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Lagarta arrasa Lavoura 

Reportagem de Jurivê de Macedo 

Uma onda de pessimismo 
desceu de repente sobre os 
meios produtores regionais. 
É que um tipo de lagarta 
apareceu de repente dizi- 
mando a cultura de arroz dos 
municípios de Imperatriz, 
Porto Franco e João Lisboa 
a lagarta prolifera com ra- 
pidez espantosa, de prefe- 
rência na folha do arroz de 
onde passa a seguir para o 
milharal e até plantação de 
hortaliças, segundo foi reve- 
lado à reportagem pelo fa- 
zendeiro Alfredo Santos, re- 
sidente na Fazenda São Do- 
mingos, à margem da rodo- 
via Belém-Brasilia, no mu- 
nicipio de Montes Altos .Se- 
gundo êle, não apenas a sua 
roça naquela fazenda como 
a de seus irmãos e conheci- 
dos na região todas sofreram 
o terrível ataque da lagarta. 

NÃO HÁ SOCORRO: 
Ainda de acordo com o 

Sr. Alfredo Santos, tem si- 
do infrutífero o esforço do 
produtor no sentido de en- 

contrar meios de combate a 
praga junto à Secretaria de 
Agricultura do Estado, em 

suas Casas de Lavoura na 
região. Disse-nos que além 
da falta de estoque de re- 
médio e até de bombas bor- 
rifadoras, o lavrador sofre 
ainda a decepção de ver a 

Secretaria completamente 
despreparada para outro ti- 
po de prevenção da safra, 
já que segundo lhe foi dito 
por um funcionário de uma 
dessas Casa da Lavoura «o 
governo está despreparado, 
pois pois êsse é o primeiro 
ataque de praga às roças». 
PREJUÍZOS E REZADOR: 

Embora a incidência da 
lagarta tenha se feito sentir 
com especialidade a par- 
tir de Imperatriz, rumo ao 
sul, o que se sabe é que do 

lado norte também a praga 
vem atacando a rizicultura, 
com prejuízos de monta. E 
segundo apuramos, poucas 
pessoas tiveram oportunida- 

de de adquirir bombas bor- 
rifadoras destinadas à Ca- 
sa da Lavoura de Impera- 
triz, mesmo porque a re- 
messa das mesmas está lon- 
ge de atender às necessi- 
dades regionais. 

A propósito do combate à 
lagarta, fato curioso foi re- 
velado a O PROGRESSO 
por um cidadão que lavra 
no setor do Pindaré. Narrou- 
nos êle que naquele setor, 
impossibilitados de conse- 

guir o socorro oficial alguns 
lavradores mandaram buscar 
na região do Itinga um ben- 
zedor; uma espécie de feiti- 
ceiro que a troco de alguns 
trocados vai para dentro das 
roças e de raminhos de plan- 
ta na mão benze a lavoura. 

Por incrível que pareça, diz 
o informante que o reza vem 
trazendo resultados, pois "a 
lagarta cai todinha..." — E 
o caso da lembrança bíblica: 

Bem aventurados os pobres 
de espírito... 

"UM BOM MATERIAL ESCOLAR 

JÁ É MEIO CAMINHO ANDADO" 

Depois de merecidas férias, novamente as aulas es- 
tão de volta. Você, que è bom aluno, que deseja um 
bom aproveitam-ínto escolar, l4mbre-se disso: a PAPE- 
LARIA VIOLETA está com um completo esto que de 
material escolar, e UM BOM MATERIAL ESCOLAR 
JÁ É MEIO CÁMINHO ANDAEjO. 

Isso mesmo. Livros, cadernos, coleção de desenhos, 
bolsas colegiais, tinta e cartolina Guache, 

Portanto, um bom material escolar já é meio cami- 
nho andado. E bom material escolar é na PAPELARIA 
VIOLETA. 

Avenida Getulio Vargas, 623 

INPS-FILAS E DESORDENS 

Lagarta no arorz traz exploração 

Enquanto o Estado de São 
Paulo e outros fornecem helicó- 
pteros a borrifação de suas la- 
vouras atacadas pela praga, a 
decretaria da Agric. do Ma- 
ranhão limita-se ao envio de 
quantidade ínfima de bombas 
borrifadoras de manejo a mão 
para atendimento ao clamor da 
região sabidamente a maior pro- 
dutora de arroz do Estado, com- 
preendidos os municípios de Im- 
peratriz, João Lisboa, Porto Fran- 
co e Montes Altos, todos êles a- 
tacados pela lagarta. 

Mas além da ineficácia da me- 
dida da SAGRIMA, outro mal 
caiu sobre o lavrador. É que pes- 
soas inescrupulosas que conse- 
guiram adquirir dessas bombas 
borrifadoras, não se sabe se por 
compra ou por empréstimo pas- 
saram a contratar o combate à 

lagarta mediante o pagamento 
de 10 sacas de arroz por linha 
borrifada. O fato já foi consta- 
tado na região do Clementino 
onde o pequeno lavrador sujei- 
tou-se a êsse contrato para sal- 
var um pouco de sua colheita; 
e outros vão no mesmo cami- 
nho enquanto a SAGRIMA não 
chega e a lagarta não se vai. 

Está sendo desrrespeitada a 
Portaria em tão boa hora bai- 
xada pelo delegado de polícia do 

Imperatriz disciplinando o fun- 
cionamento dos serviços de am- 

plificadora. Alguns desses ser- 
viços, entre eles um no bairro 
Mercadinho, não obedecem o 
horário de funcionamento esta- 
belecido na portaria; mas a rer- 
sistência maior vem da parte dos 
serviços volante. 
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Divulga-se que o Banco de 
Desenvolviraeto do Maranhão 
está conseguindo junto ao Ban- 
co Central e Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico a 
ampliação de sua faixa de re- 
cursos visando uma intensa ati- 

vidade em Imperatriz no setor 
da economia básica. Os direto- 
res do BDM, segundo a notícia, 
estão pensando na abertura de 
um escritório do Banco nesta 
cidade para o melhor atendimen- 
to aos interessados. 

Moradores vizinhos da agên- 
cia de INPS voltam a procurar 
a reportagem para denunciar 
irregularidades constatados a ca- 
da madrugada em frente àquela 
agência. Acontece que na ten- 
tativa de conseguir uma das 15 
fichas ali distribuídas a cada 
manhã para atendimento médi- 
co, grande número de contribu- 
intes do INPS começa a chegar 
ao local alta madrugada, fazen- 
do da rua verdadeiro acampa- 
mento. Alegam os vizinhos que 
muitos desses segurados levam 
para o local radiolas, rádios e 
até garrafas de cachaça que cor- 
rem generosamente de mão em 
mão enquanto o dia não ama- 
nhece. Começam daí, então, as 
palavras e piadas obcenas em 
alta voz, misturadas vez por ou- 
tra à tentativa de conquistas a- 

morosas em plena fila. Comple- 
tando a desordem, quando no 
início do expediente as fichas 
começam a ser distribuídas sur- 
ge um verdadeiro corrre-corre 
em torno do funcionário encar- 
regado da distribuição. De acor- 
do com os depoimentos, atéta- 
ponas acontecem na luta pela 
conquista dessas fichas. 

Morando longe da sede da a- 
gência, a direção local do INPS 
evidentemente não sente o 
problema. Todavia, urgem pro- 
vidências no sentido de uma 
distribuição de fichas mais con- 
dizente com as necessidades do 
atendimento ao segurado e ain- 
da acauteladoras de sossego pú- 
blico que não pode ficar assim 
à mercê dos cansados e deses- 
perados previdenciários. 

Carnaval sem vitimas fatais 

O policiamento esteve os- 
tensivo nas ruas e clubes da 
cidade, durante os dias de 
Carnaval, tendo registrado 
somente um atropelamento 
na av. Getulio Vargas, três 
pessoas autuadas em fra- 
grantes por embriaguês al- 
coólica nos clubes Tocantins 
e União e apreensão de um 
veículo por ser o motorista 
não habilitado. 

Segundo o escrivão Alti- 
mar Gonçalves Paiva da De- 
legacia de Policia local, o 
Carnaval foi tranqüilo nas 

ruas e clubes da cidade, ex- 
ceção para alguns foliões no 
clubes Tocantins e União, 
quando a policia teve que 
agir para preservar a ordem. 
A reportagem não consegu- 
iu saber o número de pes- 
soas que foram atendidas 
nos hospitais e casas de saú- 
de durante o período mo- 
mesco. O único caso grave 
na semana que passou foi 
um ciclista que foi atrope- 
lado por um «fusca», no cen- 
tro da cidade, mas já está 
fora de perigo. 

SERME 

A quase totalidade dos 
médicos e hospitais impera- 
trizenses firmou convênio 
com a SERME Sociedade 
Maranhense de Serviços Mé- 

COB AL instala-se em Imperatriz 

Cumprindo ordens do Governo Federal, está vendendo 

generos alimentícios mais barato 

Enquanto a cidade se con- 
tagiava com o alegre-triste 
Carnaval, uma frota de ca- 
minhões estacionava ao 
lengo da rua Manoel Bandei- 
ra. Imediatamente o pessoal 
3o Exército se prontificou a 
íazer as descargas dcs veí- 

culos, armazenar e empilhar 
as mercadorias. Era a «Ope- 
ração de Emergência» exi- 
gida pelo ministro Cirne Li- 
ma, da Agricultura, para que 
a «Companhia Brasileira de 
Alimentos» COB AL se ins- 
talasse em carater de ur- 

gência em Imperatriz. Fun- 
cionando em instalações pro- 
provisórias na Manoel Ban- 
deira (defronte ao futuro «Ci- 
ne Murakitâ»), a COB AL 
chegou em boa hora para a- 
judar o custo de vida de nos- 
sa população e se propõe a 

construir um SuperMercado 
para abastecer toda a regi- 

ão com gêneros de primeira 

necessidade. Saiba o que é 

a COBAL, lendo a reporta- 

gem de Otávio Barros na 
pagina 2. 

ilü FÁCIL 

dicos, para atendimento aos 
filiados da entidade dirigida 
no Estado do Maranhão pe- 
lo Sr. Raul Roulien Chagas 
que esteve nesta cidade tra- 
tando da instalação do es- 

critório da entidade e dema- 
is providencias para que a 
SERME entrasse imediata- 
mente em ação, o que de 

fato já aconteceu. Inúmeros 
associados contam hoje com 
direito a consulta médica, e 
até tratamento por conta da 
Sociedade que cogita tam- 
bém de convênios com far- 
mácias visando abatimento 
nos preços de medicamen- 
tos para os seus sócios. 

A SERME tem seu escri- 
tório em Imperatriz na Av. 
Getulio Vargas, proximo à 
esquina com a rua Ceará. 
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"Náutico Notícias" 

Ministério da Agricultura estende benefícios a Imperatriz 

COBAL começou a íuncionar com 

gêneros alimentícios mais baratos 
REPORTAGEM DE: OTÁVIO BARROS 

Recebemos e agradecemos o 
micro jornal — revista "Náutico 
Notícias", publicação do Náutico 
Atlético Cearense, principal clu- 
be da capital alencarina. "NN", 
edição do mês de janeiro, traz 
amplo noticiário sobre as pro- 
moções daquele clube, desta- 
cando-se o farto histórico dos 
principais acontecimentos du- 
rante o ano que passou. Farta- 
mente ilustrada, aquela publi- 
cação relembra a grande vitó- 
ria alcançada na "IX Copa 
Norte-Nordeste de Natação", em 
Salvador, onde o Ceará'sagrou- 
se campeão do certame, tendo 
o Setor Esportivo Aquático do 
NAC, através das atletas Aline 
e Hedra batido vários recordes. 
Nota 10 para o jornalista Luci- 
ano Diógenes, editor do "NN", 
pelo importante jogo gráfico 
(texto e legenda). 

Furcioqando provisoriamente na 
rua Manoel Bandeira, defronte ao fu- 
turo "Clne Muirakitã", desde a úl- 
tima terça-feira, a "Companhia Bra- 
sileira de Alimentos"— COBAL, ór- 
gão do Ministério da Agricultura, 
chegou a Imperatriz sigilosamente e 
dentro da política financeira do Go- 
verno federal (custo de vida) tende 
colocar-se como principal entreposto 
de abastecimento interregionai da 
região pré-Amazônlca: a COBAL, 
mais conhecida por "Loja do Povo", 
"Mercado do Povo", está vendendo 
gêneros alimentícios de primeira ne- 
cessidade mais barato do que no co- 
mércio local. 

A reportagem de O PROGRESSO 
manteve contatos com o sr. Sérgio 
Miranda, inspetos da COBAL e res- 
ponsável pelas instalações locais. Den- 
tre outras novidades, a COBAL é 
uma empresa estatal (Ministério da 
Agricultura) que não visa lucro, daí 
suas mercadorias serem mais baratas. 
Segundo aquele funcionário, a CO- 
BAL chegou a Imperatriz numa tí- 
pica "Operações de Abastecimento" 
mediante instruções diretas do mi- 
nistro Cirne Lima, da Agricultura, e 
com objetivo de colaborar com o eus • 
to de vida do povo da região pré-A- 
mazônica. 

O repórter observa o número de 
curiosos que procuram saber detalhes 
sobre o que é a COBAL, enquanto 
uma dona-de-casa dá viva ao Go- 
verno federal que velo ajudar no seu 
orçamento doméstico: 
—Somos recentes aqui em Impera- 
triz. Meu marido foi transferido pra 
cá, mas vivíamos sempre discutindo 
sobre o custo de vida. Realmente a- 
charaos o custo de vida muito caro 
em Imperatriz e é preciso apertar o 
cinto porque o comércio varejista 
não obedece a esse negócio de tabe- 
lamento. Mas, agora, com a COBAL 
a coisa vai ser diferente e o nosso 
orçamento doméstico vai ser menos. 

OS DONOS 00 CLUBE 

Eis porque eu dou um viva ao Go- 
verno federal. 

Dizendo que a COBAL não chegou 
a Imperatriz para concorrer com o 
mercado atacadista, mas tão somen- 
te para abastecer as classes menos 
favorecidas, oferecendo uma merca- 
doria com um um justo preço, o sr. 
Sérgio Miranda mostrou-se otimista 
com os primeiros dias de movimento 
na segunda cidade da Belém-Brasilia. 
Um dos reflexos que se tem obser- 
vado é que a COBAL está forçando 
a redução dos preços de gêneros a- 
limentícios no comércio local, antes 
um verdadeiro assalto à bolsa po- 
pular. 

Segundo ainda o sr. Miranda, fu- 
turamente será construído um amplo 
Super-Mercado em nossa cidade pa- 
ra abastecer as populações da pré- 
Amazônia e da Belem-Brasília. O 
número de consumidores ainda e pe- 
queno, mas isso porque a população 
de Imperatriz ainda não sabe da pre- 
sença da COBAL em nossa cidade, 
daí a mensagem daquele funcionário: 
—Peço a população que venha co- 
nhecer a COBAL. Dispomos de far- 
ta mercadoria de gêneros alimentí- 
cios. A COBAL é um mercado do 
povo que vende o produto com jus- 
to preço. 

Funcionando no horário de 8 às 12 
e das 14 às 18 horas, a COBAL fun- 
cionar! diariamente, inclusive aos 
sábados, domingos e feriados. 

No final de nossa visita, o sr. Mi- 
randa agradece a acolhida que teve 
em imperatriz, principalmente do 
pessoal do 512 Batalhão de Selva, 
do Exército, que ajudou a descarre- 
gar os caminhões. Idêntico agrade- 
cimento ele faz ao vice prefeito Ivan 
Assunção, ao secretário do prefeito, 
sr. Jose Maria Quariguasi e demais 
pessoas que facilitaram a instalação 
de emergência da "Companhia Bra- 

| silelra de Alimentos" em nossa cida- 
1 de. 

TOINHO RODRIGUES 

A gente viu aí pelas ruas da ci- 
dade um carrinho de propaganda de 
onde o locutor anunciava que o CLU- 
BE RECREATIVO TOCANTINS, a- 
través de sua nova diretoria, cheia 
de inovações, botaria pra quebrar 
nesse carnaval. Com o micróbio que 
é peculiar em todos os brasileiros, 
pela maior festa do povo, resolvi 
chegar até lá para conferir meus pu- 
linhos. 

Acontece que decisões, tomadas 
por parte dos homens que integram 
a direção daquela entidade recreati- 
va (os donos do clube), acharam por 
bem distanciarem dos bailes carna- 
valescos e de outras festas aconteci- 
das anteriormente, pessoas de reser- 
va moral, filhos da cidade, jovens 
que estudam fora que, por motivos 
justificávès, não fazem parte do qua- 
dro social do Clube que dirigem. 
Mesmo sendo uma das vítimas, até 
aqui, a gente pode admitir que tudo 
isso esteja certo 

Agora, o que não se pode acatar, 
mesmo estando no figurino da dire- 
toria do Clube Recreativo Tocantins, 
é que pessoas estranhas chegadas 
através de firmas que aqui operam, 

I 
pelo simples fato de comprar um 
convite, sem existir interesse algum 
pela procedência do convidado, facil- 
mente terem acesso à sociedade com 
o propósitò de criar atrito. Esquecem 
esses detalhes limitando-se a mar- 
ginalizarem da sociedade elementos 
de posição moral e dignos de se fa- 
zerem presentes em todos os luga- 
res que requersim respeito, especial- 
mente, quando são portadoras de 
convite, como aconteceu de se poder 
constatar no primeiro baile de Car- 
naval. 

Nesta oportunidade, quero deixar 
bem claro, aos responsáveis pelo im- 
pedimento do meu acesso ao Clube 
Recreativo Tocantins se não fosse 
acompanhado de um sócio fundador, 
nas duas primeiras noites da tempo- 
rada carnavalesca, que por isso não 
fugirei dos meus principio deixando- 
me vencer por atos que nâa alteram 
meu padrão de vida. E o protesto 
que faço agora, é sem a mínima In- 
tenção de destruir. É com a convic- 
ção de voltar a ver tudo certinho 
com muita gente em seus devidos 
lugaras. 

Antonio Rodrigues Silva Filho 

Hospital Infantil Menino Jesus 

AVISO 

A direção deste Hospital avisa ao povo de Imperatriz, 

que desde o dia 3 deste, encontra-se nesta cidade, a Dra. 

Amara Costa, especialista em Pediatria e Puericultura, 

atendendo no horário das 7 às 11,30 e das 13,30 às 18 ho- 

ras. À noite, a partir das 19 horas. 

O V I L Óleos_ Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região" 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

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

CQ.C.06 -146 245- Insc. Est. 142053.006 

SERME 

SOCIH iHE DE SEÍPS í BICOS (SED HE] 

VANTAGENS DA SERME 

SAÚDE SEGURANÇA. VIDA 

Na SERMEcom apenas Cr$ 32,00 você e todos os seus de- 
pendentes legais têm os seguintes direitos e vantagens. 

SAÚDE 

a) Assistência Médica, hospitalar, radiografias e exames de 
laboratórios. 

b) Assistência dentária, exame odontológico inicial, e trata- 
mento dentário. Raio X. 

SEGURANÇA 

a) Assistência Jurídica: Serviços Profissionais. 
b) Assistência Social; Serviços Profissionais. 

VIDA 

A) Auxilio funeral para os sócios CR$ 3.000,00 
B) Para esposa ou companheira 1.500,00 

Na Serme você escolhe o médico de sua preferência e é 
atendido no seu consultório particular. 

Uma lista dos melhores profissionais na sua especiali- 
dade para você escolher. 

Desconto de 10% compra de medicamentos, em qual- 
quer um das Farmácias Centrais, mediante apresentação da 
carteira de sócio. 

PENSE NA SAÚDE.ELA É A MAIOR RIQUZA QUE TEMOSI 
EVITE EMERGENCIA PROCURE EM TEMPO A SERME E 
ADQUIRA O DIREITO DE TER SAÜDE. 
COM A SERME NEM A MORTE LHE ASSUSTA. 

Avenida Getulio Vargas, 1.344 
Imperatriz — Maranhão. 

RRMRZEM 

V 

TECIDOS E ELETRO 

^ DOMÉSTICOS =- 

1 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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EDITAL 

O DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA, JUIZ DE DIREITO DA 
2^ VARA, DA COMARCA DE IMPERATRIZ, ESTADO NO MA- 
RANHÃO, ETC. • 

FAZ saber a quem interessar possa e conhecimento dêste 
pertencer, que no dia (quatorze) 1*4 de março do corrente ano, às 
10 (dez) horas, será levado a arrematação do bem penhorado a 
ANTONIO MIGUEL DA SILVA, na Ação Executiva requerida 
por WALTER & CIA LTDA., para pagamento da quantia de 
Cr$ 856,63, (oitoCentos e cincoenta e seis cruzeiros e sessenta e 
três centavos), e mais despesas legais constantes de uma casa 
nesta cidade à rua Godofredo Viana, 737, construção própria, 
coberta de telhas, paredes de alvenaria, piso cimentado, com 8 
(oito) compartimentos, 4 (quatro) portas, 1 (um) janelão de fren- 
te, terreno aforado sob o número 290 a 573, com 9 (nove) metros 
de frente e 44 (quarenta e quatro) ditos de fundo, limitada a 
direita com a casa de Lázaro Torres e a esquerda com Carlos de 
Tal, frente para o poente e fundos para o nascente (rua Simplicio 
Moreira), avaliada por Cr$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzeiros). 
Quem pois dito «imóvel pretender arrematar que compareça no 
dia e hora designada oferecendo seu lance além do preço da 
avaliação e por êste apresentando no ato da arrematação a im- 
portância determinada por lei, e dentro do praso legal proceder 
a integralização total da referida arrematação. Do que mandou 
oM.M. Juiz que fosse o presente publicado 3 (três) vezes em "O 
PROGRESSO" jornal que circula nesta cidade para o conheci- 
mento de todos. Imperatriz, 05 de Fevereiro de 1973. EU, An- 
tenor Bastos ESCRIVÃO DO 2^ OFICIO dactilografei. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 

JUIZ DE DIREITO DA 25 VARA. 

MARANHENSE E MARABAENSE 
i 

Que o cearense é o povo mais an- 
de j o dos brasileiros, é doutrina paci- 
fica. A esse respeito existe até afir- 
mação do Barão de Ladário, dizendo 
que em uma rua de Pekin encontrou 
ò -"(Safé Brasil" pertencente a um 
cearense. 

Este conceito é tão consistente que 
ofusca os passos e as áreas percor- 
ridas por outros brasileiros, com é 
o caso do comportamento do mara- 
nhense nessa aventura. 

O campo de ação e conquistas re- 
alizadas pelo maranhense nesse pla- 
no, jamais desmereceram dos feitos 
praticados pelo cearense e existe 
momentos na historia, que o seu bri- 
lho se confunde com a gloria da pró- 
pria historia. 

A conquista do ACRE por exemplo, 
onde o silencio dos anais históricos 
emudece os feitos de Homens como 
Deoclecíano Coelho de Sousa, do seu 
Irmão Silvino, do Capitão João Gual- 
berto de Sousa, de João Tataia e de 
muitos outros maranhenses, é um 
brilhante tesmunhno da bravura e 
patriotismo dos filhos da terra de 
Gonçalves Dias. 

A eccmmia e a conquita do solo da 
amazonla paraense muito devem à 
industria extrativa do GAÚCHO o- 
perada pelos maranhenses nas bacias 
dcs rios Araguaia, Tocantins, Xingú 
e Tapajós. 

Marabá, é um marabá, é um marco 
de glória lavrado pela bravura do 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 

Credenciado pelo INPS è em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LAB0RATÚR10 DE ANALSBS CLINICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDICO; Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 
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matologia—Pediatria—Clínica Geral— Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

PRR: M. M. 

pionerismo de um povo. na mais pre- 
ciosa cêpa da família sertaneja ma- 
ranhense. 

Sua população pré-transamazonica, 
era dosada em 75% de sangue ma- 
ranhense. Daí como harança, o hábi- 
to de também pisar terras desconhe- 
cidas, buscando aventuras e supri- 
mento para o farnel, 

Na época do marisco — (caça ás 
peles silvestres) — o marabaense cru- 
zou em entradas de 18 meses, quasi 
toda a vasta extensão de selvas de- 
limitadas pelos rios Mojú Xingú e 
Gurupi. Transpôs o Amazonas e 
montou o o Parú e o Jarí. 
Houve alguns que atingiram até o 
delta do rio Orenoco na Venezuela. 

Varando a selva rio Tocantins a- 
balxo, atingiam Portél, transpunham 
o Amazonas e montavam seus aflu- 
entes da margem esquerda. Tecos- 
tecos estrangeiros em busca de bra- 
ços, influenciavam os destemidos 
caçadores de gatos e eis que alguns 
e clandestinamente, os encontraram 
trabalhando nos canaviais do delta 
do rio Orenoco. Movimentos locais 
esquerdistas e a falta dos documentos 
recessarios fizeram com que o Exer- 

cito dolPaís vizinho os repra£riassem 
sumariamente. 

Outro ma anhense, confiado no sal- 
do do niarisco, resolveu mudar de 
clima e se mandou para os pagos do 
Sul. O analfabetismo e a falta de 
qualquer atividade profissional, tira- 
ram-lhe rios de suor no manejo do 
facão e da enxada. 

Desencorajado e de carona em ca- 
rona, terminou vendido em uma fa- 
zenda dos vales do norte goiano. Fu- 
giu retornando a Marabá. Felizmente 
chegoií no inicio da "catação" de 
castanhas nos castanhals e em pou- 
cos dias recuperou seu peso e a ale- 
gria de viver que a volta às queren- 
cias, desperta na gente. 

Hoje esta mesma gente se em- 
brenha nas selvas laterais à Tcansa- 
mazonica, extraindo as riquezas na- 
turais que a maxarla rica puplcla, 
mas também e de maneira habitual 
e com humildade, cooperando pela 
integração nacional e pela maior gran- 
deza do nosso querido Brasil. 

Marabá, em 25 de fevereiro de 1973 
Mario Mazzini 

Dr. EDIVALDO CUNHA AMORIM 

ADVOGADO 

Escrit. RUA CEL. MANOEL BANDEIRA, 1.638 

Res. Trav. Luís Domingues, 1.845 
IMPERATRIZ MARANHÃO 
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Sociais BODAS DE OURO 

Como não podia deixar de 
ser o maior^acontecimento so- 
cial do ano na cidade de Caja- 
zeiras, foi o 50Q aniversário de 
casamento do casal João Clau- 
dino - Fracisca Fernandes, ocor- 
rido no dia 19 de janeiro des- 
te an© onde reuniu-se toda a 
família inclusive Residentes nos 
mais distantes pontc^s do país, 
se confraternizaram com as Bo- 
das de Ouro do velho casal. 

Para se dar uma idéia do que 
foi aquela magnífica comemo- 
ração, damos abaixo uma sín- 
tese, oferecida por um um dos 
membros da família: 

João Claudino Sobrinho e Fran- 
cisca Fernandes Moreira, nasceram 
no distrito de Belém, hoje município 
de Uiraúna, no alto sertão da Paraíba. 

Passaram a infancía naquela loca- 
lidade, cercados de carinho dos seus 
familiares, respirando o ar puro dos 
campos, participando do trabalho do 
homem sfertanejo na luta contra as 
intempéries da natureza. 

Assim cresceram se tornaram adul- 
tos. Como é natural, a juventude 
aproxima àqueles que residem na 
mesma região. Joca e Francisquinha 
residiam no mesmo município onde 
nasceram, sendo os seus familiares 
parentes e amigos. 

Os bailes de casamento, novenas, 
missas e procissões eram os aconteci- 
mentos sociais que corriam e deles 
aproveitavam a juventude daquela 
época — olhares correspondências e 
namoro. 

Joca com 20 anos e Francisquinha 
com 17. Uuaúna celebra a famosa 
festa dos padroeiros (Jesus, Maria e 
José). A esse acontecimento sócio re- 
ligioso comparece quase toda a po- 
pulação da redondeza. Presen'es as 
famílias Claudino e Fernandes. 

Durante essa festa, alguns paren- 
tes começaram a despertar entre os 
dois jovens um namoro. Sem haver 
encontros a dois (pois não se admi- 
tia na época"), tudo se resumira em 
palestra entre o rapaz e a moça e 
seus familiares na própria residên- 
cia dela; nas novenas e pelas cartas. 

Abril de 1922. Joca faz o pedido ae 
casamento ao sr Antônio Aelino, 
genitor ds sua namorada. Foi-lhe da- 
do o consentimento. 

Dia 19 de janeiro de 1923. Às 15,30 
horas, , na Igreja de Jesus' Maria e 
Jojé, em Uiraúna, uniam-se pelos 
sacramentos do matrimônio, os jovens 
João Claudino Sobrinho e Francisca | 
Fernandes Moreira. Foram testemu- 
nhas do noivo: José Israel da Silveira 
e João Claudino d . Silva; testemu- 
nharam a noiva. Maria Claudino da 
Silva e Francisca Fernandes Correia 
É de se notar que, além do bonito 
vestido confeccionado em Luiz Go- 
mes (RN), a noiva conduzia grinalda 

e ramalhete feitos por ela própria. 
Após a cerimônia religiosa, na re- 

sidência dos pais da noiva, jantar e 
baile oferecidos à família e convi- 
dados. 

Os primeiros dias que se seguiram 
após o casamento, ficaram em casa 
dos pais de Francisquinha, fixando 
depois, residência em Uiraúna; onde 
Joca exercie a atividade agrícola. Aí, 
nasceram os primeiros filhos do casal: 
Antonio, Socorro, Lindalva e Valdecy. 

Em 19';9 passaram a residir na ci- 
dade de Luiz Gomes(RN), onde Jo- 
ca iniciou sua vida comercial, insta- 
lando uma mercearia. Lá nasceram 
outros filhos: João, Valdery, Teresa 
e Nonata. 

Em 1935 chegavam a Cajazeiras pa- 
ra fixar residência. Esta cidade ofe- 
recia um própera comércio para as 
suas atividadss, além de bons colégios 
nos quais seus filhos poderiam edu- 
car-se. Aqui, serviu de berço a ou- 
tros filhos; Lourdes, luzeni, Rildo, 
luná, Nairton, Ildeth, Neudson e lo- 
lení. 

Hoje. rejubilados comemoramos os 
50 a n o s de casamento deste que- 
rido casal que, tão bem sabem trans- 
mitir com ternura, sem amor, sua 
honradez, sua experiência de traba- 
lho a essa grande família de 16 fi- 
lhos, 50 netos, 1 bisneto, ao todo — 
83 pessoas. 

Por tudo isso estamos aqui, para 
dizer: Obrigado Senhor! Obrigado 
Joca e Francisquinha! 

SUNAB-uma necessidade 

De nada adianta o tabe- 
lamento e outras medidas de 
contenção de preços se a fis- 
calização desses preços não 
é efetuada. 

Pela sua expressão co- 
mercial dentro da região, 
jmperatriz é uma cidade ví- 

tima dessa falta de fiscali- 
zação. Do preço do alugue) 
— aqui o de índice mais al- 
to em todo o Maranhão, qui- 
çá de Anápolis a Belém — 
até o da banana, tudo é fei- 
to segundo a vontade do 
proprietário ou do comerei- 

EDITAL DE CRIAÇAO 

Com o prazo de 45 dias 

O DOUTOR MARIO BARROS FERRAZ, JUIZ DE DIREITO DA 
COMÁRCA DE PORTO FRANCO, ESTADO DO MARANHÃO, NA FOR- 
MA DA LEI, ETC. 

FAZ SABER 
A todos os que o presente edital, com o prazo de 45 dias virem, ou 

dêle tiverem conhecimento, que neste juizo corre seus transmites um pro- 
cesso em que é acusado FRANCISCO FERREIRA D£ MATOS, brasileiro, 
casado, lavrador, com 31 anos de idade, natural do Município de Crato, 
Estado do Ceará, filho de José Ferreira de Matos e de Tereza Rosa de Je- 
sus, residente no lugar Lajeado, nêste Município, como incurso no art. 281 
do Código penal brasileiro. E como esteja o mesmo em lugar incerto e não 
sabido, não sendo possível citá-lo pessoalmente, clto-o pelo presente a 
comparecer neste juizo, sediado à Praça Getúlio Vargas, nesta cidade, no 
dia 13 de abril do ano ern curso, às 10 horas, a fim de ser interrogado, pro- 
mover sua defesa e ser notificado dos ulteriores têrmos de processo, a 
que deverá comparecer, sob pens de revelia. Para conhecimento ds todos 
é passado o presente edital que será afixado no lugar de costume, publi- 
cado uma vêz no Diário Oficial do Estado e trêz vêzes em O "Progresso", 
de Imperatriz. Dado e passado nesta cidade de Pôrto Franco, Estado do 
Maranhão, Cartório do lç Ofício, aos vinte e oito dias do mês de feverei- 
ro do ano de hum mil, novecentos e setenta e três. Eu, Manoel Messias 
Alves Bezerra, Escrivão, datilografei e -subscreva. 

Dr. Mário Barros Ferraz 
Juiz de Direito 

ante, de nada valendo as 
proclamações e as medidas 
adotadas pelo Governo Fe- 
deral para conter a subida 
desenfreada do custo de 
vida. 

E ainda por sua expressão 
no cenário regional, Impe- 
ratriz está a exigir que o ór- 
gão controlador de preços — 
a SUNAB-- aqui se instale 
e passe a atuar. É sabido que 
as tentativas da Prefeitura 
no sentido de controlar pre- 
ços de gêneros de primeira 
necessidade,sempre resultam 
ineficazes; são acintosamen- 
te desrespeitadas à vista dos 
fiscais das municipalidade, 
impotentes e despreparados 
para o desempenho da mis- 
são. Somente a SUNAB — 
com fiscais e policiamento— 
poderá controlar a situação. 

As prefeituras estão sendo 
chamadas à participação nes- 
sa campanha de controle da 
elevação do custo de vida. 
É a opertunidade então de 
que os nossos mentores mu- 
nicipais façam ver ao Gover- 
no Federal que somente um 

Comentando 

JURIVÊ I 

Já o novo prefeito da cidade comeqa a sentir os es- 
pinhos partidos do espírito popular. Numa poça d'água, 
na rua Ceará, setor nerte. colocaram uma placa de pape- 
lão afixada num mastro, com os dizeres; "Convida-se o 
prefeito municipal para uma grande pescaria na Nova Im- 
peratriz. Pedem que êie vá bem armado porque os jaca- 
rés estão avançando." — A nota foi trazida à redação por 
um motorista de praça. 

☆ 
Muitos carros de pessoas residentes em Imperatriz 

estão sendo emplacados em outras cidades, especialmente 
em Porto Franco e João Lisboa. Ao qipe dizem, isso se 
deve à diferença do preço do emplacamento, o que fran- 
camente não entendemos já que a Taxa Rodoviária é uma 
única e uma ve*. paga essa Taxa, ou aqui ou além, ne- 
nhuma outra despesa pode ser exigida ao proprietário do 
carro, a qualquer título. — Pelo menos teoricamente ... 

☆ 
As chuvas constantes sobre a cidade somadas à fal- 

ta de cuidado com a limpeza das vias públicas continuam 
fazendo de Imperatriz a cidade mais suja da região, títu- 
lo que francamante não soa bem. A louvável iniciativa 
da Operação Impacto vem aos poucos perdendo sua efi- 
cácia, pois com a retirada do então Secretário de Viação 
e a retração dos colaboradores da campanha, a conserva- 
ção e limpeza das ruas voltaram ao estado anterior: 
abandono. 

☆ 
A César o que é de César e «o SAAE o que é do 

SAAE. Em alguns setores da cidade está melhorado o 
abastecimento de água; que continue melhorando. 

☆ 
Passada a folia amuenta a cada dia o número de 

pessoas atacadas por terrível gripe que leva o paciente 
ao leito, com febre e outras complicações de saúde. Dizem 
os entendidos tratar-se da gripe "fog" vinda da Europa 
através de turistas. Na Capital do estado noticia-se a va- 
cinação popular contra a doença. 

☆ 
Calmo o carnaval na cidade. Apenas no setor do 

Trânsito verificaram-se batidas e atropelamentos, com 
vítimas e danos materiais, quando no período noturno 
motoristás embriagados percorriam as ruas. 

☆ 
Na terra, o mestre do jornalismo maranhense, Ama- 

ral Raposo, uma das penas mais brilhantes e mais temi- 
das na Ilha Rebelde. O grajauense vem assessorar o Ga- 
binete do Prefeito José Xavier. Nota dez para a escolha. 

☆ 
Novidades no setor educacional. O advogado Farhat 

Sadi subistitue o engenheiro agrônomo Moreira na dire- 
ção do Dorgival Pinheiro. Falam-se na criação de um 
colégio do nivel secundário em Açailândia, também diri- 
do por um advogado. Participando de reunião nesse sen- 
tido esteve naquele povoado o bél. Vicente Paulo. 

☆ 
Por falar em Açailândia, aumentam as possibilidades 

no setor comercial daquelele povoado fadado a se trans- 
formar num grande centro econômico no entroncamento 
das rodovias Açailàndia-Santa Luzia e Belém-Brasilia. Com 
o deslocamento naquele rumo dos serviços de asfalto, já 
começa o comércio do povoado a sentir impulso benéfico. 

☆ 
"Povo limpo é povo civilizado". Vamos colaborar, 

minha gente. 

órgão federal devidamente 
equipado poderá em Impe- 
ratriz enfrentar com sucesso 
essa onda de carestia que es- 
maga uma população de po- 
deraquisitivo muito pequeno. 

Fazendo ver isso à SU- 

NAB, a Prefeitura estará 
prestando um grande servi- 

ço à terra. 

í MISSA DE 32 AIVIVERSSARI0 
EDJOVEM BARBOSA DE LIMA 

e família convidam os amigos e se- 
us familiares para assistir a Missa 
de 3o Aniversário em memória de 
seus antes queridos, mãe LUZIA 
MARIA DA CONCEIÇÃO, füha: MA- 
RIA GORETT DE LIMA, Irmão: JO- 
ÃO JESU1NO BARBOSA. Sobrinha; 
FRANCISCA VERÔNICA e Amiga. 
MARIA BRASILIANA. Que manda- 
rá celebrar na Igreja Matriz de San- 
ta Terezinha, quarta-feira próxima, 
dia 14 do corrente, às 17,30 horas. 

Antecipadamente agradecem aos 
que comparecerem a este ato de fé 
e piedade cristã. 

C O V A P - Materiais para Construção 

Canos Galvonizados e Plásticos 
Ferro Redondo p/ construção 
Azulejos, Cerâmica 
Louça Sanitária 
Material p/ Encanamento 
Produto de Cimento Amianto 
Fôrro de Pinho e Eucatex 

Revendedor do Cimento Búfalo 

Av. Getulio Vargas n. 1037 — Esquina o/ Rua Pará — Fones: 202 e 400 — Imperatriz — MA. 

Tintas Ypiranga 
Serras Braçais e Golpeões 
Motores Estacionários, Elétricos de2 e 3 Fases 
Bonbas Hidráulicas 
Ferragens em Geral 
Materiais Elétricos 
Máquinas para Ração 


