
í' 

u 

o 

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

ANO III Imperatriz (Ma.), 6 de Agosto de 1972 N0. 110 

A COMPENSAÇÃO 

O Governo do Estado, via de seu Secretário da 
Fazenda, está satisfeito com a ação da Mesa de Ken- 
das de Imperatriz e vai "aprimorar" a sua máquina 
arrecadadora. Esta é a conclusão r que se chega 
sem esforçp depois de divulgada a entrevista do Sr. 
Milton de Jesus Araújo a propósito de declarações 
prestadas a O mparcial por compradores e benefi- 
ciadores de arroz de Imperatriz. 

Correto o Governo em arrecadar os tributos a 
que tem direito e que formam o sangue alimenta- 
dor da complicada engrenagem estadual. Correto, i- 
gualmente,o procedimento da fiscalização, cumprin- 

do determinação superior. Talvez não corretos, mas 
justificáveis, os reclamos dos contribuintes. 

Mas vejamos o caso sob outro ângulo. Invo- 
quemos a lei da compensação, sabido é que somos 
o município que lidera o abastecimento dos cofres 
estaduais, excluída Luis. 

Há calculadamente dois anos esperamos, no cam- 
po da Justiça, a instalação de mais uma vara e des- 
dobramento de cartórios. O fcstado alega que não 

o faz por falta de recursos. 

Um contingente da Polícia Militar que para Im- 
peratriz estaria destinado está igualmente há dois 
anos esperando que o Estado "disponha de recursos" 
para sua instalação. 

O arroz perde-se nas roças e nos paióis do lavra- 
dor porque não temos estradas de penetração. O 
convênio Prefeitura-Coderma (Estado) já resultou 
negativo na primeira obra que seria a rodovia Impe- 
ratriz-Co quelân dia 

O parque industrial que poderíamos possuir está 
à mingua de energia que o toque. Verdade se diga 
que nesse campo já estamos relativamente bem ser- 
vidos pela CEMAK. Falta porém energia elétrica que 
sustente um parque industrial que se afigura pro- 
missor. 

A própria assistência à lavoura ainda engatinha 
em terreno quase inteiramente teórico. 

No terreno tecnológico falta-nos a mais primária 
base; uma Escola que o Estado tem condição de 
oferecer a um região onde grande parte de mão de 
obra se torna ociosa por falta de orientação; de um 
de um proceso seletivo. 

Este, parece-nos o aspecto a ser olhado, também. 
A devolução em parcela compensadora de nosso es- 
forço, nosso trabalho, nosso dinheiro.— Pela ajuda 
que prestamos, sem sombra de dúvida somos mere- 
cedores de maior atenção, inclusive porque no dia 
em que o contribuinte sentir o seu imposto devolvi- 
do em energia, escolas, hospitais, estradas, assistên- 
cia social, segurança, nêsse dia êle terá satisfação 
em contribuir. Êle não mais reclamará. Lucrará o 
Estado e lucraremos nós, orgulhosos abastecedores 
dos cofres do Maranhão. 

FALI MATERIAL, NOVAMENTE 

Dezenas de pretendentes ao 
alistamento eleitoral ou trans- 
ferencia de seus respectivos 
títulos estão na iminência de 
se virem frustados em seus 
desígnios pela absoluta falta 
de material eleitoral, distri- 
buído com muita parcimônia 
pelo TRE. 

Como é natural; nos últimos 
dias fixados pelo calendário 
eleitoral foi grande o afluxo 
de interessados aos cartórios. 

Preparadas as petições, fal- 

Prefeito Viajo 

A fim de tomar providências 
necessárias ao desenvolvimento 
de obras municipais em cons- 
trução ou projetadas, seguiu on- 
tem para São Luis o prefeito 
Renato Moreira que na capital 
manterá entrevistas com altos 
próceres da administração es- 
tadual. 

Miss Brasil em 2o 

No concurso Miss Universo, 
êste ano levado a efeito em 
Porto Rico, a brasileira Rejane 
Vieira, Rio Grande do Sul con- 
seguiu a segunda classificação 
que lhe dá direito a participar 
da escolha de "Miss Mundo", 
em Londres. 

Marabá em Revista 

Ei 

taram todavia os títulos e as 
folhas de de votação, que i- 
gualmeute estão faltando em 
Porto Franco e Montes Altos. 

Segundo previsão do servi- 
ço de alistamento, o municí- 
pio de Imperatriz contará no 
nróximo pieito com ura elei- 
torado superior a 20 mil pes- 
soas. Nos últimos dias, a mé- 
dia de despachos de alista- 
mento e transferencias é de 
300 processos em ambas as 
zonas eleitorais. 

Jornalista 

acidentado 

Quando viajava em busca de 
tratamento médico, o jornalista 
maranhense Merval Melo, dos 
Diários Associados, foi vitima 
de acidente automobilístico, pró- 
ximo à cidade da Aparecida do" 
Norte (SP). Felizmente, Merval 
sofreu apenas escoriações dos 
membros inferiores enquanto 
sua esposa recebeu cortes no 
rosto, sem graves riscos, entre- 
tanto. 

Pelo ato. n0 96, o Presidente 
Garrastazu Mediei colocou em 
recesso a Câmara Municipal de 
Vereadores de Marabá, cujo 
comportamento de sistemática 
oposição ao Prefeito ElmanO, ne- 
cessitava de uma medida repa- 
radora. A medida foi sugerida 
pelo Prefeito demissionário El- 
mano Melo, em expediente ao 
Ministro da Justiça. 

O ato teve profunda repercus- 
são e foi uma espé ie de ducha 
fria no entusiasmo da maioria 
dos edis que chegaram negar cré- 
dito até para o pagamento dos 
preprios funcionários da Câma- 
ra. 

PASSA PELA CIDADE O 

MINISTRO MACHADO 

LEMOS 

Em viagem de inspeção pela 
TRANSAMAZONICA, passa por 
Marabá o Ministro Machado Le- 
mos, da Saúde. Na terra da 
castanha, o Ministro visitou os 
hospitais do SESP e FUNRU- 
RAL, séde da SUCAM e o CAM- 
PUS AVANÇADO da Univer- 
sidade de S. Paulo. 

S. Exa., o Ministro Machado 
Lemos já havia inspecionado os 
serviços de saúde das cidades 
de Santarém, Itaituba e Alta- 
mira. 

COVARDE AGRESSÃO 

Aos 69 de idade, João Cor- 
rêa da Rocha, jornalista, escri- 
tor, homem de negócios e pes- 
soa bastante estimada em Ma- 
rabá, vem de ser agredido, de 
maneira injusta e covarde, so- 
frendo escoriações e um feri- 
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mento na cabeça produzido por 
fortfe cacetada. 

O agressor, homem novo e 
forte, foi o Sr. Valdomiro Men- 
des Sanches, vereador, que no 
momento da agressão estava 
bastante alcoolizado. 

Os motivos da agressão não 
foram identificados. Alguns jul- 
gakn tratar-se de uma represá- 
lia pela atitude corajosa da ve- 
lho jornalista em favor do ex- 
Prefeito Elmano Melo combati- 
po ferozmente pela maioria da 
Câmara, campanha da qual fa- 
zia parte o agressor Outros 
admitem tratar-se de ciúmes da 
ex-esposa, pois o fato ocorreu 
no momento em que o velho 
Rocha palestrava com D. Rosa 
Matne, já desquitada de Valdo- 
miro. 

Apesar de prêso em flagran- 
te. o vereador agressor foi li- 
berado por solicitação do depu- 
tado Osvaldo Mutran. 

O acontecimento causou pro- 
funda revolta no seio da popu- 
lação marabaense que acudiu 
ime .latamente à casa do agre- 
diao, prestando-lhe toda solida- 
riedade. 

O. Juiz de Direito, Dr. Eroni- 
des Sousa Primo teve de man- 
dar recolher o vereador Alberto 
Moussallem que desacatou a sua 
autoridade com palavras injuri- 
osas, nb momento em que pres- 
tava solidariedade ao colega a- 
gressor recolhido ao xelindró. 

A Famila Rocha está contra- 
tando um causídico para acom- 
panhar o processo na Policia e, 
posteriormente, perante a Justi- 
ça Criminal. 

MDB MARCA 

CONVENÇÃO 

Com as presenças dos de- 
putados Freitas Diniz e Isaac 
Dias, respectivamente pre- 
sidente e secretário geral do 
MDB, estará reunido no pró- 
ximo dia 20, no salão da Câ- 
mara de Vereadores, o dire- 
tório municipal do MDB, em 
convenção que escolherá os 
nomes dos candidatos parti- 
dários a prefeito, vice e ve- 
readores. 

Em princípio, a convenção 
do MDB em Porto Franco es- 
tá marcada para para o dia 
18, visando o prestígio das 
escolhas de seus candidatos 
pelas presenças daqueles 
parlamentares. 

TRIBUNAL 

VOLTA JUIZ 

Confirmando o noticiário 
a respeito, o Tribunal de Jus- 
tiça do Maranhão em sessão de 
1 do corrente decidiu tornar 
sem efeito a remoção do Dr.Má- 
rio Ferraz de Porto Franco pa- 
ra D. Pedro. A comunicação foi 
feita oficialmente pelo Desem- 
bargador Presidente do Tribu- 
nal Regional Eleitoral ao juiz da 
65a. zona eleitoral de Impera- 
triz, Dr. José Delfino Sipaúba 
— Acrecenta o fonograma que 
o juiz de Porto Franco "retor- 
nará ainda esta semana à co- 
marca". 

Romaria no INPS: 

Moradores nas proximida- 
des do prédio onde funciona a 
ágência do INPS nesta cidade 
chamaram a atenção da repor- 
tagem para as filas que estão 
sendo feitas à porta daquela 
repartição, no decorrer da noi- 
te, por pessoas interessadas na 
aquisição de Carteira Profissi- 
onal. Segundo os informantes, 
às 21 horas jà existe gente na 
fila, inclusive senhoras que che- 
gara a levar travesseiros e até 
rádios e radiolas que ajudam 
amenizar a longa espera da fis- 

chas distribuidas no dia imedi- 
ato, em número de 20, apenas 
Como sempre ocorre nesses a- 

glomerados humanos, existe 
sempre o lado pitoresco pue con- 
siste, frente ao INPS, na con- 
tagem dos pretendentes às fi- 
chas. 

Quando chega o vigésimo 
candidato, um grito ecôa pela 
rua "INTEIROUUUUU!" E dai 

para frente, quem quiser adqui- 
rir lugar tem que apelar para 

o bolso, pois já foi constatado 
que elementos tomam lugar na 
fila únicamentg com o propósi- 
to de vende-lo. aproveitando o 

produto da venda nas libações 
noturnas. 

ATENÇÃO CANDIDATOS 

Embora não dentro ainda do prazo a que 
se refere a lei eleitoral no que respeita à 
propaganda eleitoral através da imprensa fa- 
lada e escrita, O PROGRESSO coloca à dis- 
posição dos senhores candidatos a Prefeito de 
Impesatriz, a partir desta data, meia (1/2) co- 
luna de página para cada um, gratúitamente, 
para as notícias e comentários que julgarem 
úteis aos seus propósitos de candidatos. 

A Redação dessa matéria, assim como a 
responsabilidade pelos conceitos emitidos, se- 
rão de responsabilidade única do signatá^ 
da mesma. 

Êste semanário não abre mão de seu direito 
de recusar a divulgação de matéria que julgar 
injuriosa ou atentatória ã ética. 

"O PROGRESSO" 
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ESIACIOKAMENTO PERIGOSO 

Mais de um acidente de 
trânsito já foi anotado frente 
ao Cine-Marabá em ocasiões 
coincidentes com o término 
de sessão ou de apresentação 
de artistas de rádio que aqui 
chegam contratados pela casa 
de espetáculos.— Nessas oca- 
siões, filas duplas de carro 
são feitas às portas do Mara- 
bá, enquanto uma outra fila, 
em sentido contrário, fica do 
outro lado da Avenida que 
assim se torna bastante es- 
treita e dificulta o escoamen- 
to de veículos que percorrem 
a via pública em ambos os 
sentidos, quase sempre em 
velocidade não moderado. 
Com a precipitação dos pe- 
destres que procuram atra- 
vessar a rua e com a visão 
dos motoristas impedida pelas 
filas de carros parados o lo- 
cal torna-se propício a atro- 
pelamentos ou freadas brus- 
cas e conseqüente choque 

com o' carro que vem na re- 
taguarda daquele que pára 
repentinamente. — Os exem- 
plos estão na lembrança de 
todos. Casos fatais já foram 
registrados. 

Cabe, portanto, à autorida- 
de do Trânsito no município 
ou coibir as filas duplas ou 
postar guardas naquele tre- 
cho, especialmente aos domin- 
gos quando mais intenso é o 
movimento. 

Ainda cora referência àque- 
le ponto, registramos a quei- 
xa do proprietário do Cine- 
Marabá com referência a ani- 
mais que, segundo êle, estão 
fazendo da calçada do esta- 
belecimento verdadeira estre- 
baria, inclusive nas horas de 
movimento das bilheterias. 
Essa parte está afeta à fisca- 
lização municipal à qual com- 
pete mandar retirar ou pren- 
der o gado que fica solto na 
Avenida. 

REPRESENTANTE 

Mold-Motores para barcas — Bombas de 
todos os tipos — Máquinas para ração — 

Moto-Serras "Homelite" 

Converse com o Ney Milhomem 

Rua Simplicio Moreira, 1740 — Fone: 341 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

COZINHEIRA 

Precisa-se de uma, com 

boa pratica. Tratar com 

D Vicencia Vieira na Ti- 
pografia Violeta. 

Y 
INSTALAÇÕES GERAL 

RESIDENCIAL - COMERCIAL - INDUSTRIAL 
Rua Maranhão. 566 — Imperatriz 

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 PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 
Rai o X — Oxigênio — Banco de sangue — 

LBüRATClRIÜ DE ANALISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Dr. Sebastião Saldanha 
Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Qinecológia—Traumatologia-Ortopedia — Der- 
matologia-Pediatria—Clínica Geral—Doenças dus olhos e receituario de oculos. 

Dr. Sebastião Saldanha Iraiamenlo medico e cirurgia de urelra-prostala e Bexiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

ri)[f[i«in DEinTRiz 

LEI MUNICIPAL 
Ns 14/72 

— O Prefeito Municipal de 
Imperatriz, Estado do Mara- 
nhão, cidadão Renato Cortez 
Moreira, faz saber a todos se- 
us habitantes qu? a Câmara 
de Vereadores deste Municí- 
pio, aprovou e eu faço publi- 
car a presente Lei. 

Art. Io) — Fica DOADO a 
Paróquia de Spnta Tereza 
D^vila, desta cidade, um ter- 
reno com duzentos (200) me- 
tros de frente por trezentos 
(300) ditos lateraip, com fun- 
dos de igual de tamanho, à 
margem direita da rodovia 
Imperatriz—Coquelândía. 

Art. 25)— Tem a finalidade 
especial a presente doação 
para ser construído pela Pa- 
róquia de Santa Tereza D'Á- 
vila, para residências e am- 
bulatório para tratamento das 
pessoas que sofram de Lepra. 

Art. 39)— Revogam-se as 
disposições em contrário, es- 
ta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Públique-se e Cumpra-se. 

IlíEIRA iNICimi DE IMPEIUIRIZ 

LEI MUNICPAL 
N. 15/72 

— O Prefeito Municipal de 
Imperatriz, Estado do Mara- 
nhão, cidadão Renato Cortez 
Moreira, faz saber a todos se- 
us habitantes que a Câmara 
de Vereadores deste Municí- 
pio. aprovou e eu faço Públi- 
car a presente Lei. 

Art. 1°}—Fica DOADO ao 
Ministério do Exército uma 
área de terras de quinhentos 
(500) metros em quadras com, 
os seguintes limites: pelo la- 
do direito com a doação de 
que trata a Lei n^ 25/71, de 
28 de dezembro de 1.971, pelo 
lado esquerdo com a rua Per- 
nambuco, frente para à Ave- 
nida Bernardo Sayão e fundos 
com terrenos devolutos do 
Município. 
Art. 2^- Apresente doação será 
para ampliação da construção 
do QUARTEL que o Ministé- 
ri«» do Exército está constru- 
indo nesta cidade. 

Art. 35)— Revogam-se as 
disposições em contrário, es- 
ta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 

Públíque-se e Cumpra-se. 
Gabinete de Prefeito Muni- 

pal de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, em 31 de julho de 
1.S72. 
RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 

Gabinete do Prefeito Muni- 
cipal de Imperatriz, Estado 
do Maranhão, em 31 de julho 
de 1972. 
RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 
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Tanoraina de Uma Metrópole" 

FRANCISCO ROSAS 

Bastas vezes temos falado 
do desenvolvimento, educa- 
ção e hospitaleirismo de Im- 
peratriz. Tanto estaríamos le- 
vendo ao leitor uma mensa- 
gem do que é verdadeiro, 
quanto alicerçando os con- 
templativos dos nossos ideais, 
nois para o que uma metró- 
pole precisa ter, já existe de 
tudo era Imperatriz (exceção 
feita ao sistema de domicílio). 

É forçoso observar que, a 
despeito das'dificuldades da 
época e do pouco interesse 
que o povo tinha em preparar 
confortáveis habitações para 
a sua acomodação (casas mo- 
dernas, palacetes, sotes, so- 
brados, etc.), o sistema domi- 
ciliar de Imperatriz ficou, a 
critério da então situação que 
era por demais vexatória, a- 
quém do estilo de uma cidade 
elegante. E por que não dizer 
que houve muita razão para 
isso? A penetração de quan- 
tos aqui se agrupavam estava 
voltada para um só fim: A 
LAVOURA. Dai, o tempo era 
curto e insuficiente para os 
imigrantes construírem casas 
modernas, luxuosas, condeco- 
radas, ornamentadas,,.. 

Pouco se limitavam a uma 
boa acomodação. A estética 
das casas ficava exclusiva- 
mente à mercê da capacida- 
de dos leigos arquitetos aqui 
existentes. 

Entretanto, já notamos, à 
luz do que parece, que a as- 
sociação das novas ideiás do 
público afíora um ângulo que 
é bem palpitante e aigno de 
ser traçado. Sintetizamos isso, 
observando que a tendência 
de cada qual é ampliar seu 
domicílio e desfrutar, de acor- 
do com sua economia domés- 
tica, de, um estilo mais mo- 
derno. É esse, afinal, o novo 
critério adotado pelas novas 
gerações de Imperatriz, sem 
que estejam partindo para fins 
tão-sòmente egoístcos. Fala- 
mos assim, porque há uma 
meia dúzia de incrédulos e, 
de antemão, queremos nota- 
bilizar que será errônea a su- 
posição de quem desauscultar 
nossa opinião. Há lucidez e 
capacidade sobre o assunto. 

Exatamente na hora «H», 

chega, para determinar posi- 
tivamente o que todos alme- 
jam, uma idéia iniludível de 
uma célula de jovens que 
mesmo antes de qualquer pro- 
dução, já começa a ganhar 
iniciativa do público e gira 
expectativa às aspíraçâes dos 
habitantes de Imperatriz. 

Sob a técnica de Antonio 
Edson, topógrafo e desenhis- 
ta; Guido de S. Nogueira To- 
pógrafo; Lourival P. Nasci- 
mento, Desenhista; Eliude Nu- 
nes Mendes, desenhista; esta- 
rá funcionando, em breve, um 
"ESCRITÓRIO MODÊLO", pa- 
ra os serviços de administra- 
ção e urbanização, a fim de 
que ofereçam boas acomoda- 
ções aos visitantes e c< nsti- 
tuam atrações turísticas na 
rainha do Tocantins 

O corpo técnico do "ESCRI- 
TÓRIO MODÊLO" está ofici- 
osamente habilitado para con- 
feccionar projetos prediais, 
plantas moderuas, artes grá- 
ficas e demarcações de terra. 

Consta-nos que os respon- 
sáveis pelo "MODÊLO" enca- 
minharam, através do verea- 
dor Francisco Freitas (para 
uma excelente apreciação da 
Administração Municipal) um 
plano do que pretendem ob- 
jetivar para ampliar nosso 
conforto habitacional. Oxalá 
que o plano seja aprovado. 

Os imperatrizenses, ser-nos- 
ia indispensável que evitás- 
semos a auto-sugestão nega- 
tiva e procurássemos estimu- 
lar os dirigentes do "ESCRI- 
TÓRIO MODÊLO" que, co- 
bras como são e ultra-cons- 
cientes de suas tarefas, pre- 
tendera combater o marasmo 
ARQUITETÔNICO em Impe- 
ratriz. 

Cremos que com esse en- 
tusiasmo e certamente pelo 
muito que hão de fazer, os 
instaladores do "MODÊLO", 
interessados mais do que pos- 
samos imaginar, estão con- 
victos de que, como bem já 
o fazem, conquistarão a com- 
preensão popular e sejam e- 
liminados os estugonismos 
que eximem o que de belo fal- 
ta para a metrópole mara- 
nhense. 

O V I L Óleos_ Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

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

C G.C. 06 - 746 - 245 — Insc. Est. 142053,006 

UNIVERSIDADE DE IMPERATRIZ 

Manoel Gomes 

Tudo indica que Imperatriz, 
num futuro bem próximo terá 
a sua universidade, que sem 
dúvida alguma, será a maior 
conquista daquele povo, que 
tem sêae de se culivar para 
se desenvolver. 

O saudoso Presidente John 
Kennedy, assim se expressou 
em uma Universidade Ameri- 
cana, em 10 de julhò de 1363! 
"Poucos são os bens terrenos 
mais belo que uma Universi- 
dade" Escreveu John Mase- 
fiell em seu tributo âs Uni- 
versidades inglesas, as suas 
palavras aplicam-se, igual- 
mente, às daqui Não se refi- 
ra a espinais e torres, a cam- 
pos verdes e muros cobertos 
de hera admirável e explên- 
dida das universidades dizia 
porque eram "o lugar onde 
aqueles que odeiam a igno- 
rância podem lutar para ad- 
querirem o conhecimento, on- 

de os que percebem a verdade 
podem lutar para que outros 
a vejam. 

"Escolhi, portanto, esta o- 
casião e èste lugar para dis- 
correr sobre um tema no qual, 
muito freqüentemente, sobeija 
a ignorância e raramente se 
percebe a verdaae, se bem 
que seja o mais importante 
tema da terra: a paz mundial". 

Como se vê, nada mais im- 
portante para uma cidade e 
para um povo, do que uma 
Universidade, porque é na 
Universidade que se prepara 
homens para as letras, para 
as ciências para as artes, pa- 
ra o exercício de funções pú- 
blicas e de mandatos popu- 
lares. 

Congratulo-me com os meus 
Patrícios de Imperatriz, pela 
féliz idcia de estár lutando 
pela instituição de uma Uni- 
versidade. 
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CNEC VIRA A 

PORTO FRANCO 

Está cogitada para dentro 
em breve a estada na cidade 
de Porto Franco do Dr. José 
de Ribamar Seguins, adminis- 
trador estadual da Campanha 
Nacional de Escolas da Comu- 
nidade, que será acompanhar 
o juiz e jornalista Almada Li- 
ma, conselheiro da mesma en- 
tidade. Referidas autoridades 
tratarão na vizinha cidade da 

situação da Escola Normal Gi- 
nasial, em crise desde o a- 

fastamento de seu diretor Dr. 
Mário Ferraz. A CNEC aguar- 
dava há dias a indicação pelo 
bispo de Carolina do nome de 

um sacerdote que exerceria 
a direção da Escola. 

HRMRZEM 

i!.(«i 
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TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS ^ 

Sucesso em QuaL ■ 

quer Lugar 
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Em Brabeza, já fomos 

JUREDO 

Dizem que rir da desgraça dos outros é peca- 
do. Mas lendo um número atrasado da revista de mi- 
nha predileção foi que eu quase gritei Eureka! Achei 
uma cidade que no noticiário nacional conseguiu le- 
var a palma sobre Imperatriz no campo do bang-bang. 

Sem bairrismo nenhum, o que nós temos mesmo 
por aí é muito má fama, nascida dos tempos em que 
elementos da própria guarnição policial, acumplicia- 
dos com bandidos vindos sabe o diabo de onde, eram 
apontados como matadores de incautos exibidores de 
dinheiro nas bancas de jogo e inferninhos que proli- 
feravam por aqui. E a má fama foi criando asas e 
correndo Brasil. O motorista que como o caçador e 
o pescador sempre exagera os feitos encarregou-ne 
de espalhar pela BB afora que por aqui "matavam 
um e deixavam o outro amarrado para o dia seguinte". 

Com um policiamento mais atuante e vigiado, 
alguns delegados durões e juiz exportando gente a 
granél para Pedrinhas, a coisa melhorou. Os crimes 
hoje registrados nos municípios não ultrapassam em 
média aqueles cometidos em lugares bem menores 
ou mais bem policiados. Arenas o exagero dos boa- 
tos continua. A própria imprensa da Capital da terra 
se esquece das manchetes sangrentas que diària- 
mente estampa para dar uma ênfase tôda negativa, 
às vêzes, as ocorrências policiais de Imperatriz. 

Mas, voltando à revista, achamos uma cidade 
que nos supera agora na fama: a pequenina cidade 
de Mutum, no Vôle do Rio Doce, nas Minas Gerais, 
com um terço da população imperatrizense. Diz a 
notícia lida que só crimes políticos são registrados 
mais de 30 em Mutum nos últimos 20 anos, E que 
naquele município, ao invés de habitantes existem 
hoje 29 mil sobreviventes. R para coroar, diz que a 
cadeia da pacífica cidade mineira contava recente- 
mente com 24 presos dos quais apenas um ainda não 
devia uma alma a Deus, excluída a própria. 23 ho- 
micidas entre 24 detentos. 

Finalmente, pois, a coroa agora tem outro dono. 
E que fique por lá ou mais longe, para o sossêgo e 
c bom nome da gente que perto dos mutuenses não 
oassamos de uns fritadores de bolinhos em gordura fria. 

i 
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ANO III 

S O C l A 

PENSAMENTO DO DIA: 
"Não está a felicidade em viver mui- 
to, mas em viver bem*'. 

(P. VIEIRA") 

☆ 
Viajando para São Domingos a Sra. 

Maria Rodrigues genitora do nosso 
confrade TOINHO RODRIGUES. 

Dona Maria foi a te^ra do FEIO 
rever parentes amigos e manos. 

Aniversarlou ontem o Sr Raul Be- 
zerra Arruda, funcionário do Banco 
do Brasil. 

O sr. Arruda recepcionou seus co- 
legas e parentes em sua residência^ 

☆ 
Soprou três velinhas na semana 

que passou o principiezinho José de 
Jesus Batalha Jr. também naquela 
data trocou de idade o Sr. Batalha 
(pai) nossos parabéns. 

☆ 
Retornou da capital Marajoí. t a 

sra. Diva Moreira Milhomem e seus 
filhos Célia, Rita e Marcelo. 

Naquela capital a sra. Diva e seus 
filhos em tratamento de Saúde. 

☆ 
O Lar do Sr. Emiliano de Melo A- 

zevedo foi enriquecido cora a chega- 
da do primogênito Edson Azevedo 
sobrinho numa justa homenagem ao 
seu tio. 

Espera-se pra tarde de hoje as co- 
memorações da chegada. 

j}- 
Acompanhado de sua esposa en- 

contra-se em nosso cidade o prín- 
cipe Marcilio Cortez em goso de fé- 
rias, êle que é alto funcionário da 
SUDAM em Belém do Pará. 

# 
Viajando hoje para Belo Borizonte 

o Dr. Guiomar Cortez, devendo re- 
tornar neotes próximos dias em 
companhia de sua esposa Perdendo 
assim seus amigos um bom compa- 
nheiro de festa. 

☆ 
A Cidade teve o prazer de hospe- 

dar a Sra. ROSA SANTOS mãe do 
nosso amigo Roberto, ela que é exi- 
mia mestra de música, inclusive gran- 
de número de senhoras e senhorltas 
de nossa cidade, estiveram receben- 
do aulas de música; na residência do 
casal Roberto—Terezinha. 

☆ 
Em goso de férias o casal Liesses 

e Nazaré, êle foi por muito anos ge- 
rente da A Pernambucana. 

☆ 
Aprovada com brilhantismo na u- 

nlversidade federal de Brasília a 
prinCesa Rosimar Gomes Rocha fi- 
lha do casal Lazaro (Narciza) Rocha. 

Os nossos Parabéns 

☆ 
Conformê comunicado oficial de- 

vemos hospedar em breves dias em 
nossa cidade o poeta e jornalista Ca- 
rolinense Alfredo Maranhão, segundo 

LAMARTINE 

lr'ormação de um dos elementos 
mais destacado naquela cidade. 

☆ 
Viajou pra capital Gonçalvina o 

Dr. Celso Simões Sousa. Dr. Celso 
se fez [acompanhar de sua esposa 
Sra. Maria Barbara, aquela capital 
o casal tentará esfriar as CUCAS... 

VIOLETA VIEIRA 
Dia 2, esteve aniversariando a jo- 

vem Violeta Valadares Vieira esti- 
mada filha do casal José (Vlcencia) 
Matos Vieira. Parabéns. Violeta. 

☆ 
Estará seguindo para Belém na 

próxima segunda-feira, despedindo- 
se do nosso meio jornalístico o con- 
frade, Toinho Rodrigues que preten- 
dente disputar uma vaga na Univer- 
sidade Federal do Pará. 

Toinho na capital Marajoara será 
nosso correspondente. 

Aniversárlou ontem a sra. AUre- 
nivia Arruda. 

A sra. Aurenivia é esposa do nos- 
so amigo 'Arruda' e pessa de desta- 
que em nossa sociedade. 

Ao casal nossos Parabéns. 
☆ 

Da terra natal, retornou a nossa 
cidade o casal Neudson/Elza Claudi- 
no, proprietário da indústria NOBRE- 
ARMAÇÕES, de vitrôs e armações 
de ferro 

Neudson viajava em busca de tra- 
tumento médico. 

Voltam ao colégio, resoectivamen- 
te em São Luís e Porto Nacional, os 
irmãos Sandra Maria e Sérgio An- 
tônio Macedo. 

CONSELHO RECONHECE ESCOLA 

O Conselho Estadual ae E- 
ducação em reunião recente 
reconheceu oficialmente a Es- 
cola Normal Pedagógica de 
Imperatriz, mantidos pela 
Fundação Mal. Eurico Gaspar 
Dutra. Comunicado nesse sen- 
tido foi recebido pelo diretor 
da Escola. 

SUPERVISORA DARÁ POSSE 
Da professora Aleníce Miranda Vi- 

ana, Supervisora do Ensino primário 
na região recebemos com pedido de 
divulgação, o fonograma que recebeu: 

"Portaria n9 1915 delegou poderes 
vossa excelência empossar profêsso- 
res nomeados municípios Imperatriz, 
Estreito, João Lisboa e Porto Franco. 
Exigir diplomas normalista registra- 
do carteira identidade atestado de 
saúde dado por autoridade médica 
estadual, declaração de bens decla- 
ção que não acumula cargo público 
e título eleitor. Deveis encaminhero- 
ficio do GE onde vai servir a profes- 
sora e tarnbém ao DEP comunican- 
do que deu posse aquela professora. 
Consulte havendo dúvidas, têrmo 
posse em quatro vias deve ser re- 
metido SAG todos sem data e sem 
número juntando atestado declaração. 
Cândido José Martins Oliveira Dire- 
tor SAG." 

Até logo leitores 

Toinho Rodrigues 

Justos são os motivos que supe- 
ram as minhas possibilidades de con- 
tinuar com a satisfação que sempre 
tive, de defrontar-me com meus lei- 
tores como acontecia quase todos os 
domingos. Lamentavelmente chegou 
a hora de dizer-lhes, não um adeus, 
simplesmente até logo ao desinte- 
grar-me do quadro de colaboradores 
de "O Progresso", Um até logo que 
não se origina de divergências entre 
mim meus companheiros e a direção 
deste jornal ou de ameaças (que nun- 
ca aconteceram) partidas de qualquer 
ponto. 

Aproveitando o ensejo, de modo 
especial, quero dirigir as minhas pa- 
lavras de gratidão aos abnegados 
homens de imprensa, de nossa terra, 
nas pessoas de José Matos Vieira e 
Jurivé de Macêdo, por jamais me 
negaram o direito de dizer e exter- 
nar, ao público, o meu ponto de vista 
através deste tão bonito e bem ela- 
borado orgão de comunicação das 
massas na defesa dos povos, que é 
a imprensa escrita representada em 
nosso melo pelo "O Progresso"'. 

Agradecer, ainda a todos aqueles 
que, mesmo não sendo merecedor, 
lançaram-me palavra e referencias 
elogiosas, considerando-as de carac- 
teres estimuloscs. Aos que sempre 
souberam honrar-me com pres- 
tigiosas atenções entendendo as 
minhas ideis, que nunca foram de 
ferir a sensibilidade de outrem, sa- 
bendo portar-me calado diante das 
críticas construtivas e, até mesmo, 
destrutivas. As minhas desculpas, 
per não ter o comportamento de 
manter-me calado perante a prepo- 
tência que se levanta contra as ati- 
tudes da verdade. 

Agora, que se fecham, para mim, 
as costinas dos bastidores do nosso 
jornal, só me resta dizer: até logo, 
leitores, muito obrigado. 

BANCO 00 ESTADO 00 MARANHÃO S/A. 

Agência Ímperatriz-Ma. 

AVISO 

O Banco do Estado do Ma- 
ranhão S/A., avisa ao público 
que a partir de amanhã, se- 
gunda-feira (dia 07.08.72), os 
recebimentos de água e luz 
far-se-ão no período da tarde, 
obedecendo o horário das 14 
às 16 horas. Tal medida ado- 
tada pela Administração do 
Banco visa unicamente ofe- 
recer um melhor atendimento 
ao público evitando as filas 
• •rã existentes. 

Ímperatriz-Ma, 06 de agosto 
de 1972. 

Antonio Carlos Rodrigues 
Gerente 

Edvaldo Antônio Santos 
Subgerente 

Fisco Cercará 

Município 

Em recente entrevista con- 
cedida a O Imparcial, de São 
Luís, p Sr. Milton de Jesus 
Araújo, refutando declara- 
ções anteriormente feitas ao 
mesmo jornal por usineiros 
locais afirma que tôdas aque- 
las medidas que mereceram 
reclamação estão sendo feitas 
em estrita obediência às de- 
terminações superiores. Diz 
inclusive que o Secretario da 
Fazenda, Dr Jaime Santana, 
tomou conhecimento das de- 
clarações dos usineiros e en- 
tendeu que a Mesa de Renda 
está agindo corretamente. 

Afirma, finalmente, que tão 
logo o Estado conclua o Posto 
Fiscal de Açailândia mandará 
colocar cancelas em pontos 
já determinados, inclusive nas 
saídas para outro município 
e no porto fluvial, tudo isso 

Outro Restaurante 

Os irmãos José Márcio Si- 
mões « Joaquim José do Car- 
mes (Juquita), juntamente o 
Sr. José Gongora (Espanhol), 
abriraram as portas, dia 2 des- 
te, da CHURRASCARIA E 
CHORARIA "TAPIOCA", no 
prédio onde funcionou o "Ca- 
necão", na Av. Getulio Var- 
gas O nôvo estabelecimento 
oferece a seus freqüentadores 
um cardápio dos mais varia- 
dos e serviços de bar. A co- 
zinha do TAPIO' :A está sob 
a direção do Mestre Gumer- 
cindo, trazido de Poços de 
Caldas pelos proprietários da 
Casa, também vindos daquela 
cidade mineira. 

O TAPIOCA promete para 
breve uma Choparia, para o 
que já estão em entendimen- 

itos com Cerpa em Belém. 

visando, naturalmente, o aper- 
feiçoamento da máquina ar- 
recadadora de impostos es- 
duais. 

COVAP ■ Materiais para Construção 

Tintas Ypiranga 

Serras Braçais e Golpeões 

Motores Estacionários, Elétricos de 2 e 3 Fases 

Bombas Hidráulicas 

Ferragens em Geral 

Materiais Elétricos 

Máquina para Ração 
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Canos Galvanizados e Plásticos 

Ferro Redondo p/ construção 

Azulejos, Cerâmica 
T ouça Sanitária 

Mateiial p/ Encanamento 
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