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TELMA dificulta a ligação 

Diretores ausentes da reunião com a EMBRATEL — 

TELIMSA venderá 30 telefones 

Na qualidade de concessio-! firmar êsse convênio ou não 
nária única dos serviços de 
telecomunicações no Mara- 
nhão, sòmente a TELMA po- 
derá firmar convênio com a 
EMBRATEL autorizando o 
aproveitamento das instala- 
ções e do acervo da Telefô- 
nica de Imperatriz S.A. — 
TELIMSA — na ligação ao 
tronco Belém-Brasília da EM- 
BRATEL. 

Essa ligação custará cerca 
de cr« 100.000,00. O "cabo de 
50 pares" que ligará a mesa 
telefônica da TELIMSA à tor- 
re da Embratel, numa exten- 
são de 6.000 metros, custa 
cr$ 84.000,00. A adaptação 
das instalações, a construção 
de cabines para uso do públi- 
co e o posteamento estão cal- 
culados em mais de 0$  
15.000.00. 

Todavia, embora o interes- 
se demonstrado pela EMBRA- 
TEL e a boa vontade da di- 
retoria da TELIMSA, a TEL- 
MA até agora nada de con- 
creto decidiu. Inclusive não 
se fêz presente à reunião pre- 
vista para o último dia 25, em 
Imperatriz, entre as três em- 
prêsas interessadas. Naquela 
data, esteve na séde da TE- 
LEFÔNICA DE IMPERATRIZ 
o Dr. Odemar Coutinho, da 
EMBRATEL, acompanhado do 
Dr. Otta. Mas os diretores da 
TELMA não compareceram e 
já haviam proposto por tele- 
grama o adiamento dessa reu- 
nião para o dia 3 de dezem- 
bro, quando possivelmente o 
representante da EMBRATEL 
não estará mais nesta cida- 
de. 

E enquanto a TELMA não 

autorizar a TELIMSA a fazê- 
lo,-Imperatriz estará sem con- 
dições de ver seus telofones 
acoplados ao sistema Belém 
Brasília, num plano de infe- 
rioridade a outras cidades 
que integram o mesmo com- 
plexo de telecomunicações, 
já prefeítamente consolidado 
pela ação pronta dos Govêr- 
nos de Goiás e do Pará. 

Em linhas gerais, isso foi 
o que apurou a reportagem 
presente à reunião entre os 
representantes da EMBRA- 
TEL e da TELIMSA, muito 
embora não seja êste o pen- 
samento expresso de nenhum 
dêles.Foi o que entendeu o re- 
pórter. 

Terminada a reunião já 
mencionada, o Sr. Pedro Amé- 
rico Sales Gomes teve a 
oportunidade de declarar a 
"O PROGRKSSO" que até 
fins de fevereiro a TELIMSA 
Somará mais 30 aparelhos 
de telefone aos 400 hoje em 
funcionamento. Os novos apa- 
relhos serão* vendidos, em de- 
zembro, com entrada de cr$ 
300,00 e 15 prestações de cem 
cruzeiros. Para os vendidos 
em janeiro e fevereiro, as> 
prestações mensais já serão 
cobradas juntamente com os 
trezentos cruzeiros da entra- 
da. 

Sôbre a interligação ao 
tronco da EMBRATEL, escla- 
receu S. Sa. que a TELIMSA 
já se prontificou ao atendi- 
mento de tôdas as exigências 
do CONTEL, via de um es- 
critório encarregado dos ne- 
gócios da Telefônica da Im- 
peratriz, no Rio de Janeiro. 
A ligação, de agora em dian- 

te, vai depender essencial- 
mente da TELMA Quanto aos 
serviços de ligação, adiantou 
o nosso entrevistado: a EM- 
BRATEL financiará a longo 
prazo a compra do cabo que 
ela mesmo exigiu de 50 pares, 
alegando que o rápido cres- 
cimento de Imperatriz não 
permite uma previsão das 
reais necessidades dos ser- 
viços de telecomunicação par- 
tidos da cidade. De início, a 
EMBRATEL fornecerá 20 ca- 
nais disponíveis. 

Em princípios de dezem 
bra, informou o presidente 
da TELIMSA, a cidade sofrerá 
durante alguns dias o corte 
dos telefones enquanto dura- 
rem os serviços de aprovei- 
tamento pela Telefônica dos 
postes da CEMAR. Acordo já 
foi firmado nêsse sentido en- 
tre as duas organizações. A 
TELIMSA dará à CEMaR em 
troca do uso dos postes, dois 
telefones ligados. 

É impossível comprimir, num 
breve espaço de duas colunas, 
o que é lícito dizer acêrca desta 
cidade. Uma cidade que, pre- 
sentemente, não, apenas, cres- 
ce, mas explode, pedindo espa- 
ço, mais espaço, espaço sempre, 
para a ânsia vitoriosa da gran- 
deza urbana, que a caracteriza. 

Aqui estivemos, faz vinte 
anos. E é verdadeiramente as- 
sombroso que, nesses quatro 
lustros de atividade, esta cida- 
de se haja transformado como 
transformada está, nesta explo- 
são vitoriosa de progresso, on- 
de, basta que aqui cheguemos, 
para de logo ouvirmos como 
um impacto do futuro, esma- 
gando o passado que acelera- 
damente desaparece, tragado 
pelo presente. 

Imperatriz, por isso mesmo, 
já não é uma esperança que 
nos acena. É uma realidade 
que nos espanta. Espanta pela 
operosidade incessante de seu 
povo. Pelas conquistas de indús- 
tria. Pelo vulto de sua lavoura. 
Pelo montante de sua arreca- 
dação tributária, só inferior, 
presentemente, sob êste aspec- 
to, à de São Luís 

Imperatriz não anda: corre. 
Não é exagêro assegurar que 
nem corre: voa. Não falamos 
por falar. Poucas são as cidades 
maranhenses, cujo solo já não 
tenhamos pisado. E nem uma, 
nem uma só, cançou, . alcançou 
pelo menos, um décimo do adi- 
antamento que atualmente esta 
nos apresenta. 

AMARAL RAPOSO 

Ainda não há vinte e quatro 
horas o Sr. Prefeito Renato Mo- 
reira teve a honrosa gentileza de 
mostrar-me sua terra de uma 
ponta à outra. 

|E, por onde andamos, vimos 
colunas de poeira, que subiam 
para o alto, como as fâmulas 
sagradas de uma época de mi- 
lagres, em que tudo avança num 
só sentido-o sentido moral e cícli- 
co do progresso-desde o homem 
dos roçados aos cidadãoes de 
gabinete, desde as crianças ta- 
gareles em busca das escolas, 
que se lhes abrem, às dezenas, 
estrurando-lhes os dias por vi- 
rem, até a juventude, que pro- 
cura, igualmente, no ciclo de 
outras classes, mentalizar-se pa- 
ra o futuro que se aproxima. 

Em razão disso, levo Impera- 
triz na lembrança como um 
fanático leva na alma os des- 
lumbramentos de sua Fé. 

Pessimista, como a experiên- 
cia das coisas maranhenses me 
habituou ser, desde que tomei 
consciência da terra em que há 
mais de meio século vivo — ou 
sofro — aprendi, nesta terra, a 
encher-me de otmismo e de 
esperanças. 

Devo êsse favor a Impera- 
triz. E não me esquecerei dela, 
para, na imprensa, aqu^ ou 
aonde quer que me leve o meu 
destino obscuro e inglório, pôr, 
também, minha Pedra humilde 
nos alicerces dêste monumento 
ciclópico, isto é — a Cidade de 
Imperatriz!. 

Prédios serão domolidos no 

bairro do Entroncamento 

Gigantesca carreta 

trouxe Gerador 

In.peratriz, na tarde de 23 último, 
vibrou ao receber o posb^nte gera- 
dor de 1.250 KW da CEMA?. A pre- 
ciosa carga, que atingia a ii& .tone- 

Incalculavel número de pessoas, 
inclusive autoridades, a C o q Qpfj- 
para, numa dempxy*' ^áo de 
entusiasmo e snt' '' ^(5: ..-"éceber cor- 

ladas, foi trazida por uma gigantès* .^.a e cargà^f,,r/Iando-as como 
pa paTTP*ta H o f IfaHono ri c* qc tvíoia ' a o cri i ot-H aH o o ca carreta de fabricação italiana, de 
cavalo mecânico marca MACK e de 
funcionamento todo especial, com 
mudanças de angulo por controle hi- 
dráulico nas rodas, o que lhe permi- 
te extrema facilidade para as manu- 
tenção e operação. Como que orgu- 
lhosamente, o veículo de alto porte 
exibia sua condição de pioneiro no 
transporte de uma carga de tamanho 
pêso e considerável volume(5,70 mts. 
de altura por 10 ditos de comprimen- 
to aproximados), muito embora sua 
capacidade real và além da que ora 
transportava. 

as mais importa J e aguardadas 
até então pela cidade, haja visto o 
momento de júbilo caracterizado pe- 
las salvas de foguetes, brados de 
entusiasmo e contagiante vibração 
popular. 

Origináila de Terezlna a dita car- 
reta percorreu até aqui 5.000 quilô- 
metros em mais de 50 dias, e por 
onde passava sempre trazia a expec- 
tativa geral, principalmente dos ro- 
doviários que se sentiam na obriga- 
ção do zêlo pela sua segurança (es- 
pecialmente pelo pessoal da RODO- 
BRAS), tanto que no trêcho da Be- 

lé^-^agiíii, serviços foram procS 
dos em carater de emergencla, ci 
a finalidade do êxito da sua missão 
pioneira, tais como desvios para o 
contorno de algumas pontes de ma- 
deiras ainda existentes na etapa su- 
bordinada ao 2° Distrito Rodoviário 
(sediado em Imperatriz), por falta da 
implantação definitiva. 

Como se vê, um hercúleo esforço 
dirige os deveres dos responsáveis 
pela manutenção da Rodovia, sempre 
presente para que as cargas a nós 
destinadas, como a da maior enver- 
gadura ora reportada, encontrem per- 
feitas condições de trafegabilidade 
que garantam a integridades das coi- 
sas transportadas, o perfeito recebi- 
mento no destino certo e dentro do 
menor espaço de tempo permitido. 

metros de cercas demarca- 
tórias de propriedades que 
marginam a BB, serão atin- 
gidos pela medida. 

A providência visa desobs- 
truir terreno para os serviços 
de asfaltamento da Belém- 
Brasília que deverão come- 
çar até o fim do próxima mês 
de janeiro, para encerramen- 
to até meados de 1.973, se- 
gundo os cálculos do Minis- 
tério dos Transportes. Consta 
que nessa obra 52 firmas es- 
tarão encarregadas de trêcho 
Ceres a Santa Maria, 

Tiro de Guerra 

Oficiais do Exército encar- 

regados do recrutamento de 
jovens para o Tiro de Guer- 
ra, estão em Imperatriz, alis- 

tando as turmas dos anos de 

1.950 a 1.953. O TG deverá 

funcionar em princípios de 

1.972. 

a ar 

De outra porte, colheu a 

reportagem que a Prefeitura 
foi solicitada a designar 

uma área de terreno para a 
localização do Quartel de um 

Batalhão de Engenharia que 

dentro em breve pretende 
fixar-se na cidade, especial- 

mente para acompanhar os 

serviços de asfaltamento da 

rodovia Belém-Brasília. — Se- 
gundo informações do Gabi- 

nete do Prefeito, a escolha do 

terreno "«tá em fase, de an- 

damento. 

CONTRABANDO: Milhões em Bebidas 

Chegou ao conhecimento da 
reportagem que um prazo re- 
lativamente curto foi dado a 
proprietários de imóveis lo- 
calizados às margens da ro- 
dovia Belém - Brasília para 
que os afastem da faixa de 40 
metros contados do eixo da 
estrada para cada lado. 

A confirmar-se a notícia,será 
grande o número de casas co- 
merciais e até de residências 
atingidos pela medida, figu- 
rando entre êles o prédio da 
Estação Rodoviária provisó- 
ria. Igualmente, muitos quilô- 

Ação conjunta da Exa- 
toria Federal e Delega- 
cia de Polícia, resultou, 
6a. feira passada, na apre- 
ensão de 175 caixas de 
uísque e champagne con- 

trabandeadas, no lugar 

Santa Maria, nêste muni- 
cípio. 

A moamba foi levada 

para aquêle local às pres- 

sas, depois de localizada 
nas imediações da cidade 
por trabalhadores da Pre- 
feitura Municipal que 
apanhavam lenha para 
preparar asfalto e por 

acaso descobriram as pi- 
lhas de caixas. Todavia, 
a rápida intervenção do 
Tte. Demétrio Nascimen- 
to possibilitou a nova lo- 
calização e apreensão 

do contrabando. A poli- 

cia apura quais os im- 

plicados na ação crimi- 

nosa, mas não divulgou 

ainda nenhum nome. 
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MOSAICOS LITERÁRIOS 

BANDEIRA DO BRASIL 

Em tôda a extensão do Brasil, nos rincões mais longin- 
quos e humildes da nossa terra, vibram no dia de hoje os seus 
habitantes em homenagem ao lábaro da pátria que os ventos 
drapejam nas pontas esguias dos mastros. 

Bandeira da minha terra! Reflexo da pujança das nossas 
selvas que se ocultam na vigilância dos alcantis das tuas cor- 
dilheiras; espêlhp do ouro que ilumina as areias dos rios e bro- 
ta, palpitando, a flor da terra... 

Lapidado curvo de safira é o teu céu, onde fulguram as 
estréias do teu caminho, simbolizado na Ordem e Progresso de 
tua legenda 

Que importa houvessem transfigurado os teus emblemas 
— do Império para a Repúbliça se intangiveis continuaram os 
fundamentos históricos da pátria de que és simbolo! 

Das dobras do teu manto, desponta a cruz da fé, alçada 
em bênçãos para o teu destino, pelas piedosas mãos de Frei 
Henrique, no pequenino ilhéu da Corôa Vermelha. 

Em ti desfilam os Nóbregas e os Ancbietas. sombras eter- 
nas do teu passado, marcos da tua civilização primeira. 

Dilatando fronteiras e multiplicando a extensão do teu 
território, vejo em ti a epopéia das bandeiras, das heróicas 
bandeiras invasoras. 

Das estréias que em tí despontam e que representam os 
teus Estados vem o éco de todos os ansêios libertários, que se- 
laram com o sangue dos teus mártires a glória da tua redenção. 

Arraial de Bom Jesus, Guararapes, Pirajá, Riachuelo, Tu- 
iutí, Humaitá, Laguna, são inscrições da tua bravura e do teu 
sacrifício, eternos roteiros marcados pelo triunfo de tua glória. 

És Direito e Justiça, sustentáculos de uma fôrça coletiva, 
que tem por nome a Liberdade, a mais sublime das conquistas 
humanas. O teu regime democrático é a segurança de que o teu 
povo é livre e só um povo livre poderia plasmar uma civiliza- 
ção contrária, por índole, a ideologias geradas na fôrça, na in- 
tolerância e no servilismo. 

Onde estiveres ai estará a pátria. Nas escolas, onde a in- 
fância recebe a primeira comunhão de civismo conduzindo-te, 
em miniatura, nas romarias patrióticas; nas tuas indústrias, pro- 
pulsoras da tua grandeza econômica; nos mares, nos mastaréus 
dns^-^fJei^f ..w^^k^os iluminam pelas tempestades ou na 
'gávea dos teus navios, que singram os oceanos e que são men- 
sagens de fraternidade aos portos do mundo; onde tremulares, 
serás a imágem da pátria na harmonia de sua grandeza, no es- 
plendor de seu fascínio e na intangibilidade de sua soberania. 

Na tranqüilidade construtiva da paz ou na inquietude de- 
saladora da guerra, no altar da pátria ou na ponta das baione- 
tas, conservas a mesma serenidade, porque em ti é poderosa a 
fé no teu próprio destino, ó — "Auri-verde pendão de minha 

arana vivic* 
coir 1 

PEREIRA REIS JÚNIOR 
^pssor. 

CASA DAS TÍNTAS 

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

sorlimentos, menores preços. 

Avenida Getulio Vargas, 1366 — Fone: 354 

Imperatriz  —  Maranhão 

AGORA 

Em Imperatriz, já se fabrica porta de 

aço para armazém ou garagem 

Fabricamos: 

Porta — de Aço 

Porta de Residência 

Vitraux 

Grades 

Cadeiras 

Molduras 

[-llr 

E. N. Claudino 

Vendemos: 

Vidros 

Espelho 

Quadros 

Ferro 

NOBRE-Armações — Uma Serralharia Completa 

Trav. BR-14 n. 1302 

Fone 373 - End. Tete. FENECLA 

IMPERATRIZ MARANHAO 

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 DO INTERIOR DO ESTADO 
Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue — 

L1B0RATÔR10 DE NÁL1SES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Analista Joberval Lobato de Souza 

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

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

HRMRZEM 

S 

TECIDOS E ELETRO- 

^ DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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Heliograíando 

TENHO VERDADEIRA aversão pela prepotência. Sou, 
por natureza, indócil aos vexames da ofensa, mormente 
quando é gratuita e graciosa. Não admito, em qualquer 
circunstância,»' a invasão indébita aos meus sentimentos, mes- 
mo porque, também por convicção própria, não conheço 
as limitações da covardia. 

A MINHA revolta, síntese destas palavras, tem um 
enderêço certo. O destinatário sabe que é para êle que a 
escrevo. E a sua atitude ao interpelar-me, de maneira gros- 
seira e hostil, a justifica e a cataloga no conceito do repú- 
dio humano contra o abuso de poder, ou do autoritarismo 
de quem se julga poderoso, quer por vaidade pessoal ou 
para se proteger no manto enganoso da intocabilidade. 

DOS MiUS atos sempre assumi inteira e exclusiva 
responsabilidade. Dos meus êrros — que são muitos — a mi- 
nha consciência é a única julgadora implacável. Das minhas 
virtudes — se as tenho — a minha humildade inata é o 
relicário protetor Não sou um autômato que necessite ser 
teleguiado. Sou um sêr racional, que sabe discernir o mal e 
o bem, distinguir o certo do errado. Dispenso tutélas para a 
legitimidade dos meus atos, principalmente quando o tutor a 
exerce movido pel_a paixão dos vaidosos. 

DA SUBMISSÃO à virtude divina da humildade até o 
servilismo dos poltrões, existe uma distancia enorme a ser 
transposta e que nunca deve ser confundida, não obstante 
ser este o processo usual de quem quer ser todo-poderoso, 
ao anünciar-se como emissário ou portador de dons onis- 
cientes. Uma falsa e permanente situação do "quero-mando- 
e-posso" se lhe apega à personalidade, como se fôra a au- 
réola de uma santidade inautêntica, impondo a lembrança 
triste das vergonhosas páginas da inquisição. Por outro la- 
do, esquece que no moderno mundo de hoje não há mais lu- 
gar para o temor ao fôgo do inferno das inflições fanáticas. 

CARArUCji PARA UM... 

COMO JORNALISTA, jamais recuo do que escrevo. O 
que trago para o papel é o natural resultado do meu dis- 
cernimento, que creio lúcido e capaz. Certa ou errada é a 
minha opinião individual, e eu a quero respeitada na mes- 
ma dimensão com que acato a dos demais. Não aceito a 
insinuação de pseudo-moralistas para transferir a outrem o 
meu pensamento. A minha intransigência de racional predis- 
põe-me ao acerto, na minha opinião, dos meus julgamen- 
tos sobre as coisas e sobre os homens. Não será a amea- 
ça de um qualquer que me fará diferente e mudar de con- 
cepção, negando o meu proprio "EU" perante a mim mes- 
mo. 

ACEITO A crítica do que escrevo. É uma fórmula sem- 
pre benvinda para o aprimoramento dos conceitos, atravéz 
da polêmica amistosa e construtiva. Todavia, não admito as 
nuanças sórdidas da subservência tão a sabor dos todo-po- 
derosos, dos que venham até a mim revestidos de uma for- 
ça autoritária para impor-me condições. Repito: os meus di- 
reitos de pensar e dizer o que penso só a mim pertencem, 
e somente a mim cabe julgar e dirimir as dúvidas ou os êr- 
ros, se existirem. 

O DEUS que me fez assim é o DEUS de todos os 
mortais, sem que eu seja necessáriamente obrigado a cul- 
tua-LO com aos tentação desusada e aparatosa da cerimônia 
pública. Os que assim procedem, na minha opinião (que que- 
ro e exijo seja respeitada), têm a consciência bastante mi- 
nada pelas incorreções d' alma.E nenhum vivente sôbre a 
face da terra tem ou terá o poder suficiente para salvá-las 
do julgamento eterno. Foi o meu DEUS, que é o DEUS 
de todos, que me fez espartano na luta titânica contra o con- 
vencional e condicional abuso do poder herético dos VEN- 
DILHÕES DO TEMPLO... 
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SUDEMA tem Programa de Colonização 

O Superintendente da SUDE- 
MA — Superintendência do De- 
senvolvimento do Maranhão, 
Dr. Celso Beckman Lago, aca- 
ba de defender, no Ministério 
do Planejamento e Coordena- 

ção Geral, um programa de cc- 
lonização para as áreas dos 
Cocais e da Pré-Amazõnia, que 
figurará, também como apóio 
ao setor primário, meta Prori— 
tária da administração do Go- 

COMARCA DE IMPERATRIZ ESTADO DO MARÀNHÃO 

EDITAL DE CIT AÇÃO com o prazo de 30 dias 
O Doutor José Delfino Sipauba, Juiz de Direito da 2.9 Vara, da Comarca 

de Imperatriz, Estado do Maranhão, na forma da lei etc. 

FAZ SABRE aos que o presente edital virem, dêle co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que, por êste Juí- 
zo e Cartório l5 Ofício, corre o processo de Ação Execu- 
tiva em que são partes., como Exequente VERC1NO PE- 
REIRA CUNHA e Executado FRANCISCO FREIRE DE OLI- 
VEIRA, e atendendo ao requerimento do exequente que 
afirmou estar o executado em lugar incerto e não sabido, 
pelo presente edital, que será afixado na sede dêste Juízo, 
no lugar do custume, e publicado uma vez no Órgão Ofi- 
cial do Estado e duas no Jornal "OPROGRESSO" desta ci- 
dade, cita FRANCISCO FREIRE DE OLIVEIRA, brasileiro, 
casado, proprietário, para no prazo de 30 (trinta) dias que 
correrá da primeira publicação do presente, fazer-se repre- 
sentar na causa, sob pena de revelia. Dado e passado nesta 
cidade de Imperatriz, aos 16 de novembro de 1.971. Eu, 
Raimundo Bandeira Barros Escrivão que dactilografei e 
subscrevi, 

Dr. José Delfino Sipaúpa. Juiz de Direito da 3.9 Vara. 

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 

vernador Pedro Neiva de San- 
tana. 

O projeto maranhense defen- 
dido pelo titular da SUDEMA 
compromete recursos da ordem 
de trezentos e vinte e oito miíi uo Banco Mundial: 

e quinhentos cruzeiros (Cr$ 328. 

500,00), incluindo-se cento e 
dez mil cruzeiros (Cr$ ^Up.000 
00) de ajuda exteíGa' oriunda 

Educandário 

Santa Teresinha 

a vis o 

A Diretoria do "Educandá- 
rio Santa Teresinha, avisa ás 
pessoas interessadas, que t)s 
exames de 1^ época, para os 
candidatos à série no ano de 
1972, realizar-se-ão nos dias 
2 e 3 do mês de dezembro 
próximo. 
—Q referido exame, consta 
de Gaa>o £/rxrva_. x.«j .-..de 
Portugês e Aritmética e que 
dia 25 do mês em curso co- 
meçarão as inscrições. 
Melhores esclarecimentos, na 
Secretaria do Estabelecimen- 
to de Ensino. 

Imperatriz -11/11/71 

.Cl^&sAiicadores 

na 

TIP. VIOLETA 

O VI L — ^ie°s Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

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

CGC. 06 - 146 - 245 _ Insc. Est. 142 / 053,006 

COVAP DE GOIÁS ■ Materiais para Construção 

FILIAIS 

MATRIZ — Rua 20 n. 809— Goiânia - Goiás 

Av. Getulio Vargas, - Esq. c/ a Rua Pará - Tel: 202 e 400 - Imperatriz - Ma. 

Rua Cônego João Lima, 427 - Tel. 168 - Araguaina - Goiás 

Revendedoia de Motores estacionários Yamnar - Trituradores para ração Menta 

Serras: Braçais e Golpiões - Canos galvanizados e plásUcos - Caixa d agua. Telhas 

de cimento Amianto - Cerâmica e azuleiios - Ferro redondo para construção - Ci- 

mento - Material para encanamento em Geral - Vidraçana completa. 
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O Crime dos amantes 

DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA 

Centenas de pessoas acom- 
panharam pela primeira vez 
em Imperatriz todo o desen- 
rolar da reconstituição de 
um homicídio. Domingo pas- 
sado, Zé do DKV e Maria 
da Paz foram levados ao lo- 
cal onde assassinaram o vi- 
ce-prefeito Dorgival Pinhei- 
ro para uma demonstração 
à polícia de como teriam a- 

gido contra a vítima. 
Lamentavelmente, atá á 

hora de encerramos esta e- 
dição não havíamos recebi- 
do os clichês ilustrativos da 
reconstituição, que assim so- 
mente será divulgada no 
próximo número. 

Os amantes assassinos são 
hoje presos de justiça vêz 
que o dr. José de Ribamar 

Fiquene, atendendo a pedi- 
do do delegado de Polícia, 
já decretou a prisão preven- 
tina de ambos. 

O Tte. Demétrio Nasci- 
mento afirmou à reportagem 

que continua à procura de 
dados que melhor possam 

esclarecer os motivos da 
morte de Dorgival. 

Jânio paranaense... 

Leon renuncia 

Alegando que não tinha 
mais condições de governar 
o seu JEstado, e para que o 
clima de paz voltasse a rei- 
nar entre os paranaenses, o 
Gov. Leon Peres, daquêle Es- 
tado, divulgou segunda íeiçè 
pass«Hp S,1Q ^ ,G0r*T VÃlíqcia 

aô"gôverhb, prontificando-se 
a entrega-lo ao vice-gover- 
nador no dia imediato, com a 
renúncia coletiva de seu se- 
cretariado e também dos lí- 
deres do govêrno e da ARE- 
NA na Assembléia Legislativa. 

O sr Leon Peres, desde 
'«p - govêrno do 

arana vivu» atritos 
com seu antecessor,- 

HÁ I ANO: 

Pimentel, com quem chegou 
a romper públicamente para 
depois simularem uma união 
ditada pelos iDteresses dp 
Partido. Mas nem ésSÇS inte- 
resses conseguiram evitar o 
desfecho da crise. S caso ve- 
nha a ser votado o dispositi- 
vo- em estudo de que o re- 
nunciante aos mandatos, de 
vereador a Presidente da Re- 
pública, perderá seus direitos 
políticos por longo espaço de 
tempo, o Governador renunci- 
ante ficará afastado das ur- 
nas uma boa temporada, per- 
dendo uma condição de lide- 
r que alcançou com mui- 

NOTICIAS DO ESTADO 

Os Destaques ' de Mister X 

Operação Karajás: 

Precisamente no dia 28 
de novembro do ano passado 
chegavam ao fim em Impe- 
ratriz as manobras conjun- 
tas das Forças Especiais da 
Brigada Aéro-Terrestre: a 
OPERAÇÃO KARAJÁS, de- 
senrolada concomitantemen- 
te em Carolina, Imperatriz 
e Marabá. Nessa data, a pre- 
sença do Gal. Darcy Lázaro, 
Comandante da 8-. Região 
Militar e do Brigadeiro Cos- 
ta Matos, da Comando Geral 
da 8a. RM foram a nota de 
destaque nas manobras de 
encerramento que culmina 
ram com a celebração de 
TN^sea Campal na Praça de 
Fátima, precedida de desfile 

das tropas e demonstrações 

de paraquedismo. No desen- 
rolar da Operação Karajás, 
destacaram-se nos postos de 
comando os aapitães Rocha 
Lima, Amorim, Prado, De 
Castro e Miqueline, todos 
também do Comando Geral 
da 8a. R.M. 

Esta nota, mais do que a 
notícia de um fato passado, 
visa ressaltar a importância 
regional da OPERAÇÃO 
KARAJÁS, um marco da 
presença das nossas Forças 
Armadas que na disciplina 
e no garbo de seus compo- 
nentes não apenas fizeram 
despertar adormecidos sen- 
timentos de civismo, mas — 
muito mais que isso — pa- 
tentearam o espírito de vi- 

Ginásio Polivalente 

do Maranhão 

Foi firmado' entre a Secreta- 
ria de Educação e Cultura do 
Maranhão e a Construtora Ita- 
poã o contrato de construção 
do Ginásio Polivalente do Ma- 
ranhão, que ampliará sensivel- 
mente a capacidade de absor- 
ção das pessoas que se encon- 
tram em busca de vaga nos es- 
tabelecimentos de gráu médio da 
rêde estadual de ensino. 

Carreando recursos nacionais 
e internacionais (Ministério da 
Educação e Cultura USAID) 
da ordem de hum milhão, trin- 
ta e dois mil, oitccentos nove 
cruzeiros sessenta e dois centa- 
vos (Cr$ 1.034.809.62), o ginásio 
atenderá a aproximadamente 
oitocentos alunos, em dois tur- 
nos. Além da cultura huma- 
nística em geral, os estudantes 
adquirirão conhecimentos prá- 
ticos da vida a qualificação 
semi-profisssional, 

O prazo ae conclusão da obra 
é de 210 dias, ficando a mesma 
situada no Outeiro da Cruz. 
Terá dez salas de aula, biblio- 
teca, laboratório, dependências 
administrativas além de outras. 

Os professores do futuro es- 
tabelecimento continuam pasan- 
do por treinamento em Brasí- 
lia (Técnica Industrial) e em 
Recife (Matemática, Ciências e 
Educação Física). Outros pro- 
fessores selecionados para com- 
porem o quadro docente do Gi- 
násio Polivalmente receberão, 
nos centros de formação,conhe- 
cimentos mais profundos neces- 
sários às suas atividadas. 

JUIZ & JURI 

Voltou a dirigir o juizado da l.a 

Vara, da qual é titular e estava li- 
cenciado, o meu eminente amigo e 
magistrado que dignifica a austeri- 
dade da Lei, dr. José de Ribamar Fi- 
quene, e que agora também respon- 
de pela 2.a Vara, dada a ausência do 
dr. José Delfino Sipauba. De imedia- 
to, o dr. Fiquene demonstrou sua 
proverbial capacidade no cumprimen- 
to do dever, e já no próximo dia 1.° 
de dezembro reunirá o Tribunal do 
Júri Popular para a última etapa de 
1971. A verdade é que, queiram ou 
não o dr. Fiquene é aquela presença 
na maturidade de Imperatriz como 
cidade-grande. Para o despeito da 
periféria, bola "branquissima"' para 
o dr. Fiquene... 

PA no BERÇO 

Amanhã, 29 de novembro, o meu 
diléto amigo Pedro Américo relem- 
brará os primeiros vagidos que anun- 
ciram sua chegada na terra, onde 
tem sabido representar papel de des- 
taque entre seus concidadãos. A data 
deveria ser comemorada com o ga- 
barito do seu merecimento, mas a 
irreparável perda de Dorgival trouxe 
a tristeza no coração do aniversari- 
ante, pelo dever da amizade que os 
unia. O colunista, que muito admira 
a Pedro Américo, lhe envia, de vés- 
pera, o abraço de estima e amizade, 
e mérito... 

"TKE BROTHERS" 

O Juçara Clube está a exclusivi- 
dade do conjunto THE BROTHERS, 
segundo me afirmaram. E já ontem 
realizou festa dançante em sua séde 
social, programando para as 17 horas 
de hoje uma Tertúlia Infantil. Aliás, 
também fui informado que o Juçara 
está adquirindo um orgão ultra-mo- 
derno para o referido conjunto, numa 
participação que bem diz do alto con- 
ceito nesta terra. Pelo convite que 
me fizeram seus diretores, muito o- 
brigado; pelas promoções, meus pa- 
rabéns. Tudo pelo Juçaral... 

CONTADORANDOS 

Em nome d"0 PROGRESSO", sin- 
ceros agradecimentos aos contado- 
randos pelo artístico canvite enviado 
para as solenidades de formatura di- 
as 16.17 e 18 de dezembro próximo, 
pala Escola Técnica de Comércio de 
Imperatriz, turma de 1971. Que lhes 
ilumine Deus a trajetória com a luz 
da honradez profissional... 

SÕ NA 

tipografia violeta 

INDICAÇÕES 

Mister X indica aos seus leitores 
o caminho da Sapataria Dom Bosco, 
completamente remodelada em estilo 
funcional,'moderno e simpático para 
d atendimento perfeito à "gente bem" 
de Imperatriz, com um estoque sen- 
sacional. Faça como S. Tomé: vá "ver 
para crêr" como a Sapataria Don 
Bosco esta "uma glória"... 

x-x-x 

O Herminio voltou das "praças" 
de S. Paulo e seu Magazine, lá na 
Praça de Fátima, está um "estouro". 
Tudo do bom e do melhor. Estou fa- 
lando a verdade, "somente verdade". 
Quem duvidar vá ao Magazine Her- 
minio para "a prova dos nove". Mis- 
ter X está "por dentro"... 

"C AIXA-ALTÍSSIMA" 

Um dia dèstes, o coluniista reviu 
o Frederico Martins, "caixa-altissi- 
ma ' da região, carolinense dos mais 
estimados, homem de emprêsa enfim 
nome que é DESTAQUE em qual- 
quer parte. Morando atualmente na 
"Belacap", Frederico continua um 
nortista 100 por cento e jamais des- 
prestigia a origem ilustre que o fez 
digno do conceito que goza aqai, ali 
e acolá. E o colunista faz questão de 
enfatiza-lo, por justiça e por direito... 

AGRADECIMENTOS 

Meu "merci" às Lojas Pintos e ao 
Antiloquio (Casa Águia de Ouro), pe- 
los belas calendários para 1.972 que 
me ofertaram. Gente boa essa... e o 
colunista sempre, lhes é grata... 

POLIPLACAS 

Ao retornar de S. Luiz, onde fora 
tratando- de negócios, o meu amigo 
Batista da Silva esteve "papeando' 
com a colunista. Gerente da POLI- 
PLACAS, industria que já tem um 
nome firmado em Imperatriz, pela 
perfeição de seus serviços e honora- 
bilidade da seus dirigentes. Batista 
vem agora com a disposição de am- 
pliar suas atividades O meu abraço 
ao dinâmico Batista e meu incentivo 
à POLIPLACAS. 

SERESTA LITERÁRIA 

Numa noite da semana finda, o Bar 
Guadalajara foi palco de uma seres- 
ta aitamente literária, quando os con- 
tadorandos de 72 homenagearam o 
dr Fiquene (não o juiz mas o serestei- 
ro) que. de violão em punho, ponti- 
ficou como exirnio 'virtuose das se- 
is cordas. Reunião onde o bom gos- 
to e a sobriedade de participantes 
eram inspirados pela música, ca- 
ções literárias, poesias e outras "co- 
sitas mas..." Despedida de alunos 
para o mestre, com a presença de 
figuras amigas como o dr. José Ma- 
ria, professor Benedito e Lamartine... 
Infelizmente, esqueceram do colu- 
nista. . 
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O velho prédio onde fun- tempo e era guarnecido por 

COMPRE BEM, COMPRE jA, COMPRE SEMPRE, NA SUA 

Casa Menezes 

Rádios, Radiolas, Geladeira, Bicicle- 
tas, Fogão a Gás, Miudezas em Geral, 
Bijuterias, Confecções Para Homens e 

Mulheres, Decorações, Louças, Ferragens e um 

Mundo de Brinquedos para o Natal. 

gilância da Revolução de 31 
de Março, sempre zelosa 
de sua patriótica finalidade 
é sempre atenta contra a 
falsa ideologia e contra as 
artimanhas criminosas do 
sublevadores da ordem cons- 

tituída 

cioaou o antigo Banco da 
Borracha, com frentes para a 
rua Gaspar Viana e o Boule- 
vard Castilhos França, em 
Belém, foi totalmente destruí- 

do por violento incêndio na 
madrugada de24 último, Nês- 

se prédio trabalhavam cerca 
de 300 funcionários do Ban- 
co, nos setores de pessoal e 
contabilidade. 

Os prejuízos causados pe- 
lo incêndio ainda não foram 
calculados mas são de grande 

monta. O prédio tinha sido 
reconstruído não faz muito 

mais de 400 móveis de aço e 
calculamente 300 máquinas 

de calcular e datilografia. 
Documentos de grande valor 

foram destruídos, quando o 

fôgo atingiu asecção de ar- 
quivos. 

Por estranha ironia da sor- 
te, um funcionário do BASA 
que estava em Bacabal, no 
Maranhão, quando a agência 

do Banco naquela cidade foi 
incendiada, justamente agora 
fora transferido para Belém 
e trabalhava no prédio que 
também se incendiou. 

AGU A! 

Sinônimo d e vida 

longa! zele pelo seu 

sistema e estará ze 

lando pela sua saú 

de! 

ESRITÓRIQ HÉL 1US DE MONÇÃO 

Rua Frei Manoel Procópio, n- 57 

Requerimentos e Contratos em geral Corres- 

pondências Comercial e Particular — F.G.T.S. e 

Assuntos ligados às repartições públicas 

ti n d i\ n i n í Pela manhã: das 8 as 12 horas 
H U n A ti 1 U j pela tarde . das 15 às 18 horas 


