
Imperatriz que impera 

MERVAL MELO 
(Dos DIÁRIOS ASSOCIADOS do Maranhão) 

O 

Dir.-Proprietario: José Matos Vieira Diretor e Redator-Chefe: Jurivê de Macêdo 

ANO II Imperatriz (Ma.), 11 de Julho de 1971 N0. 59 

Em agosto 

RODOVIA IMPERATRIZ - CIDA 

Secretário de Viação e Diretores de Órgãos Estaduais inspecionam obras e firmam convênio 

Acompanhado do diretor da 
CODERMA, eng0 Luiz Rai- 
mundo Azevedo; do diretor da 
CEMAR, eng0 Antonio Baima 
e outros assessores, esteve 
nesta cidade o Secretário de 
Viação e Obras Publicas, eng^ 
José Reinaldo Tavares, para 
a inspeção de obras locais, 
assinatura de convênios e reu- 
nião com prefeitos da região. 

Colheu a reportagem que o 
Secretário veio especialmen- 
te inspecionar as obras do 
nôvo aereporto, enquanto o 
Dr. Antônio Baima tratou do 
aceleramento dos serviços 

O Progama de redistribui- 
ção de terras está consubs- 
tanciado no decreto presi- 
dencial que cria o PROTER- 
RA, dado a conhecer na 
reunião ministerial dirigida 
pelo Presidente da República 
no último dia 6. 

O PROTERRA è destina- 
do especialmente ás regiões 
norte e nordeste e visa o 
mais fácil acesso do homem 
à terra, com melhores con- 
dições de emprêgo da mão 
de obra. 

Êsse ato presidencial cria 
recursos no valor de quatro 

Transcrevemos da edição 
de 7 de julho do Correio 
Braziliense: 

"O Governador Pedro 
Neiva de Santana, do Esta- 
do Maranhão, acaba de to- 
mar uma resolução que 
está tendo a maior repercus- 
são no Estado e que diz res- 
peito ao setor agrário. É que 
o Governador determinou à 

Polícia Militar que não aten- 
da a nenhuma solicitação de 
manutenção de posse na área 
rural sem que seja por re- 

quisição da Justiça, através 
do Tribunal. Com isto, evi- 

O porto fluvial de Impe- 
ratriz terá um cáis de 1200 
metros, em rampa de três 
patamares, um armazém e 
um pátio para depósito de 
combustível em tambores. O 
prazo de construção foi fi- 
xado em 14mêses e o 
prêço será de cr$ 998.959,00. 

O contrato de construção 

de instalação da rede elétri 
ca local. Já o diretor da CO- 
DERMA firmou acordo com a 
Prefeitura Municipal para a 
construção da rodovia 
que saindo da cidade 
passará pelos povoados Co- 
quelândia, São Félix, Petro- 
lina e outros até o Entronca- 
mento da Cida, na Belém- 
Brasília. Essa rodovia tem seu 
início programado para o pró- 
ximo mês de agosto. Serão 
38 quilômetros de es- 
trada piçarrada e com as o- 
bras de arte necessárias. Par- 
te da construção será finan- 

bilhões de cruzeiros destina- 
dos à aquisição ou desapro- 
priação de terras, por inte- 
rêsse social, mediante prévia 
e justa indenização em di- 
nheiro, para distribuição das 
mesmas entre o médio e o 
pequeno produtor rural. Es- 
pera o Governo caminhar as- 
sim para a melhor ' e mais 
racional distribuição de ter- 
ras cultiváveis. 

O dec. lei 1.17 9 altera ainda 
a legislação do imposto de 
renda relativa a incentivo 
fiscal nas áreas de atuação 
da SUDAM e da SUDENE. 

ta-se a participação da Po- 
lícia nas costumeiras "brigas 
de terras" e também se im- 

pede que a "grilagem" seja 

protegida pela fôrça pública, 

sob o pretexto de "manter 

propriedade" que muitas vê- 

zes não existe. O que está 

surpreendendo os maranhen- 

ses, no bom sentido, é que 

o Governador Pedro Neiva 

é um dos grandes proprie- 

tários rurais do Estado e, co- 

nhecedor do problema, ficou 

ao lado do caboclo". 

já foi assinado pelo Min. 
Mário Andreazza e o "porto 
será o primeiro de uma série 
de escoadouros fluviais de su 
porte à rodovia Transamazô- 
nica, de acordo com as de- 
clarações do comandante 
Zaven Boghossiam, diretor 
geral do Departamento de 
Portos e vias navegáveis. 

ciada pela CODERMA, para 
pagamento a longo prazo. 

A LMÔ ÇO 
A caravana esteve reunida 

com prefeitos das cidades pró 
xímas em almoço oferecido pe- 
lo Prefeito local, no Fides Ho- 
tel. Também participaram do 
ágape personalidades ligadas 
a outros serviços públicos, in- 
clusive o presidente da TE- 
LISMA. Nesse encontro, hou- 
ve entendimentos entre a CO- 
DERMA e vários prefeitos vi- 
sando a construção de rodo- 
vias municipais, nos moldes 
da Imperatriz-Cida. 

Dr. Jonas Moreira 

Imperatriz tem a grande honra de, 
no momento, ter em seu convívio 
um dos seus mais dilétos descenden- 
tes — o médico JONAS CORTEZ 
MOREIRA. Filho de tradicional fa- 
mília da qual o seu saudoso pai, sr. 
Simplício Moreira, corporificou todas 
as virtudes da austeridade moral e 
da probidade pessoal, é o dr. Jonas 
a continuidade dos incomuns princí- 
pios da honradez que marcam as 
grandes personalidades que orgu- 
Ihecem a terra em que nasceu, hon- 
rando os valores que enobrecem uma 
das mais ilustres famílias desta Im- 
peratriz. Médico que une a compe- 
tência ao sentimento do bem huma- 
no — apanágios imprescendíveis aos 
que curam não só o corpo mas tam- 
bém a alma dos enfêrmos — o dr. 
Jonas bem merece este registro, 
feito por quem o conhece dêsde 
a infancia e sabe, sem medo de 
errar, que a profissão que abraçou 
é a que se identifica plenamente 
com a grandeza que lhe vai n'alma 
e com e com a dedicação que lhe 
aureóla a sensibilidade e o caráter. 
Daí o nosso abraço, a nossa admi- 
ração e, acima de tudo, a nossa ca- 
rinhosa mensagem de aféto, — tudo 
muito pouco para quem nos mere- 
ce muito. 

EDITORIAL 

repercute 

Honrosamente para nós, in- 
contáveis tem sido as mani- 
festações de apôio a O PRO- 
GRESSO pela posição que 
tomamos em defesa da cida- 
de no editorial de 27/6/71. 

Amigos e leitores procuram 
a redação para externarem 
êsse apôio. Entre outros pro- 
nunciamentos, destacamos pe- 
lo seu grande singnificado pa- 
ra nós a palavra amiga do 
renomado advogado e políti- 
co ligado á região tocantina 
Dr. Sálvio Dino-que nos en- 
dereçou o seguinte telegra- 
ma: "Parabenizo judicioso et 
oportuno editorial PROGRES- 
SO vg sob título Julgamento 
da Paixão pt Sálvio Dino". 

Numa ação rápida e eficiente, 
componentes da Polícia Federal 
prenderam em Imperatriz e no 
interior dêste município e no de 
Porto Franco, diversos elemen- 
tos implicados na compra e 
venda da "erva maldita". Con- 
comitantemente apreendeu gran 
de quantidade de maconha. Se- 
gundo se sabe, a erva era ad- 

Ninguém se engana com o fu- 
turo desta cidade. 

Basta que &e faça uma rápi- 
da observação sôbre o seu mo- 
do de crescer e de prosperar, 
com as suas ruas se amplian- 
do naturalmente, pelos matos a 
dentro, transformando tudo em 
cidade; com as indústrias e 
as casas comerciais, dos mais 
diferentes ramos se instalando 
às dúzias e com os seus meios 
de comunicações se multiplican- 
do, dia a dia. 

O primeiro teste de Impera- 
triz, o seu grito de Jlibeidade, 
será a luz e a energia elétricas 
abundantes, que vêm aí. A vi- 
da da cidade se transformará, 
para melhor, em cinqüenta por 
cento e ninguém mais lhe vai 
alcançar. 

De fato, se uma cidade se de- 
senvolve, no setor comercial e 
industrial, inclusive no setor das 
diversões públicas, num regime 
de energia deficiente, o que se 
pode esperar dela suficiente- 
mente abastecida de energia, 
que éo fator primordial para o 
crescimento de qualquer comu- 
nidade? 

Quem planejou Imperatriz es- 
pecialmente a Imperatriz Nova, 
sonhava com o progresso desta 
terra. Por isso que suas ruas 
suportam, perfeitamente, o im- 
pacto do desenvolvimento. Por 
isso que no local em que foi a 
cidade plantada, comporta a 
sua extensão, não somente pe- 
la existência de terras, mas pe- 
la planície em que foi lançada. 

Vejo na própria água do To- 
cantins, vêrde como as folhas 
das árvores, o futuro desta 
terra. 
Imperatriz, é hoje, aquela mo- 
ça de vida média, que não es- 
tá acompanhando, rigorosamen- 
te, a moda, porque lhe faltam 

Promovido por Caroli- 
na Distribuidora de Bebi- 
das (CADiB), será reali- 
zado na vizinha cidade, 
no próximo dia 17, o pri- 
meiro Festival da Cerve- 
ja Antártica nesta região 
que terá como palco a 
quadra da 'AABB' caro- 
linense. 

Especialmente convida- 

De fonte segura, colheu a 
reportagem que um Congres- 
so de coletores de rendas 
estaduais, da faixa Grajaú 

a Riachão, está programado 

para esta cidade, nos pró- 

ximos dias 12 e 13. 

O conclave será presidi- 
do pelo próprio Secretário 

quirida por diversos comprado- 
res e fornecida a intermediários 
que se encarregavam de trans- 
porta-la para Goiás e Distrito 
Federal. Alguns indiciados en- 
contram-se foragidos mas a Fe- 
deral está à procura dos mesmos. 

Tôd&s as pessoas envolvidass 
estão sendo processadas. 

recursos. Mas os recursos es- 
tão a caminho de Imperatriz. 
Recursos que decorrem de um 
sistema de planejamento longo, 
começado no govêrno José Sar- 
ney, cujos efeitos somente po- 
|ieriam ser sentidos muito à 
frente. Hoje o Estado tem a 
sua estrutura montada para re- 
ceber êsses recursos e o gover- 
nador Pedro Neiva de Santana, 
sem propaganda e sem alardes, 
está fortificando essa estrutura 
e usando-a, em toda a sua li- 
nha, para dar ao Maranhão dias 
de muito sucesso, com reper- 
cussões profundas nas cidades 
mais distantes. Resta que se a- 
nalise o fluxo de progresso 
que as estradas vicinais estão 
buscando, permitindo que os 
caminhões, de toda parte, ba- 
tam de porta em porta dos cria- 
dores, dos lavradores, dos co- 
merciantes e dos industriais. E 
é essa gente e são êsses cami- 
nhões que andam carregando o 
o progresso, dia e noite, porque 
O nome universal da merca- 
doria que vai e que vem é 
progresso. 

Quando esta môça de vida 
média receber, portanto, néste 
govêrno e em poucos dias, a 
sua nova indumentária, ela vai 
se projetar e deixar em suspi- 
ros prolongados todos aqueles 
que lhe haverão de cobiçar. 

Que se dê, assim, a esta mô- 
ça de vida média, uns sapatos 
de asfalto, uma coróa de lâmpa- 
das da CEMAR, um cais para o 
seu desembarque itriunfante, 
uma agência do INPS para as- 
sisti-la, uma bôa pista de pou- 
so para os seus passeios da éra 
do játo e as águas vêrdes do 
Tocantins para o seu banho diá- 
rio e veremos como haverá dt 
imperar. 

dos, grande número de 
imperatrizenses se farão 
presentes ao Festival, 
destacando-se entre eles 
o prefeito Renato Cortez 
Moreira e a representan- 
te da beleza local, Fáti- 
ma Eliane. 

Gentilmente convidado, 
"O PROGRESSO' 'partici- 
pará do encontro. 

da Fazenda que estará na 
cidade acompanhado dos 
Diretores dos diversos de- 
partamentos daquela Secre- 
taria, para êsse fim. 

Dia 31: instalada a 

agencia do INPS 

Está definitivamente acerta- 
da a inauguração, no dia 31 
dêste, da agência local do 
INPS, em séde provisória ã 
rua Frei Manoel Procópio. 

Funcionários categoriza- 

dos da autarquia já estive- 
ram na cidade ultimando os 
detalhes da instalação que 
contará com a presença de 
altas autoridades do Minis- 
tério da Previdência, e con- 
vidados. 

Redistribuição de Terras 

GOVERNADOR PROÍBE POLICIA 

EM QUESTÕES DE TERRAS 

EM 14 MEIES 

Cais de 120 metros ^ |||(|C||Éííl]S 

ni DA era EM CAIU 

Congresso de Coletores Estaduais 



MEU GALO RACISTA 
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Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos 

Gabinete da Presidência — Assessoria de Imprensa No quintal de nossa casa, 
um galinheiro, além de abas- 
tecer a despensa, serve de 
bico. 

As aves, com ares de mes- 
tiças de planteis "indian ri- 
ver"', ciscam o terreiro ca- 
tando milangas, ao compasso 
sonoro dos cocoricôs de um 
galo muito garboso. 

Enquanto tudo era branco 
no mundo galináceo, como as 
penas do galo, as coisas se 
aninhavam serenas, sem des- 
gostos nem atritos e abun- 
dantes riscos de azas no chão, 
produziam óvos e pintos, a 
valer. 

No entanto, a costumeira 
instabilidade humana, tentan- 
do se justificar em busca de 
quebra de monotanía, ou de 
um equilíbrio cromático mais 
agradável á vista, um dia 
lançou algumas aves de côr 
no domínio das galinhas 
brancas. 

Com o afastamento brusco 
do galo e os arruíos com que 
estufou o peito, viu-se logo 
que tinha havido falta de ha- 
bilidade em não se ter pri- 
meiramente, consultado a o- 
pinião dele sobre a introdu- 
ção que se estava fazendo 
em seus domínios á sua re- 
velia. 

Todavia, as enjeitadas ín- 
trusas, desejando demonstrar 
obediência e vassalagem, tão 
distinta quanto a das peno- 
sas brancas, todas as vezes 
que tentavam realizar o pro- 
tocolar abaixamento na sua 
frente, eram afastadas bruta 
mente a peso de bicadas e 
pesadas. Desta forma, tive- 
ram de se manter isoladas, 
completamente afastadas da 

M. M. ' 

côrte do galo branco positi- 
vamente racista. 

Houve uma ave, talvez no- 
va e inexperiente, ou mais 
corajosa ou necessitada de 
merecer as atenções do có- 
córicô, que se tornou insisten- 
te na sua demostraçâo de res- 
peito e desejos de merecer 
atenção. Enraivecido com tal 
importunancia, verdadeiro o- 
bstaculo marron, sempre em- 
baraçando seus passos, e irri- 
tando com sua indesejável 
proximidade, desferiu-lhe tre- 
menda cutilada com seus agu- 
dos esporões. A coitada, alhe- 
ia, à maldade dos machos, foi 
apanhada na garganta, sofren- 
do completo seccionamento 
dos vasos, da carótida e até 
da própria médula. Cai no 
chão estrebuchaudo no exter- 
tor da morte, se esvaindo em 
sangue. Todos os instintos 
maus subiram do fundo da 
moéla do galo e caíram em 
cima da agonizante ave, es- 
postejando-lhe o corpo e se 
banhando em sangue. O galo 
ficou vermelho, da cor da sua 
vitima. • 

A sabia justiça domestica, 
chocada com tão grave e in- 
sólito delito, imediatamente 
decretou a aplicação da pe- 
na capital. 

E na manhã seguinte, quan- 
do tudo era alegria e festa 
nas ninhadas, e o milho caia 
no terreiro dourado pelos 
raios de sol, o galo racista 
era executado no patibulo da 
cozinha, e os seus depojos, 
limpos e tratados, eram lan- 
çados no fundo quente das 
panelas. 

Marabá, 29 de junho de 1971. 

Em palestra realizada no Se- 
minário de Diretores Regionais 
da Emprésa Brasileira de Cor- 
reios e Telégrafos que se reali- 
za na Guanabara, o Coronel 
HUGO MOTA, assessor do Di- 
retor do Departamento de Ser- 
viços Postais, apresentou alguns 
protótipos de caixas de coleta 
para cclocação em logradouros 
públicos e para interiores. 

Êstes tipos de caixas ainda 
estão em estudos, mas logo que 
forem aprovadas serão provi- 
denciadas remessas para tôdas 
as Diretorias Regionais da Em- 
prêsa para que haja uma padro- 
nização. 

PADRONIZAÇÃO 

O Coronel HUGO MOTA a- 
cha que deve haver uma padro- 
nização de equipamentos den- 
tro de cada diretoria e cada 
agência da ECT, "e para isso 
temos que modernizar os meios" 

É necessários que introduza- 
mos novas técnicas para o cor- 
reio, desde a maneira de escre- 
ver um envelope de uma carta 
até o trabalho feito por conpu- 
tador, pois só assim poderemos 
atender ao volume cada vez 
maior de correspondência. Os 
Diretores da ECT também de- 

Alguém dirá que estou a 
cavar defuntos. Não. Não é 
bem isso! o que ora faço a- 
través do nosso "O PRO- 
GRESSO", é divulgar nomes 
de personagens que entre nós 
se tornaram famosas quer 
pela sua inteligência, quer 
pela sua popularidade: É o 
caso do senhor FRANCISCO 
de tal que foi encontrado cer- 
to dia pela gurizada lá pelas 
bandas da lagoa, hoje S.A.A.E. 
onde se escondia dentro de 
sacos velhos cheios de penas. 
Basta-nos calcular a algazar- 
ra misturada de médo, debo- 
che e gritaria da meninada. 

Daí para frente desencantou- 
se o mistério, surgindo o se- 
nhor Francisco de tal pelas 
nossas ruas bem acompanha- 
do de meninos admiradores 
da sua lamúria. Logo popula- 
rizou-se e puseram-lhe a al- 
cunha de 50, tal apelido a- 
credito ser devido a quanti- 

vem ter um cuidado especial 
com os seus subordinados dan- 
do-lhes maior conforto e melho- 
res condições de trabalhos, por- 
que agindo assim, êles conse- 
guirão uma produtividade e to- 
dos os Diretores da Emprêsa 
receberão material para atender 
êste aspécto. 

ORGANIZAÇÃO DE TRA- 
BALHO 

O Assessor do Departamento 
de Serviços Postais lembrou ain- 
da que é de responssabilidade 
dos diretores regionais da Em- 
prêsa fazer uma reorganização 
dos trabalhos. 

Quanto aos Centros de Tria- 
gem, êles permitirão uma con- 
centração de diferentes seções. 
Os funcionários deverão ser 
submetidos a um treinamento, 
seleção e posteriormente serão 
constantemente supervisionados 
para que o trabalho seja o mais 
rentável possivél. 

O Coronel HUGO MOTA 
também apresentou um gráfico 
em slide com um planejamento 
que está sendo adotado aqui na 
Guanabara, e que deverá ser 
implantado dentro em breve em 
tôdas as diretorias regionais da 
ECT. O gráfico apresenta uma 

e 

dade de anéis que ostentava 
nos dedos rústicos. Depois 
mudaram o apelido para Mu- 
juba; dêste último, desconhe- 
ço o significado e os motivos. 

Preto, alto, cabeça de fós- 
foros, falar manso, sujo, meio 
curvo, barba de bóde (rala), 
de ferno úoico de casemira 
de segunda mão e andar len- 
tíssimo; certo é que seu Fran- 
cisco ia vivendo entre nós 
comendo aqui e acolá sem 
mexer cora ninguém coneer- 
vando-se do mesmo jeito que 
sua aparição. Resultado quan- 
do morreu a cidade registrou 
como o maior emtêrro da é- 
poca; o velório foi frequenta- 
díssimo acompanhado de mú- 
sica e choros baixos. 

Em sua sepultura velas e 
flores se apinharara e api- 
nham ainda hoje. Mesmo sem 
haver na cruz uma simples 
inscrição, todos sabem que 
ali repousa os restos mortais 
de um autêntico errante sem 
lar, sem dinheiro e sem ami- 
gos mais que todos conheci- 
am como o bom e saudoso 
MUJUBA. 

LIVROS DE ATAS, de 100 
e 200 folhas, Giz de Cera, 
Classificadores, Bobinas, la- 
piseiras BIC e JOFA 9, na 

TIPOGRAFIA VIOLETA 

racionalização do tráfego postal 
e o uso eficiente dos meios. 

Rio de Janeiro, 17/6/71 DBM/ 
MCL. 
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Pelé na "CNEC" 

Se dei o melhor de mim ao espor- 
te nacional e se meu nome repre- 
senta alguma coisa no Brasil e no 
mundo, então faço questão que êsse 
meu capital que a generosidade de 
meus semelhantes me concedeu se- 
ja posto à clsposição da causa edu- 
cacional de minha terra. ^ 

xxx 

Com estas palavras, o jogador 
Edson Arantes do Nascimento, o rei 
Pelé anunciou a sua integração à 
vida educacional do país através da 
Campanha Nacional de Escolas da 
Comunidade, a maior instituição edu- 
cacional do continente. 

xxx 

O famoso jogador será eleito para 
o biênio 71-72 menbro do conselho 
consultivo da CNEC e tomará pos- 
se.com os demais companheiros, no 
Teatro Municipal do Rio de Janeiro, 
em presença do Presidente da Re- 
pública e do Min, Jarbas Passarinho. 

xxx 

O que é a CNEC é uma entidade 
privada, sem fins lucrativos, funda- 
da em 1.943 pelo educador Felipe 
Tiago Gomes, piauiense de origem 
humilde. Com 28 anos de existência 
e atividades initerruptas a entidade 
conta hoje com 1.3oo professores em 
todo o pais (a maior rede educaci- 
onal do mundo), com mais de 3oo.ooo 
alunos freqüentando os diverssos 
cursos que ela mantém (nível se- 
cundário), destinados aos estudantes 
de poucos recursos financeiros. 

xxx 

Em Imperatriz, o Ginásio Bernardo 
Sayão é um dos integrantes da 
enorme rede da CNEC que tem co- 
mo presidente da sua seccional a 
profa. Aricéia Moreira. O dirigente 
máximo da campanha Nacional é o 
Almirante Benjamim Sodré. 

O V I L — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos peíos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR - 14—Fone 278—Imperatriz—Ma. 

CGC .06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053.006 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - l*fll»EH%TBIZ — MABAMIIAO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

A.julêjo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, ttc. ^ 

Vem aí: — Perimetral Norte 

O Presidente Médici decidiu autorizar os estudos para a implanta- 
ção de uma nova rodovia — a Perimetral Norte( que sairá de Marabá, a- 
travessando todo o Estado do Pará, passará por Caracaraí, em Roraima, 
Icana, no Amazonas, onde se encontrará com a BR,80 e seguirá rumo a 
Benjamim Constante e Cruzeiro do Sul, na» fronteira com o Perú. 

A notícia foi dada à Imprensa pelo M. Mário Andreazza, dos Trans- 
portes, que revelou já estarem em andamento e preparação da concorrên- 
cia para os serviços de aerofotogrametria da ragiâo. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 Imperatriz - Maranhão 

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTIÜLAR DO INTERIOR DO ESTADO 

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

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

Cirurgia do Tórax — Abdomenr7— Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia 
— Dermatologia —Pediatria—Clínica Geral—Doenças dus oihos e receituario de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

Crônica da Cidad 

Escrita por: AMÉLIO MARINHO 

VENDE-SE 
"CASA BC TB A" 

Magnífico prédio, com instalação p/comércio, 2 andares, ao lado 
do armazém "Norte Sul", incluindo telefone, geladeira, balcões, 
etc. — Tratar no local ou pelo telefone 230, com o Sr. Antonio 
Alves Dutra. VENDA SOMENTE A VISTA. — Praça Lino Teixeira 

s/n^. — Entroncamento — Imperatriz 
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heliograíando 

A Professora de Datilografia 

O que vou contar é verdade. Juro que não é estória não ... 
Morei junto de uma senhora cujo nome é Joana Cha- 

ves, na intimidade Joaninha. Por uma questão de ética so- 
cial, eu e muitos a chamavamos acrescentando o respecti- 
vo e cerimonioso dona 

Pois bem; dona Joaninha já entrara na fase balzaquia- 
na. No entanto, se julgava ainda bem apanhada, cuidava do 
físico e escondia a marca da idade à base dos comésticos 
e do moderno trajar. Proprietária de um botéco, o maior 
estoque era o da cachaça para a clientela assídua dos con- 
tumazes ébrios. Atendia de cabelos cortados "a la homem", 
relógio no pulso e óculos de fantasia ao redor dos olhos 
lambuzados de "sombra". . 

Dona Joaninha era relativamente feliz, não totalmente 
porque mal sabia assinar o nome. Contar, até que sabia um 
pouquinho e dava para somar as contas do fiado, embora 
sempre a mais para ela. Alguma reclamação ficava â conta 
dos "enganos" matemáticos. Esfarrapada desculpa, tolerada 
pelo sem número de "pinguços" que voejava em torno do 
balcão da baiuca. 

Dona Joaninha levava a vida "bem, obrigada"! Amea- 
lhando um tostão daqui outro dacolá, conseguira certa po- 
sição entre a vizinhança. À medida que tal acontecia, do- 
na Joaninha empaveuava-se, à força do dinheiro pretenden- 
do ser muito importante. "Quem nunca comeu melado quan- 
do come se lambusa" diz o vulgo e dona Joaninha não fu- 
giu a regra. Exigiu que se lhe tratasse por Madame. Não 
lhe servia mais o custumeiro dona. 

Madame Joaninha não estava satisfeita ainda. Tinha 
que ser sabida para impressionar a "seleta" freguesia. Re- 
solveu fazer um curso noturno, nos moldes de um MOBRAL 
intensivo. O marido, um "come-bebe-e-dorme", concordou: 
"Vamo istudá di noite". Matricularam-se e todas as noites 
lá ia o casalzinho, livros sob os braços, mãos dadas, êle de 
chapéu ela de "sombra", óculos escuros e tudo mais... 

Passaram os mêses. Madame Joana botava banca de 

literata. Discutia política e religião, moda femenína e fute- 
bol, os "cambáus". Instruiu até os palpiteiros da Loteria 
Esportiva. Sabia tudo. Somente os erros na soma do fiado 
continuavam, agora em maior escala e... sempre contra 
os freguêses. 

Um dia (sempre ha um dia na vida das joaninhas) pas- 
sou um visitante pelo botéco e "conversou" a dona: uma se- 
nhora culta como madame, proprietária de um estabeleci- 
to importante, de movimento comercial tão elevado, não po- 
dia deixar de ter máquina de escrever. E o resultado foi 
favorável ao hábil vendedor que explorava a eterna vaida- 
de humana.Madame Joaninha comprou uma "Olivetti- Lette- 
ra 22". O piór foi que madame resolveu aprender datilogra- 
fia e quem passasse pela venda a veria martelando a pobre 
máquina, no balcão cheio de garrafas, dia e noite, noite e 
dia, incessantemente. Coitadinba da Olivetti nas mãos (ou 
patas?...) de madame. Dentro de um mês foi cinco vêses ao 
conserto, com as teclas quebradas e "p'ra trocar de fita"... 

Jamais me acostumára chamar de madame para Joani- 
nha. Tempos depois, ao entrar no seu "estabelecimento", no- 
vamente a tratei por dona e a bronca veio logo: "Não mi 
chami di dona, moço, nem de madame. Tô dando aula ago- 
ra, veja a tabuleta lá fora si mi faz favor". Saí, e deparei 
com a brutal realidade escrita na porta de táboa de caixo- 
te: "PROFEÇOURA JUANA XAV1S INÇINA-ÇI T1LÓGRA 
CURÇO COMPRETO TOUDO DIA DAS-ÇÍ DIPROMA". 

Lêia quem souber, entenda se puder, porque a "profe- 
çoura Juana" é quem está feliz com sua maquinazinha de es- 
crever. Bastante infeliz deve estar o nosso imortal Ruy 
Barbosa, no silencio de um semi-sécular túmulo, nada po- 
dendo fazer contra mais essa "assassina" da língua portuguê- 
sa de tantas glórias. 

... E a vida continua para a dona, "madami" e "profe- 
çoura" Juana Xavis. E tem razão de estar feliz: desmorali- 
zou a tudo e a todos. Viva a "cultura"!!! 

AGENCIAS: 

São Paulo - Rio - B. Horizonte1 - Goiânia - Bra- 

sília - Gberlandia - Uberaba - Anápolis e tam- 

_ bém em IMPERATRIZ 

Expresso Mineiro Ltda. 

Av. Getúlio Vargas, 585 —Fone 341 

Cultura de Mamona 

Plante que a OVIL garante 

Dizem que: 

As matrículas nas escolas 
primárias de Imperatriz foram 
previstas para 8.000 alunos 
em 1.971; em julho, já a ma- 
trícula chega aos 9.000 alunos, 

x 
Quando o SAAE planejou 

o abastecimennto de água da 
cidade, a vasâo prevista para 

Por: OUVIDOR 

5 anos girava em torno de 
20 000 ligações. Já na instala- 
ção a cota estava superada 
e estamos hoje com 30.000 
ligações. 
Temendo o colapso do for- 
necimento, dizem, já o FSESP 
está cogitando da construção 
de um servatório nôvo e de 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195— Imperatriz—Maranhão 

novos poços abastecedores. 
x 

FSESP estaria cogitando, 
também, da construção de 
uma unidade hospitalar de 
grande parte, na cidade. 
Consta que já ha entendimento 
com a Prefeitura acerca de 

um terreno para essa cons- 
trução. 

x 
A cidade espera a punição 

do açougueiro que vendeu car- 
ne de gado doente ao povo. 
Quem é êle? Vai continuar 
vendendo carne? 

Opovomclama 

Sujeira no Entroncamento 

A reportagem foi canvidada 
a contatar, e contastou, que no 
Entroncamento, próximo às 
mangueiras está surgindo uma 
verdadeira favela, quiosques co- 
lòoados à vontade do proprie- 
tário, dedicados à exploração 
comercial. O asseio é nenhum 
e a apresentação é das piores, 
principalmente para quem, che- 
gando à cidade, depara com a- 
quela sujeira tôda, agora agra- 
vada até pela criação de por- 
cos (amarrados), como chega- 
mos a ver; e também criação 
de galinhas em gradeados. Da 
lama onde refocilam os porcos 
rescende forte mau cheiro e 
até vermes foram vistos no local. 

Mercado sem asseio 

Usuário do Mercado Velho 
presentou-nos reclamação con- 
tra o desleixo que, diz, tomou 
conta do açougue. Alega que 
os donos de bancas costumeira- 
mente chegam ao prédio às 5,30 
e ficam a espera de quem ve- 
nha abrir; e que a parte do 
açougue passa dias sem ser la- 
vada. Diz o informante que 
reina completa falta de asseio 
no velho casarão. 

xxx 
Alô, Kalam Heleuteros, onde 

está o Sr. "Quem de Direito"? 

A Delegacia 

de Terras 

Trabalhador Rural reclama 

Temos em mãos documento 
assinado pelo Sr. Benedito Matos 
que diz falar em nome dos tra- 

balhadores rurais dcs povoados 
Bom Jesus e Viração, neste nes- 
municipio, os quais apelam à 
autoridade competente para que 
se ponha fim ao que denominam 
de coação e ameaça da parte 
de cidadão conhecido por Ma- 
noel Preto. 

De acordo com a denúncia 
escrita, o senhor mencionado 
tem ainda a cobertura ostensiva 
de outro cidadão de nome Rai- 

mundo Teles e agem conjunta- 
mente invocando o nome da Po- 
lícia e do Departamento de Ter- 
ras. 

RRMHZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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IAM PARA A TRANSAMAZÕNICA Descoberto o 

Mortos e feridos no incêndio virus d0 câncer 

9 mortos, todos crianças, e 
28 desaparecidos é o trágico 
saldo do incêndio da lancha 
"Anamã" que transportava 
para Altamira 73 colonos pro- 
cedentes Mo Ceará e do Pa- 
raná para serem localizados 
às_margens da Transamazôni- 
ca. 

O sinistro ocorreu no es- 
treito de Breves e Presume- 
se que se tenha originado de 
um curto circúíto nas insta- 
lações da "Anamã" que é de 
propriedade do Instituto Na- 
cional de colonização e Re- 
forma Agrária-INCRA. 

Os paranaenses procedem 
de Tapira, naquêle Estado, de 
onde foram como voluntários 
para Brasília e de lá enca- 
minhados para a Transamazô- 
nica. Viajaram pela Belem- 
Brasilia e tiveram um pernoi- 
te em Imperatriz. 

Sabedor do acidente, o Sr. 
José Francisco Moura, presi- 

dente do Incra, deslocou-se 
imediatamente para Belém 
onde tomou Iodas as provi- 
dencias para socorro aos so- 
breviventes e apuração das 
causas do sinistro. A Marinha 
de Guerra enviou embarca- 
ções ao localdo incêndio da 
lancha para recolhimento e 
assistência aos colonos. 

Pânico em S. Paulo 

Tremor de terra na madrugada 

Forte tremor de terra |pro- 
porcionou grande susto à popu- 
lação paulistana na noite de 8 
para 9 últimos, 

O sismo se fêz sentir com 
maior intensidade na zona cen- 
tro e no bairro da Bela Vista. 
Moradores dos arranhas-céus te- 
meram pela segurança dos pré- 
dios abalados e no'Hospital Me- 
nino Jesus as crianças interna- 
das demonstraram sinal de pâ- 
nico. 

em 
ter 

No Anderson Hospital, 
Houston (EE.UU.) parece 
sido finalmente descoberto o 
virus do câncer, através de 
pesquisas feitas em células 
de embrião humano. A notí- 
cia esclarece que "o isola- 
mento do virus do câncer 
pela primeira vêz numa ex- 
periência de laboratório, po- 
derá ser uma abertura impor- 
tante para a Investigação do 
câncer humano e eventual 
criação de uma vacina anti- 
cancerosa. A equipe que 
conseguiu isolar o virus é 
chefiada pelo Médico Leon 
Dmochowsky, chefe do depar- 
tamento de virologia do An- 
derson Hospital. 

Regressou de São Luís, onde tra- 
tou de assuntos ligados ao Sindicato 
dos Arrumadores, o nosso amigo e 
assinante Severino Silva, presidente 
daquêle Sindicato e figura exponen- 
cial nos meios esportivos locais onde 
se destaca como presidente do cam- 
peão da cidade: Associação Atlética 
Imperatriz. Bola branca. 

De domingo a 4a. feira, esteve en- 
tre nós o confrade Merval de Oli- 
veira Melo, dos "Diários Associados" 
no Maranhão, e alto funcionário do 
INPS. Nossa admiração, com um 
abraço de apreço. 

xxx 
Retornou, agora para ficar, o bri- 

lhante advogado Werner Pereira Lo- 
pes, que é também alto funcionário 
dos Correios. Já tem banca instalada 
no Escritório Goiano, a Trav. Maga- 
Ihãas de Almeida. O telefone é 241. 
Boas vindas, doutor. 

Para ura breve periodo de ferias, 
encontra- se nesta cidade, o nosso 
mui prezado amigo Alberto Mílho- 
mem. Acompanha-o, a sua dileta fi- 
lha Ivanilde Mouta Milhomem que 
cursa com brilhantismo a Faculdade 
de Filosofia de Belem do Pará. 

POUTSCAMARÜBMMIE 

Uma disciplina cara 

Inspeção nos Correios 

Acompanhado de dois 
acessores, esteve na cidade 
o Sr. Mardoqueu Mendes Be- 
nigno, Supervisor Regional da 
Emprêsa Brasileira de Correio 
e Telégrafo, em viagem de 
inspeção à agencia local. 

Declarou aquela autorida- 
de que vai determinar várias 
reformas no APT local, inclu- 
sive inplantar um serviço ie 
melhor atendimento ao públi- 
co, para o que solicitou e 
conseguiu do prefeito Rena- 
to Moreira a indicação de 
quatro pessoas para o servi- 

ço de entrega de correspon- 
dência na zoda urbana, a tí- 
tulo de cooperação do Mu- 
nicípio. 

Informou ainda o supervi- 
sor Regional que igualmente 
vai providenciar o seguimen- 
to das obras de construção do 
prédio dos Correios, sito nas 
proximidade da Praça de Fá- 
tima, abandonado há mais de 
cinco anos. 

De Imperatriz, a Comissão 
seguiu viagem para as AFTS 
de Porto Frauco e Carolina, 
também em inspeção. 

Segundo noticia o jornal "Folha do 
Norte", de Belém, edição de 3 do 
corrente, a bancada da Arena, reu- 
nidas a portas fechadas, discutiu o 
problema da disciplina paxt.dária, 
apreciando virios assuntos em que 
ela tem se apresentando dividida. 

Tratou-se, segundo aquela fonte, 
do assunto Mangueirão, versus 
Lamartine Nogueira, que causou, não 
faz muito tempo, uma polêmica en- 
tre a bancada arenista e o ex-presi- 
dente do Banco da Amazônia, pes- 
soa bastante ligada ao Ministro Jar- 
bas Passarinho 

Depois de aparadas as arestas e 
quando tudo parecia navegar hum 
mar de rosas, levantou-se ums vóz 
e pediu, em nome de toda a banca- 
da, o afastamento do Prefeito de 
Marabá, Cap. Elmano Voura Mélo, 
pessoa de absoluta confiança tanto 
do Governador, como como do Mi- 
nistro Jarbas. 

O pedido partia de uma exigência 
do Deputado Osvaldo Multran, que 
tem seu reduto eleitoral no Tocan- 
tins. Houve algumas objeções, o as- 
sunto está assumindo proporções, 

Resposta ao caluniaior "José Eiena" 

Parece iacrivel a falta de sinceridade o que o José Guer- 
ra mostra no artigo publicado no último número de "O Pro- 
gresso"'. Não queria me rebaixar em igualdade á sua, mas 
condições outras me fazem responder às suas calúnias, 
sabe-se que a mentira só vale enquanto não chega a verda- 
de. Na sua imbecilidade diz que oriento mal os lavradores; 
concíto-os a invadir propriedades; que mando derrubar cer- 
cas; que mando matar gado alheio; que mando destruir bens; 
que tento contra a segurança; que tento contra a vida a- 
Iheía. José Guerra você tem provas de suas afirmações?, qual 
foi a propriedade que eu mandei invadir? de que são as 
cercas que mandei derrubar? de quem foram os bens que 
mandei destruir? de quem foi o gado que mandei matar? 
quando eu tentei contra a segurança? qual foi a vida que 
tentei eliminar? quais foram as ameaças que fiz ou mandei 
fazer? Peço mais uma vêz que prove para não ficar desmo- 
ralizado. Você já esqueceu o que se passou na delegacia de 
polícia no dia dois? Ali o senhor foi desmentido por todos 
lavradores que estavam presentes, confesso que fiquei com 
cerimônia mais parece que você não sentiu nada. 

Você diz que ajo de má fé, mas todo povo de Impera- 
triz, está vendo que você está interpretando as coisas de 
sua maneira, que não é para resolver seu problema e 
sim para prejudicar o Palmeira, o Sindicato, os Lavrado- 
res... Você diz que a lei não tem efeito retroativo. Justa- 
mente, mas então apresente os documentos das terras com 
data de antes de Io de Abril, data em que entrou em vi- 
a lei l.lb4, você diz que eu não pretendo ajudar os lavra- 
dores, e eu pergunto: Quem foi que já reinvindicou algo 
que venha beneficiar o trabalhador rural? quem foi que pe- 
diu assistência médica para o trabalhador rural da região? 
quem é que está dando esta assistência ? quem pediu a 
construção de um hospital do FUNRURAL para Imperatriz? 
quem pediu assistência dentária para a família do do tra- 
balhador rural? quem pediu a construção de armazéns da 
Cibrazem em Imperatriz? quem foi que pediu para que o 
município de Imperatriz fôsse de prioridade de reforma a- 

De Goiania. para passar as ferias 
com seus pais Francisco Herenio e 
esposa chegaram os estudantes Ha- 
roldo, Leonildo, Francisco, Delma e 
Joselita Herenio, esta cursando o 2- 
ano de Filosofia. 

xxx 
Vemos também na cidade, os uni- 

versitários. Moreirinha e Clidenor 
Plácido Filho. 

xxx 
Pelos comentários vai ser grande 

o número de Imperatrizenses no 
festival da cerveja, dia 17, em Ca- 
rolina. 

Vamos prestigiar esta grande tes- 
ta em nossa vizinha e amiga cidade 

xxx 
Unidos para sempre, perante Deus 

e os homens, estão os jovens Ro- 
berto Almeida Santos e Terezinha 
Cortês Moreira, que receberam as 
benção matrimoniais, ontem, na 
Igreja Matriz. 

A noiva é filha do falecido Cel. 
Simplicio Moreira e da Sra. Olívia 
Cortez Moreira, ramos destacados de 
famílias ilustres desta cidade; e o 
noivo vem de conceituada família 
paraense. 

O jovem pai foi bastante cumpri- 
mentado. Nossas felicitações 

agitando as águas da política mara- 
baense, terra onde o atual Prefeito, 
dizem, está fazendo uma boa admi- 
nistração. 

Mas o pitoresco em tudo isso é o 
preço exigido pelos parlamentares 
paraenses, para se tornarem bonzi- 
nhos e disciplinados, Seria o caso de 
se perguntar: afinal de contas, por- 
que Marabá deve responder pelas 
desavenças da bancada no caso 
Mangueirão? 

Conta a história que a cabeça de 
S. João Batista fora exigida por 
Erodias ao Rei Herodes, após uma 
exibição de dança em que sua Ma- 
gestade se mostrara admirado pelas 
qualidades da jóvem bailarina. E 
João foi decapitado a fim de satis- 
fazer aquela exigência absurda e de- 
sumana. Não está parecendo o caso 
do Cap. Elmano Moura Melo com 
a famosa passagem histórica.? 

Pelo sim ou pelo não, convém 
que o gestor marabaense vá tratan- 
do de resguardar o seu pescoço, pois 
sua cabeça está sendo exigida; em- 
bora sem nenhuma razão para tanto. 

(Um observador) 

Míss Brasil é 

Mineira 

Eliane Guimarães, repre- 
sentante de Minas Gerais, é a 
nova Míss Brasil, eleita na 
noite de sábado passado. Clas- 
sificou-se em segundo lugar 
a Miss Guanabara, Lúcia Ta- 
vares; em terceiro lugar ficou 
a paranaense Maryze Costa 
e em quarto lugar a Goiana 
Célia Maria Carvalho. A re- 
presentante maranhense não 
consseguiu classificar-se en- 
tre as 8 finalistas. 

grária? quem é que está pedindo que venha para nossa re- 
gião a política cafeeira. com técnica e orientação do Insti- 
tuto Brasileiro do Café? quem é que está construindo Am- 
bulatórios Médico Social-Rural (pequenos hospitais) nos po- 
voados mais distantes da Séde? quem é que vai pagar os 
médicos, dentistas e enfermeiras-parteiras nêsses pequenos 
hospitais? quem é que dá remédios para a família do lavra- 
dor quando êsse não tem condições de comprar? quem foi 
que construiu a Séde do Sipdicato? quem é que está cons- 
truindo a casa do Trabalhador Rural? quem é que está dan- 
do 27 bolsas de estudos a filhos de lavradores? e eu per- 
gunto: quem foi que planejou, estudou, orientou e construiu 
essas coisas? foi você? ou foi o Sindicato dos Trabalhado- 
res Rurais de Imperatriz. Não venha com essa demagogia de 
dizer que contaria com o apoio de "todos nos", não sei 
quem é "todos nós" mas deve ser gente de seu 
tipo; José Guerra, peço que você respeite o nome do Presi- 
dente Médici, porque você e os iguais á você não respeitam 
a lei: 4 504 a lei 4.214 o decreto-lei 1.164, 

Você está achando ruim êsse Sindicato porque você qüiz 
tomar as terras que o povo do Barreiro, Trecho Seco e Bar- 
reiro do Mariano trabalham e não pôde, então diz: — Êsse 
Sindicato está atrapalhando ... o Presidente da República 
quer fazer a reforma agrária e vocês estão atrapalhando, 
você quer ver nosso pôvo rico e probo? trabalhando de a- 
gregado seu, não é? i 

Voce diz: Ao nosso ver isso pode ser ajuda de acordo 
com os figurinos de Mao Tse Tung ou Fidel Castro. É muito 
fácil acusar de comunismo e subversão tôdo esforço de de- 
fesa da justiça contra as arbitrariedades. Eu não copio figuri- 
nos desta espécie. Talvez você os conheça e procure usar 
as táticas deles. 

Terminarei com as palavras de Dom Eugênio Sales, car- 
deal-arcebispo do Rio de Janeiro: "Por amor ao Brasil, a justi- 
ça, ao bem estar de nossos irmãos do campo, continuamos a 
clamar e procuremos ajudar os que povernam, para que 
vencendo os obstáculos consigam implantar em nossa PÁ- 
TRIA uma reforma agrária democrática". 

Imperatriz, 9 de julho de 1971 

JOÃO PALMEIRA 

Notíçia carecedora de con- 
firmação, não colhida em fon- 
te oficial, informa que ainda 
no decorrer de 1.971 a SVOP 
pretende iniciar a programa- 
ção de serviço de esgotos de 
Imperatriz. 

«O PROGRESSO» vai pro- 
curar colher melhores deta- 
lhes para uma informação 
precisa que por certo muita 
alegria trará aos habitantes 
da cidade. 

A ACAFUMA [Associação de 

Crédito e Assistêmia Rural] 

Convido todas as autoridades e o 
público em geral, principalmente os 
que lidam c a Agropecuária, a com- 
parecerem dia 14 (Quarta-Feira") às 
20 horas, a. uma reunião que se fa- 
rá realizar no Clube Tocantins, onde 
serão explanados os objetivos da 
extenção rural dentro desta progres- 
sista cidade. 

Contando com o apôio de todos, 
agradecem ntecipadamente 

José de Oliveira Filho 
Supervisor local 

José Gomes de Arruda 
Secretário Municipal 

P/ PREFEITO 

AVISO 
Campanha Nacional de Escola da Co- 
munidade - Ginásio Bernardo Sayão 

O Setor Local faz ciente aos 
alunos em débito para com o 
mesmo que fará publicar a re- 
lação dos nomes dos devedo- 
res para a aplicação das pe- 
nalidades previstas pelos Es- 
tatutos da CNÊC, que vão dês- 
de a suspensão temporária até 
o "trancamento" da matricula. 

Avisa, outrossim, que os pa- 
gamentos de mensalidades po- 
derão ser feitos na Secretaria 
do Ginásio Bernardo Sayão, 
das 14 às 17 horas, diàriamente. 
Imperatriz, 9 de julho de 1.971 
(aa) Jurivê de Macêdo- presid. 

Luis H. Veras-tesoureiro. 


