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AOS PÉS DO ALTAR 

Imperatriz recebe seu Bispo 

Altos d*gnatários da Igreja Católica participam da Sagração 

A Igreja de Fátima, no co- 
ração da cidade, mostrará aos 
fiéis que acorrerem ao Tem- 
plo um tocante e rico com- 
plexo de solenidades eclesi- 
ásticas inéditas entre nós. No 
transcorrer da missa solene 
que às 9,30 de hoje será ce- 
lebrada naquela Igreja,* Dom 
irei MARCELINO SÉRGIO BÍ- 
CEGO receberá o anel e o bá- 
culo, símbolos da fidelidade 
à Igreja e do Pastor que de 
boje em diante êle será; guar- 
da de uma pequena parceria 
do rebanho cristão. 

O NÔVO BISPO 

D. Marcelino nasceu em Mi- 
lão, Itália, a 18 de junho de 
1920. Aos 18 anos de idade en- 
trou na Ordem dos Capuchi- 
nhos, na província da Lom- 
bardia. Foi ordenado sacerdo- 
te em 26 de julho de 1.945, 
ainda na Itália, juntamente 
com 11 colegas, dos quais 4 
embarcaram com êle em 1.946 
para o Brasil. Foi professor 

em curso ginasial, curso filo- 
sófico e teológico e, ainda da 
lingua italiana na Faculdade 
de línguas neolatinas no Cea- 
rá. No zêlo da missão apos- 
tólica, esteve depois em Par- 
naíba e em Barra do Corda, 
de onde foi paróco. Esteve em 
Carolina, onde foi eleito Ad- 
ministrador Apostólico e, já 
em 8 de agosto do corrente 
ano, chegou a Bispo-Prelado 
de Carolina. Era seu sonho 
receber a sagração das mãos 
de D. Emiliano Lonatti, prela- 
do Je Grajaú, o qual, todavia, 
faleceu sem que esse desejo 
fôsse realizado. —Decidiu en- 
tão, D. Marcelino, receber a 
sagração em Imperatriz. E "a- 
qui onde chegam de todos os 
os quadrantes dos sertões e 
dos Estados brasileiros os po- 
bres à procura de um futuro 
melhor, encontram-se hoje 
representadas em sua forma 
mais exnressiva a Igreja Ca- 
rolinense, irmanda a outras i- 
grejas do Maranhão, também 

representadas por seus pasto- 
res", para verem o nôvo Pre- 
lado chegar, segundo os câ- 
nones da igreja Católica, à 
condição real de Pastor. 

O ARCEBISPO 

D. João José da .Mota Al- 
buquerque, arcebispo de S. 
Luis, será o Sagrante princi- 
pal de D. Marcelino, coadju- 
vado por D. Edmilson Cruz, 
bispo auxiliar de São Luis, 
D. Cornélio Chizzini, bispo 
prelado de Tocantinópolis e 
D. Rino Carlesi, bispo prela- 
do de Balsas, todos já em 
Imperatriz, onde também es- 
tão frei Pedro Jorge Raimon- 
di, delegido episcopal de 
Grajaú, e os padres vigários 
de Barra do Corda, D. Pedro 
e das paróquias interioranas 
que ainda se farão represen- 
tadas por fiéis. 

A posse — do nôvo prela- 
do ocorrerá logo após a |mi8- 
sí em que será o mesmo sa- 
grado 

Vigário agradece 

Frei Ângelo, Dario Fornasiero, ver- 
dadeiramente sacudido de viva e in- 
tima comoção, perante tanta corres- 
pondência, tamanho concurso aos 
festejos em honra de Santa Tere- 
sa d'Avlla, padroeira da Matriz e de 
toda a cidade de Imperatriz, sente-se 
no dever de externar de público seus 
mais sentidos agradecimentos. Atra- 
vés, pois, deste jornal, penhorado, 
agradece a todos. Com todo o afeto 
e o entusiasmo de seu coração gri- 
ta: Multo agradecido! Muito ^agrade- 
cido! pela generosa cooperação, sin- 
cera contribuição, entusiástica parti- 
cipação aos brilhantes e santos fes- 

tejos." 
Muito agradecido, em particular 

aos componentes do Comércio e da 
Indústria, às duas Rainhas, à Prefei- 
tura, a todos os Sindicatos, às Asso- 
ciações Religiosas, às abnegadas Ir- 
mãs Capuchinhas, às Escolas aos 
Colégios, Ginásios. 

Deus Pague e abençoe a todos, 
grandes e pequenos, ricos e pobres. 
Santa Teresa, lá do Céu derrame 
suas graças copiosas sôbre todos. 
E agora para frente; para outros 
trabalhos apsstólicos, sempre para a 
glória de Deus, da Igreja da Comu- 
nidade de Imperatriz. 

Banco do Brasil financiará 

Reconhecendo que o Banco 
do Brasil S.A., ainda não apli- 
cou no Maranhão "aqueles 
recursos que gostaríamos que 
fossem aplicados", o Senhor 
Oziel Rodrigues Carneiro, Di- 
retor do estabelecimento de 
crédito oficial do País, man- 
teve reunião cora o Governa- 
dor Pedro Neiva de Santana, 
Secretários do Estado e re- 
presentantes das classes pro- 
dutoras maranhenses no Pa- 
lácio dos Leões, em São Luís. 

Falando de um modo gene- 
ralizado sôbre o Norte e o 
Nordeste, durante o encontro, 
o diretor do Banco do Brasil 
para a Região Amazônica dis- 
se que "somente com os es- 
forços dos Governos Estadu- 
ais, do Banco do Brasil, dos 

Serviços de Extençâo Rural 
e da iniciativa privada, todos 
juntos, será possível a recu- 
peração da infra-estrutura a 
qne tem direito o Norte e o 
Nordeste". 

"O Banco do Brasil — pros- 
seguiu — dispõe de linhas de 
créditos que estão ajustadas 
às peculiaridades da Região, 
com prazos de oito anos pa- 
ra pagamento e três anos de 
carências". 

Presente à reunião, o Se- 
cretário da Agricultura ma- 
ranhense, Agrônomo Louren- 
ço José Tavares Vieira da Sil- 
va, fêz ampla exposição sô- 
bre o programa agropecuário 
do Maranhão, ficando acerta- 
do que o Banco do Brasil fi- 
nanciará a aquisição de se- 

Intervenção em 

Primeira Cruz 

Está sob intervenção 
federal o município de 
Primeira Cruz. U Inter- 
ventor é o Tenente Jaime 
Alves de Andrade, ex- 
Chefe do Serviço Expedi- 
ente da Casa Militar do 
Palá cio dos Leões, o de- 
creto governamental fixa 
em um ano o prazo da 
intervenção. 

Ipixuna—já éra 

A Assembléia Legisla- 
tiva aprovou a modifica- 
ção do nome do municí- 
pio de Ipixuna que agora 
volta a ser chamado de 
São Luis Gonzaga. 

mentes selecionados necessá- 
rias à execução da programa- 
ção da Secretaria da Agricul- 
tura do Maranhão no setor. 

Ao encerrar a sessão, de- 
clarou o Governador Pedro 
Neiva de Santana que "con- 
sideramos animadoras as in- 
formações que nos são trazi- 
das pelo Dr. Oziel Carneiro, 
porquanto elas identificam 
perfeitamente com as nossas 
preocupações, voltados que 
estamos, no Govêrno, para o 
desenvolvimento primário". 

0 GOVE 
f 

Reportagem de Genesio Gonçalves especial para "0 Progresso 

Acompanhado de Secre- 
tários do Estado, assesores 
jornalistas, esteve em Caro- 
lina o Gov. Pedro Neiva de 
Santana, atendendo a convi- 
te do prefeito Absalão Coe- 
lho para aqui inaugurar o-« 
bras da administração mu- 
nicipal. Nesta cidade S. Exa. 
foi recebido pelo Chefe do 
Executivo Municipal, Câma- 
ra de Vereadores e outras au- 
toridades, além de pessoas 
de destaque no cenário ça- 
rolinense. Também presen- 
tes se achavam o dep. João 
Castelo, o Dr. Edgar Mara- 
nhão Azevedo, da CEMAR, 
os prefeitos de: Imperatriz: 
Porto Franco, bem assim re- 
presentantes do Balsas e 
Riachão. 

A primeira solenidade te- 
ve lugar no povoado São 
João da Cachoeira, com a i- 
nauguração do Mercado Pú- 
blico. Falaram na ocasião o 
Sr. Genésio Gonçalves, em 

nome do pref. Absalão Coé- 
Iho e o dep. Luis Rocha, em 
nome do Governador. Após 
visitas à usina hidro-elétrica 
de Itepecuruzinho e às obras 
da rodovia que vai a Riachão 
a caravana seguiu para Ca- 
rolina) onde compriu exten- 
so programa, podendo-se 
destacar a inauguração do 
escritório da ACAR, quando 
discursaram o presidente do 
Sindicato Rural de Carolina, 
Sr. José Olímpio Barbosa, e 
o Secretário Lourenço Vieira 
da Silva, da pasta da Agri- 
cultura. 

Nessa mesma tarde do dia 
18 o Gov. Pedro Neiva de 

Juventude, 

Tóxicos e 

Toxicômanos 

Com êste titulo, recebemos 
com dedicatória do Cêl. Paulo 
Maranhão Ayres, Secretário de 
Segurança Pública do Maranhão, 
um trabalho em forma de livro, 
com o texto completo da pales- 
tra proferida pelo autor na TV- 
Difusora do Maranhão no DIA 
DA COMUNIDADE, promoção 
da C.N.A.E. 

Nessa palestra o Secretário 
de Segurança conclama autori- 
dades, pais, mestres e todo ci- 
dadão consciente de suas respon- 
sabilidades para a campanha 
anti-tóxico que surge em nosso 
Estado. 

"Os tóxicos — diz o conferen- 
cista — afetam a Sociedade e a 
Segurança Nacional". 

Na nossa próxima edição, di- 
vulgaremos na integra o texto 
desse palestra. 

Pela gentileza da oferta, nos - 
sos agradecimentos ao Cél. Pau- 
lo Maranhão. 

Santana foi recepcionado pe- 
la Câmara de Vereadores 
que conferiu a S. Exa. o ti- 
tulo de Cidadão Carolinense. 
Pela Câmara falou o edil Ge- 
bionito Rodrigues Lopes, ten- 
do o Governador agradecido. 
Às 17 horas, após o pronun- 
ciamento de vários oradores, 
inclusive o prefeito munici- 
pal e o Governador, foi inau- 
gurado o Mercado Público, 
obra orgulho da cidade, cu- 
jas instalações foram bentas 
por D. MaJcelino. 

No auditório do Ginásio 
D. Emiliano Lonatti, foi a se- 
guir oferecido um àgape à 
caravana governamental e 
convidados especiais. Usa- 
ram da palavra o Dr. Ruy 
Alcides Carvalho, oferecendo 
o jantar, e o Governador, a- 
gradecendo. Seguiu-se ao a- 
gape festa dançanate na As- 
sociação Recreativa de Caro- 
lina. 

GOVERNADOR DÁ 
APOIO 

Nos seus pronunciamentos 
em Carolina. o Governador 
Pedro Neiva prometeu a- 
poiar efetivamente a admi- 
nistração do município. 

Pode-se dizer êsse apôio 
já é hoje um fato, tanto que 
dentro em breve será inicia- 
do o asfaltamento de ruas 
da cidade, para o que já 
quantidade superior a 200 
tambores de asfalto já aqui 
se encontram. 

Igualmente, 2 engenheiros 
da CODERMA estudam a 
localização de uma ponte so- 
o rio Sereno e outra sôbre 
o Itapecuruzinho, ligando a 
séde do municipio ao seu 
maior centro produtor: Hele- 
nópolis. 

Também o Secretário da 
Agricultura prometeu ao 
prefeito carolinense o deslo- 
camento para cá de 3 trato- 
res, para atendimento a la- 
vradores e pecuaristas. 

Delegado saiu 

Foi de muito curta duração 
a estada do delegado Macedo 
frente à delegacia de polícia de 
Imperatriz. Chamado à Capital 
o titular da delegacia não mais 
voltou, sabendo-se agora com 
certeza que o mesmo já foi 
demitido, constando que em 
atendimento a injunções políti- 
cas. 

Sabe-se de outra parte que 
está sendo cogitado para a dele- 
gacia de Imperatriz um Major 
da Polícia Militar. 

O^^fX-DelegSticrRÇgRjnal, Tte. 
Vieira Jorge, teve oferecimen- 
to das delegacias de Caxias e 
Pinheiros, não se sabendo até 
aqui qual a escolha do mesmo. 

LEMBRETES àS AUTORIDADES 

Os menores continuam nos bares, jogando, iumando e até apostando; 

Os menores continuam com acesso livre a iilmes censurados; 

Aves e peixes continuam sendo vendidos extra-tabela; 

O «quilo» ainda continua em algumas bancas, com apenas 800 gramas: 

Cadê os Comissários de Menores ? E a SUNAB ? E a fiscalização ? 
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CO V AP do Maranhão 

FILIAL : Av. Getulio Vargas', esquina c/rua Pará 

Telefone 202 - IMPERATRIZ — MARANB5ÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulêjo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

Homenagem ao dia da Criança 
1 

Uma Rosa e uma Criança 

Numa machã de sol acor- 
dei cedinho e avistei no jar- 
dim uma rosa radiante, que 
desprendendo essências pare- 
cia esboçar um sorriso ao sol 
enamorado de sua beleza. 

Fiquei contemplando e me- 
ditando sôbre os mistérios da 
natureza. Que maravilhosa 
beleza! Que encanto na sua 
singela pureza! Que perfume 
nas suas pétalas aveludadas! 
Quem poderia maculá-la? 

Não me contive e obedecen- 
do aos ditames do meu cora- 
ção, fui de perto aspirar-lhe 
o perfume, afagar-lhe as pé- 
talas macias. Inesplicàvelmen- 
te procurei algnma coisa com 
a qual eu pudesse compará- 
la. Debalde! Onde acharia eu 
igual ternura, igual singeleza, 
perfume, para comparar à- 
quela meiga rosinha que tão 
despreocupada na sua quie- 
tude, insensível, indiferente à 
minha admiração, orgulhosa 
de sua beleza, parecia pres- 
crutar o infinito. 

Há dessas coisas que depu- 
ra e eleva nossos sentimen- 
tos e nos conquista a alma. 
E sem saber como nem por 
que sentimos uma doce ale- 
gria e ficamos parados, enle- 

(por: M. M. Veiga) 

vados diante de tanta mara- 
vilha. 

Passei longos minutos na 
minha inesplicável contem- 
plação. 

Na vida agitada, revolta, 
inquieta em que vivemos pen- 
sei que jamais encontraria, 
por maior que fôsse o meu 
desejo, alguma coisa que pu- 
desse comparar à pureza, ã 
beleza fulgurante, á alegria 
ingênua, à limpidez, ao brilho, 
à meiguice daquela rosa ima- 
culada. 

Subitamente uma idéia llu- 
minou-me e fiz a mim mesma 
uma pergunta: que é a crian- 
ça? crianço é pureza, é bon- 
dade é meiguice, é singeleza, 
desprende perfume de inocên- 
cia. O seu sorriso franco, in- 
gênuo,puro e sincero nos faz 
bem ao coração. Um lar sem 
criança é como um jardim sem 
encanto de uma rosa. 

Sem poder dissimular a mi- 
nha alegria pela maravilhosa 
descoberta, murmurei baixi- 
nho: Uma rosa!... Uma crian- 
ça!... Como poderia deixar de 
compará-las? 

A rosa é o sorriso da natu- 
za. A criança é o sorriso e a 
felicidade de um lar. 

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 

HOSPITAL SÃO 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 00 INTERIOR 00 ESTADO 
Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue — 

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES j- e SANGUE 
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Analista Joberval Lobato de Souza 

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

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 
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Secretários Passam 

Da comitiva que esteve 
em Carolina acompanhando 
o Gov. Pedro Neiva, passa- 
ram ligeiramente por Impe- 
ratriz o Dr. Jayme Neiva de 
Santana, da Fazenda; Lou- 

renço Tavares, da Agricul- 
tura; Alfredo Duailibe Jr. 
respondendo pelo Titular da 
Secretaria do Interior e Jus- 
tiça; o jornalista Édson Vi- 
digal, assessor de imprensa 
do Palácio dos Leões; Sr 
Aldenir Silva e Euclides Ma- 
tos, da alta direção do Ban- 
co do Estado; engenheiros 

A surprêsa das chuvas 
fortes a esta época do ano 
está ameaçando a progra- 
mação do Govêrno do Es- 
tado no que respeita à inau- 
guração dos serviços de for- 
ça e luz em Imperatriz, até 
dezembro. E o problema 
maior está na chegada dos 
postes, pois que grande nú- 
mero dêles está sôbre car- 
ros impedidos de trafegar na 
carroçável Grajaú - Impera- 
triz, fortemente atingida pe- 
las chuvas. 

Passando ligeiramente pe- 
la cidade, ao tomar conhe- 
cimento do problema ora 

surgido, o Secretário Jayme 
Neiva de Santana, filho do 
Governador do Estado, mos- 
trou-se preocupado e entrou 
imediatamente em entendi- 
mento com assessores da 
Secretaria de Viação e 
Obras Públicas no sentido 
de que fôsse enviado uma 
máquina pesada (patrol) em 
socorro dos transportadores 
de postes. Caberá a essa 
máquina dar condições de 
passagem e rebocar os ca- 
minhões atolados, de modo 
a não verificar paralização 
nos serviços de implantação 
da rede elétrica. 

Morto no 

Maranhão Nôvo 

Uma oisada foi encontiaia 
no matagal nas proximidades 
do Pôsto Maranhão Nôvo. A 
polícia encontrou no local os 
documentos de José João dos 
Santos lavrador que saira da 

Luiz Raimundo e Cléo Fur- 
tado, da Secretaria de Via- 
ção e Obras Públicas. • 

Nesta cidade, Secretários 
e assessores reuniram-se 
com funcionários aqui lota- 
dos, tratando cada um de 
exame e encaminhamento 
de providências exigidas de 
cada setor du govêrno estdu- 
al. 

cidade há algum tempo para o 
trabalho de roça no Trecho Se- 
co e desde então não mais deu 
notícias. O médico legista teria 
declarado à polícia que se trata 
de um caso de homicídio; e 
embora a delegacia local guar- 
de sigilo sôbre o caso, enquan- 
to faz diligências, sabe-se que 
a amante de e José João está 
detida como suspeita pois teria 
inclusive sido ela a pessoa que 
deu notícias do cadáver. Apu- 
rou ainda a reportagem que em- 
bora só tenham sido encontrado 
os ossos e uma rede já apodre- 
cida, estranhamente os docu- 
mentos da vítima, deixados no 
local, estavam em perfeito es- 
tado. José João, informa-se, foi 
visto pela última vez quando sa- 
ía de casa à roça. Presume-se 
que antes de enbarcar para o 
Trecho Seco êle tenha passado 
pela casa da amante. 

HRMRZEM 

TECIDOS ELETRO- 

STICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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MARABÁ, 18 de Outubro de 1971 

limo. Sr. RENATO CORTREZ 

DD. PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

Sr. Renato r 

Já havia lido o "Caderno do Maramhão", do jornal 
"Cinco de Março", de Goiânia, edição, de 11 deste mês e 
lera no mesmo caderno aquelas referencias azedas, des- 
primorosas sobre a administração do Município de Impera- 
triz. Já havia lido quando, por feliz coincidência, encon- 
tro-me com o amigo Helius de Monção e revelou-me ele, 
então, a causa daquele efeito condenável: ©Prefeito não ban- 
cara o otário. Ao contrário—conscio de seu dever para com 
a cousa pública negara atender á exigida, pelo repórter de 
o "Cinco de Março" retribuição no'valor de 30 mil cruzei- 
ros por algumas colunas de elogio recomendado. 

Espero estar aí no início do próximo mês de novem- 
bro com o objetivo de editar a revista que venho, de qual- 
quer maneira, editando e com o nome de Itatocan. Vou mais 
uma vêz recorrer á gráfica do amigo José Vieira, para edi- 
tar a publicação mas, agora, com a denominação de RE- 
GIÃO. Espero, na oportunidade, dialegar com o Sr. e pos- 
sível mente hei de encontrar vosso apoio para um projeto 
util e regional. 

Sem motivos outros, aqui o meu voto de felicidades 
com as minhas. Saudações Amigas. 

CMe permito dizer "saudações amigas" pelo fato de 
ter sido um dos amios de vosso Pai e ainda há pouco, em 
.belém, contactei com vosso irmão da 1BÍFAM. 

(ANTONIO BASTOS MORBACH) 

Cidadania aos 

10 anos 

O vereador arenista Remy 
Ribeiro de Oliveira conseguiu 
de seus pares a aprovação 
de um projeto de lei até agora 
inédito nos anais parlamenta- 
res. É que enquanto os títu- 
los de cidadania são distribuí- 
dos de um a um, em outros 
centros, em Imperatriz êles 
serão conferidos, indiscrimi- 
nadamente, a tôda pessoa que 
completar 10 anos de residên- 
cia fixa no município. 

Alegou o edil autor da ma- 
téria, justificando a proposi- 
tura, que essa é a melhor 
maneira de homenagear a to- 
dos quantos vieram ou virão 
para Imperatriz em busca do 
trabalho honesto, cooperando 
assim para o engrandeciraento 
da cidade-líder maranhense. 

É pensamento ainda da Câ- 
mara de Vereadores que o 
título de cidadania imperatri- 
zense seja conferido simboli- 
camente, em solenidade a ser 
mareada. O diploma será en- 
tregue a uma senhora indica- 
da pelo Clube da Mães, pro- 
vavelmente na data em que 
o Governador Pedro Neiva de 
Santana, também, receberá o 
s^n título de Cidadão fmpo 
rairizbiise. 

Machado 

apresenta-se 

A companhado do advogado 
Jurivê de Macedo, apresntou- 
se à justiça Francisco Lourival 
Fonseca, conhecido por [Macha- 
do, acusado de homicídio em 
sua boate no Cacáu, na pessoa 
de Pedro de tal. 

Como não houve flagrante e 
ainda não havia sido decretada a 
prisão preventiva de Machado, 
o mesmo responderá prossesso 
em liberdade até a fase per- 
mitida em lei, a menos que fa- 
to nôvo force a decretação de 
sua prisão antes de pronúncia. 

O V I L — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

, " Industrialização das oleaginosas dg região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 1 

Quilômetro I da BR - 14—Fone 278—Imperatriz—Ma. ■ 
CGC .06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053,006 " 

Iniciada a João Lis- 

boa-Imperatriz 

Foi finalmente iniciada a 
rodovia que ligará os dois 
municípios maiores produto- 
res da região: Imperatriz e 
João Lisboa. As máquinas 
já trabalham, partindo des- 
ta cidade, esperando-se a 
conclusão das obras de ter- 
ra dentro de 60 dias a fim 
de ainda neste ano a estra- 
da seja asfaltada. Engenhei- 
ros da SVOP acompanham o 
serviço de perto. Uma vez 
concluída a rodovia, o traje- 
to entre as duas cidades será 
feito em 15 minutos. 

Negócio de Ocasião 

Vende-se ou troca por ce- 
reais ou outras mercado- 
rias um motor HERFOD/ 
WESTF alemão Diesel 
com 15 HP baixa rotação 
750 (RPM) em perfeito 
funcionamento a tratar 
na usina Sta. Cruz á rua 
15 de novembro n^ 430 

1 — O que é a 

EMBRATEL? 

A Emprêsa Brasileira de Te- 
lecomunicações—EMkRATEL 
foi o instrumento instituído pe- 
lo Govêrno em 1965, para im- 
plantar e explorar industrial- 
mente o Sistema Nacional de 
Telecomunicações. E uma 
Emprêsa Pública, funcionan- 
do como entidade autônoma, 
tendo sido organizada sob a 
forma de sociedade por ações, 
de cujo |capital participam, 
exclnfilvarnente, a União e 
ouiiuis jurltiiCtLÈ» de 
direito público interno, tais 
como bancos e emprêsas go- 
vernamentais. Caracteriza-se, 
essencialmente, pela ausên- 
cia de distribuição de divi- 
dentos, pelo reinvestimento 
do lucro apurado, pela proi- 
bição de conceder abatimen- 
tos ou sanções de taxas e ta- 
rifas e pela adoção do regi- 
me da Consolidação das Leis 
do Trabalho. Não existem 
organização similar! no Brasil 
e existem muito poucas no 
estrangeiro. 

Zero Analfabeto em 73 

O Min. Reis Veloso, do 
Planejamento, falando na 
Câmara dos Deputados 
afirmou que "a maior 
preocupação do Govêrno, 
atualmente é erradicar o 
analfabetismo no Brasil". 

Indo além, declarou 
o Ministro que "até 1973 
o analfabetismo deixará 
de existir no Brasil". 

EDITAL 

O Dr. José Delfino Sipauba, Juiz 
de Direito da 2? vara da Comarca de 
Imperatriz, Estado do Maranhão etc. 

Faz saber a quem inte- 
ressar possa que no dia de- 
seseis de Novembro proximo, 
as 10 (horas, no salão do fó- 
rum local, será levado á 
arrematação pelo preço da 
avaliação que é de oito mil 
cruzeiros (Cr$ 8000,00), uma 
casa nesta cidade rua Go- 
dofredo Viana n0 1010 Plat 
Banda, coberta com telhas, 
piso de cimento, penhorada 
de Ângelo Ferreira Lima e 
sua mulher Candida Lopes 
Lima em ação executiva que 
lhe move Garrone José Gui- 
marães. Quem pois o dito 
imóvel pretender arrematar 
pelo preço acima da avalia- 
ção ou desta que compareça 
no dia e hora acima mencio- 
nados, pagando no atoas des- 
pesa de lei e em seguida 
também no praso legal o va- 
lor da arrematação. 

O presente será publicado 
por três veses na imprensa 
local e afixado no local de cus- 
tume. Imperatriz, 21 de Ou- 
tubro de 1971. Eu, Antenor 
Bastor escrivão da datilogra- 
fei. 
Dr. José Delfino Sipauba 
Juiz de Direito da 2a Vara 

CASA DAS TINTAS 

Tintas e Vernises 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 

sortimentos, menores preços. 

Avenida Getulio Vargas, 1366 — Fone: 354 

Imperatriz  —  Maranhão 

MDB - recebe chefes ; 

A exemplo do ocorrido > 
com a visita do presiden- 
te da ARENA a todas as 
secções estaduais do Par- 
tido, agora é o MDBque 
manda o seu presidente, 
Dep. Ulisses Guimarães, 
e .Secretário Geral, Dep. 
Thales Ramalho às di- 
versas unidades da fede- 
ração "para dinamizar a 
oposição". Em S. Luis, os 
dirigentes emedebistas 
no dia 17 passado, foram 
recebidos, pelo dep. 
Freitas Diniz que veio ao 
Maranhão especialmente 
para êsse fim. 

Concursos: 

Juizes e Escrivães 

Tribunal de Justiça e 
a Corregedoria Geral es- 
tão ultimando providên- 
cias para a realização 
de concursos para provi- 
mento de cargos de jui- 
zes e escrivões em diver- 
sas comarcas do Estado. 

AGORA 

Em Imperatriz, já se fabrica porta de 

aço para armazém ou garagem 

F. N. CLAUDINO 

A Oficina do NEUDSON, está em con- 

dições de atender qualquer pedido 

F. N. CLAUDINO-, 

MOLDURAS 
Ferros 

Cadeiras 

Vidros 

Espelhos 

Travessa BR -14, n.0 1302 

Fone 373 — End. Tel. FENECLA 
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Os Destaques" de Mister X 

Discurso do prefeito Ábsalão Coêlho pronunciado na inaugu- 

ração do Mercado Central de Carolina em 18/10/71 

Pela primeira vez, após sua ínves- 
tidura no mais alto pôsto do nosso 
Estado, Carolina tem a honra de re- 
ceber e hospedar o Professor Pedro 
Neiva de Santana. E o faz num mo- 
mento de muita significação para 
nós, na oportunidade dos festejos 
consagrados ao excelso padroeiro de 
nossa cidade — São Pedro de Alcân- 
tara — e quando inauguramos algu- 
mas obras importantes, entre as qua- 
is destacamos o Mercado de São Jo- 
ão da Cachoeira e o Mercado Cen- 
tral de Çarolina, que temos a satis- 
fação de entregar ao povo, pois re- 
fletem todos os requisitos da técnica, 
tanto com relação à arquitetura, co- 
mo quanto à parte sanitária. O povo 
de Çarolina, pelo seu grau de civi- 
lização, é digno de realizações como 
essa, que se constituam em marco 
de nossa evolução e sirvam de e- 
xemplo às gerações futuras, pois ho- 
je não estamos mais no tempo de 
construir improvisadamente obras 
que são superadas num curto espa- 
ço de tempo, ou que não atendem 
aos reclamos da ciência e da técnica 

Claro é que para se realizar algu- 
ma coisa de grandiosa e duradoura 
são necessários sacrifício, tenacida- 
de, trabalho intenso e luta dramáti- 
ca. principalmente em comunidades 
como a nossa, desprovidas de técni- 
cos de curso superior e com as fon- 
tes de abastecimento dos materiais 
empregados distantes milhares de 
quilômetros: comunidades pobres, 
com recursos financeiros diminutos 
e, algumas vezes, enfrentando a in- 
compreensão e o pessimismo, frutos 
de longos períodos de estagnação e 
marasmo, onde nós mesmos nos sen- 
timos insuficientemente preparados, 
sem o necessário tirotínio da admi- 
nistração pública, apenas com a von- 
tade de acertar e com o povo ao 
nosso redor lutando para não pere- 
cer e com esperança de dias melho- 
res; com a terra improdutiva e às 
vezes estiolada pelo maltrato gritan- 
do contra sua violentação e claman- 
do por ajuda; com o nosso homem 
que moureja de sol a sol em todas 
as labutas, do campo à cidade já 
descrente de tudo. até mesmo de su- 
as forças que escasseiam, firmando- 
se apenas na sua vontade férrea e 
no seu amor à terra, herança de um 
atavismo que o faz permanecer liga- 
do ao solo contra tôdas as dificul- 
dades, num mundo em que, até pou- 
cos anos atrás, era isolado de tudo, 
e que só agora ganha novas dimen- 
sões com as novas estradas, cora e- 
nergia, com escolas, com a ajuda que 
parte segura de govêrnos sérios, co- 
mo os do Presidente Mèdici e do e- 
mitente convidado de hoje, Professor 
Pedro Neiva ^de Santana. 

Eis porque nas sentimos felizes 
nós do Executivo e do Legisla- 
tivo, já que trabalhamos sempre ir- 
manados ao inaugurar uma obra do 
porte desta: uma obra não só para 
a Carolina de hoje, como para a Ca- 
rolina de amanhã, e que só Deus sa- 
be quanto sacrifício representou nos 
14 meses em que foi erguida. Sacri- 
fício nosso, sacrifício dos que a pro- 
jetaram e construíram, enfrentando 
inúmeras dificuldades; sacrifício dos 
comerciantes que nos forneciam mui- 
tos dos materiais de que necessitá- 
vamos sem prazo para receber o di- 
nheiro correspondente; sacrifício es- 
pecialmente dos operários e técnicos 
que passaram, muitas vezez, várias 
semanas sem poder receber o aeque- 
no salário que percebiam, em virtu- 
dé das aperturas financeiras por que 
passavamos; sacrifício, enfim, 
de todo o povo cooperou desta ou 
daquela forma para a realização des- 
ta obra, que foi erguida com o suor 
e a rçi^;- i : —   -)smma e 
decidida a não ficar trás na cami- 
nhada por que envereda o Brasil, e 
que é um atestado da capacidade 
de nosso povo, que necessita ape- 
nas de compreensão e ajuda para 
partir para^grande conquistas, mesmo 
tendo de lutar contra uma natureza 
que Jnâo lhe é, em todos os setores, 
totalmente favorável, já que o pro- 
gresso não é "resultante do que a 
natureza oferece, mas principalmen- 
te da vontade e da capacidade dos 
povos, pois a tecnlogia não apenas 
proveita os recursos naturais, mas 

rma êsses recussos e cria 
nova^riquezas. O exemplo mais 
atual o^que afirmamos vem, hoje, 
do povorie Israel que construiu so- 
bre deserto uma das nações mais 
ricas do mundo. No entantd^^i 
nossa Carolina tem grandes faixS 
de terras pobres, tem-nas também 

em grande quantidade ricas, Jespa- 
Ihadas do rio Itaueiras até o rio Ma- 
nuel Alves Grande, passando pelo 
médio Fatinha, Itapecurú e Sereno, 
e somos, no Maranhão, o município 
mais rice em potencial energético e 
em belezas naturais, Japroveitáveis 
hoje ^para a próspera indústria do 
turismo. 

Senhor Governador. Ao encerra- 
mos nossas palavras, gostaríamos 
de declarar de público que o futu- 
ro de Carolina está em vossas mãos 
pois só com a vossa ajuda podere- 
mos prosseguir no plano |de cons- 
truir uma nova Carolina, de confor- 
midade com as metas que traçamos; 
melhoràr a cidade e os núcleos ur- 
banos; proprocionar saúde e [educa- 
ção a todo o povo do Município; 
incentivar a agricultura e a pecuária. 
Quando ao primeira item, é vital 
para nós o asfaltamento de tôda a 
cidade, que só poderemos fazer com 
a vossa decisiva participação. Se fo- 
mos capazes de construir êste gigan- 
tesco Mercado, sozinhos, sem a aju- 
da que fôra prometida anterior- 
mente, temos consciência de que 
sozinhos não seremos capazes de 
asfaltar a cidade, pois nossas for- 
ças já se acham esgotadas de tanto 
esforço despendido. E no entanto, 
senhor Governador, foi uma pro- 
messa que fizemos ao povo; em pra- 
ça pública, e desejamos vê-la cum- 
prida o mais ràpidamente possível. 
E, nesta hora, temos a certeza de 
realizá-la, porque, determinação, já 
chegaram as primeiras centenas de 
tambores do asfalto que dará a Ca- 
rolina feição de cidade moderna. 
Nesta oportunidade, não podemos 
deixar de prestar justa homenagem 
ao dr. Haroldo Taveres, atual Pre- 
feito de São Luis e dinâmico Se- 
cretário de Viação dos dois govêrnos 
anteriores, época em que nos in- 
centivou e nos deu todo apôio ma- 
terial de que necessitávamos para a 
execução da primeira etapa da ur- 
banização e implantação do asfalto 
em Çarolina. 

Que ao segundo item, nossas re- 
vindicações principais e já em vias 
de concretização são: reabertura do 
Pôsto Médico da FSESP, sob respon- 
sabilidade ao Estado, água encana- 
da fio poyoado "Estreito", implanta- 
ção do Projeto Joãp ,de Barro no in- 
terior e^auxílio aos estabeíeSírnentos 
de ensino médio na cidade. 

Quando ao terceiro item, fora 
nosso esforço enorme de recuperar 
todas as pontes do^ Município, en- 
contradas em completo abandono e 
a construção de quase quatro deze 
nas de novas pontes, que já abriram 
ao tráfego regiões antigamente iso- 
ladas, permitindo escoamento da sua 
produção, tivemos hoje o prazer de 
inaugurar o Escritório da ACAR em 
nossa cidade, do qual muito espe- 

ramos para o progresso de nossa 
agro-pecuária. Esperamos, apenas, 
que a i asa da Lavoura e a Secre- 
taria de Agricultura nos dêem sem- 
pre a ajuda de que necessitamos, 
quer através de técnicos, quer atra- 
vés das máquinas para preparar a 
terra, quer através das sementes de 
boa qualidade que já começam a 
chegar para semear nossos campos 
de cultura, Aliás, nesse sentido, 
gostaríamos imensamente se a Se- 
cretaria de Agricultura instalasse 
em Carolina uma fazenda Moaêlo, 
que atendesse tôda a área do Sul 
do Maranhão, para a concretização 
dêsse empreendimento, estamos dis- 
postos a cooperar de tôdas as for- 
mas dentro ue nosso alcance, inclu- 
sive doando a área de terra ne- 
cessária. 

Senhor Governador e ilustres 
membros de vossa comitiva, benho- 
res convidados. Povo de arolina, a 
quem prometi trabalho e devota- 
mento, encerro neste instante uma 
página de minha administração, pa- 
ra iniciar outra página, já que que- 
remos, até o último dia do nosso 
mandato, construir os alicerces de 
nossa nova cidade. Que o povo de 
Carolina receba com justo orgulho o 
seu novo Mercado, utilize-o com a 
alegria que êle havera de propro- 
cionar aos que o freqüentarão dià- 
riamente, e o conserve para a pos- 
teridade. E que o povo me perdoe 
se mais não tenho pedi ! zer, se 
mais não tenho podido rcahzar. 

Agradeço sensibilizado a presen- 
ça de todos os que se encontram 
nesta praça. Em especial a presen- 
ça do S. Excia o Govi ma dor do 
Êstado, do deputado Federal João 
Castelo nosso representante no 
' ongresso Nacional; dos secretários 
do Governo Coronel Paulo Mara- 
nhão, drs. Jaime Santana, José 
Keynaldo, Lourenço Vieira Tavares 
da Silva, do deputado Luís Rocha 
nosso representante na ssembléia 
Legislativa do Estado; do dr. Luis 
Raimundo de Azevedo presiúenteada 
Codema; do dr. Haroldo avares a 
quem muito admiramos e que muito 
nos ajuda quando à frente da Se- 
cretaria de Viação; do dr. Raimun- 
do João Secretário i xecutivo da 
AOaR Maranhão; dos ilustres Pre- 
feito dos Municípios vizinhos de 
Porto Franco e Imperatriz do capi- 
tão tTedeão chefe da cbsh militar do 
Governador de tôdas ts autorida- 
des civis, militares e ec esiásticas 
e os representes da imi resa, tanto 
do nosso Estado, [como de Brasília 
e Goiânia. 

Finalmente, agradeço o presença 
de S. Excia. Revdma. Dom Marceli- 
no de Milão, bispo da Prelazia de 
Carolina, que abençoará a esta 
obra qae entregamos a- pnvo, erm 
a imensa alegria de quem cumpriu 
com o seu dever. 

Não teremos hoje a apreoàadissima coluna de 
Mister X, êle, sim, "no berço", ligeiramente enfermo. 

íSolidarios com os leitores ! que lamentarão a 
ausência de Mister X, fazemos votos pelo seu pron- 
to restabelecimento e volta ao batente, enviando, 
em seu nome, efusivos parabéns aos aniversari- 
antes, noivos e nubentes da semana e a todos 
quantos — por isso ou por aquilo — mereceram 
"DESTAQUES". 

O Redator-ehefe 

MARABÁ-A Vedete da Amazônia 

Instalado solenemente o CAMPUS AVANÇADO 
da Universidade de São Paulo. 

Reportagem de Raymundo Rosa, especial 
para "O PROGRESSO" 

O povo reclama 

limo. Sr. Diretor do jornal '.O Progresso" 

Prezado Senhor: 

Sou um cidadão sem letra, não tive a oportunidade de 
obter conhecimento, aos poucos dias em que freqüentei a? bancas 
do Colégio. Hoje finalmente hoje, em que já estou naqula fase 
de meio dia para o sol posto da Vida, não fui aquilo que creio 
que merecia ser. Mas são águas passadas, são cinzas mortas 
que não se convém mecher. 

Então senhor Diretor, não é isto que quero abordar nesta 
cartinha, são outros os fatores, as más circunstâncias vistas aqui. 
na Imperatriz. 

É o problema d'agua aqui no Entroncamento, isto é, em 
toda a cidade. A mais de 15 (quinze) dias que não vislumbramos 
de uma gota se quer, vivemos atualmenta exautos, as mãos ca- 
losas de tanto lutar em busca de uma lata d'gua no fundo 
de um poço. As pobres mães de familias coitadas, já avançadas 
pelo labor caseiro, ainda se deparam a um sacrificio deste. En- 
quanto isto vivemos todos nós em dias com o pagamento do 
S.A.A.E Serviço Autonomo de Água e Esgoto de Imperatriz. 

Não podemos calar diante desta calamidade. Que o nobre 
Diretor deste tão conceituado Jornal, chame a atenção das auto- 
ridades Municipais, para que isto não mais aconteça. Diz-se, "que 
sem agua não há vida", vivemos com vida, mas não desfrutamos, 
não lucramos de nada até o momento no que tange a esta en- 
tidade municipal 

. Então senhor Diretor, deixo em vossas mãos, as diretrizes 
desta minha reclamação, se falo é ao bem de tôda á coletividade 

Com a presença do Gover- 
nador Fernando Guilhon, dos 
ministros Costa Cavalcante, do 
Interior, e Jabas Passarinho, da 
Educação, e dos brs. Dr. Ciro 
Albuquerque, representando o 
Governador Laudo Natel, e Dr. 
Antonio Figueirêdo Fei raz, Pre- 
feito da cidade de S. Paulo, 
foi solenemente inaugurado, no 
dia 15 deste, pelo magníiico 
Reitor Dr. Miguel Reale, o 
CAMPUS AVANÇADO da 
Universidade de S. Paulo em 
Marabá. 

O acontecimento trouxe a 
Marabá alem das personalida- 
des já mencionadas, o General 
Bandeira Coêlho, Superinten- 
dante da SUDAm, e outras 
autoridades, professores e uni- 
versitários paulistas, bem co- 
mo grande número de repórte- 
res e representantes da im- 
prensa sulina, inclusive TV 
Globo e TV-Tupy. 

No ato falou, inicialmente, o 
Dr. Fernando Guilhon, Gover- 
nador do Estado, que se con- 
fessou agradeçldo pela partici- 
pação do Governo e da Uni- 
versidade de S. Paulo no de- 
senvolvimento do seu Estado. 
Em seguida usou da palavra o 
Prefeito de Marabá. Cap. El- 
mano Moura Melo que, em li- 
geiro improviso, teceu conside- 
rações sobre a importância do 
acontecimento, expressando 
também sua satisfação em sa- 
ber que os marabaenses iriam 
contar, daqui por diante, com 
a contribuição da tecnologia e 
experiência paulista para o de- 
senvolvimento do seu municí- 
pio. 

Por sua vez, o ministro Cos- 
ta Cavalcanti fez uma minu- 
ciosa analise das realizações do 
Governo a República, através 
do seu ministério, p ara a in- 
tegração da Amazônia. Ao fi- 
nalizar, o ministro do Interior 
ressaltou a capacidade admi- 
nistrativa do Cap. Elmano Me- 
lo, tanto em Santarém como 
aqui em Marabá, Seguiu-se 

com a palavra o Prof. Miguel 
Reale, [ magnífico Reitor da 
USP, que, num belo improviso, 
dissertou sobre a função do 
Campus Avançado e os benefí- 
cios que carrearia para a ama- 
zônia a implantação dessa me- 
dida. 

Falou, por ultimo, o minis- 
tro Jarbas Passarinho que, en- 
tre outras coisas, ressaltou a 
importância da presença da 
Universidade de S. Paulo, atra- 
vés do Campus Avançado, em 
Marabá,em cidade que ele, co- 
mo Governador do Estado, de- 
dicou um especial carinho. Re- 
lembrou o ministro da Educa- 
ção o empenho do seu Governo 
para ligar Marabá ao resto do 
Brasil, por via rodoviária com 
a implantação da PA — 70, 
estrada iniciada no seu período 
governamental e que hoje con- 
cluída tem uma função pre- 
ponderante nos destinos da 
terra da castanha. Ao termino 
de sua oração, o ministro Jar- 
bas Passarinho foi calorosa- 
mente aplaudido, 

O CAMPUS AVANÇADO 
da Universidade de S. Paulo 
está instalado á rua 5 de Abril 
n- 536 e conta com uma equi- 
pe de técnicos e professores 
de renome, sob a direção do 
Professor Sérgio Miguel Zucas. 

Afluência de pessoas ilustres 
que aqui aportam — ministros, 
Governadores, deputados, altas 
patentes militares, homens de 
negócios etc. - , a atenção dos 
poderes públicos e a sequencia 
de acontecimentos importantes, 
como a inauguração do primei- 
ro trêcho da Transamazônica e 
agora a instalação do Campus 
Avançado da USP, tudo isso 
tem feito de Marabá, a Vedete 
da Amazônia. 

Cidade bonita com suas belas 
avenidas e ruas bem cuidadas, a 
Pérola do Tocantins está fadada 
a ser num futuro próximo o 
principal centro irradiador de 
progresso e cultura da região. 

Aumento aos 

Magistrados 

A partir de de outu- 
bro corrente a Magistra- 
tara maranhense recebe- 
ra uma gratificação espe- 
cial, incorporada aos ven- 
cimentos e vantagens. A 

lei que autoriza êsse pa- 
gamento foi sancionada 
pelo Gov. Pedro Neiva. 
A tabela de gratificação 
é a seguinte: desembar- 

gadores, cr$ 600,00; juiz 
de 4^ entrância cr$ 500,00; 
juiz de 3a. entrância, cr$ 

400,00; juiz de 2a. entrân- 

cia, cr$ 350,00 e juiz de 
primeira entrância , tre- 

zentos cruzeiros. O presi- 
dente do Tribunal de Jus- 
tiça terá gratificação 

mensal de hum mil e o 
Corregedor de Justiça e 

vice presidente do TJ te- 
rão crS 600,00. 

imperatrizense. 
Subscrevo-me mui átencíosámente. 

Antonio Jo§é Hflagalhãcs 

NR.- Acolhendo a queixa do leitor, esclarecemos, por dever, que o 
S.A.A.E. não è dirigido pelo município. 


