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Salve, Mâe 

A você, no dia que lhe éconsagrado, 
a nossa homenagem. 

A você que vê seu filho homem feito, 
vencedor na vida, ou que o tem ainda nos 
braços — uma esperança apenas; 

Que está hoje alegre porque seu fiiho 
é feliz, ou que está. chorando a mesma 
dor que o aflige; 

Que o vê em meio a riquezas, ou 
que sofre ao ve-lo meltrapilho e faminto; 

A você que já sonha hoje com o filho 
que ainda traz no seio, ou que chora o 
menino que morreu; 

A você, mãe solteira que não sacrifi- 
cou seu filho por temor ao mundo; 

A você — MAE — o carinho de todos 
os filhos, a admiração de todo o mundo 
e todas as bênçãos de Deus. 

Salve, Mãe 

Radio Cultura de Imperatriz 

Como medida concreta para a fundação da Rádio 
Cultura de Imperatriz, está acertada a formação de um 
capital da ordem de 400 mil cruzeiros, fixado em reu- 
nião que inclusive elegeu a primeira diretoria da Rádio: 
Leôncio Pires Dourado, presidente, Talma Medeiros, se- 
cretário e José Maria Guariguazzi, tesoureiro. Participou 
da reunião a diretoria da Telefônica de Imperatriz S/A 
que participará com 120 mil cruzeiros na formação do 
capital fixado. Os 280 mil restantes serão obtidos em 
ações subscritas por particulares. 

Informações prestadas pelo presidente da Rádio Cul- 
tura dão conta de que inioialmente somente será pos- 
sivel a liberação para Imperatriz de um canal para trans- 
missores de 250 watts, com um raio de ação de apro- 
ximadamente 100 quilômetros. 

Êsse, até aqui, o aspectos negativo da Rádio Cul- 
tura, considerado o vertiginoso progresso da cidade e 
da região que exigem em conseqüência uma emissora 
de alcance bem maior, que levasse a outras regiões do 
país o nome de Imperatriz, suas riquezas e seu poten- 
cial, atraindo assim investimentos de vulto quer no 
campo agro-pecuário, quer industrial e comercial. 

Segundo estamos informados, todavia, um canal de 
alcance maior somente poderá ser tentado depois de 
implantada a Rádio Cultura. 
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Reunido em dia da semana 
passada, a executiva munici- 

pal do MDB decidiu o lança- 
mento do nome do Sr. José 
Gomes Arruda, atual secre- 
tário de administração da Pre- 
feitura, como candidato a pre- 

feito, pelo partido oposicio- 
nista. No dia 13 o candidato 

afastOL-iedo cargo que ocupa, 

O funcionalismo da Prefeitu- 
ra, na ocasião, prestou home- 
nagen ao secretário que se 
afastava. O candidato a vice 
prefeito ainda não foi esco- 
lhido. 

Sebastião MEGREIROS 

(Dos Diários Associados) 

Muito temos escrito, ao lon- 
go das nossas atividades de ho- 
mem de imprensa, que se su- 
põe cumpridor das tarefas a que 
se propõe um jornalista, a res- 
peito do desenvolvimento, ond 
quer que éle se processe. 

Correntes com essa íin' , ue 
ação, e sentindo que Imperatriz 
está situada dentro daqueles pa- 
drões que se pode perfeitamen- 
te classificar de altamente sa- 
tisfatórios para o alcançamento, 
a curto prazo, de uma verda- 
deira explosão desenvolvimentis- 
t , desejamos nesta oportunidade 
manifestar de público, através 
das páginas independentes do 
Jornal "O Progresso", o nosso 
entusiasmo e os nosos parabéns 
às autoridades e ao povo deste 
município, pelo que estamos ob- 
servando. 

Plantada às margens do le- 
gendário do Rio Tocantins, go- 
sando de posição geográfica pre- 

700 PROFESSORES PARA O CAMPUS 

Para o campus avançado de Imperatriz, mais de 700 
professores da Universidade Federal do Paraná já ma- 
nifestaram por escrito seu interesse em integrar as e- 
quipes que se revezarão a partir do funcionamento do 
campus. A UFP que é a mais antiga universidadee fe- 
deral do país já tem pianos definidos pBra Imperatriz, in- 
clusive a construção de sua séde física própria que servirá 
de modelo para região. À medida em que se desenvolver 
a contrução, os técnicos pretendem ir formando mão de o- 
bra especializada em carpintaria, cerâmica e construção 
civil. 

Convênio firmado entre a Sudene e o Projeto Rondon 
garante o investimento nos (diversos campus avançados 
do pais na ordem de 750 mil cruzeiros. 

O maranhense Acrísio é figu- 
ra popularísima em Imperatriz, 
principalmente nas portas dos 
bares onde diàriamente encosta 
seu carrinho de mão e passa a 
vender ferVentes e apimentados 
pratos da comida que já lhe deu 
o apelido de Panelada, pelo qual 
é conhecido na cidade. 

Dia 12, por volta das 23 ho- 
ras, Panelada estava no bairro 
do Entrancamento, empurrando 
seu carrinho e vendendo os su- 
culentos pratos de sua especia- 
lidade aos notivagos. 

Entre os muitos fregueses che- 
gou um pernambucano que pe- 
diu um prato, foi atendido pe- 
diu o "bis" e foi atendido; pe- 
diu o terceiro, mas aí o Panela- 
da ficou negeceado, achando tal- 
vez que o freguês não tivesse o 
dinheiro. Conversa vai e vem o 
pernambucano saca do bolso um 
maçudo volume de dinheiro que 

J. Lisboa: 

Séde Imperatriz 

Moradores na vizinha cida- 
de de João Lisbôo chamam 
nossa atenção para o fato de 
qus a maioria das autorida- 
des daquele município vivem 
e residem em Imperatriz, não 
comparecendo às vezes aos 
expedientes normais das re- 
partições públicas daqula ci- 
dade. Segundo a alegação, a 
prefeita, o secretário de ad- 
ministração, o delegado ae 
polícia e o adjunto de promo- 
tor de João Lisboa, todos têm 
residência fixa em Imperatriz 
que, por sua vez, é a séde 
tembém da comarca e da zo- 
na eleitoral às quais está su- 
bordinada u vizinha cidade. 

Despedida 

leva ao rosto do vendedor. Res- 
posta: um tapa na cara. O per 
nambucano fica brabo e saca a- 
gora um revólver: tiros e mais 
tiros, Panelada sai gravemente 
ferido, com o intestino perfura- 
do por balas. O pernambucano 
corre, já perseguido por um ir- 
mão de Panelada, também com 
revólver na mão, já disparando. 

Resultado: Panelada está no 
hospital, passando mal; seu irmão 
está no xadrez e o pernambuca- 
no, segundo notícias, está gra- 
vemente ferido mas foragido. 

E o Entroncamento continua 
sem o pôsto policial, sem a sub- 
delegacia prometidos, sem o 
policiamento que é pequeno na 
cidade e não pode estar presen- 
te em todos os lugares. 

Continua o velho Entronca- 
mento de guerra. Viet-Nam, 
para os íntimos. 

O Eng 2 Yasuo Ota e esposa, des- 
pedem-se por intermédio d' O PRO- 
GRESSO de todos os seus amigos 
de Imperatriz, especialmente daque- 
les com quem não tiveram a opor- 
tunidade de um encontro pessoal 

] quando da transferência da residên- 
cia do casal para Manaus onde o Dr. 
Ota desempenhará as funções do seu 
cargo no setor de Operações da Em 
bratel. 

A todos, os agradecimentos mais 
cordiais pela acolhida que lhes foi 
dispensada em Imperatriz, 

(a)— Yasuo Ota 

INTERURBANO 

IMEDIATAMENTE 

Fontes merecedoras de 
crédito garantem que o as- 
sessor técnico da Telecomu- 
nicações do Maranhão (Tel- 
ma), Ten. Nava, recebeu ins- 
truções da EMBRATEL no 
sentido de tomar imediata- 
mente providências para a 
ligação da rede telefônica 
de Imperatriz ao sistema in- 
terurbano da própria Em- 
bratel. 

Espera-se que já na se- 
mana entrante terá início o 
serviço de posteamento que 
ligará a TELIMSA à torre 
do morro do Bate-Saco, bem 
assim a locação do prédio 
séde da rêde interurbana. 

Também para os próxi- 
mos dias terão começo os 
trabalhos de instalação de 
quatro cabines telefônkdS 
interligando a Telimsa à Em- 
bratel e, consequentemente, 
ao sistema nacional de Te- 
lecomunicaçães. 

vilegiada, à cidade^de Impera- 
triz bem se ajusta o cognome 
que muitos já lhe deram, de 
"Capital da Região Tocantina." 

Ponto estratégico, que servi- 
rá de apôio à montagem de 
qualquer dispositivo com vistas 
ao desenvolvimento integrado 
de toda a região, Imperatriz dis- 
põe de condições para se tor- 
nar, dentro de espaço do tempo 
menor do que muitos poderão 
supor, a cidade de maior ex- 
pressão do Estado do Maranhão. 

Com um comércio dinâmico, 
movimento bancário altamente 
satisfatório, água exelente, ins- 
trução em condições de atender 
às necessidades escolares da ju- 
ventude, energia elétrica satis- 
fazendo às exigências ditadas 
pelas necessidades dos consu- 
midores, esta cidade oforeçe 
condições de trabalho e de con- 
forto, não apenas aos seus habi- 
iantes, mas também a quantos, 
vindo de outros Estados aqui 
procivam se localizar, 

oue nodemos observar, a 
produção de víveres no muni- 
cípio, não só atende à demanda, 
dos consumidores, mas sobretu- 
do é exportada até para o sul 
do país, a cujos Estados está 
ligada por rodovia de primeira 
qualidade. 

Inspirados no amor à verda- 
de e atendendo a um dever de 
consciência, julgamos oportuno 
declarar no corpo das ligeiras 
impressões que aqui estamos 
deixando sobre Imperatriz, que 
experimentamos nos últimos 
tempos. 

EM iMEUM A IODAS 

AS MIES, HO SEU GUDE DIA 

PARA MINHA ESPOSA — 

MARIA DE JESUS 

Porque de mim tens ciúmes? 
Todas que vejo, nas ruas, 
Me lembram, teu rosto lindo, 
Despertam, saudades tuas. 

Se o Bom Deus me perguntasse: 
Que mais queres que ti dê? 
Sem pensar, responderia: 
Você sempre. E mais você. 

PARA A MINHA MÃE 

Deus que o Mundo fêz dum sôpro 
Com o mais bélo que Ele tinha. 
Nada fez doce e mais lindo, 
Que teu sorriso, Mãezinha. 

PARA ÁS CRIANÇA OFERE- 
CEREM AS MÁ^0 

Quando Mamãe me corrige, 
^eu olhar meigo e profundo, 
Parece Deus perdoando, 
Todos pecados do Mundo. 

Imperatriz, 5-72. 

Dr. José Carvalho. 
r 

r 

ARMAZÉNS ABREU 

preóiam éua homenagem, com iodo carinho e reópeíio, 

áó mamãeó de Jmperairiz, no enéejo do iranécuréo 

deéie beio quatorze de dflaío. 
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PROCESSADO POR 

DESOBIDIENC' \ 

O delegado da cidade de 
Porto, Franco, juntamente com 
o prefeito daquela cidade de- 
verão responder a processo 
naquela comarca por have- 
rem posto em liberdade pre- 
so de justiça. A medida será 
estendida aos demais municí- 
pios onde as ordens judiciais 
estão sendo desrespeitadas, 
principalmente por delegados 
de policia. 

A notícia foi colhida no 
JORNAL DO DIA, de São Luiz 
edição de 25 de abril. 

AGORA 

ATENÇÃO CONSTRUTORES 

Prcco de Ferro p/constrp; 

Uma polegada 1,54 

Meia polegada 1,66 

Um quarto 1,70 

Temos todas as bitolas. 

Nobre Armações 

Av.QorgivalPieirodeSouzall 

FONE: 373 

AQUI MESMO EM IMPERATRIZ 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. 0t dio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL —CIRURGIA - : PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

Código Mais Rigoroso 

O nôvo Código Nacional de 
Trânsito prevê, além da mul- 
ta de um salário mínimo da 
região, a suspensão por 3 
mêses da carteira do motoris- 
ta que entregar qualquer veí- 
culo a pessoa não habilitada. 

EMDUE 

Em Washignton, faleceu no 
dia 2 passado J. Edgar Hoover, 
de 74 anos de idade, que por 
mais de 30 anos dirigiu o Fe- 
deral Bureau Investigations 
(FBI), uma das organizações 
policiais mais perfeitas do uni 
verso. O Govêrno Norte Ame- 
ricano decretou luto oficial 
no país pela morte de Ho- 
over. 

Júri este Mês 

Está assentada para a se- 
gunda quinzena de maio nova 
reunião do Tribunal do Júri 
em Imperatriz, ainda sob a 
presidência do Dr. José de Ri- 
bamar Fiquene, da primeiro 
vara. 

Diversos processos já se 
encontram preparados para o 
exame pelo Conselho de Sen- 
tença, entre êles alguns bai- 
xados do Tribunal de Justiça 
para onde foram em grau de 
recurso. 

Na próxima edição divul- 
gamos os nomes dos que se- 
rão julgados nessa reunião do 
júri popular. 

DA FABRICA PARA VOCÊ 

1 — Transformadores até 500 k. v. a. 
2 — Motores elétricos até 150 H. P. 
3 — Picadeiras de cana, milho e rações em geral 
4 — Moto-Serras "Homelite" 
5 — Todo o material necessário à instalação de moto- 

res para máquinas de arroz. 

FACILITAMOS O PAGAMENTO 
Converse com o NEY MIlHOMEM 
Rua Simplicio Moreira, 1740 — Fone: 341 
IMPERATRIZ -- MARANHÃO 
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Governo Regulamenta 

Ocupação das Terras 

Decreto baixado quarta-íe a em Brasília pelo presidente da Repú- 
blica estabelece que os agricult res n&o podem ser removidos de suas 
moradias ou destituídos da possi das terras que cultivam sem audiência 
prévia do Ministério da Agricultura. O ato refere-se ao parágrafo 3.° do 
Artigo 2.° do Estatuto da Terra, pelo qual "a todo agricultor assiste o 
direito de permanecer na terra que cultive", observadas, "sempre que 
fôr o caso, as normas de contratos de trabalho. 

A aplicação da medida será limitada às áreas onde estejam em exe- 
cução planos de desenvolvimentos agropecuários financiados por incenti- 
vos fiscais e nas chamadas "áreas pioneiras", nafinciadas por estabele- 
cimentos oficiais de crédito. 

O DECRETO 

É o seguinte decreto: 
"Art. 1 — Na execução dos planos de desenvolvimento agropecuá- 

rios financiados por incentivos fiscais e em áreas pioneira?, por estabe- 
lecimentos oficiais de crédito, as empresas observarão o disposto no ar- 
tigo 2, parágrafo 8.° da lei número 4.504, de 30 de novembro de 1964. 

"Parágrafo único — ompete ao Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária — INCRA -- fiscalizar o estrito cumprimento do dis- 
posto neste artigo. 

"Art. 2 — As pessoas domiciliadas nas áreas dos empreendimentos 
a que se refere o artigo anterior, formem elas ou não coletividade ur- 
bana, não poderão ser estocadas de suas moradias ou da posses de ter- 
ras por elas cultivadas sem audiências prévia do Ministério da Agricultura. 

"Art. 3 — O IN IRA poderá assistirem juizo ou fora dele as pessoas 
a que se referem os artigos anteriores. 

"Art. 4 — Èste decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário". 

A justicativa do Ministério da Agri ultura diz que "a concentração 
de esforços governamentais nas áreas dos programas de integração na- 
cional e Prodoesie está a exigir a c inciliação de interesses daqueles 
desbravadores e autênticos piooeiros que espoataneamente ocupam a 
a região e os interesses das emprêsas beneficiária de estímulos fiscais 
ou crélitos oficiais para implantação de projetos agropecuários de de- 
senvolvimento regional". 

Esclarece a justificativa que, "sem dúvida alguma, a existência de 
projetos agropecuários integrados interessa ao desenvolvimento e à po- 
lítica de integração nacional", mas ressalta que "é de se reconhecer o 
esfôrço e bravura das ocupações primitivas, que encontram proteção na 
legislação agrár a brasileira, que cumpre preservar*' • onclui que os ór- 
gãos governamentais devem criar condições de acesso à propriedade e 
regularização das ocupações, eliminando confito de ínterêsses. 

Advogado Qner Outro Estado Civil 

O advogado goiano Euler 
Marinho declarou que está à 
procura de um deputado fede- 
ral que apresente ao Parla- 
mento Nacional projeto da lei 
que instituirá o quinto estado 
civil no Brasil. 

Alega que h^je são comuns 
os vexames em portas da clu- 
bes, em reuniões sociais e em 
ambientes outros onde o ci- 
dadão desquitado apresenta-se 
acompanhado de uma mulher 
que é apenas sua companhei- 
ra. A situação é sempre cons- 
traugadora porque embora 
ninguém ligue para o estado 
civil do homem, todos porém 
atentam a situação da com- 
panheira do mesmo, muitas 
vêzes afastada do convívio 
de seu amante pela sociedade. 

Pensando nisso e alegando 

que vive constantemente so- 
licitada a fazer contratos de 
convivência entre homem e 
mulher é que pretende o cau- 
sídico goiano a instituição do 
5o estado civil, através do que 
já designou CASAMENTO A- 
NOTADO, ou seja um contra- 
to lavrado em escritura pú- 
bica, formalizando as uniões 
entre pessoas até agora le- 
galmente impedidas. 

Esclareceu mais o advoga- 
do que tendo sempre o cuida- 
do de esclarecer aos casais 
que o procuram que os con- 
tratos não têm nenhuma va- 
lidade perante a lei, aconse- 
lha-os, todavia, a um contra- 
to de prestação de serviços 
pela mulher ao homem, asse- 
gurando à primeira as vanta- 
gens da lei trabalhista. 

HOSPITAL SAO 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 — 
LB0RATÔR10 DE ANALISES LÍNICAS: Todos os exames de URINA - FEZES — e SANGUE 

CORPO ÉDICO; Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth ferreira de Aquino Noleto, 
Dr. Sebastião Saldanha 

Cirurgia do — Abdomem — Obstetricia^Ginecológia— Traumatologia-Ortopedia — Der- 
matologia—Pediatria—Clínica Geral— Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

Dr. Sebastião Saldanha traiamento medico e cirurgia de urelra-prosiata e Bexiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

MENOR ATROPELADO 

À altura do povoado Ribeirão 
zinho, na Belém Brasília, a 
camioneta du Rodobrás dirida 
pelo motorista Ademar Mar- 
tins Torres colheu a menor 
leda, de 10 anos, de familia 
oriunda do Ceará, causando- 
Ihe morte imediata. O moto- 
rista conduzia, na viagem, 
dois engenheiros da Rodobrás 
que se dirigiam ao povoado 
Estreito, a serviço. 

Segundo os depoimentos, a 

menor foi colhida quando sur- 
giu inesperadamente à frente 
da camioneta, saindo entre 
dois caminhões que estavam 
parados à margem da estrada 
na mão do motorista. Ante o 
inesperado aparecimento da 
menina, o motorista ainda ten- 
tou frear o carro, mas sem 
êxito pela proximidad- do lo- 
cal do choque. leda sofreu es- 
magameuio do tórax. Há in- 
quérito a respeito. 

OS NOVOS MÍNIMOS 

São os seguintes os novos 
níveis de salário mínimo em 
vigor no país, decretados pelo 
Pres. Médici: 

Nos Estados do Acre, Ama- 
zonas, Pará, Bahia, Mato Gros- 
so, e Território de Rondônia, 
Roraima e Amapá e nos mu- 
nicípios de Olinda e Recife-é 
Cr$ 206,40; - no Paraná e no 
Rio Grande do Sul - Cr$ 249,60: 
no Maranhão, Piauí, Ceara, 
Rio G. do Norte, Paraíba, Ma- 
goas e Sergipe e 2a subre- 
gião da Bahia, Cr$ 182,40 Es- 

pírito Santo, Cr$ 225,00; na 
Guanabara, Rio de "aneiro, 
São Paulo, Minas e Brasília, 
Cr$ 268,80; Goiás, Cr$ 260,40 

Segundo dispõe o mesmo 
decreto, os menores entre 16 
e 18 anos de idade recebe- 
rão 75% dos respectivos sa- 
lários regionais. E os meno- 
res de 16 anos terão salários 
sujeitos à formação profissio- 
nal metódica, não podendo ser 
inferior, todavia, a 50% do 
salário da região. 

Exposição Fraca 

Não obteve o êxito deseja- 
do, a Exposição Feira de Im- 
peratriz, pelo menos no que 
concerne à comercialização 
dos bovinos expostos. Apurou 
a reportagem que, para fugir 
ao pagamento do imposto .sin- 
dical, grande parte dos ani- 
mais "inha sendo negociado 
fóra a Feira onde apenas era 
exibia ^ 'Jta de instalações 
adequadas, de outra • parte, 
empanou o brilho desejado da 
mostra. 

Não faltaram reparos tam- 
bém à demasiada quantidade 
de barracas no recinto e nas 
imediações da Feira dedica- 
das â venda de bebidas alco- 
ólicas. fato que causou apre- 
ensão, principalmente no dia 
da inauguração quando desor- 
deiros embriagados provoca- 
ram pequenos distúrbios no 
interior do parque da Feira, 
exigindo a intervenção da po- 
lícia. 

Leia: 

"0 Progresso 

O VIL   Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

ompramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 
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PresÉnte k S.E M. recelie 

Imperatriz teve a honra de 
hospedar por alguns dias a 
alta direção de Banco da Es- 
tado do Maranhão, srs. Drs. 
Aldemir Silva, Presidente; 
Dr. Cleon Furtado, Engenhei 
ro; Dr. Euclides Matos, a- 
dvogado e o ex-presidente I- 
nácio Braga, sendo este o que 
instalou ã agencia local. A 
presença dessa ilustre comi- 
tiva nesta cidade prendeu-se 
à implantação de melhora- 
mentos nas instalações do 
Banco, aumento de funcio- 

nários para melhor atendi- 
mébto ao publico e possi- 
velmente construção de no- 
vo prédio que venha atender 
satisfatoriamente aos seus 
clientes. 

Na noite de quarta feira, 
as classes empresariais, ofe- 
receram lhes um banque , e no 
Rest. Boi Na Brasa que con- 
tou com a presença de auto- 
ridades, comerciantes indus- 
triais e imprensa. Na opor- 
tunidade, falaram o Dr. Car- 
los Gomes de Amorim pelas 

classes, cuja oração publica- 
mos na integra, o prefeito 
Renato Moreira o gerente 
do BEM, sr. Antonio Carlos 

Rodrigues, Diomar Luiz da 
Silva e finalmente o Dr. Al- 
demir Silva que além de a- 
gradecer aquela minifesta- 

ção de aprêço, disse do seu 
propósito para o engrande- 
cimento do Banco do Estado 
em Imperatriz. 

Eis o discurso proferido 
pelo dr. Carlos Amorim : 

m 

mm 

li 

excelentíssimo doutor aldemir silva, 
digníssimo presidente do banco do estado do maranhão. 

De inicio, permita-me um*, •confis- 
são necessária: não oossuo feliz- 
mente. os dotes naiuia.- orador 
que, como dom ináto domina o ver- 
náculo para, com inteligancia e be- 
leza. configurar os momentos huma- 
nos e as personagens gradas dentro 
da realidade que impõe a - nossa a- 
dmiração e o nosso aprêço. 

Ora" em Imperatriz para uma vi- 
sita amiga, recebe mais esta home- 
nagem que, além de justa, se carac- 
teriza pela coordenação do pensa- 
mento de todos que se reúnem aqui, 
para presta-la. com a singeleza que 
corôa os atos simples porém hones- 
tos e idôneos. 

Distinguidos como orador nao po- 
deria declinar da honraria que feliz- 
mente digo agora, me oportuna ao 
reconhecimento, em nome da classe 
conservadora de Imperatriz que lhe 
tributa esta homenagem, pelo espí- 
rito de dinamismo e de emérito em- 
preendedor que V. Excia. tem evi- 
denciado à frente do Banco Oficial 
do Estado, o querido BEM do povo 
maranhense, que sob a sua gestão 
vem, "pari-passu,'* acompanhando - 
marcha evolutiva do Maranhão-no 
vo, na ninamica de torna-lo ainda 
maior, mais produtivo e mais atuan- 
te no cenário da política econômi- 
ca - financeira da nação brasileira. 

Assim trabalhando, assim crescen- 
do e assim evidenciando-se, V Ex- 
cia. reafirma a condição por todos 
aplaudida de Homem de Visão, que 
sabe colocar a sl e ao Banco que 
dirige nos àmpl s caminhos exigidos 
pela grandeza nacional, na compre- 
ensão de que o Maranhão, riquíssi- 
mo Estado de incomparavels virtu- 
des e possibilidades econômicas, mes- 
mo com fatores de ordem diversas 
tolhendo um progresso mais subs- 
tancial, o Maranhão, repito, tem gal- 
gado, embora lentamente, os degráus 
de todos os setores da vida adminis- 
trativa visando alcançar, e alcançará 
dentro em breve, a uma situação de 
fato e de direito, pela desenvolvi- 
mento mais concreto, mais profun- 
do, mais patente como térrltorlo e 
como povo. 

E tal estado de coisas tenderam a 
-■•'hnrar porque no mundo atual em 

perteita consonância com os dias de 
hoje, apareceram homens como V. 
Excia., possuidores de perfeita visão 
do panorama que se discortina in- 
findável ante os olhos de quem sâ " 
be, que o progresso reside no arre- 
gaço das mangas, no desprezo à o- 
ciosidade, para transmudar-se aos 
empreendimentos, às grandes lutas, 
à capacidade, empreededora e às in- 
vestidas de grande porte, condignos 
com a grandeza e a importância do 

. torrão maranhense. 
Veja-se, como exemplo, esta cosmo- 
plita cidade de Imperatriz que, in- 
crustada na região tocantina. recebe 
seus irmãos do sul, do ceste e do 
leste brasileiros que se irmanam 
com os do norte, para a luta hercúlea 
do desenvolvimento comum e da 
progressista investida. Até pouco tem- 
po sem condições quaisquer que lhe 
propiciasse o estímulo da iniciativa 
privada, em demanda ao agigantamen 
to de sua coletividade, Imperatriz se 
encontrava naquele marasmo que lhe 
parelisava as células vitsis, entregue 
à sua própria sorte, desestimulada e 
condicionada, ainda, a uma predis- 
posiçt? negativa, expressa no desen- 
canto e no desfnlmo dos homens que 
mourejavam na lábuta árdua do dia- 
a-dia. 

As tensões e as procupações da 
vida moderna na maioria das vezes, 

tendem para a fuga dos homens à 
sua responsábilidade e o levam, por 
assim dizer, a um termo extremo da 
incapacidade de produzir, sem tro- 
pêços e sem desilusões. Todavia a 
despeito de toda essa perplexidade, 
o homem quando ajudado, animado 
e encorajado, torna-se de um mo- 
mento para o outro um centro de 
dinamismo, u' a máquina de traba- 
lho continuo, resultando daí o seu 
proprio aperfeiçoamento e, conse 
quentemente, a evolução da comu- 
nidade onde vive, onde convive, co- 
mo organismo social e unidade fe- 
derativa. 

Este é, especificamente, o caso do 
homem de imperatriz que, neste par- 
ticular e de modo amplo, tem encon- 
trado o estimulo das grandes, e re- 
conhecidamente capazes, organiza- 
ções, recebendo um inegável apoio, 
urna integral compreensão, uma su- 
bstancial ajuda, que o coloca no cam- 
po das maiores e mais palpáveis ati- 
vidades, proporcionandc-o a correta 
perspectiva das necessidades da ter- 
ra, dentro do plano do progresso e 
da evidencia para o crescimento de 
Imperatriz, quer seja no âmbito da 
economia, na esfera das finanças ou 
no setor da sociedade, quer seja no 
que se refere aó aumento da sua 
expressão demográfica. 

E louve-se então, com a justiça que 
premia os verdadeiros benfeitores da 
comunidade, o Banco do Estadp do 
Maranhão, e permita-me V, Excia, 
sr. Presidente, abrir aqui um capí- 
tulo em honra de seu gerente local, 
que num período de aproximadamen- 
te um trimestre que se encontra en- 
tre nós tem dado o muito da sua 
personalidade, o muito de seu dina- 
mismo, o muito de sua simpática a- 
tuaçâo, para que o nosso BEM se de- 
senvolva, sem fugir às normas inter- 
nas da importante casa credítlca, den- 
tre dos padrões exigidos pela ma- 
turidade econômica de Imperatriz a 
par das responsabilidades que os 
clientes assumem, para com o orgão 
financiador, nas características do 
cumprimento de seus deveres e obri- 
gações em razão do modo. da lucidez 
e da amistosa recepção compatíveis 
com a ferte e valorosa expressão hu- 
mana que se chama Antônio Carlos 
Rodrigues, seu funcionário e nosso 
amigo. 

Não devo e nem quero mesmo 
•»longrar-me nesta homenagem a V. 
Excia, sr. Presidente do Banco do 
Estado do Maranhão. Palavra, por 
mais que buriladadas eu pudesse 
proauncia-las, jamais trariam a exa- 
ta expressão do agradecimento que 
nós, de Imperatriz, tributamos ao 
BEM, na ilustre pessoa de seu Pre- 

sidente. Isto porque nunca se encon- 
trará te.mo que, com fidelidade, tra- 
duza o sentimento ardente que se 
traz no intimo. Como tudo que é di- 
vino, insondavel e o nosso coração. 
O seu pulsar só nós mesmos senti- 
mos e compreandemos. Transferi-lo 
seria missão inglória, além dos limi- 
tes das possibilidades individuais. 
Resta-me, então e apenas, que com 
esta singela homenagem a V. Excia, 
tenha eu sabido honrar a incumben- 
cis que me deu a classe conservacio- 
ra desta terra para, em seu nome, 
expressar e muito que queremos o 
seu banco, o nosso banco, o Banco do 
Estado do Maranhão. E na realidade, 
sr. Presidente, o BEM é um bom 
para o pôvo e para a cidade Irape- 
ratrizense. Por isso, nosso muito obri- 
gado, sr. Presidente. 

D a 20 do corrente mês, estará 
completando os seus 15 anos, a bo- 
nita rtntônia Selma, estimada filha 
do casal bduardo Gomes de Olivei- 
ra Leonor p fanio de liveira, da 
alta sociedade imperaírizense. ü na- 
taticio será comemorado no alto es- 
tilo, com "valsa dos 15 anos" e ban- 
quete aos convidados, no Clube Re- 
creativo Tocantins 

O "Ü Progresso" assO' iando-se às 
alegrias desce dia p r parte de se- 
us tais e amigos, parabeniza-a an- 
tecipadamente, desejando perenes 
felicidades e vida durada. 

VIAJANTES 
Em viagem de curta demora, via- 

jou cora destino a S. Luiz, o Sr. 
Aidemar Gonçalves « orrea, gerente 
de Auto Peças Estrela Dalva desta 
praça. 

Edital de Venda 

O Banco do Brasil S. A. — 
local, visando a substituição 
integral de seu mobiliário o- 
ferece em venda os seguintes 
móveis: 25 mesas de escritó- 
rio, 28 cadeiras de madeira, 
18 mesas para máquina de 
escrever e 3 estantes de ma- 
deira em bom estada de con- 
servação. Os interessados de- 
verão procurar a agência a 
partir de segunda feira onde 
lhes serão prestados melho- 
res esclarecimentos. 

Semana Profissional 

1-6 de 5/72 

ESCOLA SANTA TER ESI NH A 

Escola, hoje como um proces- 
so dinâmico de integração nas 
comunidade, requer de todos os 
que a fazem um esforço e bus- 
ca comum para que seus obje- 
tivos sejam atingidos. 

Com esta meta, dentro desta 
perspectiva de ESCOLA NOVA 
foi que a Escola "Santa Tere- 
sinha", realizou com muito êxi- 
to uma SEMANA PROFISSIO- 
NAL, de 1-6 do corrente. Gra- 
ças a receptividade, apoio e co- 
laboração das mais diversas pes- 
soas e entidades de nosso Mu- 
nicípio, realizamos mini-excur- 
sões ás instalações da Rodobrás, 
Bec, Cemar, Ovil, Hospital São 
Raimundo, Tipográfía Liliane, 
contando contando sempre com 
a valiosa colaboração da Agên- 
cia Braga, que colocou um ôni- 
bus à nossa disposição, para 
conduzir a nessa jovem, a ca- 
minho das descobertas, em bus- 
ca de realização. 

Todos os "segredes" das ins- 
talações supra-ciladas, foram 
desvendados pela curiosidade e 
apurado espírito de pesquisa 
desta promissora comunidade 
estudantil que desperta para o 
engajamento na comunidade lo 
cal. 

A administração das empre- 
sas, das entidades que nos con- 
duziram, nos abriram suas por- 
tas e nos fizeram penetrar em 
tudo aquilo que nos parecia 
MISTÉRIO, no seu sentido lite- 
ral... A todas o sincero reconhe- 
cimento e profunda admiração 
pela atitude amiga e acolhedo- 
ra que nos dispensáram. 

A semana que foi enriqueci- 
da também por palestras e en- 
trevistas com várias pessoas da 
cidade, orientadas pelos profes- 
sores de Linguagem, da Escola. 

Novo Chefe 

da Mesa de Rendas 

Assümiu a chsfia da Mesa 
de Rendas de Imperatriz, se- 

mana passada, o sr. Milton 

Araújo, ex-coletor estadual 

nesta cidade, construtor do 
prédio onde hoje funciona a 

repartição. 

Sob todos os aspectos a Se- 
mana Profissional, constituiu 
uma fonte de grandes enrique- 
cimentos para todos que dela 
participaram 

Portanto aos qne fizeram co- 
nosco esta Semana Profissional, 
a todos os que de algum modo 
nos ajudaram a realizá-la os a- 
gradecimentos da da Comunda- 
de Estudantil da ESCOLA "SAN 
TA TERESINHA". 

JORNALISTAS 

D sde domingo, encontra-se nesta" 
cid? Je fem serviço de sua profissão, 
o j <rnalista Sebastião Negreiros que 
te' i suas atividades nos "Diários As- 
se daaos" do Maranhão. 

2m imperatriz, o homem de im- 
p ensa faz no momento a cobertura 
da IV Feira Agropecuária e ao mes- 
mo tempo pesquisa possibilidades da 
instalação de um jornal e posterior- 
mente de uma emissora nesta cida- 
de. 

"O Imparcial" já está sendo dis- 
tribuído como cortezia para os impe- 
ratrizense, mas, é intenção do sr. S;. \ 
bastião Negreiros deixar um corres- 
pondente aqui, Ao regressar, deseja- 
mos ao ilustre confrade, seja coroade 
de êxito a missão desempenhada en- 
tre nós. 

XXX 

Esteve também em Imperatriz, a 
serviço da revista que na capital gon- 
çalvina dirige, o jornalista Magalhães 
Júnior, editor da revista especializa- 
da "AGROPECUÁRIA". Magalhães 
que esteve nesta cidade durante 3 
dias, levou farta matéria da Exposi- 
ção para sua revista bem como a 
melhor das impressões sobre nossa 
çidade. 

A "Agropecuária", terá também o 
seu correspontente. 

xxx 

Está em Imperatriz o jornalista 
Manoel Gomes, que velo assistir a 
Exposição Agropecuária e em visita 
a nossa redação declarou o seguinte; 
"deixei a direção do Dtp. de Assistep 
cia aos Municípios por divergências 
com o Secretario do Interior e Jus- 
tiça, Dr. Alfredo Salim Duailibe e 
assumiu a direção do Escritório de 
Advocacia, Assistência Jurídica e As- 
sistência Técnica, fundado por mim 
e dois advogados meus amigos. 

CASAMENTO 

Realizou-se na iarde de ontem, na 
residência do Sr. Expedito l antas, 
o casamento e sua íilba ^aria >- 
parecida, com o jovem comerciante 
Herminio da Silva, aos nubentes 
os parabéns deste jornal. 

Como medidas burocráticas 
rotineiras, o novo Chefe da 
Mesa de Rendas fêz comple- 
ta remodelação no quadro de 
pessoal da Mesa, com a re- 
moção ou transferência da 
maioria dos funcionários. 

Acredita-se que o Sr. José 

Xavier somente voltará a as- 
sumir o seu pôste após as 

eleições municipais, já que 
vem contado para disputar a 
prefeitura local pela legenda 
da ARENA. Presentemente, en 
contra-se em São Luís a 
tratamento de saúde. 

Esteve em Imperatriz, o snr. Rosenvaldo 
de Souza Rios, sócio do RODOVIÁRIO CA- 
ÇULA LTDA., o qual veio a esta cidade afim 
de instalar mais uma Filial dessa grande or- 
ganização. 

A Filial de Imperatriz, está instalada à 
Rua Godofredo Viana n^ 438, no centro des- 
ta cidade e seu gerente é o snr. Moacir Campos 
Milhomem, cidadão conceituado e ben- 
quisto nesta região. 

O RODOVIÁRIO CAÇULA LTDA., tam- 
bém instalou as Filiais de Araguaína e Gurupi 
na vizinho Estado de Goiás, estendendo desta 
fôrma sua area de operações, pois conta com 
sua Matriz na Cidade de Uberlândia-Mg., e 
filiais em S. Paulo, Guanabara, Belo Horizonte, 
Campinas Sp., Brasília, Goiânia, Anápolis e em 
dezenas de cidades importantes no sul e Cen- 
tro-Oeste do país. 


