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AhlAZONIA COBIÇADA Imperatriz 

Falando na Escola Supe- 
rior de Guerra sôbre o tema 
"A Amazônia - cobiça inter- 
nacional e projeção nacional 
o ex-governador do Amazo- 
nas, Artur Reis, disse que:" 
com o crescimento explosivo 
da população mundial, es- 
pecialmente nos paises do 
Oriente, as pressões para a 
ocupação dos espaços vasios, 
como a Amazônia, poderão 
aumentar irresistívelmente 
dentro de um prazo relativa- 
mente curto." 

Esclareceu que em face 
dessas pressões internacio- 
nais, poderá chegar o tempo 
em que o Brasil terá que 
tomar conhecimento direto 
do problema. E disse: "Para 
evitar surpresas, precisamos 
agora criar condições que 
nos permitam escolher o tipo 
de imigração que nos inte- 
ressa, como no sul do país fi- 
zemos em relação às imigra- 

ções alemãs, italianas, e po- 
lonesas. 

Adiantou o conferencista 
que o argumento a ser le- 
vantado para justificar as 
pressões é o de que o inte- 
resse da humanidade, no ca- 
so o da sobrivivência de sê- 
res marginalisados, está aci- 
ma dos interesses da sobe- 
rania nacional. Citou ainda 
que a primeira tentativa de 
ocupação dos espaços vasios 
se deu no início deste sé- 
culo quando os Estados Uni- 
dos pretenderam localizar na 
Amazônia o excedente dos 
portoriquenhos que procu- 
ravam aquêle país; e mais 
recentemente houve a su- 
gestão da Comissão Inter- 
nacional de Imigração, com 
sede em Genebra, para o 
encaminhamento de 200 mil 
árabes para a Amazônia, lo- 
go após o conflito entre o 
mundo Árabe e Israel. 

A Independência do Brasil 

com a Revolução 

REGULAMENTO 

1)—Fica instituído o corícurso de textos sob o título A INDE- 
PENDÉNÇIA DO BRASIL ÇOM A REVOLUÇÃO, sob a 
coordenação do Rotary Clube de Imperatriz, em comemo- 
ração à semana da Pátria. 

2)—Poderão participar do concurso os alunos dos estabeleci- 
mentos de ensino de Imperatriz, no nível ginasial, científi- 
co ou similares. 

3;—Os concorrentes deverão remeter do Rotary v,lube de Im- 
peratriz, textos datilografados de um só lado do papel, em 
espaço dois. sem limite de genero, nem forma, podendo ser 
em forma de redação, composição, crônica, ensaio ou mo- 
nografia, exceto em versos, com limite máximo de 10 lau- 
das de papel. 

4)—O candidato enviará seu trabalho ao Rotary Çlube de Im- 
peratriz, em tres vias, em envelope que deverá contei o 
nome completo do candidato, ano que cursa, colégio em 
que estuda e seu endereço particular, até o dia 31 de a- 
gôsto de 1971. 

5)—Os tres primeiros colocados farão jús aos seguintes prêmios; 

a) Cr$ 200,00 e uma bolsa, de estudo, p/o ano de 72 pelo 
seior local da CNEÇ. 

b) Çr$ 150,00 oferecido pelo COVAP do Maranhão. 

c) Cr$ 100,00 » Prefeitura Municipal. 

6)—A comissão julgadora será composta dos Diretores de nos- 
sos estabelecimentos de tnsino e de elementos do Rotary 
Clube. 

7)—As decisões da Comissão Julgadora serão finais, a elas não 
cabendo recurso. 

8)—Os originais enviados ao concurso não serão devolvidos. 
9)—O trabalho colocado em primeiro lugar será divulgado a- 

traves do Jornal "O Progresso", desta cidade. 
10) —Qualquer informação ou os casos omissos serão 'resolvidos 

pela Diretoria do Rotary Clube desta cidade. 
11)—Os participantes do concur&o A INDEPENDÊNCIA DO 

BRASIL COM A REVOLUÇÃO, ao enviarem seus traba- 
lhos, aceitam implicitamente todas as normas constantes 
deste regulamento. 

Imperatriz, 13 de agosto de 1971 

A DIRETORIA 

A Secretaria da Adminis- 
tração Municipal de João 
Lisboa encaminhou para co- 
nhecimento dêste semanário 
o seguinte fonograma: 

Prefeito Municipal João 
Lisboa—Tenho satisfação 
comunicar publicação do 
edital concorrência para 
construção estrada liga es- 
se município a Impera- 
triz Sds Pedro Neiva de 
Santana—Governador do 
Estado. 

N.R.—Trata-se do cumpri- 
mento de mais uma 
promessa do então 
candidato Pedro Nei- 
va de Santana, quan- 
do de sua passagem 
por João Lisboa e 
Imperatriz às véspe- 
ras de sua eleição. 

O jato brasileiro 

No dia 7 de Setembro, os 
primeiros aviões a jato cons- 
truídos no Brasil integrarão 
a Esquadrilha da Fumaça que 
fará demostrações sôbre a 
Guanabara. Trata-se do "Xa- 
vante", com velocidade de 
870 km/b, e que servirá como 
arma de combate e ainda a- 
parêlho do reconhecimento. 

Para treinamento e empre- 
go militar, o "Xavante" está 
entrando em linha de fabri- 
cação em série, num total de 
112 unidades. 

No dia 7, os aviões '"Ipane- 
ma" (jipe voadar), o "Urupe- 
ma" (planador) e o ."Bandeí- 
te", além do "Xavantes", se- 
rão liberados para as de- 
monstrações pela EMBRAER 
(Empresa Brasileira de Aero- 
náutica), sediada em São José 
dos Cam os. 

De calça cumprida 

A Assembléia do Maranhão 
aprovou em reunião extra-or- 
dinária o projeto de autoria dos 
deputados Joaquim Itapary e 
Nagib Haickel que permite às 
funcionárias pública do Estado 
o uso de calças compridas nas 
repartições em que servem. A 
lei vigorará a partir de sua pu- 
blicação no Diário Oficial do 
Estado. 

O Brasil em Cáli 

Nos jogos panamericanos rea- 
lizados em Cáli (Colombia), fin- 
dos na 5a feira da semana que 
passou, o Brasil obteve signi- 
ficativas vitórias, destacando-se 
as do basquete, náipes femini- 
no e masculino, e do iatismo, 
neste vencendo de ponta a 
ponta. Os nossos representan- 
ten garantiram a conquista de 
9 medalhas de ouro, 14 de pra- 
ta e algumas de bronze, con- 
quistando ótima colocação no 
cômputo geral da importante 
competição. 

jt: 

O PROGRESSO lamenta 
esclarecer a s e u s leitores 
que pela absoluta falta de 
acesso às fontes de infor- 
mação a que procurou che- 
gar, está impossibilitado de 
divulgar qualquer notícia 
sôbre os acontecimentos de- 
senrolados nesta cidade e 
arredores nos últimos dias, 

embora a sua notoriedade. 
Esta nota se deve ao res- 

peito devido ao público que 
nos honra com a leitura dês- 
te semanário e cuja curiosi-, 
dade em tôrno do que se 
passa é plenamente justifi- 
cada. 

A REDAÇÃO 

4r 
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Com a presença de gran- 
ce público, foi inaugurada 
na noite de ontem parte do 
moderno conjunto comercial 
projetado, construído e ad- 
ministrado pelo Eng0 Vicen- 
te Fitz, no bairro Mercadi- 
nho. 

No gênero, é a obra mais 
avançada existente na cida- 
de, quiçá no médio Tocan- 
tins. O conjunto dispõe de 3 
alas, com 6 açougues para 
carne de bovinos e 2 para 
suínos, além de várias lojas 
e "boxes" para venda de 
verduras. As condições de 
higiene são completas, pela 
meticulosidade das instala- 
ções, bastando que a admi- 
nistração do prédio zele pa- 
ra que cada condômino cum- 
pra as determinações nêsse 
sentido. 

De início, funcionarão al- 
guns açougues e "boxes" do 
total da construção que 
prossegue em ritmo acelera- 
do para entrega total ad pú- 
blico dentro de breve espaço 
de-'tempo. 

O nôvo Mercado, além de 
sua evidência como obra de 

arte e de centralização dos 
açougues e similares,' traz 
ainda para a cidade a pers- 
pectiva da solução de um 
problema que até aqui fugiu 
às providências da adminis- 
tração pública, qual seja o 
da erradicação, dêsde que 
assim o entenda o Govêrno 
Municipal, daquêle fóco de 
contaminação da saúde que 
é o chamado "Mercadinho", 
de instalações (?!) precaríssi- 
mas, bastante sujo e que — 
não bastassem êsses aspec- N 

tos negativos de sua existên- 
cia — ainda se presta a for- 
mação de agloramento hu- 
mano que pode ser classifi- 
cado de verdadeira favela no 
coração da cidade, tal a falta 
de organização sob o ponto 
de vista urbanístico e a ine- 
xistência das condições mini- 
mas de hitabilidade daqueles 
antros. 

Mais uma vez, portanto, 
vem a iniciativa privada aju- 
dar na solução de problemas 
de ordem administrativa, 
dando maior impulso ao cres- 
cimento da cidade. 

Os que vão a Júri 
Já tem seus respectivos pro- 

cessos em ordem, prontos a 
Serem levados ao Tribunal Po- 
pular do Júri, sob a presidên- 
cia do dr. José de Ribamar Fi- 
quene, da Ia Vara, os seguintes 
homicidas: 

Francisco Manoel dos Santos; 

Antonio Pereira da Silva; 
João Fererira de Brito; 
Marduqueu Cirqueira e sua 
enteada Lourença. 

Outros processos estarão pre- 
parados ainda esta semana, au- 
mentado assim o número dos 
que vão ao banco dos réus 
para o julgamento da sociedade. 

ARMAZÉM INFLA VEL 
Com capacidade paraQO mil 

sacas de sessenta quilos, já 
se encontra armado na Praça 
Brasil o primeiro armazém in- 
flável da CIBRAZÉM, que re- 
ceberá parte da produção d,e 
arroz do município, uma das 
providências governamentais 
que visa a proteção à safra. 
O deposito não se preste a- 
penas à conservação do arroz, 
milho ou feijão ali guardado 
mas tem principalmente a fi- 
nalidade de oferecer ao pro- 
dutor a garantia da espera 
de melhor preço, o que é 
praticamente impossível 

quando a colheita fica ao de- 
sabrigo e porisso mesmo é 
oferecida ao primeiro compra- 
dor, na maioria das vezes 
sem ao menos compensar o 
trabalho do lavrador. 

O levantamento do arma- 
zém, à força de ar, despertou 
a curiosidade de grande parte 
da cidade que desconhecia 
êsse tipo de cohstrução.—Es- 
pera-se agora o levantamen- 
to dos demais depósitos pla- 
nejados pela CIBRAZÉM em 
nosso município, um dêles 
próximo ao Posto Maranhão 
Novo. 

INL — MAIOR ÊXITO 
O Instituto Nacional do Li- 

vro (INL) ficou encarregado de 
x produzir, editar, aprimorar e 

distribuir os livros técnicos e 
didáticos que antigamente eram 
feitos pela ÇOLTED, que ficou 

extinta por decreto presidencial, 

passando para a INL tôdas as 

responsabilidades d a última, 
esperando-se que assim tenha 
maior êxito. 

Ontem, hoje, sempre: Brasil! 
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E 0 VENTO LEVOU" 

Devagar, meu ranchinho cons- 
truí. Era de palha. No seu in- 
terior corria uma brisa fria e 
suave. Ficava em cima da ser- 
ra. De lá eu podia observar 
melhor o pôr do sol, contem- 
plar as maravilhas do meu mun- 
do sertanejo. 

No despontar dp dia, os rai- 
os do sol penetravam por entre 
as palhas, dando de encontro 
ao meu rosto ainda sonolento. 

Ao anoitecer, eu ficava balan- 
çando na rede de embira, fu- 
mando um cigarro, admirando 
a lua com as estrelas e dizia 
que era a rainha com suas 
damas. 

Bem próximo havia uma fon- 
te de águas claras e frescas que 
completava a beleza do meu 
rancho. 

Sertanejo que era, me sentia 
feliz, porque o meu ranchinho 
foi tudo que sonhei um dia. 

As boas coisas pouco 'du- 
ram . . . E veio o vento impe- 
tuoso, enfurecido arrancou, le- 
vando para longe o meu ran- 
chinho. 

"Foi com lágrimas nos olhos 
que vi voar suas palhas açoi- 
tadas pelo vento. A dor cega e 
muda me apertava o peito. 
Perdi tudo, perdi meu rancho. 

Cdntilion Hranço 

Como trabalhei para construi-lo! 
Quanto suor derramei! Desejei 
que aquêle furacão me tivesse 
levado também, até que eu ba- 
tesse numa árvore e morresse 
ali. 

Passou-se o tempo, muito 
tempo. Só já restava sombra 
de lembrança. 

Iniciei, então, uma nova cons- 
trução, bem cuidada como a do 
rancho. Era um castelo desta 
vez, um pedestal de sonhos. Já 
estava alto. Havia um trono e 
nele a deusa. Um trono que, 
demoradamente, ornei de rosas 
e rodeei de versos brotados do 
mais fundo do coração e nasci- 
dos nas caladas madrugadas en- 
luaradas. Calcei de olhares por 
todos os lados, era seguro.. . 

... E velo novamente o ven- 
to, o vendaval do destino trai- 
çoeiro e me tirou tôda a ale- 
gria. A dor foi idêntica a de 
quando perdi meu rancho ou 
talvez maior. Tantas juras, tão 
perfeito sentimento. Sem razão, 
um simples adeus pôs fim, des- 
truiu tòda a minha ilusão. 

O meu lápis triste de poeta 
triste, paralisou, já não sabe 
fazer verso de amor. Com uma 
palavra a musa perversa es- 
cureceu o meu caminho. Já 
nada existe... Solidão somente. 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ--MA BI ANUÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulejo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, t-tc. 

Ano 2000, Século Jovem ! 

No ritmo progressista em 
que o Brasil marcha, a clas- 
se estudantil imperatrizense 
se sobressái, e equipara-se 
às classes nacionais e Inter- 
nacionais. Hoje falamos em 
cientifico, até em Faculdade. 
Imperatriz, com sua juventu- 
de estudiosa, procura trazer 
dos altos níveis culturais, e- 
ducacíonais e recreativas, 
algo de melhor. Já temos As- 
sociação dos Estudantes, a 
Casa do Estudante para aco- 
lher nossos colegas, grêmios 
para estudarem os proble- 
mas dos sócios e resolve-los. 

Da capital do nosso estado 
jovens universitários e mé- 
dios já formaram seu grêmio 
com maior destaque. 

Êsse grêmio se alargou do 

nordeste ao sul do país, e 
sua Diretoria está inauguran- 
do mais duas filiais nos Es- 
tados Unidos da América. 

É com grande alegria que 
anuncio a vinda dos Direto- 
res desta Entidade estudantil, 
que tem o bonito nome: CLU- 
BE JOVEM 2001—INTERNA- 
CIONAL, com sede em S. 
Luiz na Biblioteca do Estado; 
com o ideal de ajudar a 
crescer mais o nome do estu- 
dantado imperatrizense mem- 
bros do "2001", querem insta- 
lar uma nova filial em nossa 
cidade. Vamos, colegas; va- 
mos receber estes dinâmicos 
jovens de braços abertos, 
para que a classe estudantil 
imperatrizense equipare-se 
ao progresso do Maranhão e 
do Brasil. 

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 
i 

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

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

01NPS ainda é o assunto 

QUADRO PROFISSIONAL 

Acompanhados das indicações 
dos lugares de origem, damos a 
seguir os nomes e os cargos 
respectivos do pessoal lotado na 
agência de Imperatriz! Agente -- 
José Ávila D. Maranhão; encar- 
regado do Setor Financeiro — 
José Ribamar Sousa e Auxiliar 
— Doracy Garcez Sousa (de Tu- 
tóia); encarregado do Setor de 
Assistência Médica — Jesus Ro- 
drigues da Silva e Auxiliar-José 
Ribamar Silva (de S. Luiz); en- 
carregados do Setor de Arreca- 
dação — Pedro Alcantara da 
R. Moreira e do Setor de Pes- 
soal—Maria do Socorro Morei- 
ra (de Carolina); e encarregado 
do Setor de Benefícios—Orlan- 
do Gonçalves (de Caxias). En- 
contram-se ainda presentemente 
servindo à agência local o Te- 
soureiro da própria Autarquia, 
sr. Antonio de Brito Vidal, im- 
plantando e orientando o ser- 
viço financeiro, devendo a re- 
gressar a S. Luiz tão logo o fa- 
ça, num praso previsto para 
dentro de 90 dias. Também os 
fiscais Antonio Coutinho e An- 
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LIVROS DE ATAS, de 100 
e 200 folhas, Giz de Cêra, 
Classificadbres, Bobinas, la- 
piseiras BIC e JOFA 9, na 

TIPOGRAFIA VIOLETA 

HOSPITAL SAO RA1MUNDO 

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 — 
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS; Todos os exames de URINA — FEZES — e SANQUE 

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 
DermatOicgia— Pediatria—Clinica Geral—Doenças dos oihos e receituario de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

tonio Barros Carneiro, êstes em 
caráter provisório, deverão re- 
gressar também à capital do Es- 
tado. Segundo nos informaram, 
é pensamento da Superinten- 
dência lotar a nossa agência com 
30 funcionários, visando perfeito 
atendimento às necessidades dos 
segurados, providencia esta que 
será procedida gradativamente. 

ALTA FUNCIONÁRIA 

Quando da instalação da a- 
gência, o Superintendente Wil- 
son Vale fazia-se acompanhar de 
sua Exma. esposa Dra. Concei- 
ção de Maria Costa Vale que, 
além de bacharel em direito, é 
alta funcionária do I.N.P.S., em 
S. Luiz. 

perícia médica 

Em conversa com nosso reda- 
tor, o agente José Ávila Mara- 
nhão nos assegurou já ter rece- 
bido autorização superior para 
indicar médicos locais, a fim de 
prestarem serviços no setor de 
perícia médica, o que foi provi- 
denciado aguardando-se apenas 
agora a apresentação dos docu- 
mentos necessários por parte 
dos doutores interessados. 

LICITAÇÃO 

Na sua fala, inclusive repre- 
sentando oficialmente a S Excia. 
o Governador do Estado, nas 
comemorações da instalação da 
agência dia 31 de julho último, 
o prefeito Renato Moreira asse- 
gurou que até dia 20 do corren- 
te será procedida a licitação 

para a construção do prédio- 
séde insapiário de Imperatriz, 
em terras já doado pela Muni- 
cipalidade e sito à rua Rio 
Branco esquina com a Simpli- 
cio Moreira, às adjacências do 
"Tiro de Guerra", numa área 
superior a 1.200 metros qua- 
drados. 

AGRADECIMENTO 

No discurso que proferiu na- 
quela mesma ocasião no Sindi- 
cato dos Arrumadores, o jor- 
nalista Wilson Vale agradeceu 
a colaboração do agente e de- 
mais funcionários da agencia 
de Carolina que prestaram re- 
levantes serviços, e por anos 
consecutivos, aos segurados de 
Imperatriz, assim como formu- 
lou o seu reconhecimento aos 
que estão atualmente lotados 
em nossa cidade, que atende- 
ram seu convite e para cá vie- 
ram das mais variadas locali- 
dades do Estado, no intúito d^i 
bem servir ao Instituto e seus 
segurados. 

CARAVANA 

De Carolina, para abrilhantar 
os festejos da instalação da a- 
gência local, veio luzida cara- 
vana dirigida pelo agente dr. 
José Carlos de Carvalho (e di- 
gissima consorte d. Maria da 
Penha) e constituída pelos fun • 
cionários Maria das Graças M. 
Rêgo, Joanice Véras, Irmã Frei- 
tas, Léa Aquino, Zelinda Rita 
de Oliveira e Janir da Silva 
Gedeon. 

Emprêsa Transporte Tavares Ltda. 

Rua Santa Luzia, 1274 - Sul — Teresina - Piauí 
r ~ 

Linhas: Teresina — Poção de Pedras — diariamente 

Linha: Teresina — Grajaú — diariamente 

Linha: Teresina — Imperatriz 3^ e 6a feiras 

Linha: Imperatriz — Teresina 5a e domingos. 

Agradecemos a Preferência 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHAO 

Lei Municipal n" 14/71 

— O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, 
cidadão Renato Oortoz Moreira, faz saber a toíos seus habi- 
tantes que a Câmara de Vereadores deste Municipipo apro- 
vou e eu sanciono a seguinte Lei; 

/rt. Io) — Fica revogada a Lei Municipal n5 03/70, de 17/03/70, qua 
dá concessão a TELEFÔNI ;A DE IMPERATRIZ S/A "TEL1M&A'', explo- 
rar neste Município os serviços de Comunicações Telefônica, pelo prazo 
de 30 anos. 

Art. 291 — A citada Lei é inconstitucional por ferir o disposto no 
artigo oitavo, item XV, letra • a" da Emenda úonstitucional n0 1. 

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

PUBLIQUE-SS E CUMPRA-SE 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, 
em Oõ de agosto de 1.971. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 
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Viver ou Não Viver... 

O ASSUNTO do momento 
e dominante na cidade é: dar 
ou não dar condições de so- 
brevivência aos prêsos da 
nossa cadeia. 

A REPORTAGEM da edi- 
ção anterior — " MULHERES 
VENCEM" — mostrou ao lei- 
tor a atual condição dês- 
ses segregados da socieda- 
de, promiscuaihente jogados 
no interior de três únicas e 
reduzidas celas: 46 semí-vi- 
ventes ou semi-mortos, como 
queiram ... 

nista, todavia, dão-se ao cui- 
dado da análise do outro ân- 
gulo da questão: o "REVER- 
SO DA MEDALHA" reportada 
pela costumeira propriedade 
do coléga Jurivê de Macêdo. 
Pena é que a maioria dessa 
minoritária corrente seja 
também representada por 
mulheres, aquelas que são 
esposas, filhas, irmãs ou que 
já foram mães, são mães ou 
que poderão, um dia, ser 
mães. 

O PÚBLICO tomou conhe- 
cimento do movimento gene- 
roso para a minoração dum 
estado de coisas que, de mo- 
do algum, favorece ao con- 
ceito de civilidade da nossa 
gente e não confirma o "slo- 
g m" da cidade que mais 
cresce no Maranhão. Damas 
caridosas e lideradas pur 
uma bondade em pessoa que 
se chama D. Margarida Ro- 
drigues, esposa do próprio 
promotor da Comarca, bus- 
caram a iniciativa mais coe- 
rente com os foros da hu- 
manidade solidária com os 
infelizes. 

ESTA CRÔNICA e o cro- 

É BEM possível que as 
"separatistas" jamais tenham 
conhecido o verso da meda- 
lha, os dissabores do destino, 
o fél da amargura do lado 
negro da existência. Desco- 
nhecem, por certo, que ser 
preso não é privilégio d e 
somente alguns. Ser prêso é 
contingência da vida. E o êrro 
dum átimo de segundo na 
vida de um homem (ou de 
u'a mulher). É uma fatalida- 
de. Enfim, uma realidade du- 
ra e cruél. E, por lógica, 
conclue-se que não pensaram 
ainda nos mistérios do futu- 
ro fazer-lhes sentir na pró- 
pria carne a dor de um ma- 
rido ou de um filho, de um 
irmão ou de um pai, jogado 
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ILHÕES NA LUA 

Os astronautas americanos 
que tripularam o Apolo-15 dei- 
xaram na superfície da lua o 
módulo "Falcão" avaliado em 
264 milhões e quinhentos mil 
cruzeiros; o jeep lunar avaliado 
em 42 milhões e duzentos e 
oitenta mil cruzeiros, além de 
outros aparelhos caríssimos. Os 
astronautas ainda tentaram 
trazer de volta o jeep, no que 

foram impedidos por ordens 
expedidas da NÀSA. 

Da lua, os americanos trazem 
mil e oitenta e um quilos de 
material para exame. Bateram 
os recordes de permanência no 
satélite da terra e o de maior 
tempo de atividades fóra da 
nave espacial. Percorreram per- 
to de 30 quilômetros de Lua, 
no jeep. 

'KWM mm 

no catre imundo de uma 
prisão vendo passar, podre e 
promiscuameute, os dias sem 
sol e sem comida, sem ar e 
sem esperanças, semi-morto 
ou semi-vlvo, como queiram... 

D 3 RESTO, lamentável sob 
todos os aspéctos é o con- 
ceito de certos homens que, 
embora de forma passageira 
como tudo o é nêste mundo, 
estão investidos de funções 
públicas e das quais depen- 
dem o presente e o futuro 
dos desgraçados, ao taxar 
como "regalias" o simples 
fato de presos dormirem em 
redes ou de alimentarem-se 
minimamente. A expressão 
dispensa todo e qualquer co- 
mentário a mais ! .. 

NÃO SE julgue pessoas ou 
casos isolados se o intúito é 
dar condições sobreviventes 
a um semelhante, mesmo que 
êste seja um criminoso mo- 
tivado pela barbárie ou 
pelo acaso. Viver é um di- 
reito de todo» nós, homens e 
mulheres, prêsos ou libertos. 
É uma necessidade imposta 
pela Natureza e ditada pela 
Sapiência do Divmo, ambas 
muito acima dos julgamentos 
mundanos. Tudo sobre o Or- 
be precisa de ar, de alimento, 
de luz e de esperanças para 
viver. Negar-lhe o essencial 
é também matar, pois seria 
o negar vida à qualquer es- 
pécie criada por Deus e que 
somente a ÊLE, na Sua Santa 
e Magnânima Justiça, cabe o 
direito de suprimi-la. E a 
morte — esta única Verdade 
tanto renegada por tantos — 
é muito mais digna io que 
as misérias por que pass m 
nossos irmãos já atingidos 

Dr. Wener Pereira 

Lopes 

— ADVOGADO — 

ausas eiveis e criminais, inventá- 
rios e partilha®, cobranças ju icíais 
e amigáveis de títulos e alugueis, 
habeas-corpus, contratos, procura- 
ções, representações de nrefeburas 
etc - Aceita chamado? para o in- 
terior deste Estado e vizinhos. Ex- 

pedientes normais. 
Irav. Magalhães de Almeida 

(Escritório Goiano) 
Imperatriz - Maranhão 

pelo infortúnio da prisão. 

O CRONISTA e esta crô- 
nica, embora lembrados do 
"dura lex, sed lex" da con- 
ceituação jurídica de doutos 
homens, afirmam-se e rea- 
firmam-se pelo texto de uma 
Lei maior, mais divina e 
portanto mais humana, ex- 
traído dos Mandamentos de 
Deus: "AMAI-VOS UNS AOS 
OUTROS". È uma pena, tris- 
te mesmo, que existam es- 
posas e mães, filhas e irmãs, 
que o não interpretem as- 

sim. È triste, uma pena mes- 
mo, que existam homens com 
poder temporal que não o 
julguem assim, como uma 
fuga do principio basilar da 
cristandade para fixarem-se 
na exigência brutal de um 
mundo real, sem Deus, sem 
Lei e sem Amor !!! 

VIVER OU NÃO VIVER — 
é a dramática realidade dos 
nossos irmãos presos. Como 
diria Shakespeare no famoso 
monólogo de Hamlet: "ser ou 
não ser — eis a questão..." 

Modernização dos Correios 

O Presidente da Emprêsa 
Brasileira de Correios e Te- 
légrafos, Engenheiro Haroldo 
Corrêa de Mattos, móstrou 
aos deputados e senadores, 
durante, a visita que fêz ao 
Congresso Nacional, quais os 
planos que estão implemen- 
tados para a modernização 
dos serviços de Correios e os 
resultados já apresentados. 

O sr. Haroldo Corrêa Mat- 
tos foi recebido, no Senado, 
pelo líder e pelo vice-líder 
da maioria, senadores Filinto 
Müller e José Lindoso, com 
os quais discutiu os principais 
problemas da ECT, e pediu a 
colaboração dos parlamenta- 
res, com criticas e sugestões, 
para o trabalho que vem rea- 
iizando na presidência da 
Emprêsa. 

Durante o encontro com 
os congressistas o Presidente 
da ECT explicou que os a- 
tuaís problemas da Emprêsa 

são decorrentes, principal- 
mente, da não atualização dos 
seus recursos humanos e ma- 
teriais nas últimas décadas 
e do fato de suas tarifas não 
terem acompanhado a evo- 
lução dos custos. 

Informa êle que esta desa- 
tualização, tanto em recursos 
humanos e materiais como 
no setor tarifário, resultou na 
perda de eficiência dos ser- 
viços prestados pelos Cor- 
reios. Ciente do rroblema, o 
Governo federal extinguiu o 
antigo DCT, cuja estrutura 
não mais se coadunava com 
a realidade brasileira, e criou 
em seu lugar, há dois anos, 
Emprêsa Brasileira de Cor- 
reios e Telégrafos, que vem 
lutando para prestar serviços 
condizentes com a atual fase 
de desenvolvimento do País e 
preparar-se para atender a- 
dequadamente à demanda 
futura. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

ÍNDIOS negros 

Uma expedição chefiada pelo 
indianista Ismael Praxedes in- 
ternou-se nas matas do Èstado 
de Goiás à busca de contátos 
com a tribo "Avas Canoeiros", 

formada por índios negros de 

cabelos lisos, que foram vistos 
à margens do rio Tocantins, não 

se precisando o local da tribo. 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 

/ 
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NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO 

Matadouro tem início 

Informam-nos do Gabinete 
do Prefeito Municipal: 

água àquela população. Con- 
vênio Prefeitura-FSESP. 

O vencedor da concorrên- 
cia para a construção do ma- 
tadouro municipal dá inicio às 
providências para o começo 
daquela construção, às mar- 
gens' do ribeirão Cacáu, pró- 
ximo ao parque da Exposição. 
As obras estão orçadas em 
120 milhões e o Matadouro 
disporá de instalações moder- 
nas, com capacidade para o 
abate de 20 gados a cada 
duas horas e 10 suínos no 
mesmo espaço de tempo. 

X—X—X 
Iniciadas as construções de 

5 Grupos Escolares na séde 
do município e 1 no Ribei- 
rãozinho. 

XXX 
Em início os serviços de 

meio-fio da rua frei Manoel 
Procópio que contará cora 
duas pistas. 

X—X—X 

XXX 

Tãmbém aberta a concor- 
rência (prazo de 8 dias) para 
a construção de novas celas 
na cadeia pública. 

Em andamento o levanta- 
mento topográfico do povoa- 
do Itinga, para início do ser- 
viço de abastecimento de 

XXX 

Preíeito viaja 

Para tratar de assunto ad- 

COLUNA DO LAVRADOR 

Iniciada Campanha de Defesa 

y 

Sanitária Animal 

Com a chegada do médico veterinário José Gerardo 
Góes de Oliveira, a Casa do Lavrador iniciou, em têrmos 
definitivos, campanha de defesa sanitária animal, objetivan- 
do realizar completo cadastramento de criadores e criteriosa 
vacinação de rebanho contra a febre-aftosa, botulismo, car- 
búnculo sintomático e peste suína. 

Durante o expediente da Repartição e em visitas às 
fazendas Dr. Góes realiza, também, além de outros, trabalhos 
de orientação veterinária, incluindo clínica veterinária e re- 
comendação de práticas profiláticas. A palavra técnica do 
Veterinário da Çasa imprime confiança ao Pósto do Fundo 
de Revenda, quando, muitas vêzes, exemplificando, o cria- 
dor solicita remédio para broca do chifre e o técnico lhe 
faz ver que a doença é carência de sais minerais. 

I MAIS TÉCNICOS 

Dando cumprimento ao programa de implantação da 
Çasa do Lavrador, a Secretaria de Agricultura destacou pa- 
ra nossa cidade o engenheiro-agrônomo José Raimundo de 
Araújo Monteiro, a quem incumbirá a implantação do cam- 
po experimental, em convênio com a Çolônia Gurupí em A- 
çailância, cuja atividade, adiantamos, constará de pesquisas 
vegetais, ou seja, culturas alimentares, industriais e forra- 
geiras. além da direção de uma micro-estação meterioló- 
gica. / 

Também no quadro da Çasa os técnicos agrícolas 
Deusdedith Marques da Silva e Juarez Leite da Silva. 

MAIS SEMENTES 

De São Luís o Dr. Pedro Nunes de Oliveira, recomen- 
da aos técnicos em yisita ao interior e outros Municípios 
da Região, que ofereçam, também, além de sementes de 
arroz e milho, sementes selecionadas de algodão e amendoim. 

NÚCLEOS DE SUÍNOS 

Çonforme adiantamos em número anterior de O PRO- 
GRESSO, já se encontram abertas as inscrições para aqui- 
sição gratuita de núcleos de suinos da raça WESSEX, du- 
rante o expediente da Çasa do Lavrador, com o Dr. Góes. 

ACAR SE INSTALA E TRABALHA 

Em seu escritório nesta cidade, à Rua Godofredo Via- 
na, nQ 850, a AÇAR, sob a direção do Dr. Oliveira, abrirá 
inscrição, a partir do dia 16 a 20 do corrente mês, para con- 
curso de auxiliar de escritório e curso de Olericultura 
(cultivo de hortaliças). Consta ainda na programação da 
ACAR, ainda para êste mes, assinaturas de convênios com 
proprietários de campos de produção de sementes selecio- 
nadas de arroz, milho, amendoim e algodão. 

\ 

ministrativos, viajou com des- 
tino a S. Luís e Brasília o 
preíeito Renato Moreira. En- 
tre outras providências, tra- 
tará de obter recursos para 
a construção de pistas de 
atletismo e quadras esporti- 
vas em colégios lucais. 

Paulo VI e a Liber- 

dade de Imprensa 

O documento "Comunio et 
Progressio" firmado pelo Pa- 
pa trata exclusivamente da 
liberdade de expressão e o 
direito à informação, além 
da necessidade de protegê- 
los contra toda a forma de 
pressão, econômica, política 
ou ideológica. O documento 
se/refere aos meios de comu- 
nicação, como a imprensa, a 
TV, o rádio, o cinema, o tea- 
tro e a publicidade. 

Dom Lucas Moreira Neves, 
bispo auxiliar de S. Paulo, ao 
distribuir o texto papal à im- 
prensa brasileira, acrescentou 
que "sem liberdade de ex- 
pressão nunca haverá opi- 
nião pública sadia", e que o 
documento reitera a verda- 
deira obsessão de Paulo VI 
por duas fundamentais pala- 
vras : unidade e progresso. 

Passarinho refor- 

ma o ensino 

Brasileiro indicado 

para o NOBEL 

Destaque Social Por üiister X 

O principal objetivo do pla- 
no Setorial de Educação e 
Cultura é a reforma do ensi- 
no, financiado pelo Orçamen- 
to Plurianual de Investimen- 
tos, envolvendo as metas 
prioritárias do Ministério e 
os acordos internacionais e 
que estão sendo transforma- 
dos num grande plano. 

Uma das prioridades será 
a construção de salas de au- 
las, aquisição de equipamen- 
tos e treinamento de profes- 
sores, principalmente para 
alunos da faixa dos 7 aos 14 
anos. As prioridades para o 
ensino médio foram fixadas 
para o equipamento das es- 
colas técnicas, comerciais e 
agrícolas e para o Programa 
de Treinamento de Mão de- 
Obra Industrial. 

O dermatologista pernam- 
bucano Jorge de Oliveira 
Lôbo. foi indicado para con- 
correr ao prêmio Nobel de 
Ciências. O doutor de 71 a- 
nos, já aposentado, ficou es- 
pantado com a indicação à 
Academia Suéca de Ciências, 
só encontrando justificativa 
para concorrer ao Nobel no 
trabalho que ficou conhecido 
como "Doença de Jorge Lô- 
bo" ("Plastimicose Qualoidi- 
forme"), mas que não era 
propriamente seu mas sim 
de um doente amazonense 
que por si foi tratado em 
1931. Além desse trabalho, o 
dr. Jorge Lobo tem ainda 56 
outras obras sobre dermatolo- 
gia, que vai reunir numa só, 
a "DermatologifT Tropical". 

Regresso 
Já volveram, de S. Paulo e Aná- 

polis respectivamente, os Irmãos An- 
tônio Carlos e Maria José, da nossa 
sociedade. Registrando o fáto, o co- 
lunista associa-se ao contentamento 
de seus pais. nosso diretor José M, 
Vieira e D. Vicencia Vieira, pelo re- 
torna dos jovens à paz aconchegan- 
te ao lar. 

"Cheirosa" 

margem da sociedade. Na presidên- 
cia, a proverbial dignidade do dr. 
Flquene garantindo a Justiça. Ka 
consciência de alguns o destino de 
outros homens. Que Deus a ilumine. 

Rainhas 

Dia 17 estará assinalado no calen- 
dário social: quatro anos de inocente 
vida da graciosa menina Sarah, a 
"Cheirosa" do papal Rubens Lima e 
da mamãe, dona Lourdes. Sendo a 
gracinha da casa, o Rubens e ma- 
dame festejarão o evento na base 
da alegria. Parabéns p'ra você, "Chei- 
rosa'*. 

V A N C S A 

As belas Rosiane Morais e Maria 
Edney Gomes, representam a juven- 
tude e a sociedade tocantinopolina 
como candidatas ao cetro de Rainha 
da Festa de N. S. da Conceição, pa- 
droeira da "terra do padre João". É 
uma pena que somente uma ganhe, 
porque ambas são "lindas de mor- 
rer ..." e merecem a corôa-régia. 
Felicidades, beldades . .. 

Sonsa Cruz 

Não se trata da cantora, mas sim 
de ontra famosa Vanusa, aliás tam- 
bém formosa: a querida filhinha de 
Jurivê de Macêdo, nossa Redator- 
chefe, e de d. Leonor Macêdo, que 
completou 3 anos dia 9 passado. Da- 
qui, o "aperta ossos" do colunista 
que deseja à Vanusa um futuro de 
glórias e aos seus pais um "mun- 
dào" de felicidades. 

Silvandio Cruz, gerente de S Luiz 
do depósito da Sousa Cruz, está na 
cidade e na agencia daqui, enquanto 
o Raposo' foi à S. Luiz buscar a fa- 
mília, cuja chegada deverá ocorrer 
nêste domingo. A ambos a amizade 
pessoal do colunista. 

Fidalgnia 

Aniversário 
No dia 9 passado, o amigo Antô- 

nio de Brito Vldal aniversariou e 
como "malandro não chia" ficou no 
silêncio. Entretanto, o colunista apli- 
cou o "olho clínico" e descobriu o 
acontecimento, mandando destas co- 
lunas o seu abraço do "tamanhão" 
do destinatário. Vidal, é o tesoureiro 
do INPS, recem-chegado, e "boa- 
praça" que merece o nosso apreço. 

Futuro Inspetor 
O bancário e colnnista dêsde a 

fundação d'0 PROGRESSO, Pedro 
Braga que as vêzes era também 
"KALAM ELEUTHEROS*. da agencia 
local do BB foi para São Luiz, onde 
pretende estagiar para Inspetor de 
Agêncisâ. Consideran.o-lo já inves- 
tido nas funções, porque ali inteli- 
gência "é mato". Daqui, o nosso a- 
braço e votos de muitas felicidades 
em tudo e por tudo.. . 

Quando de sua última vinda a es- 
ta cidade, encontramos o dr José 
Carlos Carvalho acompanhado da 
esposa, d. Maiia da Penha. O colu- 
nista, mais uma vez. comprovou a 
fidalguta do carolinense. tão bem 
representada na pessoa cortez e a- 
mavel do dr. Zé Carlos. Gráu 10, 
amigo . ./, 

Organização 
O Sindicato dos Arrumadores es- 

tá cotado, na assertiva do confrade 
Wilson Vale, superintendente do 
I.N.P.S., como uma das mais perfei- 
tas organizações do setor sihdicalista 
no Maranhão. Daí a euforia cont 
giante do presidente Severino Silva, 
que esrá com a "bola branca". Para- 
béns. 

Aquisição Social 
A sociedade imperatrizense acaba 

de fazer ótima aquisição com a 
vinda para cá do casal Pedro Al- 
cântara - Maria do Socorro R. Mo- 
reira, transferido de Carolina onde 
merecidamentê desfrutava de ótimo 
ambienre O mesmo que esperamos 
ser encontrado entre nós. Sincera- 
mente. . . 

Boa» Vindas 
Já estão na cidade a sra. Flôr de 

Maria Luz Maranhão e os garotos 
Júnior, Soraya e Sheyla, para ale- 
gria do ' cabeça do casal" José Ávi- 
la D. Maranhão, nosso agente do 
INPS. . Fazemos votos para que a 
paz reine naquele lar amigo. 

XXX 
Também chegou D. Doracy G. 

Sousa, trazendo à tiracolo Maria do 
Perpétuo Socorro, Maria de Nazaré 
e outro Júnior. São a esposa e os 
filhos de José de Ribamar Sousa 
que serve no setor financeiro ina- 
piário de Imperatriz. Boas vindas. 

Júri 

E o Cine Alarabá ? . . • 
Fomos encontrar o Hiran Bichara, 

junto com o sócio João Bogéa. tes- 
tando s sistema eletrico-cinemato- 
gráfico do tão aguardado Çine Ma- 
rabá. O problema da inauguração 
está na demora em chegar das ca- 
deiras já adquiridas no Paraná, por 
culpa do transporte. A estréia ocor- 
rerá dentro do alguns dias mais. 
Aguardemos até o fim do mês (ou 
do ano?. . .). 

Orador 

A 20 próximo, o inicio da segun- 
da sessão ordinária do jrosso Tribu- 
nal do Júri. Novos julgamentos, no- 
vas esperanças de liberdades para 
aqueles que a fatalidade colocou à 

O dr. Edmilson Moreira, além de 
chefiar a nossa Rodobrás, é grande 
na faculdade de discursar. Ouvimo- 
lo um dia destes e gostamos imen- 
samente. Tanto que não perderemos 
as oportunidades futuras para apre- 
ciar-lhe o verbo eloqüente. '"Tá 
aprovado, dr. .. 

Dois 

Volvendo de uma viagem, 
cujo roteiro incluiu ^S. Luiz, 
encontramos o dinâmico ho- 
mem de negócios que toda 
Imperatriz conhece e admira 
sr. Pedro Américo de Sales 
Gomes, da diretoria da TE- 
LIMSA e da nossa DIESEL 
CAROLINA. Cortez como 
sempre, Pedro Américo adi- 
antou à reportagem o êxito 
de sua viagem, quando afir- 
mou para muito breve a li- 
gação de nossa Cidade com 
as demais cidades por tele- 
fône, de vez que a TELMA 

ultima os entendimentos jun- 
to a EMBRATEL, o que, em 
termos finais, importa na ga- 
rantia de que a TEL1MSA 
poderá realiza o empreendi- 
to de tão importância à utili- 
dade pública. Por outro lado, 
anunciou que, dentro de 60 

dias, a TEXACO montará em 
Imperatriz uma terminal pa- 
ra fornecimento diréto de ga- 
solina, o que evidencia o alto 
conceito de progresso com 

que a nossa terra é olhada 
por aí afóra. 

A ACAR — MARANHÃO 

avisa 

Aos interessados que a partir do 
dia 16 estarão abertas as seguinte» 
inscrições ; 

350 ou na Casa do Lavrador de 
Imperatriz. 

1)—Concurso de Auxiliar de es- 
critório — 36 a 20; 

XXX 

2)—Curso de Olericultura—16 a 18; 

3)—Proprietários produtores de 
sementes selecionadas 16 a 20 

Outrossim avisa que o atendi- 
mento para os Planos ãe ' rédito 
Rurais orientado, estilo suspensos 
até o término das pesquisas que 
estão sendo realizadas na zona 
rural. 

Maiores esclarecimentos poderão 
ser feitos no Escritório da ACAR-- 
MARANHÃO à Godofredo Viana 

JOSÉ DA SILVEIRA FILH ) 
(Supervisor Local da ACAL- aA.) 


