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Combate à maconha 

Na qualidade de membro 
do Conselho para o Desen- 
volvimento da América La- 
tina, da Fundação Thinker, 
o Senador José Sarney se- 
guiu ontem para os Estados 
Unidos a fim de participar 
de uma reunião do referido 

portunidade para conhecer 
em Albany o complicado 
processamento de leis por 
computadores eletrônicos, 
como subsídio para sua in- 
tensa campanha de refor- 
mulação dos atuais meios de 
trabalho no Congresso Na- 

Agente Federal ferido 

Conselho. Aproveitará a o- cional. 

Loteria Esportiva 

Colhemos em. fonte segura 
que no interior do municipio 
de Barra do Corda, quando ten- 
tava prender um individuo "en- 
volvido no tráfico de maconha, 
foi ferido a bala um dos a- 
gentes federais para ali desta- 
cado. O ferimento, felizmente, 
não põe em risco a vida do a- 
gente que foi imediatamente 
transportado para S. Luis e ali 
operado. O criminoso conseguiu 
evadir-s e está sendo procurado 

"PLANTAÇÃO" NA CIDA 

Apuramos ainda que nas pro- 
ximidades do povoado Entronca- 
mento da Cida foi localizada 
uma plantação de maconha, 
numa área de aproximadamen- 
te 2 linha.s 

As buscas da "erva" e dos 
traficantes continuam, tudo indi- 
cando que os envolvidos não 
vão conseguir fugir à cautelosa 
mas firme ação da Policia Fe- 
deral. 

OS FUMANTES 

Ate aqui a atividade dos 
agentes federais vem se con- 
centrando nos plantadores e 
traficantes da diamba. Toda- 
via, tem-se como certa cata- 
logação dos fumantes da 
^íôlha", os quais serão orien- 
tado no sentido da recupera- 
ção. 

A REPERCUÇAO 
Vem sendo de agrado geral 

a oportuna medida da Polícia 
Federal no combate à erva 
maldita, na região, principal- 
mente quando é notório que 
indivíduos inescrupulosos vi- 
nham lentamente difundindo 
entre jovens o uso da mesma, 
através de cigarros. Daí o ali- 
vio com que a sociedade re- 
cebe as atividades dos agentes 
aqui chegados, esperando-se 
mesmo que a ação se^pro- 
longue contra traficantes e vi- 
ciados. 

A PALAVRA DO INSPETOR 

A noticia acima já estava 

preparada quando teve a re- 
portagem a oportunidade de 
ouvir pessoalmente o Inspe- 
tor Décio Vives, chefe dos a- 
gentes federais em Imperatriz, 
que nos prestou os seguintes 
esclarecimentos: — A Policia 
Federal não veio a esta cida- 
de em missão punitiva nem 
pretende por qualquer forma 
atemorizar ninguém. O seu 

papel principal è o de orienta- 
dora. Missão principalmente 
preventiva contra o uso da 
maconha, em defesa especial- 
mente da juventude que mal 
orientada por algum inescru- 
puloso poderá entregar-se 
ao vicio, talvez de forma ir- 
remediável. 

Puderam notar os agentes 
— acrescentou — que a ma- 
ioria dos indiciados nos in- 
quéritos aqui abertos e rela- 
cionados com a plantação da 
erva, são lavradores incáutos 
que se deixaram envolver 
pela promessa do lucro fácil 
através da venda da maconha. 
Que, finalmente, a Policia 
Federal continuará em ati- 
vidade permanente na região 
e inclusive instalará, na cida- 
de um Posto, tudo visando a 
repressão não apenas dêsse 
mas de outros crimes, auxi- 
ando dessa forma as autori- 
dades locais, em beneficio da 
sociedade. Concluindo, apelou 
o Inspetor aos professôres e 
pais no sentido de que êstes 
auxilem a autoridade no com- 
bate ao vício através de uma 
campanha esclarecedora a 
alunos e filhos contra os ris- 
bos da perversão, qualquer 
que seja a sua forma. 

E ao despedir-se da repor- 
tagem, munido de fotografias 
o Inspetor Décio informou que 
calcula em trezentos quilos a 
quantidade de maconha apre- 
endida nessa rápida ação. 
Adiantou-nos ainda que nos 

Asfalto de Estreito a Perdidas 

Mais de 100 homens trabalhando 

Os 214 quilômetros da 
Belém Brasília que ligam o 
povoado Estreito a Perdidos 
começarão dentro em breve 
a ser preparados para rece- 
berem asfalto, 

As obras estão a cargo das 
firmas CONSOL ENGE- 
NHEIROS E CONSULTO- 
RES e ESPA — ENGENHA- 
RIA DE SOLOS E PAVI- 
MENTAÇÃO, as quais já es- 
tão empregando mais de cem 
homens no estudo e preparo 
do leito da rodovia. A CON- 
SOL atacará o trecho Estrei- 
to a Imperatriz, ficando a 
cargo da ESPA o Impera- 

grandes centros a diamba é 
vendida em medidas que os 
traficantes batizaram de "dó- 
lar". Cada "dólar" dá para 
seis cigarros e cada quilo de 
maconha dá em média cem 
"dólares"; o que significa uma 
fortuna para o traficante, 
quando eventualmente con- 
segue vender todo o produto, 
coisa que está se tornando 
cada vez mais difícil. 

Acertador recebe prêmio 

O estudante João Silva, 
funcionário da Tipografia 

Violeta, desta cidade, foi um 

dos felizes acertadores do 
Teste ng 44 da Loteria Es- 

portiva. O prêmio respecti- 
vo é todavia pequeno: Cr$- 
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triz a Perdidos. 
' A notícia foi colhida junto 

ao Eng5 Maurício Lana que 
em Imperatriz dirige parte 
desses trabalhos, comescri- 
tório e laboratório já insta- 
dos à rua Cél. Manoel Ban- 
deira. Ainda de acordo com 
essas informações dentro de 
20 dias mais estarão 
concluídos os estudos para 
projeto final de engenharia. 
Êsses serviços se enquadram 
no anunciado plano de as- 
faltamento totpl da Belém- 
Brasília até fim de 1973, por 
recente decisão do Presiden- 
te Médici. 

CEL. PAULO MARANHÃO ~, 

A ssumiu a Secretária de Segurança do Maranhão 
o Gel. Paulo Maranhão Ayres, das fileiras do Exér- 
cito, que aceitando o convite do Governador Pedro 
Neiva de Santana tornou-se ao mesmo tempo o de- 
positário de confiança do Sr. Presidente da República 
e do Min. Orlando Geisel, da p a s t a de sua arma. 

O novo Secretário, alem de suas virtudes de mi- 
litar, traz para o cargo outras credenciais, inclusive 
curso de administração de empresas e de comunica- 
çees. 

O Gel. Paulo Maranhão Ayres tem condecora- 
ções por serviços prestados durante a última grande 
guerra e também por serviços ao Exército em mais 
de 30 anos, além da Medalha do Pacificador. 

Ressalte-se ainda pue o novo Secretário é filho 
do sertão maranhense, natural da cidade de Caroli- 
na que se destaca no cenário do Estado pelo eleva- 
do número de filhos ilustres que por onde passam 
deixam a marca da cultura e do valor de sua gente. 

Reune-se a "ACAR" 

Bem movimentada a venda de mesas para a festa do dia 
24, com o famoso conjunto SAMBRASA. Uma promoção do 
CLUBE RECREATIVO TOCANTINS. 

O Dr. José de Oliveira 
Filho, supervisor local, da 
ACAR- Maranhão, presidiu 
dia 14 último, no C. R. To- 
cantins, a primeira reunião 
dessa entidade, ocasião em 
que proferiu palestra sôbre 

12.725,50, pois 936 pessoas 
fizeram os 13 pontos daquê- 
le teste. Ainda assim, o João, 
que é o primeiro acertador 
em Imperatriz, está feliz da 
vida porque acaba de rece- 
ber a 'bolada' a que fêz jús, 
por intermédio da Caixa E- 
conômica Federal que trans- 
feriu o prêmio por interme- 
dip da agência local do Ban- 
co do Brasil. 

Nova íiscalisação 

A Associação Comercial 
de Imperatriz reuniu-se na 
noite de sexta feira para to- 
mar conhecimento das dire- 
trizes da Fazenda Estadual 
no que toca ao nôvo sistema 
de arrecação de tributos e 
unificação dos livros e im- 
pressos fiscais. A explica- 
ção foi dada ao comércio 
pelo Sr. Leão Leda, chefe 
local da Fiscalização. 

ELO ADIR VIEIRA 
Tivemos a grata satisfação 

de receber a visita do con- 
frade Eloadir de Almeida Vi- 
eira, diretor da FOLHA DE 
ARAGUAINA. Pela gentileza, 
desejamos ao qrezado com- 
panheiro de ideal e ao seu 
jornal muitos votos de pros- 
peridade e prolongada exis- 
tências. 

a finalidade da mesma. 
A propósito ainda da 'A- 

CAR', o Supervisor está co- 
municando ao setor agro-pe- 
cuario que recebeu instruções 
de seu escritório estadual no 
sentido de adiar a inaugu- 

La Rocque 

Êstá sendo esperado hoje em 
Imperatriz o deputado federal 
Henrique La Rocque de Almei- 
da, da bancada arenista em 
Brasília. 

O parlamentar e jornalista 
maranhense, que pertenceu an- 
tes ás fileiras do extinto PSP, 
recebe stmpre a votação maci- 
ça desta região onde é bastan- 
te conceituado e querido prin- 
cipalmente pela maneira com 
que assiste aos conterrâneos que 
na Capital da República se va- 
lem dos seus préstimos. Ao en- 
sêjo desta visita que ora faz 
à cidade, La Rocque manterá 
contáto com seus correligioná- 
rios e receberá por certo as 
manifestações de aprêço de seus 
muitos amigos. 

Ao ilustre parlamentar, nossa 
visita e nossa homenagem. 

ração de suas dependências 
em Imperatriz para o pró- 
ximo mês de agosto. Mas 
que a partir de amanhã (19) 
começará o levantamento da 
situação agropecuária regio- 
nal, ao mesmo tempo em 
que manterá contátos com 
a Casa do Lavrador para 
uma estreita colaboração no 
projeto 'SEMENTES SELE- 
CIONADAS' também lança- 
do amanhã. 
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Notícias do Maranhão 

Serviço de -Imprensa 

Os tratores rasgavam o chão, 
muito barulho, soro de trator 
e muita poeira. Derrubavam 
cercas, iniciando a gestação 
da estrada. O Governador Pe- 
dro Neiva de Santana, rodea- 
do de homens do campo, quis 
saber a reação- de um dêles- 
o dono da cêrca e perguntou: 
"Não é uma malvadêza o que 
estão fazendo, destruindo o 
seu cercado?"'. "Que nada, 
governador— responde o ho- 
mem, aduzindo". 

"Malvadêza é não ter estra- 
das!". 

O DER e a CODERMA. com- 
panhia de Desenvolvimento 
Rodoviário do Maranhão, re- 
cém criado pelo Govêrno, 
iniciaram os trabalhos para a 
pavimentação de duas estra- 
das da maior importância e- 
conômica para a região do 
Vale do Mearim, onde o Go- 
verno e todos os seus coman- 
dos administrativos estiveram 
durante a última semana, dis- 

cutindo problemas com as au- 
toridades locais e ascultando 
as aspirações mais viáveis da 
área. A aspiração mais ime- 
diata é o asfalto dos trechos 
Oaxuxa/Bacabal e Peritoró/ 
Pedreiras, As obras estarão 
definitivamente con- 
cluidas até o fim deste ano. 

A Secretaria da Agricultu- 
já está com todo o seu pro- 
grama de aumento da produ- 
ção deflagrado na região, que 
produz principalmente o ar- 
roz. E o titular da pasta, Lou- 
renço (27 anos^» dizia ao seu 
colega Secretário da Viação 
e Obras, José Reinaldo Ta- 
vares (29 anos): "Vocês das 
obras que se virem para dar 
estradas para a agricultura. 

A produção deste ano vai es- 
tourar". Atacar prioritaria- 
mente os setores da agricul- 
tura e das estradas constitui 
a tônica principal do Gover- 
no do Professor Pedro Nei- 
va de Santana: Êsse entende 
que a ação tem que ser pa- 
ralela, "Não podemos perder 
tempo. Enquanto um planta 
e colhe, to outro vai abrindo 
a estrada para escoar essa 
produção. O Maranhão hoje 
exige urgência." 

No òiesmo dia em que as- 

sistiu ao início dos trabalhos 
das duas estradas reivindi- 
cadas pela região, o Profes- 
sor Pedro Neiva de Santana 
assinou o decreto declarando 
prioritário o exame e urgen- 
te execução a discriminação 
das terras devolutas do Es- 
tado. "Não permitirá o meu 
Governo—disse—sejam aque- 
les que com seu esforço fa- 
zem a terra produtiva, após 
5,10,20 e até 30 anos de ati- 

vidade, despejados de pro- 
priedade que trabalham e des- 
pojados de tudo que conse- 
guiram construir, ainda mes- 
mo que sejam legítimos os 
direitos dos que contra êles 
agem. "O lavrador será as- 
segurado o direito à terra 
que trabalha e, se necessá- 
rio, o Governo desapropria- 

rá áreas, por preço justo, 
para manter nelas os que as 
ocupara e rornam produtivas. 
Esta é uma firme decisão de 
um Governo que sabe tomar 
decisões e fazer cumpri-las". 

Dentro da filosofia do pla- 
no do meu Goverro o desen- 
volvimento terá que ser in- 
teriorizado já que o progra- 
ma prioritário é o dc fomento 
à agricultura, pelo que pos- 
so assegurar, ao homem do 
campo, em cujo esforço e 
sacrifício c ontinua a repou- 

sar a nossa ecoiomia, que 
chegou a sua hora; hora da 
regularização da proprieda- 
de e venda das terras públi- 
cas aos que efetivamente as 
trabalham; da paz livre da a- 
ção dos grileiros; das semen- 
tes melhoradas; da orienta- 
ção técnica; do acesso ao 
crédito; da política de preços 
mínimos; das estradas da pro- 
dução; enfim do conjunto de 
medidas valorizadoras do ho- 

mem do campo capazes de 
assegurar-lhe a justa partici- 
pação na riqueza que cria pa- 
drões de vida consentaneos 
com a dignidade humana". 

Na região Jo vale do Mea- 
rim o Governo já começou 
a construir 500 kilometros de 
estradas da produção. 

Leiam e divulguem 
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" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás é Pará 
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Doações ao Museu 

O Museu do Estado ganhou 
mais de mil peças para o seu 
acêrvo. A oferta foi feita por 
um colecionador maranhense 
radicada no Rio de Janeiro, 
Sr. José Jansen e confirmada 
quando da estada ali da Di- 
retora do Departamento de 
Cultura, escritora Aríete Ma- 
chado. 

Tornou-se assim, aquele se- 
lecionador o primeiro doador 
do Museu maranhense, cujos 
serviços de apronto estão 
sendo realizados acelerada- 
mente. 

Por outro lado a Diretora 
do DCE aproveitou, durante 
sua viagem a diversas ca- 
pitais brasileiras, para man- 
ter contatos com autoridades 
do Ministério de Educação e 
Cultura em Brasília, a fim 
de conseguir recursos para 

a execução do programa do 
Departamento neste ano. O 
MEC pediu à titular do órgão 
que apresente um relatório 
acêrca da situação do DCE, 
planos de sua programação 
e orçamento que, apreciados, 
lhe garantirão a ajuda do 
MEC. 

Ainda em Brasília, a escri- 
tora apresentou à Editora 
Brsiliense S, A. —BRASA — 
a proposta para que aquela 
firma publique trabalhos de 
autores maranhenses, na con- 
dição de ecoditora. Isto re- 
presentaria a publicação de 
escritores sem des^ezas para 
o departamento. Dada às im- 
plicações de ordem econômi- 
ca de projeto,-o mesmo fi- 
cou de ser estudada detida- 
mente pelos dirigentes da 
publicadora. 

AGENCIAS: 

São Paulo - Rio - B. Horizonte' - Goiânia - Bra- 

sília - Cberlandia - Uberaba - Anápolis e tam- 

bém em IMPERATRIZ 

Expresso Mineiro Ltda. 

Av. Getúlio Vargas, 585 —Fone 341 

Marido continua chefe 

A sociedade conjugai, como 
tôdaT sociedade, necessita de 
uma chefia. 

Assim;-"as questões devem 
ser decididas pelos cônjuges de 
comum acordo, mas prevalece- 
rá a vontade do marido no ca- 
so de divergências, resalvando 
à mulher em certas hipóteses, 
o recurso à justiça. 

Êsse é o parecer do profes- 
sor Clóvis do Couto e Silva, 
relator de capítulo Direito da 

Familia no novo Código Civil 
brasileiro. 

Adiantou o mesmo relator que 
serão ampliadas as hipóteses 

de anulação de casamento e des- 
quite. 

Assalto levou 

710 milhões da v 

Sousa Cruz 

No bairro paulista de San- 
to Amaro, na noite de 14 
passado assaltantes domina- 
ram o guarda e o motoris- 
ta de um carro da Cia. Sou- 
sa Cruz, do qual levaram 
700 mil cruzeiros em dinhei- 
ro e 10 mil em cigarros, a- 
pós o que tomaram rumo 
ignorado usando automóvel 
roubado em outro setor da 
cidade. 

Tostão por 

três milhões 

Está pràticamente consolidado 
a transferência do jogador Tos- 

tão, do Cruzeiro de Belo Hori- 

zonte, para o Corintíans Paulista 
Os entendimentos foram fei- 

tos diretamente entre os dois 

presidentes dos Clubes interes- 

sados, enquanto, o jogador con- 
tinua prestando serviços à sele- 

ção brasileira, devendo integrar 

o time, hoje, contra Iugoslávia 

O Corintians ficou ainda res- 
ponsável pelo pagamento das 

luvas a que tem direito o jo- 
gador transferido; 15 por cento 

sôbre o valor do passe. 

Cultura de Mamona 

Plante que a 

OVIL garante 

TECIDOS E ELETRO 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 



O PROGRESSO Página 2 

A Fábula Eleitora! e a Política poder da rodovia 

Um dia, as coisas da natu- 
reza quiseram eleger o rei 
ou a rainha do universo. Os 
tre reinos entraram logo 
a confabular. Animais, vege- 
tais, e minerais começaram 
a viver uma vida agitada de 
surtos eloqüentes, manobras, 
recados turtivos, mensagens 
cifradas, ^ promessas mirabo- 
lantes, ardis, intrigas, palpi- 
tes, conversinbas ao pé do ou- 
vido. 

Entre os bichos era um tu- 
multo formidável. Bandos de 
perequitos saíam em caravana 
eleitoral. Matilhas de cães 
discursavam dentro da noite. 
Cafilas de camelos percorri- 
am os desertos. As formigas 
realizavam comícios fantásti- 
cos, a rainha das abelhas pas- 
sava com o seu séquito, sem 
falar nos cardumes de peixes, 
nos lobos em alcatéias pelos 
montes, nas manadas de bufa- 
los pelas savanas, nas revo- 
adas instantâneas dos ponbos 
correios. 

Todas as qualidades eram 
postas á prova: a astucia da 
raposa, a agilidade dos felinos, 
o engenho dos cupins, o siso 
da coruja, o poder de intriga 
das serpentes, a picardia do 
zorro, a doçura da pomba, a 
teimosia do burro, o cosroo- 
politismo dos ratos. 

O leão,, o ti re, e a pantera, 
o leopardo e outros queriam 
derramar muito sangue; os 
pássaros coloridos faziam 
frente única para indicar um 
passaro colorido; ja os pássa- 
ros que cantara decidiam a- 
pontar como candidato o rou- 
xinol, a coto via a patativa; as 
cegonhas irressolutas, passa- 
vam as tardes pensando; os 
patps selvagens desfilavam 
no céu; as andorinhas, tímidas 
buscavam o refugio da Igre- 
jas; e a aguia, fascista de 
nascença, pretendia organi- 
zar la no alto uma coferencia 
de que so participassem as 
aves de'rapina, como o fal- 
cão o condor e gavião de 

M. M. 

penacho. 
Os papagaio vivia a aren- 

gar bobagens pelas árvores; 
a raposa corria ás varzeas 
articulando uma candidatura, 
ninguém sabia qual; os maca- 
cos eram vaiados quando ale- 
gavam a semelhaça com o 
homem; o cavalo se insinuou 
candidato, dando a sua con- 
dição de antigo senador; o 
pavão, escondia os pés e exi- 
bia a cauda; nos brejos, os 
sapos repetiam slogans mo- 
notonos: os jacarés e as tar- 
tarugas ressonavam na beira 
dos rios, que passavam le- 
vando sussuros quase imper- 
ceptíveis, a conversar as pe- 
dras e as ervas das margens; 
o rato do campo ia de vez 
enquando se aconselhar com 
o rato da cidade; os gansos 
citavam velhos costumes ro- 
manos; certos bichos, como o 
boi e a íbis, invocavam direi- 
tos divinos, que eram mais 
levados a sérios; as hienas 
e os chacais opinavm por um 
conselho de notáveis, a ser 
constituído pelos animais fe- 
rozes, que lhes deixavam os 
restos; até a ameba, coitada, 
queria sêr candidata, dizen- 
do-se a origem da vida. 

A mosca azul voava e re- 
novava por todos os cantos, 
Quem será o rei ou a rainha 
do universo?" 

Esta fabula escrita por Pau- 
lo Mendes de Campos, no seu 
Livro "O Cego de Ipanema", 
ás paginas 9 a 11, ja na sua 
segunda edição, é um quadro 
que pulsa e vive, tal atuali 
dade dos seus personagens 
no dia a dia da luta pela 
conquista de posições nos 
ambientes humanos. Eles sal- 
tam da inércia do alinhavado 
de linhas que os prendem ao 
papel, para virem se colocar 
ao nosso lado, no nosso meio, 
corporificados em pessoas e 
dramas que conhecemos, e 
isso sem alusões ou insinua- 
ções. 

Marabá, em 17-06 1971 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATORiO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195— Imperatriz—Maranhão 

Mantida a pena de morte 

Foi recusada pela Câmara 
Federal, sob a alegaçãode in- 
costitucionalidade, o projeto 
de Lei do deputado Tancre- 
do Neves, do MDB mineiro 
que abolia a pena de morte. 
A Comissão de 

Constituição e Justiça da Câ- 

mara acha que a matéria é 

inconstitucional, injurídica e 
inoportuna, segundo o voto 

do deputado também minei- 

ro, Altair Chagas, s<eu relator. 

O Ministro Mário André 
azza assinou na semana pas- 
sada o primeiro contrato pa- 
ra construção de um Pôrto 
Fluvial na Amazônia. Êsse 
ato tem uma grande impor- 
tância: é que toda a filosofia 
da grande rodovia está ba- 
seada na integração estrada 
e rio. A Transamazônica cor- 
ta na parte navegável os 
grandes rios da Amazônia. 
Assim em cada um dêsse 
cruzamentos haverá um por- 

to com armazém, condições 
de operação e um pôsto de 

saúde para vacinação dos ri- 
beirinhos e dos que moram 

naquelas paragens. O pri- 
meiro dêsses portos será 
construido na cidade de Im- 

peratriz, que era uma vila de 
700 habitantes quando foi 
aberta a Belém-Brasília e 

hoje é a maior cidade do in- 
terior do Estado, com mais 
de 50.000 habitantes. 

Balança Comercial em 1970 

A Balança Comercial do Brasil em 
1970 apresentou um saldo positivo 
da ordem de 387 milhões de dólares, 
superior ao assinalado em 1969 (US$ 
318 milhões), segundo dados divul- 
gados pela CACEX. Em 1970, nosso 
intercâmbio comercial com o exte- 
rior elevou-se ao nível de 5,091 mi- 
lhões, havendo um crescimento per- 
centual de 18, 3% e absoluto de 787 
milhões em aos resultados de 1969. 
As exportações figuraram com 53,9% 
ou seja, 2.739 milhões de dólares, 
enquanto a participação das impor- 
tações se fixou em 46, 2%, isto é, 
2.352 milhões. 

Principais responsáveis pelo supe- 
rávit, as clases Gêneros Alimentí- 
cios e Bebidas, e Matérias Primas, 
em Bruto e Preparadas, contribuí- 
ram com os totais de 1.590 milhões 
(58%) e 815 milhões (30%) respecti- 
vamente. Por sua vez, os produtos 
manufaturados, abrangendo as clas- 
ses 5, 6, 7 e 8 e parte das classes 
2, 4 e 9 da NomencFatura Brasileira 
de Mercadorias, propiciaram divisas 
no montante de 455 milhões de dó- 
lares, representando 17% do valor 
das exportações. Quanto ao volume 
físico exportado, foi da ordem de 
1.268 mil toneladas, contra 859 mil 

Em São Luis 

Desastre ma- 

ta cantor 

O compositor e cantor 

Carlos Miguel Damous mor- 

reu em São Luiz na semana 

passada, quando o avi- 

ão do aeroclube, que êle pi- 

lotava, caiu n'água e se in- 

cendiou, proximo à praia da 

Ponta da Areia. 

O cantor estava em vôo 

de treinamento e fazia acro- 

bacias sôbre a praia, chegan- 

do até, em certas momentos, 

a desligar o motor do avião. 

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

TIPOARAFIA VIOLETA 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 
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PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

t em 1960. 
No que diz respeito ás importa- 

ções, totalizaram cêrca de 2.352 mi- 
lhões de dólares, registrando-se in- 
cremento de 18% sôbre os resulta- 
dos de 1969. (IBGE). 
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Garimpeiros matam índios 

Uma expedição comanda- 
da pelo sertanista Francisco 
Meireles já chegou à região 
do rio Aripanã, perto da Ser- 
ra Morena, em Rodônia, de 
onde afastarão cerca de 300 
garimpeiros que invadiram 
terras dos "Cintas-Largas" 

e mataram dois indígenas 

O objetivo da expedição 

é evitar que êsse desentedí- 

roento venha dificultar a pa_ 

cificação dos índios daquela 

parte da Amazônia, iniciado 

em fins do ano passado. 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPEIIATR1Z--MABKANIIÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulêjo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 
material elétrico, ttc. 

Palavras a uma comunidade 

FRANCISCO DAS CHAGAS TÔRRES 

Na comunidade o indivíduo 
normalmente defronta com 
pessoas despidas daquilo que 
mais se cultiva: O Ideal. 

A comunhão de idéas é no- 
tória, mas nem sempre. O 
mais comum é contarmos com 
pessoas cuja índole não se 
formou. Acentuadas análises 
dão-nos a conclusão de que 
são meras figuras humanas, 
em cuja caixa óssea não sub- 
siste o "que" de extrair. 

A Imaginação como que 
conturbada trabalha sem o 
nemor estímulo, tornando o 
indivíduo vegetariano. 

É um estado em que não 
frui os benefícios que a co- 
munidade oferece gratuita- 
mente, através da Escola, da 
Igreja e do Estado, que se 
fazem representar pelo mes- 
tre, pelo clérigo e pelo go- 
vêrno. O depauperismo oriun- 
do do seu "status" nunca 
tende a modificá-lo, chega a 
dar-nos a impressão de uma 
semente germinada em ter- 
reno baldio e infecundo no 
canteiro humano. 

Consideramos a maneira 
mais abominável, de reem- 
bolsar a sociedade o muito 
que ela faz em prol de sua 
conduta. 

O desrespeito à criatura 
humana, aos seus direitos ê 
um prognostico do velho ri- 
fão popular: "o que se apren- 
de no berço dura até a se- 

pultura'. 
Hábito prejudicial e que 

deve ser arraigado e comba- 
tido, a fim de que o indiví- 
duo se transforme em HO- 
MEM e sinta com todo brio o 
valor da comunidade que o 
congrega. 

Necessitamos de mais o- 
breiros para proteger os in- 
cautos, teremos então a so- 
ciedade desejada, formada 
através de esforço unânime. 
Tais imprevidentes devem ser 
dobrados à luz da razão, em 
cuja miragem encontrarão os 
reflexos da própria existên- 
cia, 

A comunidade de hoje se 
preocupa com a modelacão 
do homem: o mais belo obe- 
lisco que se pode construir 
em oferenda a uma geração. 

índios vão 

desaparecer 

O antropólogo inglês Robin Hambu- 
ry-Tenison divulgou em Londres um 
longo relatório segundo o qual "sem 
ajuda financeira e técnica Interna- 
cional os 50 mil índios ainda exis- 
tentes no Brasil estão condenados a 

^desaparecer dentro de dois anos. O 
relatório contesta as notícias alar- 
mantes de agências estrangeiras a 
respeito do tratamento dispensado 
aos selvícolas brasileiros e combate 
o processo de integração do índio, 
dizendo que êsse processo só virá 
acelerar o desaparecimento da raça. 

/ 
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Daqui, Dali, Dacolá 

Frota aérea comercial 

De conformidade com o últi- 
mo censo, a frota aérea comer- 
cial brasileira era integrada por 
109 aviões distribuidos por qua- 
tro emprêsas aéreas; Varig, 
Vasp, Cruzeiro do Sul e Sadia. 

Marte aproxima-se 

No próximo dia 10 de Agos- 
to o planeta Marte estará no 
ponto mais próximo da Terra, 
na distância de 56 milhões dé 
quilômetros, o que permitirá 
importantes observações astro- 
nômicas. 

Transporte maritimoo 
mais barato 

Segundo o Almirante Hilton 
Berutti, Diretor de Portos e 
Costas do Ministério da Mari- 

i nha, o transporte marítimo é 
quatro vêzes mais etonômico 
do que o ferroviário, e seis a 
doze vêzes mais econômico do 
que o rodoviário. 

Soergnimento de Barra 
do Corda 

A partir deste mês, os colo- 
nos nordestinos chegados o ano 
passado no Maranhão, vão co- 
lher 6 mil sacos de arroz, mil 
sacos de feijão, 1.500 sacos de 
amendoin e 12 mil arrobas de 
algodão. 

Navios x Caminhão 
Numa importantíssima prele- 

ção sôbre a Marinha mercante, 
o Almirante Hilton Berutti afir- 
mou que um cargueiro moder- 
no que tranporta 10.000 tone- 
ladas de carga, custa, a grosso 
modo, 4 milhões de dólares. Pa- 
ra executar a mesma tarefa dês- 
se navio, é necessário uma fro- 
ta de 50 caminhões de vinte 
toneladas cada um, frota cujo 
preço é o dobro, 8 milhões de 
dólares; portanto. 

A perimetral Norte será 
ainda maior que a Tran- 
samazôniea. 

Èsta rodovia será construída 

ao norte do rio Amazonas, es- 
tendendo-se de macapá. no lito- 
ral, e atravessando todo o Esta- 
do do Pará, atingirá Içana no 
Estado do Amazonas, depois de 
passar por Caracarai. De Içana, 
onde cruzaiá a BR-080, prose- 
guirá até cruzeiro do Sul, per- 
to da fronteira com o Perú. 

Descobrem uma neta de 
Castro A|ves 

A reportagem do "Jornal do 
Brasil" descobriu num ponto da 
ignoto da T i j u c a, no Rio de 
Janeiro, uma neta de Castro 
Alves, o célebre poeta brasilei- 
ro nascido na Baia. Como êle, 

também ela é baiana. D. Alzi- 
ra Gonçalves, de 74 anos, foi 
professora no seu estado. Cas- 
tro alves, que morreu antes de 
completar 24 anos, foi poeta 
cheio de aventuras pelos palcos 
e bares. 

A vítima de uma delas foi a 
costureirinha especializada em 
fazer batinas. Sem casamento, 
nasceu-lhe uma filha, e desta, 
que se casara, veio a luz - D. 
Alzira Gonçalves, a neta po- 
rem, repudia o avô, 

e renega-o por não haver le- 
galizado o seu amor com avó. 

Não consentiu que a fotogra- 
fassem e sofre com a reme- 
moração do fato. 

Campanha oficial contra 
o fumo. 

Concordam os cientistas 
mundiais em que o fumo 
causa enormes malefícios 
ao organismo humano, 

O Senador José Lindoso, da 
Arena, do Amazonas, apresentou 
projeto de lei que disciplina a 
venda de cigarros a menores, 
limita a publicidade sôbre fu- 

mo e torna obrigatório, nos 
invólucros dos produtos de fu- 
mo, a expressão: -"Cuidado! 
Prejudicial à Saúde". 

CADEIA, UMA LASTIMA 

Agrava-se o problema sur- 
gido dêsde a instalação da ca- 
deia pública local. Apurou a 
reportagem que não faz muitos 
dias o número de detentos, ali, 
chegou próximo a quarenta 
homens empilhados em 3 celas 
diminutas e sem qualquer res- 
quício de comodidade ou higi- 
ene. 

Os detentos não têm direity 
pelo menos a um banho de sol 
no páteo de presídio, temeroso 
que fica o delegado de uma 
rebelião que dificilmente pode- 
rá conter com o reduzido nú- 
mero de praças de que dispõe 
e que, ainda assim, tem ser di- 
vidido entre a guarda do pre- 
sidio, ronda e diligências de 
captura. 

Em decorrência, é cada vez 
maior o número de presos do- 
entes, deles necessitando de 
assistência médica constante, 
o que também não pode ser fei- 
to pela falta de enfermaria na 
cadeia. 

Enquanto isso, a Secretaria de 
Segurança faz ouvido de mer- 
oador aos constantes reclamos 
de aumento de celas do presídio 
e do aparelhamento da delega- 
cia local. E a continuarem assim 

as coisas, nem o Delegado nem 
a população poderão estar tran- 
qüilos, pois o limite da passivi- 
dade dêsses detentos poderá 
chegar ao fim quando menos se 
esperar, com graves conseqüên- 
cias. 

O que estamos vendo em 
Imperatriz, nessa cadeia, já não 
é correção nem punição: é con- 
denação antes de julgamento. 
Em matéria de presídio, estamos 
regredindo á era do tronco pois 
não tardará o dia que as três 
celas existentes se tornarão in- 
capazes de conter mais alguém 
E ai o prêso vai ter que ser 
amarrado às grades. 

AVISO 

O educandário "SANTA 
TERES1NHA," avisa ao públi- 
co em geral que já estão a- 
bertasas matrículas para o 
CURSO DE ADMISSÃO, e que 
os alunos que freqüentarem 
o referido Curso, praticamen- 
te serão promovidos à Io sé- 
rie de 1972. Antecipadamente 
agradecem a preferência 

a diretoria. 

Focalizando 

O Esp rte local 

TROFÉU "INPS" 

Mais um torneio terá início na 
tarde de hoje, visando a disputa de 
uma valiosa taça, oferta da Associa- 
ção Comercial de Imperatriz e de- 
nominada de "TROFÉU INPS", em 
homenagem a instalação da agência 
dessa autarquia em nossa cidade, 
prevista para dia 31 do corrente, 
quando será disputada a útima par- 
tida. 

Participarão da competição os ti- 
mes do Imperaratriz, Tocantins, Fa- 
bril. Tiradentes e União, não o fa- 
zendo o do Renner em razão de não 
ter comparecido, apezar de convida- 
do, aos entendimentos preliminares 
para sua efetivação. Da reunião pré- 
via, entre as agremiações presentes 
ficou estabelecida a modalidade que 
regerá o torneio: na tarde de hoje, 
jogarão Tocantins e União, e o per- 
dedor^ ficará alijado das seguintes 
partidas. No próximo domingo, o 
vencedor de hoje fará a principal 
contra o Tiradentes, enquanto que 
na preliminar defrontar-se-ão Impe- 
ratriz e Fabril. Na tarde de 31 no 
final, da competição, decidirão a 
posse definitiva, do singnificativo tro- 
féu os vencedores do domingo ante- 
rior. 

Ê importante frizar que a delibe- 
ração acima foi tomada por unani- 
midade, obedecendo-se a sorteios 
que caracterizam a independência 
das medidas adotadas. Outros assun- 
tos que mereceu especial cuidado 
foi a escolha árbitros para os jogos, 
ficando combinado que cada clube 
apresentará um mediador que será 
sorteado quando oportuno, já que 
alguns juizes que v^ri atuando não 
merecem mais a confiança cômun 
por agirem em desacordo com os 
princípios da honradez e, assim são 
considerados suspeito de parcialida- 
de. 

Espera-se, assim, que o Torneio 
iniciante venha a oferecer ao públi- 
co o respeito e o espetáculo devidos 
as suas tradições esportivas. 

AVISO AO PÚBLICO 

O Inspetor Décio Vives, da 
Polícia Federal, pede-nos a 
divulgação do seguinte aviso 
de interesse geral: 

Consta que um indivíduo 
de côr morena, alto, magro, 
vem agindo criminosamente 
na cidade, dizendo-se agente 
da Policia Federal e, como 
tal, tomando relógios, especi- 
almente da marca Seiko, do 
pulso de quem os porta. 

Êsse indivíduo não perten- 
ce aos quadros da federal e 
deve ser denunciado por 
quem o reconhecer ou for 
pelo mesmo procurado, à po- 
licia local. 

O público fica igualmente 
advertido que sempre que 
alguém for a bordado por 
quem se diga agente da poli- 
cia federal deve exigir a iden- 
tidade dessa pessoa, denun- 
ciando-a imediatamente, se 
apurar a falsidade do docu- 
mento ou a sua não exibição. 

Proí. Juvenal Barres 

Esteve durante alguns dias em 
nossa cidadade, volvendo ontem pa- 
ra a capital do Estado, o Prof" Ju- 
venal Barros Neto, diretor do Ser- 
viço de Organização Agrária Recur- 
sos Naturai^, órgão subordinado ao 
Departamento de Desenvolvimento 
Agrário no Maranhão. 

Antes de viajar, porém, o prof. Ju- 
venal esteve em visita a nossa re- 
dação acompanhado do dr. Agostinho 
Noleto, mantendo amistosa palestra 
com um dos nossos diretores. 

Gratos. 

"Previsão do tempo" 
Iniciamos nossa coluna com um 

conselho: tempo máu para os maco- 
nheiros, plantadores da "erva"', pu- 
xadores da "maldita" e atravessado- 
res de diamba. Aviso aos "navegan- 
tes'': cuidado com o temporal cau- 
sado por ventos fortes vindos da po- 
licial federal. Barra pesada . .. pesa- 
díssima aliás I 

"Casório" 
Noticiamos, com satisfação, o en- 

lace matrimonial ocorrido em Brasí- 
lia e na data de 10 do corrente, do 
jovem doutor Clodomir Cardoso Ro- 
sa com a prendada senhorita Maria 
Elisa Guimarães. O dr. Clodomir, 
que é maranhense, exerce as rele- 
vantes funções de assessor jurídico 
no Ministério das Minas e Energia, 
enquanto que sua atual esposa é di- 
leta filha do sr. Hildebrando Guima- 
rães e de dona Maria de Lourdes 
Guimarães, nomes dos mais tradi- 
cionais do grande estado mineiro. 
Ao nóvel casal nossos votos de Paz, 
Felicidade e muito Amor, é claro. . . 

Primogênito 
O dr. Agostinho Noleto Soares, 

uma das mais brilhantes expressões 
da advocacia local, está felicíssimo— 
sua virtuosa esposa presenteou-lhe 
com um robusto pimpolho que na 
pia batismal receberá o nome de 
Mauro, nascido recentemente em S. 
Luiz. Dr. Agostinho a esposa e o 
primogênito já estão em Imperatriz, 
alvos das mais legítimas demonstra- 
ções de alegria pelo importante a- 
contecimento. 

"Dedo-duro" 
E por falarmos no dr. Agostinho 

êle vai dar uma de "dedo-duro". 
Çomo promotor "ad-hoc" funciona- 
rá na acusação em várias causas 
criminais a serem julgadas, den- 
tro de poucos dias, na Çomarca de 
Porto Franco. Que se cuidem os 
réus, porque o jovem bacharel é 
"fôgo na roupa" ... 

•Júri popular 
Convém registrar — e o fazemos 

com notória admiração—a atuação 
do dr. Mario Ferraz à frente da Ço- 
marca de Porto Franco. Agora mes- 
mo vai realizar reunião do júri po- 
pular. o que ali não era feito há 
duas décadas. Ceráter, competência, 
abnegação à causa da Justiça e res- 
ponsabilidade no cumprimento do 
dever, nos autorizam a dar nota 
"MIL" ,00 dr, Ferraz 

Noivado 
O engenheiro agiônomo Edson da 

Costa e bousa ea senhorita Maria- 
na tosta Albuquerque, estão de a- 
liança na mão díreia. É 4 de setem- 
bro vindouro a data prevista para 
a união perante as leis de Deus e 
dos homens, era S. Luiz. 

Regressaram 
Da capital do Estado estão de vol- 

ta: o dr. Pedro Nunes de Oliveira, 
dinâmico chefe da nossa Casa da 
Lavoura; o tenente Vieira Jorge, 
que há longos tempos exerce as 
funções de Delegado Regional de 
Policia, sediado em Imperatriz. 

"Festival da Cerveja" 
Uma caravana dos mais famosos 

"abstêmios" de nossa cidade seguiu 
a Carolina. a fim de represen- 
tar conoignamente Imperatriz no 
Festival da Cerveja, a ser patroci- 
nada pela tarolina Distribuidora 
de Bebidas naquela Cidade. "Bons 
fígados" os levem . . e retornem em 
forma, se puderem.. . 

As férias «Io Juiz 
Embora já de retomo de S. Luiz, 

onde fôra de licença, o dr. Fique- 
ne ainda não voltou às lides foren- 
ses. Goza agora de merecidas fé- 
rias, o que è sempre bom e recon- 
fortante para quem como o ilustre 

homem, tem mil e uma atividades. 
E bem que as merecei 

Mestre era Direito 
O professor dr. Dorofeu Ribeiro, 

lente catedrático da Faculdade de 
Direito do Maranhão, fez-nos uma 
visita de cortezia. Renomado cau- 
sídico. sua vida é uma página de 
exemplo e ilustração à vida históri- 
ca do posso Estado. Muito obriga- 
do, Mestre, pela honrosa deferência. 

itádio Cultura 
Soubemos que a nossa Rádio Cul- 

tura teve suas transmissões sus- 
pensas por "ordens superiores''. O 
que é de se lamentar porque não 
deixava de ser mais um marco, dos 
mais expressivos, no desenvolvi- 
mento da nossa (idade. 

Outros destaques 
O casal da nosso sociedade For- 

tunato-Carmina Macêdo recebendo 
a vi-lta dos filhos Elinda, LéaHa- 
roldo e Ruy, êste acadêmico de me- 
dicina. 

X x x 
Dentro de alguns dias mais, a 

inauguração das novas instalações 
da Loja Pinto, em modernissimo 
prédio próprio na avenida Getúlio 
Vargas. Seus proprietários acompa- 
nham a nossa evolução. Palmas 
para êles e parabéns para nós, im- 
peratrizenses por nascimento ou 
por convicção. 

XXX 
De Porto j^Bcional para Porto Na- 

cional: de lá, veio o estudante João 
Macêdo para visitar seus familiares; 
para lá seguiu o jovem Sérgio An- 
tônio V.acêdo, quartanista do "GBS". 
Passêlos de férias e troca de gen- 
tilezas da "nova geração"..,. 

XXX 
Procedente de S. Bernardo dos 

Campos ^SP) está entre nós o sr. 
Roderico Marinho Falcão, que pre- 
tende se estabelecer aqui no co- 
mercio das oleáginosas. É a fama 
(positiva da nossa Imperatriz além- 
fronteiras ... 

xxx 
Na cidade, "matando as saudades", 

o químico Industrial Adelman Mo- 
reira Ribeiro, atualmente fazendo 
um curso "pós-graduação" no Rio 
de Janeiro. Em sua companhia veio 
o mano Luiz Roberto, da Faculda- 
de de hconomia e Administração de 
Belo Horizonte. Os brilhantes jo- 
vens são filhos da senhora Izabel 
Moreira Vieira, viuva do sr Manoel 
Ribeiro de saudosa memória. 

' xxx 
O nosso dileto amigo Jefre To- 

cantins anneia sua viagem ao Rio 
de janeiro. Motivo: "diz-que" vai re* 
ceber o grande prêmio do teste de 
hoje da Loteria Esportiva que, se-, 
gundo garante, já está "no papo" 
Será que é pagé?... 

xxx 
Raimundo Rosa, homem de letras 

e de negócios, regressando de Bra- 
sília, passou em direção a Marabá 
onde reside. Com êle também via- 
javam seus irmãos João Paulo e 
Maria Cardoso Rosa para conhece- 
rem a terra das oastanheiras. 

xxx 
Mister X agradece a lembrança 

do colunista social -de d "O MARA- 
BÁ", inserindo em sua secção elo- 
giosas referencias ao nosso secre- 
tário, jornaiista Hélius de Monção, 
de quem Azizinho sempre foi bom 
companheiro e "pródigo" amigo .. . 

xxx 
E o Cine "^arabá'' quanda será 

inaugurado? ü público aguarda-o, 
expectante ... 

xxx 
Passando uns dias em Imperatriz 

o senhor Onildo Rocha, em compa- 
nhia de sua "reduzida prole de a- 
penas" 7 filhos. Pretende trocar 
A\arabá, por outra região preferen- 
cial da faixa "BB". Diz êle que es- 
tá pensando bem para não dar man- 
cada ... 

Abandonou o terrorismo 

Manoel Henrique Ferrei- 
ra, foi um dos participantes 
do seqüestro do embaixador 
Von Holeben, da Alemanha. 

Desiludido de suas ativi- 
dades, depois de tomar par- 
te em 17 ações terroristas 
em São Paulo e no Rio, Ma- 
noel, recentemente preso, foi 
levado a uma rede de TV, 
na Guanabara, onde fêz mi- 
nncioso relato da prisão do 
embaixador, informando in- 
clusive o enderêço do "apa- 

relho" onde o diplomata fi- 
cou seqüestrado. 

O antigo agente da sub- 
versão prestou ainda outros 
esclarecimentos sôbre a ação 
dos terroristas, mostrando- 
se desiludido com a lideran- 
ça dêsses núcleos que, se- 
gundo êle, entrega-se à 
tranqüilidade de suas casas 
e empregos, jogando jovens 
inexperientes na "tarefa su- 
ja de assaltar, matar, rou- 
bar." 


