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O DIREITO DE ENGANAR... 

LEVARAM OS MOTORES DE LUZ 

Regressando de São Luís, 
o vereador Leôncio Pires 
Dourado infomou a "O PRO- 
GRESSO" que os motores de 
luz para iluminar Impera- 
triz... desapareceram. 

Esclarecendo melhor, dis- 
se o nosso informante que 
obteve do deputado Luis Ro- 
cha, líder do futuro Govêr- 
no na Assembléia, a infor- 
mação de que o Ministério 
de Minas e Energia negou os 
motores e geradores que es- 
tão em Brasília, ao passo 
que aqueles que estavam em 

São Luiz, designados para a 
nossa cidade, já não estão 
ali, retirados pela emprêsa 
sua proprietária. 

E, adiantou-nos o vereador 
Dourado, por coincidência 
estive no Quartel ondê fica- 
vam os motores, quando 
constatei que realmente os 
mesmos não estão mais lá. 

A nossa opinião: 

Na hora da arrecadação: 

— Imperatriz é maior fonte 
de renda do Estado ; 

Na hora do voto : 

— Imperatriz é o maior co- 
légio eleitoral interiorano 
do Estado; 

Na hora da promessa r 

— "Imperatriz é a cidade 
mais bem dotada para re- 
ceber o auxílio do Govêrno 
do Estado;". 

Na hora da realidade : 

—...Imperatriz que se dane. 
E fique no escuro. E peça 
auxílio popular para conser- 
tar um prédio escolar do 
Estado. 

O Município e a cadeia 

A propósito do nosso edi- 
torial estampado na edição 
passada recebemos do Ga- 
binete do Sr. Prefeito Mu- 
nicipal a informação de que: 

A prefeitura está mandan- 
do fazer reparos no prédio. 
Mas que o faz sabendo-se 
desobrigada disso, vêz que 
não tem conhecimento o 
município de qualquer deci- 
são do Estado que transfira 
para o acervo ou a respon- 

sabilidade da Prefeitura a- 
quêle prédio. 

Esclarecem-nos ainda que 

a Prefeitura presta ao Esta- 
do, até aqui, tôda a assis- 
tência que lhe tem sido so- 
licitada em relação ao mes- 
mo prédio, fornecendo dêsde 
o material de expediente à 
Delegacia de Polícia local 
até a alimentação de presos. 
A Prefeitura paga mensal- 
mente cr$ 800,00 de pensão 

VASP ameaça suspender linha 

Sabe-se que pilotos d a 
VASP estão reclamando con- 
tra as condições de seguran- 
ça da pista local e já falam 
na possibilidade da suspensão 
temporária dos pousos d e 
suas aeronaves nessa pista. 

Como nenhum reparo pode 
ser pleito no aeroporto sem 
o consentimento da GOMARA, 
o prefeito Renato Moreira 
está em entendimentos com 

a zona áerea sediada em Re- 
cife solicitando as necessá- 
rias orovidências, inclusive 
a liberação da verba desti- 
nada á construção do nôvo 
aeroporto da cidade. Essa 
verba, já se informou, foi 
aplicada na construção d e 
um outro aeroporto, com a 
promessa de que agora no 
início do ano seria compen- 
sada. 

fornecida a detentos; e 
cr$ 500,00 entre ajudas à 
Delegacia e fornecimento de 
material de limpeza do pré- 
dio, assim como u'a média 

de 20 litros diários de gaso- 
lina para a viatura policial 
em serviço, além do já cita- 
do material de expediente e 
consertos de veículos. 

O mesmo informe escla- 
rece ainda que para o cor- 
rente ano o orçamento mu- 
nicipal reservou para êsses 
auxílios a importância d e 

cr$ 18.700,00 (dezoito mil e 
setecentos cruzeiros). Enten- 
de todavia a administração 

municipal que a ampliação 
da área construida da cadeia 
não é de sua obrigação, es- 
tando essa providência afeta 
ao Estado, não se fugindo 
todavia a Prefeitura a um 
entendimento com a Secre- 
taria d e Segurança, nêsse 
sentido. 

mADO 0 MAiESIO DOS 101 

Divulga-se que já foram ar- 
regimentados os 101 subscri- 
tores do Manifesto de cons- 
tituição do "terceiro parti- 
do" ou Partido Republicano 
Democrático, como ja f o i 
batizado, e que nasce sob a 
inspiração de ex-vice pre- 
sidente Pedro Aleixo. Sabe- 
se que entre os subscritores 

do Manifesto figuram nomes 
de projeção no cenário po- 
lítico nacional, que estão sen- 
do mantidos em segrêdo até o 
lançamento dêsse importan- 
documento. O Manifesto se- 
ria lançado em Brasília para 
evitar qualquei^ cunho re- 
gionalista que s e quisesse 
atribuir ao mesmo. 

Governador escolhe Secretários 

Comenta-se que alguns 
nomes já estão escolhidos 
para a composição de secre- 
tariado do futuro Govêrno 
do Estado. De acordo com 
êsses comentários já foram 
escolhidos: para o Interior 
e Justiça, Alfredo Dualibe; 
para Finanças, Jaime Neiva 
Santana (provisoriamente); 

Agricultura, Lourenço Ta- 
vares; para a Segurança Pú- 
blica, Cel. Aldício Siebra de 
Brito; Educação prof. Luis 
Rêgo; e para a Saúde, José- 
lio Castelo Branco. 

Para prefeito da Capital 
está indicado o Dr. Haroldo 
Tavares, atual Secretário de 
Viação e Obras Públicas. 

REPERCUTE A VOZ D' "O PROGRESSO" 

AÇOUGUE E CADEIA 

Colheu a reportagem que 
de alguns modo já repercutiu 
o que publicamos em edição 
anterior a respeito dos mer- 
cados públicos e da cadeia 
local. 

Já estamos informados que 
nos mercados foram dadas 
ordens contra a preferência 
na venda de carne e, ainda, 
que balanças novas serão co- 
locadas no açougues. 

De outra parte, embora ale- 
gando que a atribuição não 
não é sua e sim do Estado, 
a Prefeitura resolveu todavia 
mandar fazer reparos na ca- 
deia pública para tentar evi- 
tar a penetração da água 
das fossas nas celas, o que 
vem em benefício da saúde 
do detento e ainda da pró- 
pria segurança do prédio. 

e a 

A ■ 

Tudo indica que os conheci- 
mentos do ex-Ministro Roberto 
Campos estão um tanto confu- 
sos ou no que respeita ao cur- 
so do rio Amazonas ou no que 
tange ao traçado da Transama- 
zônica. E' o que se depreende 
da declaração de S. Sa. no pro- 
grama "Pinga Fogo" em uma- 
estação de TV em São Paulo' 
quando disse textualmente: 

"é dificil conceber cargas 
transportadas pela rodovia 
(Transamazônica) que não seja 
transportáveis pelo próprio rio 
Amazonas"!... "a integração les- 
te- )este pode ser feita menos cus- 
tosamente por via fluvial". 

PARECE PIADA 

Secretaria quer ajuda popular 

Já se noticiou farta- 
□ente o estado de ruinas 
;m que ficou o prédio do 
jrupo Escolar Mourão 
langel, do Estado, logo 
io reinicio do segundo 
lemestre letivo de 1970. 

Jm temporal orrancou 
)arte do telhado do Gru- 
30 e deixou sem esculas 
jalculadamente 400 crian- 

ças que em sua maioria 
icaram com o ano perdi- 
io. E até hoje o "Mourão 
ilangel" está em parte 
iestelhado e já com o seu 
estado de conservação e 
segurança abalados pela 

força das chuvas. En- 

quanto isso, as aulas es- 
tão chegando e a deficiên- 
cia de escolas é cada vez 
maior pelo aumento pro- 
gressivo da população do 
município. Mas a Secre- 
taria de Educação não 
toma nenhuma providên- 
cia para recuperar o pré- 
dio. 

Aliás, não tomou até 
aqui, porque agora parece 
que aquela Secretaria en- 
controu a fórmula salva- 
dora. 

Notícias chegadas a o 
conhecimento da reporto- 
gem informam que a Di- 
retoria do Grupo Escolar 

Estado de Goiás, até en- 
tão funcionando no pré- 
dio do "Mourão Rangel", 
recebeu instruções da Se- 
cretaria de Educação pa- 
ra que consiga com a co- 
munidade recursos para 
consertar o imóvel e m 
referência.. 

Em outras palavras, o 
Estado não faz o consêr- 
to. O povo dá cidade que 
o faça, se quiser. 

A desconcertante deci- 
são da Secretaria de Edu- 
cação é tanto mais estran- 
ha quando se sabe que 
essa Secretaria faz ques- 
tão de regeitar auxilio da 

Prefeitura a seus Grupos 
Escolares, tanto assim que 
já mandou dispensar pro- 
fessora municipal coloca- 
da em um dêsses estabe- 
lecimentos do Estado, a 
pedido da Diretora do 
mesmo, tendo em vista o 
grande número de alunos 
matriculados. 

Não quer professoras 
municipais para ajudar. 
Mas quer auxílio da co- 
munidadê para recuperar 
um prédio do Estado... 

Positivamente, em ma- 
téria de piada estamos 
ante a maior do ano de 
71, até aqui. 

Acreditamos que o ex-Minis- 
tro quisesse dizer com isso que 
a conquista da Amazônia nos 
moldes em que está sendo fei- 
ta pio Govêrno Mediei, está pon- 
do por terra muitos planos de 
alienígenas ou não nacionalistas. 
A Transamazônica significa, en- 
tre outras coisas, o fim dos pla- 
nos de bases áress internacionais 
e, principalmente, a pá de cal 
sôbre o famoso Grande Lago 
Amazônico, preconizado, dese- 
nhado a defendido pelo Hudson 
Institute. E tudo isso vem de 
encontro aos planos de muito 
Bob Fields por ai. 

Lembrete às 

autoridades 

Menores continuam jo- 
gando snooker, em pleno 
centro da cidade, para quem 
quiser ver. 

Telefônica de Im- 

peratriz S/A. 

AVISO 

Ê com prazer que avisamos a to- 
dos os proprietários de telefones, a 
chagada do material bem como do 
pessoal técnico necessários para a 
montagem dos novos telefones e rê- 
cuperação dos antigos. Até o fim 
dêste mês toda a rêde telefônica de- 
verá estar emjperfeito funcionamento. 

Outrossim, comunicamos aos novos 
adquirentes de telefones, que dispen- 
saremos o pagamento das taxas re- 
ferentes aos mêses de março e abril, 
para aqueles que pagarem todas as 
pretações em atraso até o dia 27 do 
corrente mês. 

Imperatriz, 14/2/71 

A Diretoria 
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— Barracas, mulheres e 
bebidas. Um acampamento de 
aventureiros onde mal se fala 
a lingua portuguesa. O único 
marco que assinala o desejo 
do homem se fixar no solo, é 
o edificio da Prefeitura em 
construção. Este foi o desaba- 
fo do renomado cientista pa- 
trício Otto Henri' Leonardus, 
ha trinta anos, ao tomar con- 
tacto com a realidade mara- 
baense. 

Entre aquela época e hoje. 
a cidade progrediu muito, 
Cresceu no plano horisontal 
e conquistou melhorias urba- 
nas sociais, sanitários e edu- 
cacionais. Mais não conse- 
guiu se desfazer das caracte- 
rísticas que influenciaram o 
conceito do grande homem de 
ciência. Os seus vicios per- 
manecem e os mesmos erros 
de então, continuam motivan- 
do os males que atrofiam a 
expansão do seu núcleo po- 
pulacional e distroem as ten- 
tativas de implantação da in- 
fra-estrutura necessária ao a- 
tendimento das suas necessi- 
dades imediatas e ao abas- 
tecimento do consumo local, 
prejudicando com isto o equi- 
líbrio econômica. 

As administrações passadas 
e os meios empresariais lo- 
cais, apenas se aferraram ás 
soluções imediatas de receita 
fiscais, produção e lucro, re- 
legando ao abandono, os pro- 
blemas sociais com as suas 
dificuldades e situações, 

Uma produção anual de 
ordem de Cr® 17.000.000,00 
por uma população cêrca de 
30 000 habitantes, situaria uma 
satisfatória divisão de reoda, 
caso o mercado de produção 
fôsse suficiente á demanda do 
consumo. Infelizmente tal não 
ocorre porque Marabá é nulo 
em têrmos de agricultura e 
zona agrícola. 
Dentre os seus males, Mara- 
bá não dispõe de nenhum fa- 
tor agrícola, apezar de estar 

Escreve M. M. 

construindo grande e selecio- 
nado patrimônio Pecuário. O 
outro diz respeito á sua ci- 
dade. Núcleo de população a- 
inda em pleno estado de for- 
mação, já sofre as influencias 
dos grandes males que afli- 
gem hoje em dia á Humani- 
dade. Dotada de um vasto 
campo de trabalho é um foco 
de atração e tentação ás ne- 
cessidades das populações 
visinhas dos Estados de Goiás 
e Maranhão, as quais se der- 
ramam nestas paragens em 
verdadeiras ondas de migra- 
ção.E não dispondo de locais 
nen de loteamento destinados 
á fixação destes elemetos que 
vêm se incorporar á sua po- 
pulação, elas se adaptara co- 
mo podem e de qualquer mo- 
do em mocambos anti-higie- 
nicos, situados nos alagadi- 
ços do "varjâo", em situações 
insalubres, sem as mínimas 
condições exigíveis á vida 
coletiva. Colocados ,pssim ex- 
postos, a toda espécie de 
flagelos sociais, doenças de 
carências, parazitarias etc., 
produzem em reação e de 
forma comovente, uma ver- 
dadeira gama de problemas 
sociais e de saúde, principal- 
mente se estes forem agra- 
vados pelas inundações pe- 
riódicas das enchentes do 
Rio Tocantins. Nenhum obser- 
vador ou estudioso dos pro- 
blemas sociais, pôde aceitar 
ou revelar, qualquer justifi- 
cativa ou atenuante que vi- 
se absolver esta medida cri- 
minosa e condenável que fa- 
cilita ou coopera com aban- 
dono destes seres humanos 
á tão precárias condições de 
vida. 

Leve-se era conta que es- 
te drama que as populações 
pobres de Marabá morado- 
ras nos locais inundáveis 
da cidade, vêm sofrendo ha 
anos, se desenrola ao lado 
de um quadro de verdadeira 

EDITAL 

Pelo presente edital, faço saber que no dia 25 de mar- 
ço de 1971 será realizada neste Sindicato a eleição para 
a composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados-re- 
presentantes ao Conselho da Federação ao que está filia- 
dos este Sindicato, bem como a de seus respectivos suplen- 
tes, ficando aberto o prazo de 15 (quinze) dias para o re- 
gistro de chaoas na secretaria, que ocorrerá a partir da da- 
ta da publicação dêste edital, tudo de açôrdo com o art. 
11 e seu § 1° da Portaria Ministerial, número 40 de 21 de 
janeiro de 1965. As chapas deverão ser registradas em se- 
parado, sendo uma para os candidatos à diretoria e Con- 
selho Fiscal, com os seus respectivos sunlentes, e outra 
para os delegados-representantes ao Conselho da;Federação 
e seus suplentes. Os requerimentos para o registro de cha- 
pas deverão ser apresentados na secretaria, em (três) vias 
assinados por todos os candidatos, pessoalmente não sendo 
permitido para tal registro a outorga de procuração, de- 
vendo ser apresentados todos os requisitos contidas no § 
1- do art, 11 da citada Portaria. O requerimento acompa- 
nhado de todos os dados e documentos exigidos para o re- 
gistro, será dirigido ao presidente do Sindicato podendo ês- 
se requerimento ser assinado por qualquer dos candidatos 
da chapa,. A secretaria da entidade, no ^expediente normal, 
fornecerá maiores detalhes [aos interessados, achando-se 
afixado na sede do Sindicato a relação do que é obrigató- 
rio para o citado registro. Caso não seja obtido ^quorum" 
em primeira convocação, as eleições, em segunda convoca- 
ção serão realizadas ao período de 15 a 20 de abril de 
1971 e, não conseguido ainda o coeficiente, em terceira e 
última convocaçõo nos dias 10 e 15 de maio de 197], para 
o que ficam convocados, desde já, todos os associados da 
entidade. As eleições serão realizadas das 8 (oito) às 20 
(vinte horas de cada dia. 

Imperatriz, 8 de fevereiro de 1971 

1VO MARZALL 
Presidente 

orgia de extensão e salubri- 
dade. Falta apenas ás autori- 
dades do município, um pou- 
co de jbôa vontade e amôr 
ao próximo, para que se des- 
dobrasse a área da cidade 
nas terras altas que circun- 
dam o "varjão", onde o povo 
atolado e sofrido, sente no 
corpo e na carne dos filhos, 
a punição dos crimes prati- 
cados pelos governante do 
município, 

Em 7/2/71 

Externato 

Menino Jesus 

A Direção do EXTERNA- 
TO MENINO JESUS, colégio 
infantil desta cidade, avisa 
que desde segunda-feira, 
passada, dia 8, estão a- 
bertas as matrículas neste 
Estabelecimento, aceitando 
alunos para o 3^ ano pri- 
mário. 

Laboratório- Dr. An- 

tônio Tavares 

ANÁLISES CLINICAS E BANCO DE SANGUE 

Hematologia-Sorologia- Parasitologia 
Bioquímica do Sangue (Dosagem de 
GUcose - Proteínas totais e frações - 
Uréia* - Bilirrubina direta - Transa- 
minases - fosíatase alcalina - Reser- 

va Acalina - Colesteerol) 
Diagnostica Precoce da Gravidez - 

Exames pré-nupciais - Urinálise 
e Transfusões 

Avenida Frei Manoel Procopio 
Imperatriz — Maranhão 
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VENHA DIZER "OHH!" EM NOSSA LOJA. 

Ohh! Novas Ünhas 
avançadas, traseira em 
"fast-back", uma delícia para 
os olhos. Ohh! Estofamento 
superluxuoso, como 
exige qualquer dono de carro 
esporte que se preza. 

Ohh! Motor plano de 2 
carburadores e 65 HP (SAE), 

bravo ê forte, que vai até 
145 por hora, num instante. 
E volta a O na hora, graças 
aos freios a disco. Ohh! 
4 lugares, 2 à frente e 2 atrás. 

Ohh! V. pode experimentá-lo 
em nossa revenda, sentir 
o imenso prazer de ter um 
Karmann Ghia TC. 

Agora, pare de dizer "ohh!" 
e conheça nossos planos de 
pagamento. São tão 
camaradas que v. vai ter seu 
Karmann Ghia TC muito 
antes do que pensa. Ohh! 

KARMANN EMA TE 

Comércio de Automéveis MAGOPAR S.A. 

Rua Minas Gerais, 113 —Teleg. MAGOPAR— Fone 151/153 

IMPERATRIZ — MARAXHÃO 
REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

O VIL — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro l da BR - 14 — Fooe 278 — Imperatriz — Ma. 

CGC .06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053.006 
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Daqui, dali, dacolá... 

Temos 35 estaleiros de cons- 
trução e reparos navais no 
Brasil. Trabaham nêles, dia- 
riamente' 15 mil pessoas e, 
indiretamente, 45 mil. 

O PrpMdciite cousIB- 
tncionalista 

Ficou ccm êste nome o Marechal 
Dutra que governou o Brasil no pe- 
ríodo, 

"Tudo era permitido fazer, no seu 
gaverne, desde que estivesse uo LI- 
VRINHO, isto é,-uma copia de bolso 
da Constituição de 1946, então vi- 
gente, que o Marechal levava até 
para o quarto de dormir." 

Dorainio das Línguas 
O chinês é o idioma mais 

falado no mundo — 850 mil- 
hões de pessoas; o INDIANO, 
— 735 milhões; o INGLÊS, 320 
milhões; o RUSSO, 190 mi- 
lhões; o ESPANHOL, 180 mi- 
lhões; o ALEMÃO, 120 mi- 
lhões. O nosso PORTUGUÊS 
—110 milhões de pessoas es- 
palhadas em todos os conti- 
nentes. 

A cultura «lo tomate 
A cultura do tomate, no Brasil, 

atingiu, no ano passado, a 9 e meio 
milhões de caixas, no valor de 150 
milhões de cruzeiros. 
Kficórtucia do ministério 

da Edaeaçào 
Antes da Revolução de Mar- 

ço o número de universitá- 
rios era 140 por 100 mil ha- 
bitantes, Índice que hoje se 
eleva a 417 por Í00 mil ha- 
bitantes. 

i%|»osenla<Soría ao 
lavrador 

A partir dos 65 anos de idade, to- 
dos os lavradores serão brevemente 
aposentados 

I¥ova hitroeletriea produ- 
zindo 1.500.000 Kw. 

E! a Estação Abaixadora de 
Cabreúva, em São Paulo, com 
um "linhão" de 545 quilojne- 
tros. Foi inaugurada a 12 de 
Janeiro pelo governador 
Abreu Sodré, de São Paulo. 
Para esta obra colossal, só 
comparável, p r opo rcional- 
mente, à de Ujubupungá, (que 
é a maior do hemisfério oci- 
dental)" foram construídas 
1.291 do do linhão". nas quais 
foram empregados 16 mil to- 
neladas de aço. 

Estas torres distam, uma 
da outra, 425 metros e tem 
uma altura média de 50 me- 
tros, apoiando-se em fundi- 
Ç.ões de concerto. O governo 
do Estado investiu cêrca de 
150 milhões de cruzeiros, a- 
travês da CESP, nesta obra 
que é um projeto da engen- 
haria e da Industria brasilei- 
ras, com assistência técnica 
do exterior. 

Distração 

— Doutor, preciso que visite minha 
mulher o quanto antes... Ela sente 
uma fraqueza... 

O médico, completamente distraí- 
do: 
— Franqueza? Por quem?... 

Os que mais bebem 
cerveja 

Está verificado que são os 
Estados Unidos e não a Ale- 
manha, o país que mais con- 
some cerveja, no mundo todo. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes Amorim — Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLÍNICA GERAL — CIRURGIA — PEDIATRIA — PARTOS 

Rua Frei Manoel Procópio, 195—Imperatriz—Maranhão 

Concurso para poetas 

Tema:— Transamazônica 

Os homicídios Manoel Maga- 
refe, matador da própria es- 
posa; e Chico Elias, autor da 
mone de um companheiro na 

Porto Franco 

tem nova Câmara 

Por ausência do juiz elei- 

toral daquela cidade, a nova 

Câmara de Vereadores rece- 
beu posse das mãos do pre- 
sidente da edilidade cujo 

mandado extinguia-se. 

Empossados os novos vere- 
adores elegeram a mesa di- 
rigente dirigente da casa, que 
ficou assm formada: presiden- 
te ANTONIO SÁ SOUSA 
(MDB): vice-presidente DEL 
FINO AZEVEDO AGUIAR 

chamada "Farra Velha", estão 
finalmente nas grades. - Mano- 
el foi prêso após intensa per- 
seguição policial, com a aju- 
da do Sr. Benedito Salazar, 
profundo conhecedor conhe- 
cedor do sertão onde orien- 
tou a polícia quanto aos ru- 
mos a seguir na perseguição 
do Magarefe, colhido de sur- 

presa quando escondido numa 
casa de farinhada, jà fóra 
dê&te município. Quanto a Chi- 
co Elias, o mesmo foi prêeo 
no povoado Itinga, quando 
procurava contáto com al- 
gum conhecido residente nes- 
ta cidade. Foi reconhecido 
pelo destacamento local que 
o prendeu. 

(MDB); 1.° Secretário: Lenes 
Gomes (MDB); e 2o secretá- 
rio: Colemar Rodrigues Egi- 
to (ARENA). 

A pedido 

Recebemos para publicação a neta 
abaixo, cujo original devidamente au- 
tenticado pelo autor está em nossos 
arquivos. 

-...Agora sim estamos de 
parabéns, porque cofiamos 
nele; tudo que disse é pura 
verdade. 

Eu pensava em seguir rumo 
diferente; mas para ver o pro- 
gresso de minha terra, vou 
vòtar na A.R.E.N.A; e votei. 

Ora, aqueles que estão ali 
são os recomendados (reco- 
mendo) pelos líderes que ago- 
ra farão (conforme discurso) 
junto a representação daqui 
com o poder executivo, vir 
luz... terminar, ou melhor co- 
meçar o serviço de asfalta- 
mento. 

O negocio agora é pra va-' 
ler, terminou as eleições os 
comentário; agora nós não 
vamos pedir luz pra Impera- 
triz vamos primeiro asfaltar 
João Lisboa (a estrada] 

Aqui vamos demorar mais 
(você sabe porque) Onde 
estão os comandantes que eu 
confiei? (confiamos) nele (S) 
da arena. 

Você sabe o que aconte- 
ceu na eleição da Câmara. 

...É assim... 

Eu? Sou EU; Eu também... 
E terminou assim: se correr o 
bicho pega se ficar o bicho 
come. 

Eu vou morrer de rir... 
Cuidado Cazuza muito cui- 

dado; quem nunca comeu me- 
lado quando come se labum- 
za. 

Nós jovens queremos escla- 
recer ao povo desta cidade 
que já enviamos fonograma 
pedindo a "HERCULÊS" que 
desenganche nossa Imperatriz 
pois está encalhada num mon- 
te de paus pubes, porque se 
nào nossa cidade desligará 
do Brasil. 

Adelman Araújo Costa 

O Serviço de Documentação 
do Ministério dos Transportes, 

AVISO 

A Diretoria do Clube Re- 
creativo Tocantins, avisa aos s 7 

interessado que já tiverem 
emitido proposta para asso- 
ciar-se nêsse Clube, procu- 
rem a Secretaria do mêsmo 
com a máxima brevidade 
possível. E para aquêles que 
ainda tencionam fazer essa 
emissão, avisamos que afim 
de facilitar os trabalhos des- 
sa diretoria, que o prazo má- 
ximo para a mesma será a- 
penas até dia 17 do corrente. 

Agradece 
A Diretoria. 

com colaboração com o Conse- 
lho Federal de Cultura, insti- 
tuiu um concurso para poetas 
cujo tema é a construção da ro- 
dovia Transamazônica. 

O trabalho classificado ,em 
primeiro lugar terá um prêmio 
de 10 mil cruzeiros; o segundo 
receberá 6 mil e o terceiro 4 
mil. 

O limite de versos - sôbre o 
significado da obra sob qual- 
quer dos seus aspectos - é de 
50 no mínimo e 250 no máximo. 

Os originais, em cinco vias, 
devem ser remetidos sob pseu- 
dônimo, acompanhado de carta 
identificadora, para "CONCUR- 
SO DE POESIA SOBRE A 
TRANSAMAZÔNICA" - Serviço 
de Documentação do Ministério 
dos Transportes - Praça 15 de 
Novembro, Guanabara. 

O período de remessa de ori- 
ginais é de 1.9 |a 15 de abril. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Edital de Concurso N0 02/71 

O Prefeito municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão 

Faço saber que se acham abertas as inscrições para o 
concurso Público para o provimento de 100 (cem) vagas pa- 
ra professora Auxiliar nível "2" e 250 (duzentos e cinqüen- 
ta) vasas para professora leiga nível "1", com vencimento 
mensal de 0,8% do salario mínimo hora aula, para o nivel 
"2" a 0,6% do salário mínimo hora aula, para o nivel "1", 
observadas as seguintes condições. 

1) - As condições serão aceitas no período de 8 a 19 de 
Fevereiro do corrente ano, das 8 as 12 horas e das 15 as 17 
horas, na saD da Divisão de Educação e Cultura, da Prefei- 
tura Municipal. 

2) - As inscrições efetuadas mediante preenchimento pe- 
la interessada, da ficha de inscrição em curso fornecida 
pela Divisão de Educação e Cultura. 

3) - Só poderão inscrever os interessados do sexo femi- 
nino que: 

3.1 - sejam brasileiros 
3.2 - sejam eleitores, 
3.3 - prova de conclusão do curso primário e ginasial. 
4) - No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar: 
4.1 - Titulo de Eleitor, com prova que votou nas ulti- 

mas eleições ou justificativa expedida pela justiça eleitoral; 
4.2 - i res (3) Retratos 3x4 recente tirado ue frente; 
5) - Aceita a inscrição o candidato receberá um cai tão 

de inscrição mediante o pagamento da taxa de Ci$. 3,00 
(três cruzeiro), sem o qual não será permitido em nenhuma 
prova. 

6) - O concurso constará de provas escritas que ver- 
sarão sobre as seguintes matérias: 

6.1- PORTUGUÊS 
6.2 - M AT EMA TIO A 
6.3- MORAL E CÍVICA 
7) - Todas as matérias são eliminatórias sendo neces- 

sário o grau miuimo de cinco (5) para a aprovação em cada 
matéria e média ponderada de seis (6) para a anrovação 
do conjunto. 

8) - São atribuídos os seguintes pêsos as prpvas: 
a)-PORTUGUÊ S ,..3 
b) - MATEMATICA e MORAL E CÍVICA  2 
9) - Os graus vailim de 0 (zero) a dez OO) a serem a- 

tribuidos às provas. 
10) - O concurso será realizado no Grupo Escolar Go- 

vernador Archer, nos dias 25 e 26 do corrente mês. 
lí) - Esse concurso será sujeito as normas estabeleci- 

das pelo regulamênto da portaria n^ 90/70 do T.C.U. 
Prefeitura Municipal de Imperatriz, 5 de Fevereiro de 
1971. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ - MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 
material elétrico, etc. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1.511 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 — Eletrocardiograma — Oxigênio — Banco de sangue — Eletroconvulsoterapia 

LABORATÓRIO DE ANÁLISE LÍNIA S: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDIcO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira d e quino Noleto, Dr. 

Antonio Escorcio, Dr. Augusto Boado Quiroga. Analista Joberval Lobato de Souza 

Cirurgia do Tórax—Abdo mem — Cbstetrica — Ginecológica — Traumatologia 
Ortopedia — Dermatologia — Pediatria — Clínica Geral 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 



O Progresso 

Apêlo ao Trânsito 

Vamos orientar o pedestre 
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HISTORIA DE UM BIQUÍNI 

KALAM HELEUTEROf 

Uma vez alguém me disse, falando a respeito de minhas 
arengas dominicais que eu gostava muito de falar de mulher. 

Pois é. Gosto tanto, mas tanto, que acabei me casando, 
por coincidência, exatamente, com uma mulher. 

É, irmão, porque, gostando de mulher dêsse geito, tinha 
que ter uma pra gente administrar a gosto (não vou dizer pra 
vocês de quem o gôsto), 

Mas, escuta aqui, ô. E se eu gostasse de homem, será que 
alguém ia falar? 

Aí é o caso de eu dizer. Ruim com elas, pior com êles E 
ponto final. 

Essa observação advem do fato de ter-me passado pela 
idéia um caso que me foi contado algures, onde a mulher, de 
novo, entra como ponto de referência. Mas, descanse a cabeça, 
parceiro. O caso é um tanto quanto edificante. É o seguinte. 
Quendo a mulher quer uma coisa, é bom dar um geito de fa- 
zer ela conseguir logo o que quer pra não ter dor de cabeça: 
Porque, mulher contrariada, meu, principalmente se as suas in- 
tenções já deixaram de ser as primeiras, é pior que aturar ven- 
dedor de livro tentando vender dicionário inglês na hora que a 
gente senta pra jantar. 

A dita cuja, da estória que me contaram, queria um maio. 
Invocou com um, vermelho, de duas peças, é lógico que com 
todo aquêle material que ela tinha pra mostrar, o biquíni, e as 
duas rodinhas microscópicas de pano que chamavam de sutiã 
expunham mais que mostruário de joalherla. 

Acontece que o cara pra quem ela pedia o maiô achava 
que era um desperdício de gastar a nota, que não era pouca, 
que o maiô valia. Não que êle não pudesse comprar ou que ela 
não tivesse outros. Mas, mulher, vocês sabem como é. Vai no 
guarda roupa, olha, um por um, os trinta e dois vestidos cada 
qual melhor que o outro—que estão nos cabides, não escolhe 
nenhum t fala assustada: 

—Meu Deus, eu estou nua, não tenho nenhum vestido pa- 
ra ir no aniversário da Dorinha. 

Era assim. Ela tinha bem uma núzia de maios, com frente, 
sem a dita, com costa, sem idem, com buracos nos lados, de a- 
marrar com fita, de elástico. Tinha até um de croché, todo fura- 
dinho, com dois buraquinhos estratégicos bem no meio das ta- 
ças da peça de cima, para ocasiões especiais em praias desertas. 
Mas, como não tinha o vermelho, estava sem maiô pra ir à praia. 

O cara com estratégia, escolheu a do ouvido de mercador 
(essa eu não manjo, porque mercador surdo nem pra vender 
cartão da loteria esportiva, mas, como todo mundo fala, deixa 
lá). Fez que não ligava pro que ela pedia e o tempo foi passan- 
do. Pensou até que a mulher já tivesse esquecido. 

Nesse ínterim, chega o dia do aniversário dela e êle se vê 
dilema de comprar um presente. Pensou no duas peças verme- 
lho, mas, ainda uma vez, achou que ela tinha maiô de mais. Aí, 
descobriu. Um relógio Seiko que era uma parada. Um modelo 
nunca visto. Aquêle barato. E era muito mais caro que o maiô 
vermelho 

Não tem grilo — pensou — ela vai gamar pelo relogio. De- 
pois, ela merece muito mais que isso. Como que eu ia, no ani- 
versário dela, dar um maiô mixuruca daquele quar^do um relogio 
como este aparece, justo, no tempo" 

Comprou o relogio sem discutir. (É certo que ela, uma vez, 
tinha falado que achava Seiko bacana) Foi pra casa, preparou o 
ambiente, convidou ela prá dar uma jantada externa, côm buate 
e embalo e, quando estavam prá sair êle deu. Embrulhadinho 
com papel dourado e fitinha rosa, com aquele laço de quinhen- 
tas voltas que só vendedora de bijouteria sabe fazer. 

Êla ficou eufórica, ligonseada, curiosa e tudo que mulher 
fica quando ganha presente de admirador que ela gosta que ad- 
mire 

Abriu. 
— Que lindo, meu bem, voçê é uma coisa. Deixe eu te dar 

uma beijo pra agradecer. 
E deu, e não foi só beijo 
Ai ele começou a descrever as qualidades do relógio. Au- 

tomático, 23 rubis, mostrador luminoso, marca dia da semana e 
do mês, prova de choque, prova dágua... 

— Prova dágua? 
— Sim, pode olhar atras. 
Ela olhou. Aí passou aquela nuvem de tristeza pelos olhos 

dela; baixou a cabeça, entortou o beicinho e choramingou: 
— Que pena eu não ter aqule maiô vermelho pra ir amahã 

na praia tomar banho com o relógio.., 
Não é preciso dizer que que o cara perdeu o rebolado. E 

só levou o programa adiante pra não dar mancada maior. 
Moral da estória: Se tua mulher te pede uma pedra, não 

lhe dês pão, ou, se te pedir uma serpente não vás lhe dar um 
ovo, pombas!.. 

Sociedade 

na ^paMarela 

Silva Júnior 

Aniversariou no dia 6 passado a 
menina Sônia Maria, filha do casal 
Jurivê (Leonor) Macedo. 

Regressou da Capital do Estado o 
Sr. Leôncio Pires Dourado, presiden- 
te da Câmara de Vereadores. 

XXX 

De viagem para S. Luis o Sr. Luis 
Henrique Veras, funcionário do Ban- 
co do Brasil, presidente eleito do Ro- 
tary Clube de Imperatriz e Tesourei- 
ro Setor Local da CNEC, um dos 
redatores desta folha. 

XXX 

De regresso a Sr3. Leonor Mace- 
do e filha Vanusa. 
Parabéns ao redator-chefe. 

Será hoje o já esperado show do 
renomado cantor- Roberto Miller que 
estará se apresentando no Recreativo 
Tocantins. 

Em ferias seguiu para S .Paulo jun- 
tamente com duas de suas filhas o 
Sr. João Paraibano persona mui gra- 
ta a nossa sociedade. 

Já falando em casamento o jovem 
Raimundo com a Senhorita Clores; 

XXX 

Para Belém viajou a senhorita Ana 
Almeida onde foi à aquela capital 
buscar grandiosa variedade de arti- 
gos carnavalesco, para a Chick-Lee. 

XXX 

Entendendo-se muito bem os jo- 
vens José Afonso e Joselita 

XXX 
De amor firme o jovem vereador 

Chico Freitas; vai dar casamento. 
XXX 

Muito animado o bloco carnava- 
lesco organizado pela Sra. Alzira que 
terá o nome "Bota pra quebrar". As 
mais lindas garotas estarão fazendo 
parte. 

XXX 

Em nosso meio as lindas filhas do 
atual gerente do Banco da Amazô- 
nia. 

XXX 

Iniciaram ontem em nossa cidade 

Tudo indica que estamos 
com duas Delegacias de Trân- 
sito na cidade: uma do muni- 
cipio e outra do Estado, pare- 
ce que esta última monopo- 
lizando as atenções do pro- 
prietários de veículos. 

Mas se as delegacias estão 
sobrando, o que continua fal- 
tando é a aplicação do Código 
de Transito no que toca ao 
tráfego. 

Mas como diria o Kalam 
Eleuteros, fica aqui o apêlo 
a QUEM DE DIREITO: 

— a verdade é que estamos 
êste ano ante um grande nú- 
mero de acidentes de transito. 
Batidas de carros e atropela- 
mentos têm sido uma cons- 
tante em 1971. 

Se bem que continuamos 
recriminando a irresponsabi- 
lidade de muitos motoristas, 
é justo esclarecer também 
que o pedestre, em Impera- 
triz, contribui muito para a 
ocorrência dos atropelamen- 
tos. Tem a mania ao "dono da 
rua", passeando despreocupa- 
damente em pleno leito dos 
logradouros mais percorridos 
por veículos, ou saindo por 
detrás de carros estacionados, 
para atravessar a rua, sem o 
cuidado minimo de olhar para 
os lados. Às vezes o motoris- 
ta é obrigado a verdadeiras 
acrobacias para desviar-se do 
pedestre. 

Quer nos parecer que se a 
Delegacia deTransitoouasDe- 
legacias de Trânsito tentassem 
orientar a população nês- 
se sentido, muito atropela- 
mento seria evitado. Placas 
esclarecedoras; ponto obriga- 
tório de parada de ônibus; nm 
ou dois guardas de transito 

as comemerações carnavalesca de 71. 
no Tocantins a noitada do sabado 
Magro, por sinal multo animada. 

XXX 

BOLA BRANCA 
Para o Sr. Prefeito: CONSEGUIU 

DIMINUIR AS CRATERAS. 

XXX 

BOLA PRETA 
Para a inspeforia de trânsito. E 

OS AVIÕESINHÔS CONTINUAM. 

Estamo infarmados que a- 
caba fcde ser nomeado sub- 
delegado do povoado de A- 
çailândia o militar popular- 
mente conhecido por Sargen- 

to Moreira, ex-integrate do 
destacamento de polícia lo- 
cal. — A posse deverá ocor- 
rer amanhã, na Delegacia de 
Polícia local. 

A Souza Cruz 

está precisando de: 

CAIXA ENCARREGADO 

de categoria. Assim como você. Se preenche nossos 
requitos e tem ambição para subir em nossa empre- 
sa, é a você mesmo que nos dirigimos, numa opor- 
tunidade única. 

REQUISITOS: 

Possuir ginásio ou equivalente, Idade 25 a 32 anos 
Algumas experiência em vendas ou admistração 
Disposição para viajar. 

VANTAGENS: 

Excelente salário. Assitencia medico-social O me- 
lhor ambiente de trabalho. Ampla possibilidade de 
ascenção. 

Os intereçados devem escrever eviando "'Curriculum 
Vitae" e fotografia à 

CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ 

Avenida Getulio Vargas s/n0 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

nas ruas mais movimentadas; 
tudo isso seria bom alvitre. 
Pouco a pouco o povo enten- 
deria que o meio da rua é 
para veículos. Para o pedestre 
ficam as laterais e os pas- 
seios, onde os houver. 

A proposito, a Prefeitura 
também poderia dar a sua 
participação, regulamentado 
a construção ao longo das 
ruas de calçadas padroniza- 
das que permitissem o seu 
uso normal pelo pedestre. 

Com um pouco de esforço 
do Transito e da Prefeitura 
e com a boa vontade do pe- 
destres, muito desastre, às 
vezes fatal, pode ser evitado. 

Fica o apêlo 

X X X x 

Pedem-nos a solicitação â 
fiscalização municipal para o 
comércio de aves e ovos na 
cidade. Nêsse setor, a tabela 
de preços está completamen- 
te desrespeitada e a ave é 
impingida ao necessitado com- 
prador pelo prêço que bem en- 
tende o vendedor. E agora, 
uma nova modalidade de ven- 
da de galinha está surgindo: 
o vendedor separa as aves em 
grupos de duas ou três e, 
quando aparece o comprador, 
faz logo a exigência; — "só 
podem ser vendidas juntas." 
Ou todas ou nenhuma. 

Tá certo isso? 

Fundação Cultural 

Ebendzer 

AVISO 

A FUNDAÇÃO EBENEZER 
torna público que estão abertas 
as matrículas para os seguites 
cursos; 
JARDIM DA INFÂNCIA 
PRIMÁRIO 

ADMISSÃO AO GINÁSIO 

As provas do exame de ad- 
missão serão realizadas nos dias 
18 e 19 no corrente mês, às 
19,00 horas, no prédio da Fun- 
dação, sito à Rua Maranhão 

Avisa, ainda, que as matrícu- 
las para o GINÁSIO PROFISSI- 
ONAL terão início no dia 20 do 
mês em curso e se estenderão 
até o dia 5 do mês de março, 
admitindo-se, transferências de 
alunos para 1- 2^ e 3- séries 
do Ginásio. 

Agradece 

A DIRETORIA 

Reverendo Paulo Ramos Silva 

Dr. Agostinho Noleto Soares 

Consumo de ener- 

gia elétrica 

Esteve na cidade o Dr. José 
de Jesus Billo Mendes, técnico 
e geômetra estatístico, funcio- 
nário da Sudema que procedeu 
aqui 'ao levantamento das pos- 
sibilidades do consumo local de 
energia eletrica, de acordo com 
convênio entre a Sudema, Ele- 
trobrãs e Cohebe. 

Carteira de Identidade 

Encontra-se nesta cidade a 
nova turma da Secretaria de 
Segurança encarregada do for- 
necimento de Carteira de I- 
dentidade a quem interessar' 
Os trabalhos serão iniciado; 
amanhã, dia 15, numa das de 
pendências da Prefeitua Mu 
nicipal.— São exigidas 3 fc 
tos 5x7 e título de eleitor. 


