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E' como se diz vulgar- 
mente: Imperatriz é um ga- 
rimpo. A notícia que corre 
desta região pelo Maranhão 
e pelo Brasil a fora tem pa- 
ra cá trazido uma grande 
avalanche de pessoas em 
busca de um solo fértil pa-v 

ra o cultivo das mais diver- 
sas atividades. 

E Imperatriz não tem 
decepcionado a tantos quan- 
tos os tèm procurado. Se a 
noticia é boa, a realidade 
muito melhor. A certeza de 
que Imperatriz é uma porta 
aberta ao progresso consta- 
ta-se dia-a-dia. 

Foi, naturalmente sa- 
bendo que'aqui era assírn 
que chegou por aqui uns re- 
frescos embalados, um tal 
de "LARANJINHA" que 
vem em embalagens plásti- 
cas de formatos variados 

(um canlnho, uma laranja, 
uma ata, uma garrafinha, 
etc.). 

Quanto ao produto em 
si, nada sabemos dizer se 
tem ou não implicações 
contra a saúde de seus con- 
sumidores. Entretanto, quan- 
to à embalagem, podemos 
seguramente dizer que é um 
crime o que se vem fazen- 
do, em detrimento da saúde 
da comunidade de Impera- 
triz. 

As embalagens utiliza 
das são a juntadas pelas 
ruas geralmente por crian- 
ças e lacradas aqui mesmo, 
através de um processo rús- 
tico que facilmente se po 
de identificar a embalagem 

que já foi utilizada pela pri- 
meira vez. 

Outro crime desse LA- 

RANJINHA e produtores si- 

milares reside no seguinte 

fator: os vendedores utili- 
zam faquinhas e giletes pe- 
gajosas, sujas, imundas — 
para cortarem a ponta do 
invólucro, a fim de que pos- 
sa ser consumido o produ- 
to. 

Até então estamos na 
órbita da embalagem, o que 
seria de somenos importân- 
cia. E o produto? E a cha- 
ropada? Fica, portanto, a 
nossa denúncia inconteste à 
Secretaria de Saúde do Es- 
tado, aquela que botou a 
"FLAL" (que é gostoso e 

não faz mal) prá correr e 
aquele outro refresco que, 
como emoaiagem, xarope e 
tudo (era ou e) da mesma 
laimlia ao UaRANJINHA. 
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Sócio da Rodotáxi tem 

morte violenta 

Morte trágica teve na 

noite de ante-ontem, na 10- 
dovia Belém Brasília, o sr. 

Ernesto Luzia dos Mártires, 
sócio da empresa local 'Ro- 
dotáxi", quando dirigindo 
um dos carros de sua frota 

choco u-se violentamente 

Mini Coluna 

AVA-CANOEIROS — Dei- 
xou Goiânia rumo ao mé- 
dio Araguaia uma expedi- 
ção comandada pelo sertu- 
nista Apoema Meireles com 
o fim de atrair e pacificar 
os indios ava-canoelros ha- 
bitantes daquela região, ga- 
rimpeiros na acidentada zo 
na anrmam que uma moça 
loira vive em companhia 
desses índios até aqui refra- 

tários a civilização. 

com a parte trazeira de um 
caminhão parado à margem 
da estrada. 

Apurou-se que cerca das 
20 horas Ernesto que não 
gostava de dirigir pediu ao 
posto de táxis da Rodoviá- 
ria um de seus carros. Saiu 
sozinho. Já quando o moto- 
rista do veículo mostrava 
preocupação pela demora 
recebe já a informação do 
acidente. A violência do cho- 
que roí tamanha que toaa a 
parte dianteira do automó- 
vel dirigido por Ernesto, in- 

clusive a direção e o teto 
foram totalmente destroça- 
dos; o táxi foi chocar se 
contra o diferencial do ca 
minhão que deve ter sido 
pela vista quando se dirigia 
rumo ao sul pois há vários 
dias êsse caminhão aguarda 
va reparos no local. Não se 
sabe até onde Ernesto cne- 
gou antes do acidente que 
se deu aproximadamente a 
6 quilômetros desta cidade. 

O corpo seguiu ontem ' 
para Anápolis de onde era 
o extinto natural. 

bcUizamemo iMoturno no Aereoporto 
Informa-se que já se en- colagens noturnos se encontra 

contra na cidade o engenheiro na íase final de instalação, 

militar encarregado da monta- Ainda segundo noticias extra- 
oficiais, tão logo completados 

êsses serviços o aeroporto lo- 

cal será usado nos vôos notur- 

JURUA — Construído em 
estaleiro brasileiro, foi lan- 
çado ao mar o navio car- 
gueiro Juruá, com õ.30u ts. 
de porte bruto, que fará sua 
primeira viagem na linha 
Manaus. — Construídos no 
mesmo estaleiro serão lan 
çados em breve os navios 
"Solimões", "Tocantins" e 
"Tapajós". Cada um mede 
115,45 metros de compri- 
mento e calado de 6,50 mts. 
Comportam carga de 9.550 
metros cúbicos. 

gem de uma torre de sinaliza- 

ção no aeroporto local, en- 

quanto o serviço de balizamen- nos, inclusive na conexão das 

to de pistas para pousos e de- linhas norte-sul nordeste. 

Bancos Abrem Hoje 

Por determinação do Banco Central do 
Brasil, hoje, dia 1°, o expediente será nor- 
mal em todos os Bancos do pais. 
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As fotos dos fatos 

As fotos que ilustram esta coluna contam 
a história de uma época de Imperatriz, no iní- 
cio da década de 50. 

Era prefeito do município, o coronel Sim- 
plício Moreira que adquiriu o primeiro cami- 
nhão trazido até a cidade. Era o "Vitorino Frei- 
re", adquirido em Belém e trazido a bordo de 
um harco-motor. 
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Foto n.o 1 

A foto n. 1 mostra o 

"Vitorino Freire" prepara- 

do para uma viagem até o 

garimpo do Clementino. 

Ia-se ali por uma estrada 

carroçável também cons- 

truída pelo prefeito Simpli- 

ciano Moreira e que ia até 

as proximidades de Sitio 

Novo. 

Já a foto n. 2 apresen- 

ta o mesmo veículo quando 
transpunha a primeira pon- 

te construída sobre o ribei- 

rão Bananal na mesma ad- 
ministração municipal. 
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Foto n.o 2 
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Preço deste exemplar Cr$ 1,00 

SOJA — O Brasil é hoje 
o 3.° produtor mundial do 
feijão-soja. Os EE. UU. são 
os primeiros e a China Fo 
pular vem em 2.J lugar. 

FAB — Seis aviões turbo- 
hélice do tipo 748 Hawker 
Siddelery, de fabricação in- 
glesa, foram adquiridos pe- 
la Força Aérea Brasileira. 

LOTECA — 28 apostado- 

res acertaram no teste 159 
da Loteria Esportiva, ga 
nhando cada um deles Cr$ 
569.613,97. Um dos ganhado- 
res é do Maranhão. S. Pau- 
lo deu 9 ganhadores. 

EDITORIAL 

Voltam a circular Insistentes os informes 

de que estaríamos às portas de uma interven- 

ção na Prefeitura Municipal, pe boatos cochi- 

chados às escondidas, a tomada de posições 
contra o prefeito do município foi tomando 

vulto e num crescendo constante passou aos 

desentendimentos dentro da área partidária^e 
dentro da própria repartição, para não falar- 

mos no que circula por aí sobre atritos exis- 

tentes entre esferas administrativas do Esta- 

do e do Município. Nos últimos meses, então, 
já não se faz segredo algum da posição local, 

partidária, contra o sr. Xavier. Nem é segre- 

do que funcionários chegaram a lhe ser im- 

postos; que ele chegou a ser quase margina- 

xizauo dentro da Prefeitura, a ponto de passar 
« oojl- cuamauo ue "rei da Inglaterra" — reina 

mas não governa. 

De qualquer forma e sejam quais forem 

as razões da ARENA ou do próprio Governo do 

Estado, o fato é que essa indefinição não po- 

de perdurar porque ela se reflete danosamente 

sobre os interesses do município. Um homem 

atormentado, atribulado — êsse é o caso do sr. 

Xavier — não consegue tornar-se útil a uma 
coletividade. Ao invés de se voltar para os 

serviços de sua importante missão êle está 
preso à obrigação de defender-se, de manter-se 

no posto. Enquanto isso, a Prefeitura é um 
barco sem leme solta aos caprichos de ondas 

e marés politico-administrativas; o que não 

convém a imperauiz que afinal de contas esta 
acima dessas questiúnculas e acima delas de 
ve ser maiuiua. 

E hora, pois, de se por um fim a tudo isso. 
ou ciicumxcuu um meiu iCgai uc muuunc.x «. 

aaininxstraçao, ou laçam parar essa aguaçao, 

para que o administrador tenha a necessária 

tranqüilidade para governar; para acertar ou 

errar mas acertando oü errando livre de pres- 
sões. 

Se êle acertar, de parabéns estaremos nós 

os munícipes; se errar, conforraemo-nos com 

o velho e surrado ensinamento de que CADA 

POVO TEM O GOVERNO QUE MERECE. Nós 

o elegemos, nós o merecemos. 
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Comentando 

JURIVÊ p 
Lembram-se de que eu disse há algum tem- 

po que nos céus de Imperatriz havia algo que 
não era avião da FAB nem urubú? Pois é... 
êsse algo vem vindo. , , « 

♦ Sc A 
Comentam por aí que modificações de vul- 

to estão sendo esmeradas nestes dias na Prefei- 
tura local. Segundo a "voz da Candinha", até 
casa está sendo procurada para aluguel, de or- 
dem lá de cima, para um prazo mínimo de 2 me 
ses. _ . i 

* * * 
Mas dizem, também, que do lado de cá o 

dispositivo foi acionado. Advogado está a pos- 
tos em São Luís e o respaldo político está igual- 
mente garantido. Vitorino-MOlet seria a ala de 
apôio. 

Chegou de São Luís no sábado e foi chama- 
do de volta na segunda o prefeito Xavier. 

O projeto de orçamento municipal para 
1974, elaborado, dizem, com todo esmero por 
equipe técnica especializada de órgão federal 
que afsessora a Prefeitura, depois de muito diz- 
que-diz foi devolvido ao gabinete do prefeito a 
pedido do próprio líder da ARENA, com o 
apôio total da bancada, com o nada honroso 
título de "calhamaço de papel". E agora, José? 

*** 
Também o Código Tributário (projeto) foi 

acerbamente criticado pelos edis e parece quo 
não logrará aprovação. E com base nele é que 
estão cobrando o imposto predial, contou-nos 
uni vereador. 

"Não jogue o lixo na rua". "Povo limpo é 
povo civilizado". Mantenha limpa a sua cidade. 
"O lixo será recolhido de tantos em tantos dias 
em sua porta", etc. etc. gritado por ai em alto- 
falantes e cartazes. Em frente à redação, há 15 
dias está um montão de lixo cuidadosamente 
feito e (engordado todo dia pelo varredor da 
Praça. Entenda-se. 

!£ 
Os estudos feitos e divulgados pelo Cam- 

pus Universitário a respeito da devastação de 
nossas matas parece que ainda não surtiram 
eleito. Mas e bom que se insista na necessida- 
oa de reflorestamento, antes que seja multo tar- 
de. O fógo continua destruindo. 

J* K 
Um prestigioso líder arenista está me de- 

vendo momentosa entrevista que èle promete 
enriquecer com números e outros dados corre- 
tos. Mas não aparece. Tou na escuta, meu pre- 
zado. 

É "chato" ser torcedor de time verde-bran- h 
co no Brasileirão... Todos estão la: Palmeiras, 
Goiás, Guarani. Enquanto isso, Mengo e Moto... | 

— MAGAZINE KAKLA — 

(A BOTIQUE MODÊLO) 

VESTE AS ELEGANTES DE IMPERATRIZ 
Conlecçóes finas, períumaria, bijouterias, 

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

Imperatriz • Maranhão 

LEIA E ANUNCIE EM "O PROGRESSO" 
Assinaturas: | l \ 
Anual    Cr| 100,00 
Semestral    Cr$ 60,00 

Praça Castelo Branco, 105 

Presidente da Umbanda 

£ncontia-se nesta cidade o Professor Josias 
Santos, Presidente da Cruzada Espírita ae Umoan- 
da do Maranhão. 

O Proí. Josias, homem de uma cultura extra- 
ordinária, representa a Federação Umbandista e 
dos Cultos Aíros-Brasüeiros oo Maranhão, pre- 
sidida pelo sr. José Cupertino de Araújo. Repre- 
senta também a Confederação Nacional Espírita 
Umbandista e dos Cultos Afros-Brasilelros, presi- 
dida pelo General Mário Porto e o Conselho Na- 
cional Deliberativo da Umbanda — o CONDU — 
Secretariado pelo Deputado Atilas Nunes Filho. 

Portanto, ao Prof. José Santos, a maior auto- 
ridade, atualmente no Maranhão encontra-se no 

seio do seu grande número de adeptos tratando 
da criação de um órgão da classe umbandista. 

Imperatriz e, em particular os irmãos de Fé 
em córo saúdam o seu patrono — SARAVA! 

üs mandameatos dos Menores 

de Imperatriz _ ^ 

E dever nosso de cada dia amar a nos mes- 
mos e desprezar o próximo. 

Ser la ae Emerson Fitipaldi, Cassius Clay, 
Django, Sartana, Ron Montilla o bilhares. 

Detestar filas, ordem, silencio em lugares 
púoiícos, velhos, carros limpoo, cestos de lixo 
e calçaaas, é dever nosso. 

E dever nosso reconhecer os comissários 
de menores: sao indivíduos que tém entrada 
irança nas diversões. 

Dono de bar que nos recusar bebidas terá 
as portas apedrejadas, as paredes sujas de m..., 
os iregueses fugirão açoitados por palavrões 
lindos ... 

É dever nosso ser atencioso com o Detran, 
dirigir sem carteira, dar banho de lama em pe- 
lo menos 3 pessoas, derrubar um poste por se- 
mana e atropelar um pecador por més. 

Aquele que não quebra copos no Tocantins 
e no Juçara, não ó menor, é quadradão. 

E dever nosso só entrar em cinemas lota- 
dos, onde podemos desenvolver melhor nossas 
taras: atirar pontas de cigarros nos espectado- 
res, colar chicletes na b... das mulheres, bater 
cm pivetes desacompanhados, arrancar o Com- 
pensado das cadeiras, descansar os pés ccnfor 
tavelmente nas costas dos vl/lnhos, limpar o 
chuller dos dedos, beliscar nas pernas das se- 
nhoras que pedem passagem, conversar em voz 
alta — para não atrapalhar o vizmho, — as úl- 
timas fofocas do colégio. 

Menor não pode ser espancado e nossas 
broncas devem ser perdoadas e remetidas as 
contas para nossos pais. 

Aquele que pensar me riso fazer justiça é 
nosso inimigo e como tal deve ser odiado. 

Adoramos óriguinhas como as do Vietnã; 
brigas como as do Oriente Médio e guerras co- 
mo as do Findaré, nos velhos tempos. 

Devemos adorar o pó oa Belem Brasília e 
odiar eset asfalto, pois o mesmo só trara pro- 
gresso, justiça e ordem em nossa cidade. 

ÍNDIOS E FAZENDEI- 

ROS EM GUERRA 

No Mato Grosso, índios Xavantes e fazen- 
deiros ameaçam luta armada entre si por ques- 
tões de terras. E' que os fazendeiros não con- 
cordam com a demarcação da área destinada 
pelo Governo a um Parque Indígena. Consta 
que já houve mortes de lado a lado e tanto a Se- • 
gurança de Mato Grosso, como membros do Mi- 
nistério do Interior estão empenhados em ga- 
rantir a demarcação sem o risco de luta. En- 
quanto isso dois caciques xavantes estiveram . 
em Brasília para melhorar seu arsenal de guer- 
ra com pedidos de espingardas e munições. 

Ceará exporta chuvas 

Por incrível que pareça o avião "fazedor de 
chuvas" do Estado do Ceará foi enviado devida- 
mente equipado para zona do território baia- 
no que está sendo castigada por prolongada 
estiagem. O avião cearense é dotado de sofisti- 
cado aparelhamento para bombardear nuvens, 

• fazendo oom que elas se precipitem em forma 
de chuva sobre a terra. 

Heliografando 

l 

Humana e digna á atitude do pro- 
motor José Maria Rodrigues denunci- 
ando, de público, a violência da poli- 
cia local contra o motorista Antonlo 
Amancio de Sousa, Ha anos que fa- 
tos com este se repetem, numa rotina 
que negiameate se transforma em há 
bito. Já era tempo^ pois, de se fazer 
ouvir uma voz altiva e corajosa paia 
o prevalecimento de alguns direitos 
que a Constitiução Brasileira assegura 
a todos, mesmo àqueles que passam 
a depender da açao saneaacra ou pu- 
nitiva da Justiça. 

A "via crúcis" do motorista r.ào 
foi a primeira e nem a única da nos- 
sa iiistóna diária. E, talvez, não venna 
a ser a última, a não ser que o libelo 
do dr. promotor encontre merecida 
guarida nos altos escalões do governo 
maranhense. São públicos e notórios, 
silenciosamente comentados nas bocas 
temerosas do povo, os desmandos c 
arbitrariedades dos que tém, por obri- 
gação, o dever precípuo do resguardo 
a Lei e que se transformam em carras- 
cos, impondo pela condenável via das 
sevicias e torturas físicas a cidadãos 
que, afanosamente, colaooram no pro- 
cesso desenvolvimentista da cidade e 
da região. 

bempre advogarei que a Delega- 
cia de Policia é unia repartição públi- 
ca como outra qualquer. Sua finalida- 
de principal tem o caráter preventivo 
à prática de crimes e contravenções 
penais, e nunca o da função arrecada- 
dor a. Todavia, o que se observa amiu- 
de é o pavor de quem a tem de re- 
correr por uma necessidade qualquer, 
porque ali tudo se encontra menos a 
consecução de um direito ou proteção 
a um justo reclamo. 

Posso advinhar, por experiência 
própria, os percalços do Delegado de 
Imperatriz no caminho da função. 
Sendo civil é quase impossível a uma 
autoridade policial receber obediência 
de subordinados militares. E' uma ve- 
lha, tradicional e negativa conceitua- 
çào separatista entre duas classes que, 
se unidas, muito poderiam contribuir 
para a Paz, a Ordem e o Progresso de 
todo um povo, de toda uma nação. 

Nos países altamente desenvolvi- 
dos esta espécie de atavismo não en- 
contra receptividade. Tome-se por 
exemplo a polícia da Inglaterra, onde 
os guardas portam apenas cassetetes 
e, assim mesmo, estão proibidos de 
seu uso a não ser em casos excepcio- 
nais. São homens corteses, admitidos 
por meio de seleção, de aceitavcl ní- 
vel educacional e, o que é mais im- 
portante, conscios da sua condição de 
funcionários públicos pagos pelo po- 
vo através das taxas, dos impostos, 

" dos tributos recolhidos pelo Gover- 
no de Sua Majestade. Não seria novi- 
dade lembrar aos nossos policiais que 
tmabém aqui no Brasil, seja na grande 
São Paulo ou na humild elmperatriz, 
a polícia é paga pelo povo, somente 
que este nada aproveit aa nãc ser bor- 
rachadas ou temporadas em cárceres 
indignos da condição humana. 

O caso do motorista, denunciado 
pelo promotor, é mais um lamentável 
capítulo para a história da civilização 
de Impeiatnz. Outros poderão ainda 
ser escritos, assim como outros já o 
foram e ficaram no esquecimento da 
poeira do tempo que tudo cega, atô 
mesmo violações do divino direito de 
viver. Desta vez, felizmente, se levan- 
tou a voz corajosa de um homem 
consciente de seus dever es de defen- 
sor da Sociedade. 

Ao libelo do dr. promotor de Im- 
peratriz, o meu integral apôio. Àu ci- 
dadão José Maria Rodrigues, a minha 
admiração e o meu respeito. Às autori- 
dades do Estado, a esperança do ho- 
mem do povo, aqui representado por 
um despretensioso escriba. À polícia 
local, a certeza da sabedoria popular 
quando afirma que A VIOLÊNCIA 
GERA A VIOLÊNCIA . , . 
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Baèta 

R. FIQÜENSE 
Folhas dispersas, caídas pelo vento 
soprante como o ímpeto mortal das quimeras 
chegam-me com valor dizente 
nas páginas do estip 
e procuram-me buscar 
.no berço amargo do destino, 
'para tirar-me das sombras 
que envolvem no torvelinho 
os pedaços que sobram 
de mini ia alma. 
Basta!.,. 
a coragem chegou primeiro 
nas asas do tempo 
dizendo que não me deixa, 
dizendo que não me larga, 
dizendo que fica perto de mim. 
Basua... 
a felicidade bateu à minha porta 
com a força do vento, 
dizendo que me quer bem, 
dizendo que me deseja,} 
dizendo que me protege. 
Basta!... Basta!... 
não preciso mais de ninguém, 
só da coragem e da felicidade... 

no Porto 

Duas famílias compos- 

tas por gente bastante po- 

bre voltaram, dia 26, do 

porto fluvial da cidade por- 

que não dispunham de di- 
nheiro suficiente ao paga 
mento de passagens do bar- 
co de travessia, a Cr$ 3,0U 

por pessoa. A revelação é 
de um leitor que se mostra 
indignado com o que de- 
nomina monopólio do por- 

to local por uma organiza- 

ção que se diz credenciada 

e que talvez porisso mesmo 
entende de dar às passa- 

gens o preço que bem en- 
tende sem qualquer inter- 

popular. 

Leia O Progresso 

Com invulgar brilhan- 
tismo, o sr. Diretor Regional 
dr. Hailton Rosado, deu por 
encerrado o II Seminário de 
Gerentes das Agências, sole- 
mente instalado na cidade 
de Araguaina, Estado de 
Goiás, no dia 21 do mês flu- 
ente. 

Aquêle Diretor Regional 
do Pará, que se fez acompa- 
nhar de seus auxiliares di- 
r e t o r, Adjunto Executivo, 
Secretária, Gerente do Pes- 
soal, Gerente Financeiro, Ge 
^ente de Operações Telegrá- 
ficas. Gerente de Operações 
Postais, Inspetor Regional e 
Fotógrafo, em uma das sa- 
las do Colégio Santa Cruz, 
considerou-se enfaticamente 
instalado o II Seminário de 
Gerentes de Agências juiis- 
dicionais à Diretoria Regio- 
nal (^o Pará, localizadas à 
Zona de influência da Rodo 
via Transamazónica. 

Compareceram para o 
conclave, 20 agentes das se- 
guintes localidades:' Ara - 

guaina (sede do Seminá- 
rio), Marabá, Altamira, Con- 
ceição do Araguaia, S. João 
do Araguaia, Jacundá, Por- 
to Franco, Araguatins, Ita- 
guatins, Estreito, Impera- 
triz, Colinas de Goiás, Mon- 
tes Altos, Babaçulândia, Ca- 
rolina, Itupiranga, Tucurui, 
Tocantinópolis e Paragomi- 
nas. Deixaram »de compa- 
recer, Nazaré, Xambioá, P. 
Afonso e Guaraí. 

O objetivo precípuo da- 
quele Seminário, foi diíun- 
cur, aos gerentes postais, as 
novas normas ora implan- 
tadas pela direção geral da 
ECT, as quais foram cria- 
das a fim de proporcionar 
um serviço eficiente aos 
seus clientes. 

Cada Gerente discorreu 
a cerca de sua área, numa 
autêntica demonstração de 
bem servir à Empresa. 

Os temas despertaram 
grande interesse aos Geren- 
tes de Agências, posto que 

foram delineados minucio- 
samente no intuito de cien- 
tificá-los no que concerne 
aos novos regulamentos ora 
em vigor na ECT. 

O encerramento reves- 
tiu-se de maneira extraor- 
dinária, ocasião em que foi 
eleita a Rainha do Seminá- 
rio srta. Maria Raimunda 
Milhomem, Agente de Ba- 
baçulândia. 

Foi criado entre os Ge- 
rentes o seu jornaizinno 
cujo título — "O Guela", 
despertando muito riso aos 
presentes. 

O sr. Diretor Regional 
ofereceu aos seminaristas 
um farto ágape no Braga's 
Motel, comparecendo todos 
os gerentes e os organizado- 
res do Seminário. 

Toadas, poesias, discur- 
so. anedotas, enfim muito 
riso e muita alegria no en- 
cerramenot daquele concla- 
ve. 

(Do Serviço de Relações 
Públicas ECT-Pa). 

Vendo e Ouvindo 
l 

CATARINDS SANTUS 

Para nossa satisfação e 

orgulho; para os homens 

integrantes da vida orgâni 
ca desta terra, sentimos 
reaparecer O PROÒRES- 

SO, tão novo quanto a ci- 

bernética para os físico-qui-j 

micos. ^ ■ 
Notando os esforços de 

seus dirigentes, homens de 
rara, sensibilidades que ca- 

racterizam o puro idealis- 

mo, eis porque me integro 

a este órgão simples e la- 
borioso; 4 corajoso como 

qualquer homem do "hiu- 

terland" brasileiro, dando 

suas opiniões secas e incen- 

tivando com suas criticas, 
levadas a outrem, partici- 

pando dos avanços da cida- 

de com seus pontos-de-vis- 

tas. 
Isto sim. Com isso sr. 

Vieira sempre sonhou e eu 

aqui lhe digo: "Quando 
não puderes ser um raio; 

que seja sòmente faísca pa- 

ra termos sempre neste ór- 
gão, a claridade de seu por- 
vir. 

Êxito total noll Seminário de 

Gerentes das Agências - Pa. 

Edital de Praça c Arrematação 

O Doutor José Delfino Siprbua, Juiz de Direito 
da 2a. Vara da Comarca de Imperatriz, Es- 
tado do Maranhão, na forma da lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital vi- 

rem, dele conhecimento tiverem, ou interessar 
possa que, no dia 16 (dezesseis) de novembro 
próximo, às 10,00 (dez) horas, na sala do Fo- 
ium aesta ciuade, sob a presidência uesie Juí- 
zo e pregão do Porteiro dos Auditórios, serão 
levados a venda e arrematação os bens penho- 
xauos a iVüUUA DO CARMO BAIANO, na açao 
executiva que lhe move COMÉRCIO DE ACTO- 
xnov^iS CAUOLINA S. A., a quem mais aer o 
maior lance oferecer sobre o preço da avaliação 
ue Cr$ 2Ü.ÜU0,0Ü (vinte mil cruzeiros), o seguin- 
te imóvel: "Uma (1) casa coberta de telhas, pa- 
redes de alvenaria, piso cimentado, com quatro 
(4) portas de frente, medindo 8,00 (cito) me- 
tros de frente por 1,0,00 (dez) laterais e 8,00 
(oito) ditos de fundos, sita nesta cidade, à av. 
Getulio Vargas, construída era terreno reegisira- 
do no registro imobiliário desta cidade, sob nú- 
mero 2072. 

Quem pois, o dito imóvel quiser arrematar, 
poderá fazer, no dia, hora e lugar acima refe- 
rido, com dinheiro à vista, ou sinal de 50% 
(cinqüenta) por cento, mediante hipoteca A de- 
vendo deste caso integralizar o seu lance dentro 
do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pcua 
de perder o sinal dado. 

E para que chegue ao conhecimento de to- 
dos, maiuto passar o presente edital, que será 
axixaao no lugar do costume e pubbcaao por 6 
(ires) vezes no jornal "O PROGRESSO" que se 
edita nesta cidade. Imperatriz, 18 de outubro 
de 1973. Eu, Raimundo Bandeira Ramos, Escri- 
vão, datilografei e subscrevi. 

Dr. JOSÉ DELFINO SIPAUBA 
Juiz de Direito da 2a. Vara 

RRMHZEM 
TECIDOSE ELETRODO 

—^MESTIÇOS 

Sucesso em Qualquer Lugar 

»>% 

Vendendo: calçados masculinos das melhores marcas 
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O PROGRESSO 

O PROGRESSO festeja a volta 

• No salão de festas do "Elite Bar", a direção 
de Ü PROGRESSO ofereceu, dia 27, um coquetel 
a que estiveram presentes grande número ae 
amigos, figuras expressivas da sociedade, dos 
quadros empresariais, autoridades e o corpo re- 
datoriai do jornal. Ao ensejo, usaram da pala- 
vra os srs. José Matos Vieira e Jurivê de Macedo, 

•em nome de O PROGRESSO, além dos convida- 
dos Jaime Camelo Rocha, do Banco da Amazô- 
nia S. A., Renato Cortez Moreira e João Vie- 
gas, do Banco do Brasil. Todos os pronuncia- 
mentos ressaltaram o papel do jornal no cená- 
rio imperatrizense. 

JÜIZO DE DIREITO DA COMARCA DE 
PORTO FRANCO, MARANHÃO 

Edital de Citação 

O Doutor Mário Barros Ferraz, Juiz de Direito 
du Comarca de Porto Franco, Estado do Ma- 
ranhão, na forma da lei, etc. 

FAZ SABER a todos os que o presente editai, 1 
com o prazo ue 45 uias virem, ou ueie connecx- 
mento viverem, que neste juízo corre seus tra- 

mites um processo em que são acusados DU- 
íUiNGUs MARTINS DE SOUSA e JOSE MES- 
SIAS ALVES DE SOUSA, brasileiros, casauos, 
lavradores, residentes no lugar ' Lajes", deste 

município, como incursos no artigo 129 § 1.°, 
nem i, uo Codigo Penal Brasileiro. E como es- 
tejam os mesmos em lugares incertos e não sa- 
hluo, nao sendo possível citá-los pessoaimeiue, 
cita-os pelo presente m comparecerem nêste Juí- 
zo, no Cartório do 2.° Ofício, às 10 horas do dia lS 
21 de setembro do corrente ano, a fim de serem 
interrogados, promover suas defesas e serem no- 

tificados dos ulteriores têrmos do processo, a 
que deverão comparecer sob pena de revelia. 
Para conhecimento de todos é prssado o presen- 
te edital, que será afixado no lugar do costume, 
publicado uma vez no Diário Oficial do Estado 
e três vezes em O PROGRESSO de Imperatriz. 
Dado e passado nesta cidade de Pôrto Franco, 
aos oito dias do mês de agosto de mil novecentos 
e setenta e três (1973). Eu, Djanira Gonçalves 
Bastos, escrivã o datilografei e subscrevi 

Dr. MARIO BARROS FERRAZ 
Juiz de Direito 

Utilidade 

Pública 

Norma divulgada pelo Ministério, da Fazen- 
da avisa que: "ficam obrigados ao recadastra- 
mento todos os contribuintes inscritos no CGC 
antes de 17 de setembro de 1973: a obrigatorie- 
oade se estende a todos os estabelecimentos ins- 
critos antes dessa data. Terminado o período 
ae recaaastramento, os contribuintes que tive- 
rem deixado de cadastrar terão sua inscrição 
baixada ex-oíicio, íicanao sujeitos a muita de iü 
(dez) salários mínimos regionais, caso conti- 
nuem em atividade. 

São os seguintes os prazos par ao recadas- 
tramento : 

Algarismo final de 1 e 2; de 17 de setembro 
a 16 de outubro; de 3 a 4: de 17 de outubro a 
16 de novembro; 5 e 6: 19 de novembro a 18 de 
dezembro; de 7 e 8; de 19 de dezembro a 18 de 
janeiro/74; de 9 e 0: de 21 de janeiro a 20 de 
fevereiro de 1974. 

O local do recadastramento será no Posto 
da Receita Federal, local. 

Confirmada a Paz 

mueoraoa a primeira iregua, por ambos os 
laaoü em guerra, agora ímaimenie parece con- 
nrmada a paz no oriente médio graças a inter- 
venção de íorças da OiNU. A enamada força 
aa paz contara com 9 mil homens entre oficiais 
e soldados de vários países e custará cerca de 
30 milhões de dólares. 

De outro lado, observadores civis desarma- 
dos também se encontram em Israel e no Egi- 
to fiscalizando a cessação de hostilidades en- 
tre árabes e judeus. 

VENDE-SE 
 Vende-se duas modernas casas, tipo Bunga- 
lows, na zona urbana da cidade ã rua Sousa 
Lima, 599 e rua 15 de Novembro, 640. 

reço de cada Cr5 30 000,00 (trinta mil cru- 
zeiros), a tratar na CASA ESPERANÇA, rua Cea- 
rá, 976, bairro do Mercadinho. 

Imperatriz, 1/11/73 
   í  

O AVIÃO INTROMETIDO 

1 Jurédo 

Cine Lux, em Porto Franco. O filme, mais 
quebrado do que préso na policiá, era o "Pai- 
xão e Morte de Cristo" que o mano manda rodar 
anualmente na sexta-feira da paixão te que é a pe- 
lícula que mais leva dividendos aos cofres do Ci- 
ne. — Naquela noite da sexta-feira santa a sala 
ae exibição não dispunha de uma cadeira vazia e 
transpirava santidade; beatas de fita ao pesco- 
ço, meninos comportaaos, devotas aesiiando as 
contas do rosário, todos acompanhavam como- 
vidos a vida do Salvador passando na tela. O 
anúncio do anjo, a estrela, os pastores, o Meni- 
no falando no templo, tudo direitinho até a hora 
do batismo no Jordão. Foi aí que a coisa acon- 
teceu: no justo momento em que João Batista 

levantava a tigelinha com água do Jordão para o 
batismo de Cristo, justamente ai aparece na teia, 
atravessando-a imponente e imprudentemente 
um daqueles possantes aviões a jato das 
modernas linhas intercontinentais. Pasmo 

voininhas... assombração dos garoto^ . 
"Avião no tempo de Cristo"?... a exibição foi 
cortada para se reiniciar minutos após agora 
sob os assovlos dos meninos e a ira santa das re- 

zadeiras. — Até hoje o mano não conseguiu ex- 
plicar às boas velhinhas que tudo aquilo aconte- 
ceu por um descuido do operador que ao remen- 
dar uma das quebras da cinqüentenária fita do 
"Paixão e Morte" lançou mão de pequeno peda- 

ço de um jornal cinematográfico dos dias moder- 
nos; e logo êsse pequeno pedaço é que mostrou 

o imponente avião atravessando a tela sobre 
uma praia onde garotas de biquini jogavam o 
frescobol, cándidamente. Coisas de cmema inte- 
riorano. 

Administrador teme Violência 

Notícias procedentes da Fazenda Fremasa, 

no Pindaré de propriedade de um advogado goia- 
no, garantem que uma turma de homens arma- 
dos teria penetrado naquela Fazenda de onde fo- 
ram postos a correr vários trabalhadores. A no- 
tícia foi dada à redação pelo próprio adminis- 
trador da Fremasa que veio pedir providências 
à polícia, temeroso da ocorrência de fatos mais 
graves. 

na 
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Não existem ^empresas decaden- 
tes. Existem simplesmente empresá- 
rios que simplesmente não os são. Não 
investem coisa alguma na melhpria da 
qualidade da coisa produzida e se a- 
garram obcecados à querencia ime- 
diata do lucro. Não precisa nem ser 
vestibulando de administração para 
saoer que a concorrência é a deter- 
minadora do comportamento de uma 
do comportamento de uma empresa. 
Se ela depende do mercado precisa 
acompanhar as incursões do concor- 
rente. Necessita-lhe pois conhecer as 
estratégias de venda, os condimentos 
inseridos na qualidade do produto 
que na engrenagem ao mercado lhe 
aisputa a prelerencia. Não basta ape- 
nas se estaoeiecer. E preciso ter corn- 
peiéncia. No sentiao ae entender que 
a melhoria aa quaiiuade ae um pro- 
duto e o aumeno conseqüente das ven 
das é uma conseqüência lógica do ta- 
ienot humano. E' idiotice das mais 
grosseiras ignorar o homem, no que 
éle pode dar como força geradora do 
trabalho, no investimento que se faça 
dentro de uma empresa. De que ser- 
vem as máquinas complicadas e as 
iiisuuaçoes sonsucaoas se o nomem 
que vai fazer isso funcionar é um 
marginalizado, consoante a mentali- 
dade dos administradores de araqueV 
Dos que só querem o lucro fácil e ime- 
aiaio mas sem querer crer que o ca- 
pital é uma resultante do trabalho? 
Humanizado, como o quer a política 
social do Govêmo ? 

Filinto Muller deixou como he- 
rança política no Congresso o seu so- 
brinho, Depuado Gastão Muller, a 
quem escrevia cartas permanente- 
mente. Reveladas algumas delas, em 
seu teor, após sua morte tem-se ago- 
ra uma idéia da dimensão do políti- 
co que foi o Presidente da Arena: ob- 
jetivo, estrategista, manhoso, muito 
experiente. Os conselhos de Muller 
ao sobrinho são especie de modernos 
conselhos ao Príncipe, no estilo Ma- 
ouiavel. Algumas frases, para ilustrar: 
"Faça sua viagem sem alarde, com 
uma ou duas pessoas de confiança. 
Não ande de boca desatada. Ninguém 
é obrigado a dizer a toda gente o que 
pensa e o que planeja fazer. Não cri- 
tique nunca e elogie sempre que pos- 
sível. Deixe que os adversários façam 
as críticas. Não pratique quaJquer ato 
que possa justificar uma mobilização 
contra você. "Outro conselho ao sobri- 
nho, válido para o geral; "Não faça 
comentários sobre assuntos que lhe 
são confiados e muito especialmente 
sobre as pessoas com quem você con- 
vive. Cumpra sempre rigorosamente 
sua palavra. Assim todos a considera- 
rão sagrada". Filinto está morto. De 
tenente chegou a general. De Chefe 
de polícia a Presidente do Congresso 
Nacional. Era um cardeal da política. 
Ainda é seu conselho "Todas: as ve- 
zes que agi impulsivamente, errei. Ou 
pelo menor, não tomei a melhor de- 
cisão". 

:: 

FOLHA INFORMATIVA 
I 

Folha Informativa das Comunidades, de Co- 
quelândia, é um periódico mimeografado edita- 
do pelo padre vigário do povoado Coquelándia, 
que inclui desde a divulgação das coisas da Igre- 
ja Católica, especialmente naquela comunidade, 
até o noticiário das atividades administrativas 
e problemas básicos locais, como o caso das 
escolas municipais e o já crônico "problema 
terra". 

Abordando o caso das terras a Folha mos- 
tra ângulos do problema nos lugares Pequissi- 
ro, Samaúma, Nova Brasília e Olho d Água dos 
Martins. 

Já no campo educacional, reclama a ausên- 
cia de diretor do Grupo Escolar do povoado e 
critica a constante ausência das professoras mu- 
nicipais, do Projeto João de Barro e do Mo- 

Menores & 

Ccnos Galvanizados Plásticos 

Ferro Redondo p/Construção 

Louça Sanitária 

Material p/Encanamento 

Produto de Cimento Amianto 

Forro de Pinho Eucatex 

Mendingos 

Quando disseram ao cego pedinte que "es- 
molas só dia de sábado", êle respondeu que 
nos outros dias, também, o cego come"; no en- 
tender dele, assim, cabe a nós outros que tra- 
balhamos contribuir diàriamente para seu sus- 
tento. Obrigação que, enfim, teríamos da mes- 

ma forma para com os demais cegos, aleijados, 
doentes e até espertalhões que não se vexam 
de estender a mão à caridade pública. 

A elevação constante do número de pedin- 
tes pelas ruas não é um fato isolado, em Impe- 
ratriz. Em todas as cidades — e quanto maio- 
res mais pedintes — êles pululam. E' o fruto 
das migrações desordenadas, da falta da assis- 
tência social, da falta às vezes de orientação, 
da ausência absoluta de qualquer ponto de apoio. 
E não raro é falta de repressão porque muitos 

são os que pedem simplesmen porque não se 
dispõem a trabalhar. 

E' um problema assim, praticamente inso- 
lúvel, mas que pode ser minimizado pelo poder 
público de braços com os órgãos da assistência 
social. 

Mas outro é o problema ,do menor que, 
esse sim, deve merecer mais atenção porque 
bem mais complexo. Menores há realmente a- 
bandonados, párias de uma sociedade, filhos jo- 
gados ao mundo sem qualquer cuidado. Fara 
esses, necessárias se tornam as medidas de am- 
paro e orientação para o trabalho. E cabe ao 
Governo a tarefa. As creches, as escolas profis- 
sionais, as entidades de amparo, tudo isso pode 
ser utilizado na tentativa de ajudar o menino 
abandonado, educando-o. O que é grave 
viyuavia, e o menor que se perverte na cidacte 
por omissão de pais e autoridades. Do menor 
que eleixa ue ir a escola para procurar aventu- 

que no trabalho não é onentauo suficien- 
temente e se deixa juntar a elementos corrom- 
piuos; que irequenta casas de jogos, aposta, 
bebe e fuma maconha porque não é fiscalizado; 
que assiste a espetáculos impróprios que lhe de- 
formam a personalidade em formação. Esse 
tipo de menor, sim, é o que exige todo cuidado 
conjunto de pais, mestres e autoridades. 

O pedinte é um abandonado da sorte; o me- 
nino filho da miséria .pode ser encaminhado, 
amparado. Mas o menor que se perverte no de- 
correr da infância ou da adolescência, esse é a 
semente mais viva do marginal, do criminoso. 

bral. Segundo a notícia, 'as professoras vão 
na primeira semana redeber o dinheiro do Mu- 
nicípio. Na 2a. segundado dinheiro do Mobral. 
Na 3a. semana, o dinheiro do João de Barro, 
e na 4a. semana,, ficam logo em Imperatriz pa- 
ra não gastar o dinheiro da viagem. E assim 
os alunos ficam sern aula". 

O autor da critica sugere a medida aliás já 
anuncaida pelo Secretário Municipal de Educa 
ção no sentido de que as mestras sejam pagas 
no local de trabalho pára que os alunos não fi- 
quem sem aulas. \ 

Também merece destaque a reclamação da 
Folha a respeito da falta de higiene nos Grupos 
Escolares de Coquelándia e de São Félix, assim 
como no Mercado Municipal da mesma Coque 
lândia. 

\\ 

Estávamos em plena era da Revolução; 
1964. Como sempre ocorre nessas ocasiões, os 
políticos procuravam ;acomodar-se fda melhor 
maneira possível à sombra do governe que che- 
gava. Uns filiavam-se às hostes dominantes 
por comodismo, outros por medo, alguns por 
idealismo. 

Paro os colocados nos aois primeiros ca- 
sos é que um conhecdio político regional, hoje 
xaiecido, compôs estes versos: 

"O BICHO CAMALEÃO" • 
MOTE: 

Ninguém sabe o colorido 
Do bicho camaleão -i, 

Gloza; li. 

O ideal de certos caras 
é como camaleão : 
vermelho, verde ou pintado, 
depende da ocasião. 
Se nas folhas das taquaras 
o bicho feio é jogado 
é verde, cor de pavão; 
se numa terra vermelha 
fica da cor do zarcâo; 
e ninguém lhe emparelha 
em fazer adulação, 
que só quer salvar a pele 
e encher a matulão, 
e quem quiser que se rele, 
com êle, pau é que não. 
Ninguém lhe veja o focinho 
e a cara de brabão 
não é de nada o bichinho 
que tem miolo de pão. 
Se diz que crê, não acredite, 
pois sua convicção 
é como semente de alpiste 
ou espuma de sabão, 
para tudo que é passarinho 
e boa alimentação, 
tanto lava um colarinho 
como um roto macacão. 
O bicho é mesmo sabido 
e só laz agitação 
se está bem garantindo 
na forte situação. 
Se tem dinheiro é grileiro, 
se não tem faz confusão 
até que pegue um partido 
que lhe garanta o milhão. 
Quer ele esteja trepado 
ou rasteje pelo chão 
ninguém sabe de que iado. 
Se tem fé ou confissão, 
ninguém sabe o colorido 
do bicho camaleão. 

J 
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- Materiais para Construção 

- - ' . 

Tintas Ypiranga 

Serras Br açaís e Golpeões 
MotoresEstacionárioElétricos de 2e3Fases 

Bombas Hidráulicas 

Material Elétricos 

Máquinas para Ração 

REVENDEDOR DO CIMENTO BUFALO 

Av. Getulio Vargas n. 1037 — Esquina c/Rua Pará — Fones: 202 e 400 — Imperatriz Ma. 
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SIDERÚRGICA NA FOZ DO AMAZONAS 

TÓQUIO (Reuter) — Fc»i 
firmado em Tóquio, dia 29, 
um acordo para a realiza- 
ção de um estudo prelimi- 
nar de viabilidade de um 
projeto brasileiro para ins- 
talar uma siderúrgica inte- 
grada na ilha de São Luís, 

na foz do rio Amazonas. 
O acordo foi firmado por 

um representante do maior 
produtor japonês, NIFPON 
STEEL e Américo Silva, pre- 
sidente da empresa brasilei- 
ra estatal SIDERBRÁS. 
Também compareceu a ce- 

rimônia o ministro da In- 
dústria e Comércio brasilei- 
ro, Marcus Pr~tlní oc Mo- 
raes. 

Â Nippon Steel anunciou 
que estudará o projeto de 
construção da fábrica, en- 
quanto a Siderbrás examina 

a infra estrutura e os ma- 
teriais que incluem o miné- 
rio de ferro procedente das 
minas de Carajás, no vale 
do Amazonas. 

O estudo preliminar, que 
durará cerca de um ano, 

Fisco arrocha 

TREMEU A TERRA Cariocas e Paulistas 

Comerciante que percor- 
re as feiras semanais no in- 
terior do município iníor 

mou à reportagem que na 
feira do Itinga a fiscaliza-' 
ção esra agindo com muito 

rigor na tributação da mer- 
cadoria levada ate ali. Ale- 
ga que o não pagamento do 
imposto cobrado, na hora, 

implica na ordem de reco- 
Ihimento de mercadoria, 
pelo comerciante. 

O que êsse negociante diz 
estranhai, porém, é que o 

fiscal não age só, mas de 
parceria com policiai osten 
sivamente armado, intimi- 

dando assim o éventual con 
tribuinte. 

EM SÃO PAULO 

Um abalo sísmico de 
poucos segundos fez tremer 
a terra em alguns bairros 

paulistas. Geologos afirmam 
que o fenômeno vem se re- 
petindo de 10 em 10 anos e 

se deve, provavelmente, a 
movimento de acomodaçao 
de camadas terrestres. 

sem passagem 

Dlvulga-se que todas as 

passagens de aviões, ônibus 
e trens entre Rio e S. Pau- 
lo estão vendidas para o 
período que vai até 2 de no- 

vembro. A maioria dos via- 
jantes são pessoas que pro- 
curam visitar túmulos de pa 
rentes. 

I 

visa estabelecer a viabilida- 
de em graiW escala da si- 
derúrgica projetada, que 
entraria em atividade em . 
1980, com capacidade ini- 
cial de cinco milhões de to- 
neladas anuais de produ- 
tos. 

TOCANTINS EM 

ESTUDOS 

A Eletrobrás anunciou 

o edtalhamento dos rios To- 

cantins e Araguaia com vis- 
tas ao aproveitamento de 

seu potencial hidrelétrico. 

O mesmo processo deverá 

ocorrer em relação aos de- 

mais grandes rios da Ama- 

zônia. 
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VISÃO GERAL 

CLEVIEGAS 
REGINALDO E A PRESSA 

Meu amigo Reginaldo Amorim, na edição primeira, estreou com 
sua matéria "Nesta cidade onde impera a pressa". Nesta cidade não só 
impera a pressa mas, também, a "poluição" ambiental. Poluição sono- 
ra — amplificadores e publicidades volantes de ensurdecer, poluição 
de aventureiros — uns oem e outros mal intencionauos e até as "tri 
chás" já começam a poluir esta terra de todo o mundo. 

A CIRETRAN E O TOCA-FITA DO ZACARIAS 
Foi dirigindo sem habilitação que o sr. Zacarias Luís da Silva 

acabou sendo autuado pela CIRETRAN e a sua C-10 recolhida ao par- 

que de detenção. Até aí tudo normal. Apreendido o carro com chave 
e tudo, dias depois, ao recebe-lo de volta "despretensiosamente" leva- 

ram o toca-fita sem a permissão do sr. Zacarias. Conclusão; Zacarias 
constituiu advogado, o inquérito foi aberto e visa receber da 
CIRETRAN seu aparelho vexatoriamente defraudado, quando na res- 

ponsabilidade daquele órgão. O Diretor da CIRETRAN disse que paga 
mas "seu Zacarias tem que apresentar a Nota Fiscal". Tem razão cie 
ser ? 

JOSÉ RIBEIRO... 
O cantor José Ribeiro que pelo seu estilo caracterizou-se como 

cantor de cabaré, deveria apresentar-se nesta cidade no sábado próxi- 
mo passado. De Santa Inez para cá, a viagem deu zebra, enquanto 
empresários do cantor de cabaré andaram fazendo besteira e um deles 
por isso ainda provou o quarto-escuro da Delegacia local. 

PALITOS E PICOLÉS 
Já vi e não foi só uma vez, algumas pessoas juntando dezenas e 

dezenas de palitos de picolé pelas ruas desta ciaade. Poae ser um es- 
porte ou colecionadores ou será para revender ? Esta ultima me pa- 
rece alternativa mais certa, se você quiser constatar vá a feira aa 
Praça cte Fátima, pela manhã e preste atenção. 

DELEGADO EM AÇÃO 
O novo Delegado de Policia de Imperatriz, dr. Luís Moura, ape- 

sar da exiguidade do tempo aqui, visto já ter ocupado outras delega- 
cias importantes, está demonstrando saber corresponder às atribuições 
que lhes foram confiadas. Entre outras assertivas, o dr. Luís fizera 

separar o cartório do seu gabinete. Colocou a Delegacia num sistema 
perfeitamente funcionaLPrêsos que antes passavam fome, agora, ao 
que temos assistido, têm recebido uma alimentação razoável, sem pre- 
cariedades. 

UMA VISITA A JOÃO LISBOA 

No úlitmo fim de semana estivemos em João Lisboa, participan- 
do das comemorações do Industrial Futebol Clube que elegera as per- 
sonaiidaües/73 de João Lisboa, numa festa bonita e bem organizada 
pelo seu presidente, sr. lone.   ^ 

Em nome de O PROGRESSO estivemos com o alcaide sr. Wal- 
demar que de logo se limitou a dizer que era assinante de outro jornal, 
com o qual tinha o vinculo de nele inserir as noticias do seu municí- 
pio,, 

É verdade que em João Lisboa, até esta data, falta água há 34 
dias. Mas, não há razão de ser: agua por água aquele prefeito é uma 
boa água. 

COMERCIANTE, COMERCIÁRIO E EXPLORAÇÃO 

Dia 30 de outubro é consagrado ao comerciário. Nesta data o 
Eotary Ciube elaborou um programa e concitou todo o comércio local 
no sentido de permitir que seus comerciários participasse das co- 
memorações. Resultado: muitos permitiram, fechando, inclusive as 
portas duiante o expediente matutino, o que é muito justo, enquanto 
outros, indiferentes ao fato, continuaram suas atividades normais. Ora, 
o comerciário que trabalho dois expedientes dobrados, estendendo-se 
na maioria dos casos a horários fora do seu expediente normal, inclu- 
sive sem perceber pelo trabalho extraordinário, é de se ter mais um 
pouco ae sensibilidade e compreensão com essa classe. Mas está es- 
crito; "O homem é o lobo dohomem" e continuará sempre a exploração 
cio homem pelo homem. 

DIA CINCO, FOTO TIETRI 

Positivamente certo: dia cinco de novembro, o FOTO TIETRI 
estará abrindo em definitivo suas portas na av. Getulio Vargas, 859. É 
o studlo fotográfico mais sofisticado desta região. Material fotográ- 
fico de todos os tipos e equipamento modemíssimo, o TIETRI vai ser 
urna revolução no campo fotográfico da cidade. 
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