•♦»■».>»...v<......... 
§ 

AS SUAS ORDENS; 

. 

RODOVIÁRIA CACULA - RÁPIDO CACULA 

FILIAIS: 

S. Paulo — Rio — Brasília — B. Horizonte — Goiânia — Anápolis — Uberlândia (Matriz) 

Chegamos a imperatriz com 25 anos de experiências em transporte de cargas —Eficiência# rapidez# garantia 
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AGITAÇÃO NA GRECI/i 
— Tropas militares patruliiam 
as principais cidades gregas 
onde estudantes amotinam-se 
contra o Governo de seu país. 
O movimento está praticamen- 
te dominado mas os estudan- 
tes contam Inclusive com emis- 
soras clandestinas que difun- 
dem o movimento agitador. 

RAINHA A PÉS — A rai- 
nha da Holanda proibiu temii- 
nantemente o uso desnecessá- 
rio de veículos a gasolina em 
seu país. Aos sábados, domin- 
gos e feriados, de aco^d d com 
a ordem real, o próprio auto 
móvel da rainha será detido 
se for encontrado em passeios. 
A determinação é conseqüên- 
cia dá crise de gasolina que 
atinge a totalidade dos países 

—midores. Na Suiça, até 
-^eos estão sendo corta- 

dos por medida de economia 
de combustível, 

BRASIL: SUCESSO HM 
BRUXELAS — Ao encerrar-se 
a Feira Exposição do Brasil, 
em Bruxelas, anuncia-s e que o 
sucesso da mostra foi absolu- 
to. Negócios da ordem de 300 
milhões de dólares foram fe- 
chados no decorrer da exposi- 
ção. Dentre os produtos brasi- 
leiros mais procurados na Fei- 
ra destacam-se móveis, obje- 
tos plásticos e de couro o ves 
tuários. Pneus e fios elétricos 
entraram na pauta para gran- 
des negócios nos próximos 
dias. 

TROCApDE PRISIONEI- 
ROS — As forças da ONU con- 
tinuam tomando posição ao 

longo do canal de Suez, como 
meoladores entie árabes e ju- 
deus. A troca de prisioneiros 
prossegue entre os países litl- 
feOUÒÒú. 

MINISTRO NA BOLÍVIA 
— O ministro Jarbas Passari- 
nho, da Educação viaja para a 
   xara uma ueinons- 
tração ao Governo daquele 
pais dos métodos adotados 
aqui na implantação dô pro- 

S--Õ iVlOBRAL e do ensino 
profissionalizante. 

CARNE IMPORTADA — 5 
mil toneladas de carne impor- 
tada da Argentina e do Uru- 
guai chegarão a Guanabara a 
partir de dezembro para o a- 
oastecimento dos super merca- 
dos carioca. 

O PRESIDENTE RETOR- 
NA — De sua viagem de 5 
dias ao Rio Grande do Sul e 
Paraná, regressou a Brasília o 
Presidente Emílio G. Mediei 
que no sul do país inaugurou 
várias obras de seu Governo. 
Dia 19 S. Excia. tomará parte 
nas cerimônias de culto à Ban- 
deira, na Praça dos 3 Poderes. 

Encontra-se na redaçao 
deste jornal a carteira de iden- 
tidade estudantil expedida pe- 
io centro acadêmico da Fo 
culdade de Medicina ^Veteri- 
nária do Ceará em nome de 
Isaias M. Guimarães. 

(Cont. da la. Pág.) 
ses, diz respeito às insinua- 
ções veiculadas insistemente 

s políticos de nosso 
. e pretensões nos- 

i3, e de outro direto; 
CEM AR, à sucessão governa- 
fnen al no Maranhão. 

•Já afirmamos .anterior- 
mente e voltamos a repetí-lo: 
o trabalho que comandamos 
na CEMAR, em conújnto ~OTn 
seus demais diretores, não 

~ -«onrarias, não objetiva 
transformar nossa atuação em 
trampolim para galgar cargos 
de destaque. Cumprimos, isso 
sim. um dever para com o Go- 
verno do Estado e para com 
o povo de nossa Terra. 

Aliás, ressaltamos que em 
termos de interesses políticos, 
m i r a m o-n os. no dignifleante 
exemplo dado pelo Professor 
Pedro Neiva de gantana. Sua 
Excelência, toda vez que se 
lhe oferece oportunidade, en- 
fáticamente afirma que a sua 
consagração política somente 
será possível se a presença do 
Governo do Estado em todos 
os municípios ficar marcada 
com o aparecimento de reali- 
zações que tragam bem estar 
social à coletividade. 

A CEMAR de hoje faz-se 
prèsente em quase todo o Es- 
tado do Maranhão, pelo que 
sentimo-nos já realizado poli- 
Hon & administrativamente. 

Finalizando, convidamos o 
Governador Pedro Neiva para 
descerrar a palaca de bronze 
que simbòlicamente marcará 
a inauguração que ora se pro- 
cessa. 

Visão Geral 

CLEjVIEG AS 

JORNALISMO, POR AMOR » 
O jornal O PROGRESSO, hoje, já não é mais 

aquele subsidiário da TIPOGRAFIA VIOLETA e, 
muito menos interrompe os trabalhos daquela ti- 
pografia nem descentraliza seus homens para que 
-te — O PROGRESSO'— vá às ruas levando notí- 
cias aos seus leitores que o esperam àvidamente. 

Tem hoje nova feição eni todos os sentidos: 
conteúdo, gráfica e técnica —| O PROGRESSO 'ca- 
minha na tranqüilidade de um jornal autônomo, 
dono de si, descomprometido, livre. 

Mas, abrir um jornal, olhar mil palavras, al- 
gumas publicidades, colunas, esportes, críticas, 
manchetes, seis ou mais páginas — pagando ura 
cruzeiro por tudo isso sem preocupar com quem 
fez nem porque fez, o sacrifício que levou o jor- 
nal a ficar daquele jeito e a sair no dia progra- 
mado, isso é muito cômodo. 

Não se resume O PPROGRESSO em apenas 
seis páginas e um montão de palavras. E', an- 
tes de tudo e sobretudo, uma trincheira de idea- 
listas, lutadores incansáveis, madrugadores, ho- 
mens de fazer serão — tudo par» que O PRO- 
GRESSO ostente a roupagem, a técnica e o con- 
teúdo que o tem. 

Fazer jornal não é jogar o papel na máquina, 
não é sair farejando a notícia, não é conseguir a 
publicidade, não é comprar uma linotipo caríssi- 
ma, não é importar mão-de-obra:, llnotipista de 
Belém, paginaaor do Rio Grande do Sul. Deman- 
da de inúmeros outros fatores: dlsponibilldaae 
^ capitai, tempo, material humano e, como se 
está vendo — DE MUITO AMOR. 

-ooTKAÇOES DO JOTACY 
O prol. jotacy, meu amigo Jotacy, ora res- 

tura do Município, associou-se ao SAI e levou a 
presença ao seu Departamento às comemorações 

iNovembro, em homenagem à Pi oclama- 
Ção da República, quando, naquela data, o Sindi- 
cato dos Arrumadores completava seu 8? aniver- 
sário. Aliás, um acontecimento multo bem orga- 
iizado. Severino, com a participação do Jotacy, 

(Cont. na 6a. Pág.) 
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NOSSA OPINIÃO 
FRANCISCO ROSAS 

Educados ou ineducados 

Ousamos, pela segunda vez, tratar de as- 
suntos correlatos ao lato que mais se prenoe 
oiante aa.-soma total das qualidades do ho- 
mem: a educação. 

. se eaucaçao é um fato puramente social, 
pois só pode incidir sobre nos humanos, deve- 
mos cuiuva-ia na sua plenitude e jamais nos 
deixarmos titubear para compreendermos o que 
seja educação. ] 

. ura. eia consiste, característicamente, em 
não declinarmos dos nossos deveres morais. 

os, nurnanos, possuímos uma soma indecifrá- 
vel oe poderes, capazes de se tornarem mais 
reais, desde que nos aeirontemos ãs açbes con- 
dizentes ao meio em que estamos. Muito mais 
parece, julgamos ser piada, que a grande maio- 
ria oestes poderes estão inlinitamente desper- 
diçados peia ausência da influência mesológíca. 

Sena preciso, caros leitores, ficar mais 
que claro, que a genuína educação é aquela que 
se íaz oe primeira mao; a educação paterna' 

Gostaríamos de deirar mais claro ainda 
que, na qualidade de educador, só dispomos do 
ambiente, cujas influências já trazidas de casa 
passam a ser desenvolvidas na sala de aula. Se 
o ambiente em que o jovem recebera tal influ- 
ência foi constituído de qualidades superiores 
e positivas, temos, então, esplêndidos educan- 
dos; se, porém, ao contrário, temos educandos 
desordenados, caóticos, maculados aos piores 
vícios, talvez. 

Assim fica mais que óbvio, que as primei- 
ras repreensões e as primeiras correções são 
de âmbito paternos. A escola (o educador) 
apenas reforma e reeduca. 

Meus queridos e prezados pais de Impera- 
triz, estamos, quase num atoleiro insecável, 
diante de uma certa corrupção que ora domina 
o campo comportamental dos vossos filhos 
(nossos alunos). Enquanto é cedo, procure- £ 
mos controlar e sanear êsse problema. Com a 
vossa ajuda, sòmente, teremos possibilidades $1 
de encaminhar, para o lado do bem, vossos fi- •Ij 
ihos (nossos alunos) e anular-lhes a prática de Ü 
atos sórdidos, em face da mentalidade retróera- « 
da que possuem. 

I 

DUCAL AUTO PEÇAS LTDAI 
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1 PEÇAS PARA VOLKS E CORCEL 

ACESSÓRIOS EM GERAL 

AVENIDA BABAÇU LANDI A, 30 

i ■ 

Comentando Heliograíando 

Sem adição nem subtração, o que eu vi, ouvi 
e senti na visita do Governador: 

Pode ter sido coincidência, mas quando o Go 
vernaaor disse que retificava o discurso do Cél. 
Liége apenas para dizer que "não fui eu quem in- 
dicou o candidato", justamente daí o pessoal da 
ussessuria da Prefeitura foi saindo, de leve. 

-///- 
Do Governador, ao se despedir do homem do 

"Chapéu de Palha", Justino: "VEREA.. DOIDO!" 
—i/7— 

E no aeroporto, quando disseram ao Dr. Pe- 
dro Neiva que o Antonio Carlos (BEM) é candi- 
dato a deputado, éle disse logo: "não estraguem 
êsse rapaz..e para o Antonio Carlos, na saí- 
da: "não vá na conversa desse povo". 

-///- 
Tal qual nova Esfinge, o deputado Luis Ro- 

cha, leatíer do Governo na Assembléia, me dizia: 
' ligamos a energia para ajudar o povo; vamos 
desligar a energia e ligar a guilhotina". E mais 
não esclareceu quanto ao pescoço a ser guilho- 
tinado". 

-///- 
Ainda Luís Rocha, lembrando uma das passa- 

gens de seu discurso na posse do Gov. Pedro Nei- 
va: "... lembre-se Va. Exa. das vozes que chamam 
peio Governo; lembre-se Va. Exa. das vozes que 
clamam na escuridão de Imperatriz". 

-///- 
Do mesmo Luis Rocha, meu amigo desde os 

seus tempos de vereador em São Luis, recebi um 
convite especial para a festa de inauguração do 
complexo termoelétrico de Balsas, terra déle 
Luís. 

O amigo me contou que quando o pessoal da 
"public-relations" da CEMAR esteve em seu es- 
critório pecando o nome completo dos convida- 
dos à recepção do Governador éle (o amigo) ci- 
tou o nome do prefeito que o anotador nao ano- 
tou; repetiu-se a indicação e nada; na terceira, o 
anotador disse: "não, êsse moço não será con- 
vidado". 

-///- 
Em pleno banquete, o dr. Agostinho "canta- 

va" amigos para assinar o livro de inscrição na 
ARENA, no último dia dado pelo calendário elei- 
toral. Não dorme. 

-///- 
Do Procurador Geral do Estado ao ver pas- 

sar o Antonio Carlos: "a presença física do ge- 
rente é uma demonstração de como o Banco do 
Estado vai bem em Imperatriz". Remendo pos- 
terior do Governador, quando lhe contei a estó- 
ria: ".. .é, mas houve tempo em que os funcioná- 
rios do BEM iam muito bem e o BEM não ia na 
da bem". 

-///- 
Ouviram o Governador dizer a um prócer da 

ARENA, na despedida: "O Jaime fica; o que os se- 
nhores fizerem nós aprovamos". Melhoramen- 
tos à vista. 

Identifica-se de sua importância a presença, 
entre nós, da 2? Unidade do 24? B. C., represen- 
tante legítima aqui das nossas briosas Forças 
Armadas. Bastaria apenas a presença moral aos 
"verde-oliva" em Imperatriz como um reconneci- 
mento ao desenvolvimento de uma terra, ja con- 
siaerada adulta por todos 'os méritos, acompa- 
nhando o ritmo acelerado '.da estabilidade e da 
realidade brasileiras. 

ii presença física, então, de uma unidade mi 
luai ícaeral em nosso meio justifica, pledamen- 
i-c, o positivo indice e o conceito que imperatriz 
goza perante os mais altos interesses aa riaçao. 
quer no seauau social quer no político e, ainda, 
no econômico, o que é mais importante, ue lato, 
Imperatriz já se impóe como caudal de recursos 
vanosos, mercê da fecundidade do seu chão e 
ua capaciaaae de seu povo. Imperatriz se res- 
seiite, apenasmente, aos elementos conscienciosos 
que a ueimern como potencialidade econômica, 
que organizem e apliquem aqueles mesmos re- 
versos necessária e honestamente, reguiando-os, 
emun, para as ponderáveis qualidades que visam 
o oem estar e o progrtíSco comuns. 

rai tuiuo desta premissa já estava tardanao, 
no entenuer do escriba, a presença por aqui de 
uma rorça do respeito que disciplina, da ordem 
que constrói as grandes potências, essencial ao 
processo da evoluçáo reclamada pela gente e pela 
terra imperatrizenses. E ninguém mais eficien- 
te paia materializá-la do que o Exército do Bra- 
sa que, quando convocado a exercê-la, sempre 
aemonstrou capacidade e integridade e, alem ao 
mais, o cornou permanente fator de restauração 
uas instituições vilipenaiaaas, vez por outra, peias 
mãos profanas de meonsequentes conquistas ou 
ae riquezas fáceis. 

Uma das mais árduas missões do Exército de 
Caxias tem sido a eterna vigilância aos postulados 
democráticos arraigados, por inaoie nacional, no 
coração de um povo que confia religiosamente no 
UoLçn eayiüiicuuo que lhe deu a Màe-natura. Não 
fôra o Exército Brasileiro faltaria, a todos nós, 
a convicção preconizada por Stephen Zweig quan 
do da afirmativa do "Pais do Futuro". E, ainda 
mais, no futuro que está tão perto, quase presen- 
te, vibrante, real e indiscutível, graças as lições 
legadas pelo nosso glorioso Exército. 

Imperatriz, atuante na importância que lhe 
caoe nesta Amazônia realista do desenvolvimen- 
to brasileiro, responde afirmativamente a chama- 
da do Alerta de uma nação que se agiganta no 
concerto da evolução mundial. Ao brade de Aier 
ta onde pontifica o exemplo do Exeicito de Deo- 

doro, de Rondon e de Mediei, sempre vigilante 
e sempre constante. Exempla, vigilância e cons- 
tância que, em Imperatriz, serão garantidos pela 
presença dessa 2^ Unidade, a quem o escriba ex- 
pressa, em nome do povo, a mais justilicada das 
esperanças, pelo seu passado de glorias e pelo seu 
presente de lutas. 

ENTRONCAMENTO — FONE: 161 

O INSTITUTO DE BELEZA DE SEU CARRO 

| Organização Contábil São João! _ MAGAZINE KAKLA — 
h 
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Leia e assine O PROGRESSO 

Fotocópias de mapas de qualquer tamanho. 
Cópias Eletrostáticas, Plastificação de Documen- 
tos e todo serviço Contábil. 
TRAVESSA BOM JESUS, n. 99, em frente ã 
Prefeitura Municipal, (ao Jado do jornal "O 
PROGRESSO". 

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

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

Imperatriz • Maranhão 

B30VAP-Materiais para Construção 

Canos Galvanizados Plásticos 

Ferro Redondo p/Construçáo 

Louça Sanitária 

^Material p/Encanamento 

Produto de Cimento Amianto 

Forro de Pinho Eucatex 

Tintas Ypiranga 

Serras Braçais e Golpeões 

MotoresEstacionárioElétricos de 2e3Fases 

Bombas Hidráulicas 

Material Elétricos 

Máquinas para Ração 

REVENDEDOR DO CIMENTO BUFALO 

Av. Getulio Vargas n, 037 — Esquina c/Rua Pará —• Fones: 202 e 400 — Imperatriz — Ma. 
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S. A. I. - 8 anos a serviço 

Há 8 anos o Sindicato dos Arrumadores des- 
ta cidade tem dado o seu vivo testemunho como 
órgão de classe, trabalhando para o soerguimen- 
to e pela granaeza de. uma cidade que mais tar- 
de veio a ser o Fortãd da Amazônia. Keievames 
serviços tem prestado o S.A.I. em prol desta co- 
munidade, criando para si um invejável "status", 
uma posição ímpar, gozando do mais alto prestí- 
gio junto ao comércio, ã indústria e às reparti- 
ções, graças a sua íilosoiia de bem servir. 

S.A.I., SLA HISTÓRIA 
Foi & 15 de novembro ae lybo, na residência 

ao sr. Auersun jardim aabu va que se ícai^uu 
a -uooí^vxjdíjiíiia (jü.RAL para a lundaçáo aa As- 
sociação rrOiiioSioiial aos Arrumadores de impe- 
ratriz. A sua irente homens talentosos, entre os 
quai.o: oonçaiO xxvtuJUiú aUa ibamos, Amoniu rtu 
oexu iviucixo, ouarcz x treira, otacluo jxo- 
urigues uo ix ascimento, neontino h,üaiigues ila- 
liiasotíxiü, juao ua jceniia mo, Antenor Sousa, Se- 
vermo ísiiva e João i-uis oa Suva, erigiam o pri- 
meiro e^ieiu, aonam as portas e concretizavam 
o velho sonno da cnaçào de um órgão de classe 
que puaesse representa-los e 'assisti-los. 

A 19 de novembro do m^smo ano, depois de 
uma reunião, íicara escolliioa a primeira Direto- 
ria; Severmo silva, Otaciiio Nascimento, Antônio 
Ribeiro, João kio, Miguel Alves dos Santos e 
Raimundo santos. Começava a tomar íorma e 
dimensão uma pequenina célula, hoje transforma- 
da numa grande potência, esse apanagio de urna 
ciasse com oraços fortes. 

Pagava a Associação, àquela época, cinqüenta 
mil réis pelo aluguel de um pequeno salão (hoje 
salão nobre). 

A 12 de junho de 66, a Associação dá mais 
um passo, recebendo solenemente o Certificado 
de Registro da Associação Profissional dos Ar- 
rumadores — glória que chega ao seu clímax a 3 
de outubro do mesmo ano, quando do recebimen- 
to da CARTA SINDICAL, aspiração máxima dos 
entrincheirados, assinada pelo Ministro Jarbas 
Passarinho. Daí para frente, um novo caminho, 
novos rumos, uma nova história e os idealistas 
vêem coroada de êxito mais uma peleja. 

O PATRIMÔNIO 
Quem viu há 8 anos a Associação dos Arru- 

madores, reunindo em casa alheia, depois pa- 
gando aluguel de uma porta-e-janela, depois utili- 
zando antigas e toscas instalações de um bar, im- ^ 
provisando sua séde, considera hoj,e o SAI co- 
mo frondosa árvore que muito cedo espalhara 
seus frutos entre centenas de associados. 

Em 1966, uma bicicleta Monark era uma ar- 
rancada em sua escalada vibrante, para os servi- 
ços de inspeção. 'Em 67, mais um degrau — a 
2a. bicicleta. O SINDICATO crescia, seguia reto 
o caminho do seu desenvolvimento. 

Mas, em 1969, duas bicicletas não lhe basta- 

(Texio de CLEVIEGAS) 
riam para a satisfação de suas tarefas. A cidade 
estava crescendo, o comércio e a indústria progre- 
dmdo e o Sm se^uinao o aenominacior comum ua 
meta do progresso, aaqmre sua piim,:. .... ... 
motorizada — uma camioneta TOYOT/t, ojíco- 
tando no para-choque o lema da ciasse: UM POR 
TODOS E TODOS POR UM. Dois anos depois 

vxuiura foi substituída por outra. O Sinoi- 
cato caminhava para a sua glória. Já neste ano, 
uma simples Toyota não mais suportava as taie- 
ias do seu contingente, era preciso um carro 
maior para transportar incessantemente os ' gan- 
gos" às frentes de serviço, partiu-se assim para 
um Caminhão Mercedes (.meicedinha)... 

Caminha assim o SAI cada vez mais firme e 
mais forte. Tanto no prestígio, como econômica 
e financeiramente. Aproximadamente 50.000,00 é 
o montante de seus investimentos, só em maqui- 
nas de escrever e somar, cofres, estantes, livros, 
cadeiras, carteiras e demais utensílios, além de 
pujante e ostensiva sede própria muito bem di- 
vidida e equipada, instalada na Av. Getúlio Var- 
gas, esquina com Sousa Lima. 

ASPECTO SOCIAL E EDUCACIONAL 
O S.A.I. hoje, não é mais aquele dos tempos 

das vacas magras, em que um soldado de Polícia, 
com um "pro-labore" de vinte cruzeiros mensais, 
garantia-lhe o direito da prestação dos serviços 
evitando os "intrusos picaretas" não associados. 

Ao início de suas atividades, reinava ali um 
conglomerado nas trevas do analfabetismo, mas, 
incansavelmente a Diretoria fe-los reduzir para 50 
por cento através de um programa de alfabetiza- 
ção. No período de 669-70, nova intensiva cam- 
panha de alfabetização, reduz apenas a 10 por cen- 
to de analfabetos e o SAI vai deixando todos ês- 
ses traços marcando sua brilhante tradição. 

O Sindicato não se reduzia somente a um ór- 
gão de ciasse em seu início. Ali se amotinavam 
dezenas de concubinos, o que empanava a sua as- 
censão social. Nova arrancada de Diretoria, uma 
campanha em prol da estabilidade do lar do seu 
associado. E, no biênio 67-68, foram celebrados 
aproximadamente 60 casamentos, registrando em 
cartório e legalizando-se a sorte de 120 filhos de 
associados, outrora concubinos. Tal assertiva, 
serviu apenas para reconhecer nas esposas e fi- 
lhos dos sindicalizados, sujeitos de direito — quer 
na família, quer junto à previdência social, numa 
iniciativa digna dos mais calorosos aplausos. 

SETOR DE PREVIDÊNCIA 
Gosam os associados do SAI da mais ampla 

previdência social e contam com o Hospital São 
Raimundo, Casa de Saúde S. Vicente Férrer, Hos 
pitai Santa Tereza e do gabinete odontológico do 
dr. Ribamar Bezerra. E ai daquele que sofrer ao 
menos uma dor de cabeça!... 

Em termos administrativos, no setor interno, 
têm os associados uma espécie de "caixinha" que 
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funciona da seguinte forma: o afesociado descon- 
ta de sua renda diária a quantia de três cruzei- 
f os qut sacara quanao me aprouver. Se porém, 
i- .xa caCxiCicr a necessidades prementes "O CHA- 
r a ' precisar de algumá importância adiantada- 
menie, iara at.- aves aa CaÍxvaíXxxíJl e üe sue. icxiaa 
cnaria, sera oescontaaa a aita quantia de três cru- 
zeiros — sem juros e sem naaá. Moleza, não ? 

NO QUADRO DE SÓCIOS 
Conta hoje o S.A.I. com um total de 100 as- 

sociados, entre os quais oito beneméritos — aquè 
les que têm relevantes páginas de serviços pres- 
taaos a entiüade — reconhecido pela própria so- 
cieuaae e/ou pela Delegacia Regional do Traua- 
iho. Entre êies: Leontmo Nascimento, Gonçalo 
dos Santos, Severino Silva, Antenor Sousa, Juarêz 
Pereira, João Rio, João Luís da Silva e Antônio 
Ribeiro; 25 fundadores — aqueles que assinaram 
a ata de íundação e os 67 outros, pertencentes à 
categoria de EFETIVOS. 

89 ANIVERSÁRIO 
No dia do seu 8? aniversário, o SAI organi- 

zou um programa de comemorações, com o qual 
associou se o Departamento de Educação e Cul- 
tura do Município, sob a direção do prof. Jotacy. 
Pela manhã houve missa campal na Praça Brasil, 
com a participação de vários grupos escolares, 
numa exaltação à data da Proclamação da Repú- 
blica. No ensejo falaram o representante do sr. 
prefeito, na pessoa de Hélio Assunção, o piul. 
Jotacy e um representante do Sindicato, dr. Vie- 
gas. 

Mais tarde, às 11 horas, houve Sessão Solene 
no Salão Nobre do SAI cujos trabalhos foram di- 
rigidos pelo prof. Rogério, do Campus Avançado. 
Na oportunidade, tomara-se conhecimento da doa- 
ção de um gabinete odontológico, do Campus ao 
Sindicato, cujo recebimento está previsto para o 
fim deste ano. 

Jotacy faz uso da palavra para em seguida 
ser efetuada a entrega de Estatutos da entidade, 
simbolizando a admissão de 25 novos associados. 
Finalmente, o dr. Clemente Viegas, Assessor Ju- 
rídico do Sindicato em seu pronunciamento enal- 
tece a classe e alude ao acontecimento cívico do 
15 de Novembro. 

Como último tópico das solenidades, faz-se 
descerrar o quadro (retrato) do sr. Fernando ] 

, Cunha Lima, Delegado Regional do Trabalho. Na 
programação esportiva, o SAI venceu fragorosa 
mente a representação de Grajaú, fazendo jús ao 
troféu Antonio Carlos Rodrigues. 

Mas ainda ecoa em nossa lembrança o brado 
forte e uníssono dos associados, estendendo o 
braço direito: "TUDO PELO BRASIL, NADA CON- 
TRA O BRASIL e o SAI, mais um ano, assinala 
nova página de serviços prestados ao Portão da 
Amazônia. • 

Visão Geral 

Continuação da quarta página 

fizeram o que muita gente nunca conseguiu fa- 
zer. Parabéns ! 

Acontece, entretanto que o prof. sabendo que 
o dr. Governador viria inaugurar a Termoelétnca 
da CEMAR tentou uma "garapa" junto aos ho- 
mens da energia, pra ver se o dr. Pedro Neiva, 
também iria dar "uma faladinha" na Praça Bra- 
sil, enriquecendo o panorama das comemorações 
c-.i nosso 15 de Novembro. 

Mas não deu certo, o pessoal da CEMAR se 
enciumou, deu aquela de egoísta, trarcou-se em 
copa, corou de insatisfação e, como que zomban- 
do da audácia dc educador, mandou o Jotacy pa- 
ra escanteio... , 

EDUCAÇÃO E DIAS DIFÍCEIS 
Sem sombra de críticas ou tendenciosidades, 

o nível e o rendimento educacional atravessam 
aias difíceis nesta Imperatriz. Edúcadores de um 
ixxuuu gerai precisam se ater um pouco mais ao 
problema e partir para a solução viável. 

Ambiente escolar e material humano são os 
principais fatores dessa deficiência. Por outro 
xauo, o saiano-auia, para o nosso meio é ínfimo, 
o que, via de regra, é desestimulante a um Pro- 
fessor que conhece as suas limitações, em que 
pese o entusiasmo e o amor ao magistério. 

O homem brasileiro que tem caracteres vol- 
tados para o improviso, é o que se vê: professo- 
res improvisados, salas-de-aula improvisadas, alu- 
nos improvisados. 

E' verdade que o professor não é uma enci- 
clopédia ambulante e sua missão, ao nosso enten- 
der, é dar um eficiente roteiro ao aprendiz. 

O Progresso 
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