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ANO II Imperatriz (Ma.), 19 de Dezembro de 1971 N0. 80 

Governador Garante: 

Santa] Luzia—Açailândia a Qualquer Custo: 

"O PROGRESSO" trans- 
mite a seus leitores, em 
resumo, os assuntos trata- 
dos no encerramento do IV 
DERIM em Imperatriz, em 
reunião presidida pelo Gov. 
Pedro Neiva de Santana: 

A sessão foi aberta pelo 
Governador que imediata- 
mente deu a palavra ao pre- 
feito Renato Moreira. Em 
sua oração, destãcou o Che- 
fe do Executivo municipal 
a obra administrativa do Es- 
tado, na atual gestão, em 
rápido paralelo com admi- 
nistrações passadas. Frisou 
a gravidade do problema da 
distribuição das terras de- 
volutas e terminou pedindo 
a instalação da Faculdade 
de Filosofia. 

SANTA LUZIA AÇAILÂN- 

DIA, ESTREITO E COHAB 

O Secretário de Viação 
e Obras Públicas do Estado 
comunicou a plenário que 
a rodovia Sta.Luzia Açailân- 
dia já foi incluida no "PRO- 
TERRA" e foi considerada 
"o melhor plano de aplica- 
ção" por referido órgão. Pa- 
ra a construção da estrada 
já existe a verba de 32.000. 
000. 

O presidente da Cia. Pro- 
gresso do Maranhão, Dr. 
Emiliano Macieira Neto, 
discorreu sôbre a evolução 
do Tocantins e sugeriu a ins- 

talação de um Matadouro 
Industrial no povoado Es- 
treito, para aproveitamento 
da pecuário e abastecimen- 
to do mercado do Maranhão, 
norte de Goiás, Piauí e Pa- 
rá. 

Já o Presidente da CO- 
HAB em sua fala anunciou 
a aprovação pelo Banco Na- 
cional de Habitação da cons- 
trução de 240 unidades re- 
sidenciais no Maranhão em 
1972. 200 dessas unidades 
serão feitas em Imperatriz. 

O dep. Henrique La Roc- 
que, com a palavra, enal- 
teceu a obra administra- 
tiva do Govêrno Pedro Nei- 
va e reinvindicou a cons- 
trução da estrada Sítio-Nô- 
vo Amaranté-Montes Altos, 
pelo Estado. 

O Senador José Sarney, 
visivelmente agastado com 
críticas por êste jornal aos 
trabalhos da Açailândia 
Santa Luzia, fêz a defesa de 
sua obra e relembrou os 
esforços de sua administra- 
ção no sentido do 
no Maranhão a CAEMA, 
TELMA, COHAB e outros 
empreendimentos que consi- 
derou a "infra-estrutura 
básica '.. Anunciou ainda 
emendas de sua autoria ao 
Orçamento da União para o 
próximo ano, carreando ver- 
bas do Ministério de Ener- 

gia para a linha de transmis- 
são da Boa Esperança até 
Imperatriz. 

Falaram ainda outros ora- 
dores, inclusive o dep. Ivar 
Saldanha, em nome da As- 
sembléia Legislativa, quan- 
do anunciou que o atual Go- 
vernador do Estado deter- 
minou o aumento de tôdas 
as pensões pagas pelo E 
tado. A maioria delas passou 
de cr$ 12,00 e 15,00 para 
quantia nunca inferior ao 
salário-mínimo regional. 

FA^A O GOVERNADOR: 

Encerrando a sessão,- fêz 
uso da palavra o Dr. Pedro 
Neiva de Santana que fêz 
questão de frisar inicialmen- 
te: "não sou homem de pro- 
messas, mas de ação". Pro- 
meteu "examinar com res- 
ponsabilidade as reinvindi- 
cações feitas no decorrer do 
IV DERIM". E terminou sua 
fala enfatizando que "con- 
cluirá de qualquer maneira a 
rodovia Açailândia Sta-Lu- 
zia, com ou sem o auxílio do 
Governo reãeidl. 

O discurso do Governador 
foi interrompido por instan- 
tes, com consentimento seu, 
para que a Primeira Dama 
do Estado anunciasse a ins- 
talação em Imperatriz, no 
próximo ano, do Centro 
Conmunitário. 

Câmara Conferiu títulos 

Obedecendo à programa- 
ção da visita do Governa- 
dor do Estado a Imperatriz, 
S. Excia. recebeu das mãos 
do vereador Pires Dourado, 
presidente da edilidade, o 
diploma de "Cidadão de Im- 
peratriz", sob intensa ova- 
ção popular. Estiveram pre- 
sentes á reunião todos os 
edis e a mesa foi composta 
pela maioria dos compo- 
nentes da caravana gover- 
namental. Apenas o Sen. Jo- 
sé Sarney não compareceu 
à sessão. 

Na mesma reunião, a Câ- 
mara de Vereadores confe- 
riu à profa. Juracy Ataíde 
Conceição, diretora do Edu- 
candário Menino Jesus, o 
título simbólico de "didadão 
imperatrizense" destinado 
pela Casa a todos aquêles 
que vindos de outras terras 

vivem em Imperatriz há mais 
de 10 anos. 

Agradecendo o título que 
lhe foi concedido, falou o 
Governador do Estado para 
esclarecer que não veio 
aqui fazer promessas porque 
quando chegou a Impera- 
triz já encontrou trabalhan- 
do os homens e as máquinas 
empergados nas obras de 
seu govêrno. 

Igualmente, falou a prof. 
Juracy Conceição, em agra- 
decimento. 

No decorrer da sessão, 
uma comissão de ministros 
evangélicos ofereceram ao 
Governador do Estado, Vi- 
ce-Governador e Prefeito 
Municipal um exemplar da 
Bíblia Sagrada, em alusão 
às festividades comemorati 
vas ao Dia da Bíblia 

SUDENE EXAMINA ESGOTOS 

A purou a reportagem que 
esteve nesta cidade um En- 
genheiro da SUDENE encar- 
regado do exame e crítica 

do projeto de instalação da 
rêde de Esgotos de Impera- 
triz, cujos serviços são espe- 
rados para breve. 

Visitam Imperatriz 

OFICIAIS DO ESTADO 

MAIOR DA 10a. RM 

Sob a chefia do Cél. Mário 
Ramos Soares, 21 oficiais 
pertencentes ao Estado Ma- 
or da 10a, Região Militar-do 
25 Batalhão de Engenharia de 
Construção, Destacamento 
Especial da Transamazônica 
-visitam as cidades de Caro- 
lina. Imperatriz e Marabá, 
procedentes de Terezina. 

A comitiva esteve nesta 
cidade dia 16 último, em con- 
táto com autoridades locais 
p visita a obras em constução. 

O motivo primordial da 
vinda equipe de oficiais, a 
esta cidade foi o de Selecio- 
nar a área destinada á edi- 
ficação do quartel séde de 
um Batalhão do Exercito que 
vem operar nesta Região com 
um contingente de 2.000 ho- 
mens. Recebidos pelo prefei- 
to Renato C. Moreira, com 
este escolheram terreno de 
1.000 metros quadrados si- 
tuado entre a avenida Ber- 
nardo Sayão e a Belém-Bra- 
sília. w 

P RENATO C0RTEZ MOREIRA E FAM 

CUMPRIMENTAM E DESEJAM A T 
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POPULACAO DESTA ÇIDADE E MUNICIP 

TOS DE BOAS FESTAs E FELIZ ANO NO 
e uma 
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Sindicato dos Arrumadoiüe 

Das mais significativas e das mais 
bonitas de quantas se processaram 
já em Imperatriz, foi a cerimonia 
realizada na manhã do dia 8 último 
no Sindicato dos Arrumadores. quan- 
do foi procedida a entrega dos di- 
plomas de Socios Beneméritos da- 
quela Entidade de Classe a diversas 
autoridades e pessoas gradas nomu- 
nicipio e no Estado. Presidida pelo 
confrade Hélius de Monção, jorna- 
lista que é o secretario deste Sema- 
nário e Assessor de Imprensa do 
referido Sindicato, a solenidade re- 
vestiu-se de grande gala e emoti- 
vidade, mormente quando foi pres- 
tada tocante homenagem ao saudo- 
so Dorgival Pinheiro de Sousa, agra- 
ciado postumamente com o impor- 
tamtante título. São os seguintes os 
Socios Beneméritos dos arrumado- 
res, alias os primeiros que recebem 
a outroga em evidencia: Srs. Fer- 

nando Cunha Lima, delegado 
nal do Trabalho no Estado, jora, 
ta Wilsom Vale, Superintenden O 
INPS no Maranhão, deputado fP. 
ral Henrique de La Rocque Alm« 
da, juizes José de Ribamar Fique, 
e José Delfino Sipauba, drs. Rui 
Aquino Noleto, Edmüson Morei#. 
Veras e AGostinho Noleto Soares, 
professora Juracy Ataide Conceição, 
srs José Ávila Daniel Maranhão 
(agente local do INPS), Gumercin- 
do Milhomem, Guilherme Cortez e o 
proprio presidente de Sindicato, o 
dinâmico e dedicado Severino Silva. 
No encerramento da cerimonia que 
se constituiu numa real afirmação 
do valor social desta terra, fizeram- 
se ouvir as palavras dos drs. Hen- 
rique de- La Rocqne Almeida, José 
de Ribamar Fiquene e Wener Pe- 
reira. 

INFORMATIVO RN 

orgão de divulgação dá 
Superintendência do Sistema 
Regional Nordeste da . Rêde 
Ferroviária Federal, sediada 
em Recife, Pernambuco. 
Edição de Outubro Novem- 
bro deste ano, 12 páginas, 
muitas ilustrações, divulgan- 
do, entre outras matérias 
interessantes "Um dialogo 
construtivo : com o generaf 
Antonio Adolfo Manta pre- 
sidente da RFFSA, o "Dever 
Cumprido" do engenheiro 
Elzir Cabral, Superintenden- 
te regional. 

Vitória d'«Ü PROGRESSO» 

Criadas duas 

Sub-delegacias 

Em telegrama dirigido ao pre- 
feito Renato Moreira, o Cél. Pa- 
ulo Maranhão Ayres, da Segu- 
rança Pública, comunica a assi- 
natura pelo Governador do Es- 
tado de decreto que cria as sub- 
delegacias dos bairros Mercadi- 
nho e Entroncamento. 

O PROGRESSO que sempre 
defendeu a necessidade dessas 
sub-delegacias, debatendo o as- 
sunto com o Secretário de Segu- 
rança Pública, sente-se vitorio- 
so oa ver mais um de seus re- 
clamos atendido e espera apron- 
ta instalação dos distritos poli- 
ciais, no zêlo da tranqüilidade 
pública e repressão ao crime" 

VISITA 
Em dias da semana, esteve, 

em visita à nossa redação, o 
Cél. Paulo Maranhão Ayres, Se- 
cretário de Segurança Pública 
do Estado. Em palestra conosco, 
S. S. disse-nos que sua vinda a 
esta casa, se prendia a uma vi- 
sita de cortezia e agradecime1 

pela publicação em nosso 
manário, de sua palestra sc 
tema: "Juventude, T^yjcc 
Toxicômanos" loroferiuí^ & * 
—liifvçpr*» d® !.: V. ' " 

Gratos 

AVISO E 

C ONVOCAÇAO: 

A Diretoria da União Astis- 
tica Operaria e Agrícola Impe- 
ratrizense avisa e convoca seu 
Associado em geral para toma- 
rem parte em uma Seção Extra- 
ordinária que se promoverá no 
proximo dia 31 deste corrente 
mês em sua própria Sede, as 
09; horas do dia em curso data 
em que se comemora o 13 
Anivessario de Fundação da 
Entidade e tratará assuntos 
do mas alto interêsse do Asso- 
ciado. Certo que este aviso será 
levado a frente por quem dele 
tomar conhecimento, pela Dire- 
toria assina o presidente em 
Exercicio; José Amorim Pereira 

CONDENADOS VÃ( 
PARA PEDRINHAS 

Mardoqueu Cerqueira, con- 
denado a 12 anos, Chico Eli- 
as, 8 anos e Manoel Mourão, 
6 anos de reclusão e 2 de de- 
tenção, todos julgados na úl- 
tima reunião do Tribunal do 
Júri, presidida pelo Dr. José 
de Ribamar Fiquene, estão a- 
guadando o embarque para a' 
Penitenciária de Pedrinhas,' 
onde cumprirão suas respec- 
tivas penas. Para o Manicí 
mio Judiciário, o mesmo rr 
gistrado está enviando det 
tos cujas faculdades men is 
exigem cuidados especial, .a- 
dos. 

INDI0 COLOMBIANO DA SHOW 
EM PRAÇA PUBLICA v 

Dizendo-se guerreiro da tribu 
"Cara Preta" da Colômbia, e 
realizando uma viagem inter-. 
continental, na praça de Fátima! 
na manhã de quinta feira; urrl 
individuo de compleção atlétil 
ca, feição pele vermelha, ex- 
pondo caixas contendo cobras 
adestradas e ele, em trajes mais 
ou menos tipicos, deu um show 
que foi iniciado utilizando, 
o idioma da sua tribo. 
Falando depois um portugu 
acastelanado disse, entre outr 
cousas, haver participado d 
um dos (programas do Flávio 
Cavalcanti, na TV Tupi, do 
Rio de Janeiro. Sua comps ^ 
ra de jornada glob-troter, 
jovem bonita, informou, 
portagem de O PROGR5 
terem sido vitimas de un 
to. Haviam, os lunfas, rev 

do a porta do carro e ; 
dinheiro que se encont^ 
uma maleta. Fato que teri 
registrado na praça onde 
Mercadinho 

w. 
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O TAL DE CITAÇÃO 

om o Prazo de 30 Dias 

ano I I 
~/r 

"''José de Ribamar 
aiz de Direito da 

Comarca de Im- 
Estado do Mara- 
formc. da lei, etc. 

A no^p8 

chegadf uaber aos que o pre- 
tado a -jerdital virem,1 dele co- 
cerime1. 'ento tiverem ou inte- 
desen^irT possa ; que, por este 
chas 'd^ Cartório do Io Oficio, 
ment Pf/ o processo de Ação 
dr k5 ,-utiva em que são partes 
r oloAy> exequente o Banco do 
veiVs 'sil S.A. Agencia desta ci- 
serj3.de, e executada Raimundo 
ve^comes da Silva, e atendendo 
q~< i?o requerimento do exequen- 
ssíeçe que afirmou estar o exe- 
s-wcutado em lugar incerto e 
Ps: não sabido, pelo presente edi- 
da tal, que será afixado na sede 
* deste Juízo, no lugar do cos- 

tume, e publicado uma vez 

no Diário Oficial do Estado 
e uma no jornal "O progresso" 
desta cidade, cita ao mesmo 
executado RAIMUNDO GO- 
MES DA SILVA, brasileiro, 
casado, agro-pecuarista, re- 
sidente e domiciliado no Mu- 
nicípio de João Lisboa, termo 
Judiciário desta Comarca, 
para no prazo de 80 (trinta) 
dias, que correrá da primeira 
publicação do presente edi- 
tal, fazer-se representar na 
causa, sob pena de revelia. 
Dado e passado nesta cidade 
de Imperatriz, aos vinte e 
cinco dias do mês de Novem- 
bro de mil novecentos e se- 
tenta e um. Eu, Raimundo 
Bondeira Barros, Escrivão, 
datilografei e subscrevi. 

(Dr. José de Ribamar Fiquene) 
Juiz de Direito da 1-. Vara 

O VIL — 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 BR - 11-Fone 278—Imperatriz)—Ma. 

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

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

- RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

Abandonado e esquecido às 
margens do Tocantins, viveu 
durante muito tempo o pacato 
povoado Estreito que tinha sua 
quíetude quebrada apenas pelo 
bate-bate dos barc ">s-motores 
que eram até 1.960 o único me- 
io de transporte de cargas a 
servir inúmeras cidades ao lon- 
go do imenso caudal. — A ro- 
dovia Belém Brasília, rasgo de 
coragem e de visão de Jusceli- 
no Kubistcheck, veio de repen- 
te acordar o Estreito, local es- 
colhido para a construção da 
grande ponte que daria passa- 
gem à rodovia na junção Goiás 
Maranhão, Mas, terminados os 
serviços da ponte, o povoado 
como que estagnou para só a 
seguir retomar um ritmo mais 
vigoroso de crescimento que a- 
companhava a crescente passa- 

q, Formandos 

-de 1971 

me. 
da 

Corr 

Grande número de jovens 
impdeixam nêste final de ano os 
}0 Qcolégicm£em razão da con- 
ebar-hisão l.ò cursos diversos. 

Em Imperatriz, no dia 26 
e novembro receberam seus 
iplomas os Ginasianos e Au- 

xiliares de Escritório do Gi- 
násio da Fundação Eurico 
Dutra. A turma foi paranin- 
fada pelo Dr. José de Riba- 
mar Fiquene. 

Já no dia 8 dêste a turma 
do Curso JNormal Pedagógi- 
co, da mesma Fundação, co- 
lou gráu, tendo como para- 
ninfo o dep. Henrique La 

^ Rocque Almeida. 

A17 próximo estarão igual- 
(C mente recebendo seus diplo- 
1Tiemas os Contadorandos do 
ca-Curso Técnico Comercial Eu- 

rico Dutra, paraninfados pelo 
C) Dr. José Maria Rodrigues, 

Promotor Público da Comarca. 
0 Na Escola Normal Ginasial 
n; Sra. Terezinha, a festa ocor- 

Mi 
Eis 

Filme ' 

Transamazônica 

RIO DE JANEIRO — A or- 
ganização Globo associada á 
Sbell, projeta mandar equipe 
de cineastas à área da Ama- 
zônia legal e da Amazônia 
geográfia, com o objetivo de 
produzir um filme longa me- 
tragem focalisando aspectos 
da construção da Transama- 
zônica 

reu no dia 5 passado. Foi pa- 
raninfo o Dr. Antônio Régis 
Albuquerque. 

No dia 25 próximo, final- 
mente, colará gráu mais uma 
turma do Ginásio Bernardo 
Sayão, paraninfada pelo Sr. 
Pedro Américo de Sales Go- 
mes. 

Em Porto Franco, a turma 
"Mário Ferraz/71", do Escola 
Normal Ginasial (a segunda 
do Colégio), fêz sua festa de 
término de curso no dia õ 
passado. 

gem dos veículos. Vieram os 
hotéis modestos, os postos de 
gasolina e as obras sociais da 
paróquia pelos padres capuchi- 
nhos. Mais tarde, já práticamen- 
te em nossos dias, veio a rodo- 
via Estreito Carolina, do Govêr- 
no do Maranhão, ligando essa 
cidade à Belém-Brasilia. 

Agora chegou a Transamazô- 
nica, a obra que ao lado de Bra- 
sília pode ser considerada o ma- 
ior empreendimento do século 
no Brasil, nascida da determina- 
ção do Presidente Médici. Por 
tudo isso, passou de repente o 
povoado, outrora séde de mu- 
nicípio, à condição de aglome- 
ramento humano que mais exige 
cuidados dos órgãos administra- 
tivos nesta região, como ponto 
de entroncamento e de ligação 
rodoviária através da ponte. 

Hoje, graças a isso, Estreito 
é uma comuna vibrante que des- 
perta a atenção não apenas dos 
Governos mas também de enti- 
dades particulares à procura de 
campo para seu crescimento. E 
ao lado da Caixa Econômica Fe- 
deral que já se prepara para fi- 
xar uma agência no povoado, 
também um Banco particular 
cogita disso. E no setor admi- 
nistrativo, já são tidos como 
certo os serviços de instalação 
da agência dos Correios, de ilu- 
minação, de água e de asfalta- 
mento das ruas do Estreito que 
curiosamente cresce com a mes- 
ma desenvoltura tanto de um 
lado como de outro do Tocan- 
tins, metade goiano metade ma- 
ranhense. 

Estreio será, tudo indica, mais 
uma cidade nascida da rodovia. 

r 

A. Bastos Morbach 
(Especial para O PROGRESSO) 

Um sonho nunca sonhado 
aconteceu e, da sua realida- 
de, ou realização, participo 
nêste fim e começo de um 
mês e do outro mês do ano 
moribundo de 1971. Esclareço. 
De Marabá, no Estado do Pa- 
rá, a do cruzamento da pra- 
ça Duque de Caxias com à 
Avenida Getulio Vargas, dei- 
xo a cidade de tantas fofocas, 
ás duas horas da tarde de um 
domingo, a bordo de um ôni- 
bus da Viação Araguaina. 
Quando senão quando estou 
atravessando o rio Araguaia 
dentro do coletivo, êste, por 
sua vês, conduzido por uma 
barcaça rebocada por um pe- 
queno e taludo barco-motor. 
Havia eu, sem quase aperce- 
ber-me, da proeza, atravessa- 
do castanhais do Taurizinho, 
vencido terras de São João 
do Araguaia, até atingir a- 

quela linha divisória liquida 
de terras do Pará e de Goiás. 
E eis-me, de repente, no seio 
do sertão de capim agreste 
dó meu Estado, aqui no se- 
tentriâo, revendo puçazeiros, 
piquizeiros, faveiras de bo- 
lota, sambaibeiras, estirões 
de piaçaveiras entremeiadas 
de patizeiros. Toda essa fa- 
mília botânica cujos compo- 
nentes ficaram guardados ua 
minha lembrança de menino 
para, agora, resurgirem nes- 
se encontro real com o an- 
cião, que hoje eu sou... 

Logo mais diviso taboleta 
informando: Tocantinopolis-13 
quilômetros. Nesse exato lu- 
gar a Transamazônica pros- 
segue rumo Sul e a costela 
de ligação à velha Bôa Vis- 
ta do Tocantins, inflete para 
o Leste buscando margens to- 
cantinas, Pronto! Tocantino- 

polis! Quatro horas haviam 
passado para o passado. Será 
possível? indago de mim mes- 
mo. Será mesmo que eu saí 
indagorinha* de Marabá, lá 
muito abaixo do encontro das 
águas do Tocantins com as 
do Araguaia, e já estou aqui, 
muitas léguas acima desse 
conúbio de águas que "quan- 
do se casam é com beijos de 
luz que se beijam"? Pois era 
realidade. Não era sonho. 

Acontece que ainda não e- 
ra tudo. Eis-me agora no in- 
terior de um corcel em com- 
panhia do advogado goiano" 
Renato Jacomo e de um ra- 
paz que comanda o guidon 
do taxi mirim. Rumando a I- 
taguatins, a minha Santo An- 
tônio da Cachaeira, terra on- 
de, naquela noite de cinco de 
maio de mil novecentos e 
quatro, dei o primeiro sinal 
de criatura de vivência e so- 
frimento, na casa grande do 
cel. Augusto Cezar de Maga- 
lhães Bastos, "pegado" pela 
parteira Maria do Carmo que 
segundo ouvi dizer e notando 

Continua na A- Página 
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e FILIAIS 
Ir 

j «1X1 
1954, 
tavo 

Revendedora de Motores estacionários Yanmar - Trituradores para ração Menta 

rte taSerras: Braçais e Golpiões - Canos galvanizados e plásticos - Caixa d'agua. Telhas 

de cimento Amianto - Çerâmica e azuleijos - Ferro redondo para construção - Ci- 

mento - Material para encanamento em Geral - Vidraçaria completa. 

íi. 

s 
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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 

Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue — 
LABORATÚniü DE ANAUSES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

Cirurgia do Tórax — Abdomem— Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia 
— Dermatologia—Pediatria—Clínica Geral— Doenças dos olhos e receituario de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

A VOLTA DO CUPIM? 

Jurê do 

Pelo visto, todos ou. quase 
todos os grandes proprietá- 
rios de terras no município 
de Imperatriz as adquiriram 
ou as transmitiram a outrem 
bem longe daqui, no sul de 
Goáis, em Minas, até em São 
Paulo. 

Aparentemente, o esqueci- 
mento e o atraso que rodea- 
vam até 1.960 a terra de frei 
Manoel Procópio, deram cau- 
sa a que esses velhos títulos 
possessórios, seculares for- 
mais de partilhas, registros 
de sesmarias, escrituras de 
compra e venda e o mais que 
os valham, ficaram por anos 
a fios dentro de velhos baús, 
mais como papel velho do que 
como documento. 

De repente: Juscelino, a 
estrada, os mineiros, capixa- 
bas e baianos, tudo à procu- 
ra de Imperatriz. A princípio, 
a terra era de ninguém, mas 
a cobiça foi logo despertada. 
E foi aí que as velhas "escri- 
turas" (aquelas ainda com o 
"P") passaram a surgir, vin- 
das sabe Deus de onde, a 
maioria sem o necessário re- 
gistro em Cartório. 

Hoje, são tantas essas es- 
crituras que se algum curio- 
so se der ao trabalho de so- 
mar as suas respectivas áre- 
as, elas chegarão a uma su- 
perfície muito maior que a 
de todo o município. Coisa 
aí por perto da superfície do 
Maranhão inteirinho. Haja 
comprador em perspectiva 
que logo o "titulo de pro- 
priedade'" aparece nas mãos 
dos netos, bisnetos e outros 
herdeiros dos já de há muito 
mortos "donos". E como apa- 

rece. 
Sem alusão, acredito que 

por "mera coincidência' vi- 
veu e morreu em Imperatriz 
um agrimensor que se dizia 
fundador de Londrina, daque- 
la escolinha do Lupion. E foi 
o homem que mais descobriu 
(em seu tempo, bem entendi- 
do) velhas escrituras de ter- 
ras imparetrizenses, lá pelas 
bandas do Sul. 

Um dia curioso como sem- 
pre, perguntei a êsse senhor 
como êle fazia para "desco- 
brir" tanta escritura. A res- 
posta foi imediata e textual. 

"Deixa de ser bobo, rapaz 
lá em Goiânia a gente acha 
cartório que dá até o cupim 
para roer o papel da escritu- 
ra." 

Se é mentira, é dêle, mas o 
que êle me contou é que os 
alquimistas dessas terras são 
verdadeiros artistas. Fazem a 
escritura com a observância 
da ortografia de 1800 e ou- 
trora têm estampilhas velhas 
para "selar a escritura" enve- 
lhecem o papel por processos 
químicos; a tinta é de casca 
de pau e até o bico da pena 
é daquêle antigo. Só cupim é 
nôvo. 

Se não é verdade... pelo 
menos a aparência é grande. 

E fim!.. 

Negocio de ocasião 

Por motivo de viagem VEN- 
DO O TAI BAR E CHUR- 
RASCARRIA: casa, balcão 
Elétrico, 1 motor MWM 10 hp, 
1 gerador de 750 KVA, 1 con- 
junto, e mais os móveis e 
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Assessoria propramou enconlro 

Governador e 

Prefeitos 

utensílios inclusive MERCAR- 
DORIAIS — Aceito troca por 

Chefiada pelo Sr. Nélson 
Chagas, percorreu os muni- 
cípios de Montes Altos, Ama- 
rante, Sítio Nôvo de Goiás, 
Porto Franco e João Lisboa, 
a equipe do IV DERIM (De- 
senvolvimento Regional Inte- 
grada) que faz parte do Ins- 
tituto de Pesquisas Econômi- 
cas, Sociais e Informáticas, 

VEICULO MOTORIZADO A 
tratar no endereço Rua Cel. 
Manoel Bandeira n0 1756 com 
Antonio Gonçalves Coêlho. 

EDITAL DE CITAÇÃO 

Com o Prazo de 30 (Trinta) 1 ias 

O Doutor José Ribamar 
Fiquene, Juiz de Direito da 
Ia. Vara da Comarca de Im- 
peratriz, Estado do Maranhão, 
etc. 

FAZ saber aos que o pre- 
sente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou inte- 
ressar possa que por este 
Juízo e Cartório do lp Oficio 
corre o processo de Ação 
Executiva Hipotecária em 
que são partes como exe- 
quente o Banco do Brasil 
S/A. Agencia desta cidade, e 
executado Raimundo Gomes 
da Silva, e atendendo ao re- 
querimento do exequente que 
afirmou estar o executado 
em lugar incerto e não sabi- 
do, pelo presente edital, que 
será afixado na sede deste 
Juízo, no lugar do costume, 
e publicado uma vez no Diá- 

rio Oficial do EsL e uma 
no jornal "O Prog »" des- 
ta cidade, cita ao u j exe- 
cutado RAIMUNDO ò")MES 
DA SILVA, brasilein \^ado, 
agro-pecuarista, res ^vte e 
domiciliadOaUO Munic & de 
João Lisboa, termo t ^iá- 
rio desta Comarca, p; O%no 
prazo de 30 (trinta dia 'ue 
correrá da primeira pu^, 
ção do presente editá^a- 
zer-se representar na cfcja, 
sobre pena de revelia. Jio 
e passado nesta cidade ^e 
Imperatriz, aos vinte e ciuo 
dias do mês de Novembro ce 
mil novecentos e setenta e 
um. Eu, Raimundo Bandeira 
Barros Escrivão datilografei 
e subscrevi. 

(Dr. José de Ribamar Fiquene) 
Juiz de Direito da Ia Vara 

CASA DAS TINTAS 

Tintas e Vernizes para todo tipo de pintura de 
casas e de automóveis. — Antes de comprar 
suas, tintas visite a CASA DAS TINTAS e 
verifique como tem a maior vantagem, maior 

sorlimentos, menores preços. 

Avenida Getulio Vargas, 1366 — Fone: 354 

Imperatriz —; Maranhão 

órgão de planejamento do Go- 
verno do Maranhão. Essa e- 
quipe antecipou-se à chegada 
do Gov. Pedro Neiva a Impe- 
ratriz a fim de preparar o 
encontro nesta cidade do Che- 
fe do Executivo Estadual com 
os prefeitos daquelas cidades 

e o Sr. Renato Moreira, de 
Imperatriz. O temário dêsse 
encontro foi planejado pelos 
membros do DE0-7"1*' ,,■ 
exposisão dos q c 
gionais a serr 
pelo Governe'liNrm-0 

parecer de %rqUeira, con- 

nos, Chico Eli- 
^ Manoel Mourão,, 

ESCRITÓRIO HELIUS Dlclusâo e 2 de de- 
"ulgados na úl- 

Rua Frei Manoel Procópio, Üo Tribunal do _ josé 

Requerimentos e Contratos em geraF116» estâ0 a;, 

pondências Comercial e Particular — ^edrínlr 

Assuntos ligados às repartições púb rqas 

HORÁRIO j 
Pela manhã : das 8 às 12 horas 
Pela tarde : das 15 às 18 horas 

HRHHZEM 

TECIDOS ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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CERIMONIAL Desagradou D
0
0

s 

A no' 7 quase pitoresca da 
chegad? o Governador do Es- 
tado a iperatriz foi dada pelo 
cerimc fil de Palácio. Houve 
desen1 (jidimentos e contr-mar- 
chas fcSde a escolha de aloja- 
ment para a comitiva, passan- 
do inaugurações, jantar e 
< olcàO de autoridades nos 

veí^s. Até um palanque que 
serídestinado ao uso pelo Go- 
verddor na ligação da chave 
q.ir inauguraria oficialmente o 
ssíema de fornecimento de luz, 
íerviu para desentendimentos. 
Fêz-se primeiro um, à escolha 
da Assessoria de Palácio; Veio 
a direção da CEMAR e achou 
que estava errado: outro foi fei- 
to. Na hora da inauguração, va- 
leu o primeiro, parecido aliás com 
um púlpito. Nem faltou na o- 
casião a verve popular. Quan- 
do, na Praça, assessores discu- 
tiam qual o palanque a ser u- 
sado, um estudante que assistia 
a tudo arriscou o seu palpite: 
,:Tá muito fácil; a gente pega 
o palanque pequeno e põe den- 
tro do grande, pr'a ninguém fi- 
car com queixa." 

À ncite no jantar a que não 
compareceu o Senador Sarney 
que também não compareceu à 
entrega do título de cidadão de 
Imperatriz ao Governador, u'a 
mesa foi colocada logo à entra- 
da do salão para o pessoal da 
imprensa que comentava aqui- 
lo que normalmente os jornais 
chamam de gafe do cerimonial: 
Cor retamente, o Governador ao 

^^idade é hóspede 
Êm imperatejto e com êste 

e novembro r,m0 cai,ro 

iplomas os Gin Aquii nem u. 
Xlhares de Escrra SUCederam. 
násio da Fund. ficaram o 
Dutra. A turma e Coman, 
fada pelo Dr. JosSs MiIit 

mar Fiquene. para a Rodo_ 
Ja no dia 8 dijraçQegj cada 

do Curso Norir 
co, da mesma 1 

tóu gráu, tenú 
o di Q|DL0«i • 

(Continue Al da 3a página) 

meu geitão de não querer fi- 
car entre os vivos, plantou a 
boca desdentada na minha 
cuca quase imatura, atingin- 
do o meu narizinho e chupou 
o ar maligno que sufocava o 
nascituro, para meu bem?.., 
Mas, vamos deixar isso pra lá. 
Eis-me, isso sim, revende ter- 
ras e paisagens que outrora, 
nontado em cavalo de sela, 
percorri por muitas e muitas 
vezes, em viagens puxadas de 

^ dois dias, entre Santo Antonio 
da "Cachoeira e Boa Vista do 
Tocantins. Êpa! Apenas uma 
e meia hora do momento era 
que o nosso taxi-miri deslo- 
cou-se da rua onde está o 
Hotel Presidente, em Tocan- 
tinopolis, e já estamos aqui, 
eu, meus dois companheiros 
e o carro, na minha Itaguatins! 
Inegavelmente êste chão do 
Brasil está encolhendo, como 
observara o cearense daque- 
la anedota que, num dia de 
1954, em Macapá, ouvi do Gus- 
tavo Bnrroso, o João do Norte 
de tantos livros dados á lite- 

«a brasileira. Sim. Depois 
bs candangos do JK trou- 
n a corrente interligado- 

t»s brasis para a unifica- 
de ura Brasil sem dife- 
is sócio-econômicas gri- 

ás, chocantes, depois que 
andangos de JK coman- 
i por Bernardo Sayao, 

um tomava seu carro. Estra- 
nhou-se ainda, no jantar, que o 
prefeito, embora anfitrião, não 
participasse da mesa principal, 
ocupada pelo Governador, vice 
e comandantes Militares. Isso 
para não falar na quebra do 
protocolo com um discurso não 
programado. 

Com relação às inaugurações, 
queixa-se a Assessoria do Pre- 
feito de que o Cerimonial pro- 
curou afastar o Governador de 
inaugurações de obras munici- 
pais prèviamente escolhidas e 
apontadas para êsse fim. A pre- 
Ux o de "não deixar o Gover- 
nador apanhar poeira" não foi 
êste levado ao Matadouro nem 
a um Grupo no bairro Nova 
Imperatriz, apesar de ter percor- 
rido trajetos muito semelhantes 
e até de ter passado frente a 
uma dessas obras. 

O prefeito Renato Moreira 
preferia não comentar o ocor- 
rido, apenas declarando à im- 
prensa: Eu tive receio de que 
o meu cerimonial falhasse; mas 
isso não aconteceu porque sim- 
plesmente êle foi preterido. Se 
houve falhas ou acêrtos na re- 
cepção, não tive conhecimento 
nem sou responsável por isso. 

VICE — PREFEITO 

A sala do Fórum foi peque- 
na, dia 16, para comportar o 
número de pessoas que pre- 
tendiam assistir ao interroga- 
tório de José do DKV e Maria 
da Paz, assassinos de Dorgi- 
val Pinheiro de Sousa. Igual- 
mente, a Praça Castelo Bran- 
co recebeu grande número de 
curiosos que maior seria se a 
audiência tivesse chegado ao 
conhecimento Dúblico com al- 
guma antecedência.— No in- 
terregatório, José manteve-se 
firme em relação a seu de- 
poimento na polícia, enquan- 
to Maria procurou fantasiar 
suas declarações, caindo às 
vezes em contradições, sem- 
pre fria e às vêzes até sor- 
ridente, enquanto aguardava, 
fóra do recinto, o término do 
depoimento de seu amante. 

Entre populares, a reportagem 
ouviu duas declarações de con- 
vidados que "não ia ao jantar 
em sinal de protesto". Não ex- 
plicaram contra quem nem con- 
tra o quê, 

AGHADECIMEMTO - CONVITE 

As familias de EDSON MARANHÃO e de JOSÉ LUIZ 
CiRQUEIRA. ainda sob o impacto do a- 

cidente aéreo que lhes roubou os filhos Edson Azevedo Filho, 
Paulo Roberto Azevedo, Fátima Cirqueira e Jorge Luiz Sirquei- 
ra, vêm de público agradecer a todas as manifestações de pe- 
sar até aqui recebidas e ao mesmo tempo convidarem amigos 
e o povo em geral para a cerimônias de inauguração da Igre- 
jinha erguida na cidade de Filadélfia, Goiás, no local em que 
caiu a aeronave, em memória dos seus inesquecíveis filhos. A 
inauguração dar-se-á no dia 25 de dezembro corrente, às 8 horas. 

"As coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão". 
Agradecem por antecipação a solidariedade de todos 

Carolina 22/12/71 

•f* Agradecimento 

A família de João de Brito 
Lira vem de público agrade- 
cer aos facultativos Carlos 
Amorim, Ovidio Raposo e 
Augusto Queroga pelos es- 
forços e dedicação dispensa- 
dos à pranteada Dilia Zilia 
Coelho Brito. Agradece igual- 
mente o conforto esperitual 
recebido dos revearendos Ân- 
gelo, Epifânio e Apolinário, 
bem assim a toda manifes- 
tação de pesar, pessoal ou 
por correspondência, da par- 
te de amigos da família en- 
lutada. Deus abençoará a to- 
dos. 

(a)-João de Brito Lira, Filhos 
noras e genros. 

ENLACE; J0A0 — VALDILENE 

Receberam-se em matrimô- 
nio, ontem, os jovens João 
Silva Lima e Valdilene Pereira, 
membros da socíc-dade local, 
ela professôra e êle estudan- 
te do 2o ciclo secundário 

A recepção aos amigos e 
convidados foi oferecida na 
casa do advogado Álvares 
Pereira, pai da noiva. 

Aos joves nubentes os 
cumprimentos e votos de vi- 
da feliz, em nome d' O PRO- 
GERSSO e da Tipografia 
Violeta qué tem o João em 
seu .quadro funcional. 

trouxeram a Belém-Brasília. 
das margens do lago de Pa- 
ranoá ás margens da Guaja- 
rá, tudo isso aconteceu. Veio 
agora a Transamazônica, na 
marcha acelerada do temos 
pressa da dupla gaúcha Me- 
dici-Andreazza, complemen- 
tar a empreitada do liquida 
distâncias. Eis a razão de es- 
tar aqui do mirante do bar- 
racão do mano Zezinho, no 
Matrínchã, alinhando esta con- 
fissão do velho Sinhozinho, 
□êste áto gostoso de reen- 
contro com o passado. Repi- 
nico as cordas da viola oculta 
e na súcia da saudade, largo 
a toada; 

Quem me dera eu vê hoje/ 
de quem m'alembreí agora/ 
quem que trago no sentido/ 
retratado na memória! 

ATENÇÃO 

Por motivo de mudança, ven- 
de-se um conjunto de quarto, 
um conjunto de copa cozinha, 
um fogão a gáz equipado com 
dois bujões. um armário fiel- 

copa, etc. 
A tratar na Av. Frei Manoel 
Procópio, 147 ou com Salva- 

dor P. Ferro, no Banco 
do Brasil. 

Salvador Pires Ferro. 

AVISO 

A professora Edelvira, da 
Escola "Cristo Rei" avisa que 
a partir de segunda feira dia 
20 terá início na referida Es- 
cola o Curso de Admissão pa- 
ra a 2-. época horário noturno 
de 7 ás 9 hs. da noite. 

Os Destaque^ de Mister X 

VIAJANDO 

Ao veicular este semanário Mister 
X estará em S. Luiz, para um "ba- 
nho" de civilização na capital da 
cultura brasileira. Regressarei breve 
para "papear" novamente com meus 
leitores. "Au revoir... 

"SENDEIRO" 

Meu amigo Luiz Danda, por enquan- 
to, está na base do "sendeiro". Ex- 
plico: mandou esposa e filhos pas- 
searam lá" pras banda da Paraíba". 
Durante a ausência da madame, um 
aviso (ou um conselho, como quei- 
ram); cuidado que o "bicho" está 
solto, e segura-lo é um perigo... 

"PRINCESA" 

Nasceu a princesa (filha de Impe- 
ratriz o que é ?...) HELMA KARI- 
CE, a primogênita querida do casal 
amigo J sé Ribamar e Maria Milho- 
mem Veiga. O auspicioso evento 
ocorreu dia 29 de novembro p, fin- 
do, e somente agora posso anuncia- 
lo por motivos superiores. Recla- 
mou-me o Lamartine que a prince- 
zinha não fez o "pipi" comemorativo, 
embora a turma esperasse a "bebe- 
moraçâo". Abre a bolsa, Veiga, que 
o evento bem merece! Meus para- 
béns aos embevecidos papás, e mui- 
tas felicidades à recem-nascida.. 

PASSEANDO 

Após um curto, mas merecido, 
descanso o meu dinâmico amigo 
que é o engenheiro Edmilson Mo- 
reira Veras (chefe da Rodobrás 
aqui) está chegando de Fortaleza, 
para onde foi levando sua dedicada 
esposa, D. Francisca, e os "herdei- 
ros universais" Stela, Claudia e Jú- 
nior. No regresso, o abraço sincero 
do colunista para todos os membros 
da clã ilustre... 

OBRIGADO, AMIGO... 

Agradeço ao Walter Marinho, que 
de Goiânia prestou relevante e 
prestimoso favor ao confradé Hélio 
de Monção, que é meu "chapa", e 
em cujo nome tenho o ^dever ds 
reafirmar: muito obrigado, Walter 
amigo... 

CAMPEONISSIMO 

O meu quirido Clube do Remo é 
o compeão do norte e nordeste, der- 
rubando todas as muralhas adversá- 
rias que encontrou pela frente. Aí, 
Leão Azul!... mostra que o Pará 
também tem o mesmo futebol tri- 
campeão do mundo... 

ANIVERSÁRIO 

Dia 3 do corrente esteve aniver- 
Sc riando o rapazêlho Wagner Júnior, 
que concluiu o primário ao comple- 
tar o décimo ano sua existência. 
Prova evidente que herdou a inte- 
ligência do pai, meu querido amigo 
Wagner Ribeiro, eficaz colaborador 
do escritório Rubens Lima Para- 
béns a ambos... 

FERIAS 

Chegou para passar as férias es- 
colares junto a seus dedicados cais, 
Jofre e Terezinha, o jovem José Ita- 

cir Melig Tocantins que, no Colé- 
gio sanluizense Daniel de La Tou- 
che, cursa o 3o. ano cientifico. Ao 
José Itacir os meus parabéns pela 
carreira que está trilhando, assim 
como aos dois "velhos'7 pelo ótimo 
filho que possuem... 

i 
(de novo o, JURIVÊ? 

Mais uotro "Macedinha7' é posto 
sobre a face da terra, por obra e 
graça do meu amissimo Jurlvê de 
Macêdo e sua "conformada" esposa, 
d. Leonor. Na marcha em quem vão 
as coisas o Rogério, agora chegado' 
para "o bem de todos e a felicida- 
de geral da nação" não se confor- 
mará em ser o caçula. Será que pa- 
ra o ano novamente direi: "de novo, 
Jurivê?..." Meus 77 parábolas, D. Leo- 
nor e assim seja!!! 

CASORIO 

Na Igreja Cristã Evangélica no 
Brasil em Imperatriz, dia 11 do cor- 
rente convolaram núpeias os jovens 
Francisco Pires Farias e Linair Jor- 
ge, fato que foi solene e merecida- 
mente comemorado pelos seus dilé- 
tos Irmãos de fé e pelos inúmeros 
amigos que possuem. Além dos pa- 
rabéns pessoais, Mistér X também é 
o portador das congratulações de to- 
dos os membros daquela Igreja Cris- 
tã... 

FORMANDOS 

O meu amigo Lamartine titulou- 
se como Técnico em Contabilidade, 
pela Escola de Comércio de Impera- 
triz, e teve a gentileza de enviar-me 
amavel convite que penhoradamen- 
te agradeço. Meus parabéns Lamar- 
tine... 

x-x-x 

Maria Luzia Aires de Sousa, é 
afilhada muito querida do Mister X, 
o que o tornou mais feliz ainda ao 
ensejo da conclusão de seu curso na 
Escqla Normal Ginasial Santa Tere- 
zinha, desta Cidade, dia 4 passado. 
Renovo agora aquele abraço parabe- 
nizador... 

TESOUREIRO 

Para passar algum tempo na 
Agencia local do I.N.P.S., chegou à 
Imperatriz o tesoureiro-auxiliar da- 
quela Autarquia, sr Otávio Mathias 
Gomes. Já de posse da "ficha" do 
dito-cujo, onde figura sua condição 
de "bôa praça'7. Mister X deseja-lhe 
sinceramente uma estada tranqüila 
nesta terra que a todos recebe de 
braços abertos... 

ALÔ, SALINOPOLIS... 

Ô 'bôa vida" que atende pelo no- 
me de Rubens Lima está "novamen- 
te" de férias. E lá de Salinas (no Pa- 
rá), o Rubens nos reafirma sua con- 
dição de leitor assídou d' O PRO- 
GRESSO. sempre atuálisado com as 
noticias daqui. Diz ele que não es- 
tá mais satisfeito devido o "policia- 
mento" que lhe dedica Dona Lour- 
des, sempre vigilante e atenta para 
que o "oara-de-páu" mantenha-se na 
condição do "respeitável burguês" 
que é. Ao Rubens, D. Lourdes e 
aos garotos-modêlos Delma, Marcelo 
é "Cheirosa" as nossas saudades... 

Aviso ao Publico 

A VOLKSWAGEN DO BRASIL S. A., 

comunica aos seus amigos, e clientes 

e ao público em geral que a firma 

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS MA- 

GOPAH S.A., sediada na praça de Im- 

peratriz, estado do Maranhão, à Rua 

Rio de Janeiro, 13, deixou de ser Re- 

vendedora dos produtos de sua fa- 

bricação e/ou de, orientação, prestar 

os serviços de atendimento e manu- 

tenção dos veiculos de sua marca. 

São Bernardo do Campo, 14 de dezembro de 1971. 

VOLKSWAGEN DO BRASIL S.A. 

A DIRETORIA DE VENDA 


