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AMEDICI

A Revolução de 31 de Março, somente a História
que o futuro escreverá vai julgá-la com a necessária
isenção de ânimo. Nos dias de hoje, endeusada por muitos e combatida também por muitos, êsse julgamento nem
ao menos pode ser cogitado. Suas causas, os pretextos,
sua filosofia, sua auto-legitimação, os métodos e até as
suas lideranças, só a posteridade os definirá sem o risco
da paixão que deturpa qualquer julgamento.
Mas às vésperas de mais um aniversáriD do Govêrno
Revolucionário de 64, façamos a nós mesmos desta região
esta pergunta:
— A Revolução, seja qualfôr o veredito da História,
trouxe-nos benefícios?
Inegávelmente, sim. Antes e depois de Juscelino Kubitschek nenhum outro govêrno trouxe tantos benefícios a
este pedaço de Brasil.
JK acordou do Planalto Central ao Amazonas com o
roncar dos tratores. A selva ingrata exigiu sacrifícios e
roubou vidas preciosas até que, para o desencanto dos
que só viam o Brasil no asfalto do sul, surgiu em tôda
sua grandeza a rodovia Belém-Brasilia, "muito comprida e
mal acabada" mas o verdadeiro canal por onde o Brasil
penetrou e chegou até Belém. E com a estrada vieram os
homens, a conquista da mata, o trabalho, a grandeza, a vida enfim de uma região até então adormecida.
Agora, é o Presidente Médici quem manda rasgar a
selva novamente e sacode o país com a Transamazônica,
completando o ciclo de penetração, aumentando a área conquistada, renovando as esperanças de um Brasil que se
descobre a si mesmo à médida que no seio da Amazônia o
homem ocupa o lugar dos duendes.
Tai qual a Belém-Brasilia a Transamazônica é mais
um braço que acena a brasileiros de todos os recantos
para lhes mostrar uma terra que nasce cheia de promessas e de riquezas. Nôvo aceno a novos bandeirantes.
E em meio a tudo isso nós somos verdadeiramente
uma zona previlegiada, base de apôio para o avanço rumo
aos horizontes que se descortinam.
E se somarmos à Transamazônica o MOBRAL e, principalmente se aliarmos a tudo isso o sentimento de tranqüilidade que aqui e em outro rincões anima o brasileiro ao
trabalho por um amanhã melhor, a soma dos fatores não
deixam qualquer margem para dóvidas.
Seja qual fôr o veredito da História sôbre a Revolução, nós fomos beneficiados por ela.
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O Prefeito Municipal baixou
ato que declara feriado municipal o dia 31 de março, dia
da Revolução.
Nossa data, ao que se sabe, o Presidente da República falará à Nação fazendo
um retrospecto das realizações de seu govêrno, acreditando-se também que aproveitará a ocasião para anunciar medidas de grande alcance político-social, Círculos brasilienses admitem para êsse dia o lançamento da
Reforma Agrária em moldes
mais consentâneos,

No Mercado Velho, mudou o
fiscal mas as preferências pelo
comprador continuam, injustíficadamente.

paciência do público.

Chega a irritar aos presentes
a displiscência e até o deboche
com que determinados marchantes separam grandes e escolhidas pesadas de carne, que escondem sob o balcão do córte
enquanto donas de casa chegam
a implorar a venda de pelo menos
um quilo do produto' O pior é
que o açougueiro ou não dá
nenhuma atenção ao solicitante
ou até o trata mal, numa demonstração de que a indisciplina campeia naquêle próprio público ante o olhar
conivente
do fiscal.

Denunciamos o fato, aqui, ao
Sr. Prefeito Municipal para que
êle faça valer os direitos do cidadão que chega ao balcão do
Mercado para comprar carne,
levandoo dinheiro que é igual
ao dinheiro dos escolhidos do
açougueiro. Admite-se até, por
absurdo que isso pareça, que o
comprador não tenha direito à
escolha da carne que vai comprar. È um absurdo mas vamos
admitir que isso aconteça. O
que não se pode admitir, porém,
é êsse acinte ao público. Ninguém está disposto a ir ao Mercado Velho para servir de gracinha para o açougueiro e para
o fiscal municipal.

E para completar o deboche,
quando a carne some dos ganchose do balcão começam aparecer as vasilhas dos preferidos para recolher as pesadas separadas.
Da forma como vão as coisas
não adianta ao cidadão ou à
dona de casa o sacrifício de
sair cêdo de sua cama para comprar carne no Mercado Velho.
A norma agora é ser "peixe',
do cortador de carne ou do fiscal que Insistem em zombar da

E bom que o prefeito veja o
que ocorre com o seu fiscal
que deve ter boas "razões" para estar conivente com êsse
abuso. Inclusive porque na hora do povo reclamar e gritar
contra o êrro quem "leva a fama"
não é o fiscal nem o açougueiro;
só dizem que é o prefeito que
assim paga muitas vêzes por
erros que não são seus.
Vamos confiar, Senhor Prefeito.

Municípios vizinhos serão beneficiados
A reportagem d' O PROGRESSO acompanhou até à Secretaria de Saúde o medico conterrâneo Antonio Régis que ali ia
cumprimentar seu amigo e nôvo Secretario, o Dr. Josélio Carvalho Branco.
Como não podia deixar de acontecer, Imperatriz entrou na
"ordem do dia", quando nos
foi dada e grande noticia:
— Ainda neste ano a Secretaria de Saúde instalará em Imperatriz a UNIDADE INTEGRADA DE SAÚDE. Trata-se de
unidade hospitalar construída
com verbas do FUNDO RURAL,
por êle custeada no seu funcionamento, e que será assim desdobrada: um Hospital
Geral
em Imperatriz, com
vários
micro-postos nas cidades circunvízinhas.

Passarinho

O Hospital será dotado com
viatura especializada para uso
do corpo clínico em visitas periódicas aos postas.

afetada sua Pasta, pela própria vivência dos mesmos como médico e como administrador municipal.

Ainda em Imperatriz a Secretaria construirá uma escola
de preparação de pessoal paramédico, em particular uma Escola de Auxiliar de Enfermagem.

A Secretaria de Saúde já
manteve entendimentos verbais
com o prefeito municipal sôbre
a doação de um de um terreno para localização do Hospital,
obtendo a garantia da doação
que será brevemente examinada
pela Câmara de Vereadores.

É também pensamento do Dr.
Josélio uma visita a Imperatriz,
acompanhadodo Superintendente do DNERU no Maranhão, tão
logo a máquina burocrática da
Saúde permita a saida do seu
titular.
Vale ressaltar que o recémempossado Secretário da Saúde
ê um homem do interior, conhecedor profundo, assim, dos
problemas cuja solução está

nota 10
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balanço

Estudo

Registramos, com pesar,
mais um desastre de proporções fatais, ocorrido ôntem,
cerca das 13,30 horas, na
BR-153, às proximidades do
bairro "Maranhão Nôvo":
A camionete F-100, côr verde, chapa 97-70-Belém de propriedade do sr. Pedro Bernardino da Costa e dirigido pelo
motorista Manoel Wellys Pereira, seguia em direção à
Fazenda do Sr. Gonzaga. Em
sentido contrário vinha um
caminhão que, em determinado trêcho, parou à margem
daquela estrada federal, quando, por detraz dêste, u' a mulher e dois homens tentaram
atravessar a estrada para a
margem oposta, justamente
na ocasião em que a camionete vinha passando e colheuos de maneira violenta. A iaditosa senhora morreu ins-

tantâneamente, enquanto os
homens, momentos após, foram levados ao Hospital
"Santa Cecília" nesta Cidade,
onde um dêles veio falecer
daí a momentos e o outro encontra-se internado, merecendo cuidados médicos especiais, pois seu estado inspira
preocupação.

Tem-se como certa a criação do Banco da Educação,
criado pelo Govêrno, segundo a inspiração do Min. Jarbas Passarinho. O Banco da
Educação financiará os estudos de universitários pobres,
â exemplo do que se faz na
Europa. Concluídos os estudos o universitário será de-

Estivemos no local, e ali
encontramos já a polícia tomando as medidas iniciais
para a instauração do competente inquérito que definirá o lutuoso fato, embora
não tivessem ainda identificado as vitimas. Conseguimos
os detalhes acima com o sr.
Gilberto Ribeiro Moraes que
inclusive viajava no veículo
que motivou um triste balanço de 2 mortes e 1 ferido em
estado grave.

as preferências

Superior

financiado
signado para trabalhar numa
área determinada pelo Govêrno, a título de estágio, percebendo salários condizentes com o seu gráu de instrução. E desse salário serão
descontadas parcelas mensais atê o pagamento total
do financiamento.

Jóquei (moça)
beija Médici
Numa tarde turfísca dedicada ao Presidente Médici e
realizada no Hipódromo da
Gávea, o público presente
não regateou aplausos quando Suzana Davis, aprendiz de
joquoi e montadora do cavalo Libertin, conquistou o 3o.
lugar honrosamente, feito que
repetiu a seguir no dorso de
Nindíenne. Porém o maior orgulho da amazona foi quando
ao ser cumprimentada pelo
próprio Presidente que lhe
entregara u'a medalha de ouro oferecida pelo Jockey Clube do Rio
pediu e obteve
permissão de Médici para beija-lo no rosto.

Clube

Recreativo Tocantins

Reunião da Assembléia Geral
Convite

Segundo noticiário da imprensa da Capital do Estado,
foi instaurado inquérito para
apuração de um desfalque
na Secretaria de Estado de
Segurança Pública, já tendo
sido ouvidos alguns acusa-

dos e várias testemunhas.
A informação vem acréscida da particularidade de
que, dêsde o ano de 1966,
o dinheiro vinha sendo desviado, mas que somente agora veio a ser descoberto.

A Diretoria do Clube Recreativo Tocantins convida
o quadro de Socios Proprietários para uma reunião de
Assembléia Geral, a se realisar no próximo dia 2 de
Abril, a fim de tratar de assuntos de interesse da agremiação.
A Diretoria
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O PROGRESSO

HOMENS

PARA

OS

CARGOS...

TOINHO RODRIGUES
Na semana que passou, o
Maranhão dobrou mais uma
página de sua História político-administrativa,
quando
recebeu no gabinête governamental do Palácio dos Leões, o Dr, PEDRO NEIVA DE
SANTANA, para dirigir os
destinos da terra de Gonçalves Dias. Antes disso, quando de sua eleição, na séde do
Poder Legislativo Estadual,
declarou o nôvo Governador:
"Para a minha administração
escolherei homens para os
cargos e jamais cargos para
os homens".
Constatei que, as palavras
do ilustre Governador não
passaram de uma verdade ao
tomar conhecimento da indicação, para a pasta da Secretaria da Educação e Cultura, de um nome impoluto,
um nome que não poderia
ser outro se não o do Prof.
Luiz de Morais Rêgo, uma
das maiores reservas raoraisintelectuais que o Maranhão
conhece, Diretor-proprietário
do "Colégio de São Luiz", onde iniciei e concluí o Cien-

O VIL

—

Vegetais

Imperatriz

Ltda.

" Industrialização das oleaginosas da região "

tífico, tendo a oportunidade
de o conhecer e tê-lo como
um dos meus mestres naquela casa de instrução que freqüentei durante 3 anos consecutivos.
Luiz de Morais Rêgo, Presidente da Academia Maranhense de Letras, Secretário
da Educação e Cultura, no
Governo Paulo Ramos, Governador do distrito 449 do Rotary Club International, além
de prestar muitos outros relevantes serviços ao nosso
Estado semeando cultura há
36 anos.
O povo do Maranhão, o
povo sofrido de Imperatriz
deve confiar n'um Govêrno
como o do Dr. Pedro Neiva
de Santana, que não contraiu
dívidas políticas e escolheu
para compor seu secretariado homens de envergadura
moral, a exemplo do Prof.
Luiz de Morais Rêgo. Sem
dúvida alguma, perspectiva
de melhores dias para um Estado que, não se desenvolveu,
c -gnominado de MARANHÃO
NÒVO.

Compramos

pelos melhores prêços

de babaçú do

GÉfflteÉosãdiisÉfeÉUÉo
que o julgou, pois nenhum advogado aceitou a causa que agora a OAB decidiu enfrentar,
também gratuitamente.
Aliás, em tôdas as camadas
da opinião pública já começam
a surgir os movimentos contrários à pana máxima imposta
ao estudante da Boa Terra.

a produção de amêndoas

Maranhão, Goiás

Quilômetro 1 da BR - 14

—

CGC.06 - 146 - 245

e Pará

Fone 278 — Imperatriz — Ma.
—

Insc. Est. 142 / 053,006

Pionerismo baiano:

São Paulo
quimará defuntos
A Prefeitura da cidade de
São Paulo determinou a abertura de concorrência para a
instalação do fôrno crematório
do bairro Vila Alpina. Serão
num mesmo prédio 2 fornos
com capacidade para incenerar
10 corpos por dia. O prédio
conterá também geladeiras para a guarda de cadáveres,
capela e outras dependências.
O fôrno crematório foi adquido na Inglaterra e é movido a
gás de petróleo. A sua temperatura será de 800 graus. Cada
corpo leva, em média, uma hora
para ser cremado.
Ex-Prefeito tem fazenda confiscada

O Conselho Federal da Or-,
dem dos Advogados do Brasil
nomeará uma comissão de 3
juristas para recorrer da decisão que condenou ao fuzilamento o estudante baiano Teodomiro. O primeiro defensor
do jóvem subversivo foi nomeado pelo Tribunal Militar

óleos

Com base no AI-5 o Presidente da República mandou confiscar a fazenda "Riacho Escuro",
comprada em fevereiro de 1968
pelo Sr. Expedido Rodrigues de
Holanda, ex-prefeito de S. José
das Piranhas, na Paraiba, para
restituir ao município a importância de cr$ 3.100,00 que o
então prefeito recebeu ilegalmente a título de subsídios e
representação.
Se a "graça" pega...

Pena

de

morte

um

Segurança Nacional já foi pedida para muitos acusados em
vários
Tribunais Militares,
mas sempre foi negada até
chegar à Bahia que com essa decisão vai para a História com mais esta do pioneiro.

Terra do primeiro desembarque português, da primeira missa e de outras primazias é a Bahia, agora, também, pioneira da pena de
morte e da prisão perpétua
no Brasil, depois de instituídas em 1.969.
Um Tribunal Militar da Boa
Terra condenou à morte por
fuzilamento o acusado da
prática de atos subversivos
Teodorairo Romero dos Santos, de 19 anos de idade; condenou ainda à prisão perpétua Paulo Pontes da Silva,
de 26 anos.
Teodomiro não assistiu aos
trabalhos do Tribunal porque
alegou estar sem condições
de permanecer na sala, pedindo para retirar-se.

Nomeado Comissário
de Menores
Atendendo à necessidade de
prevenção e mesmo de repressão à abusiva permanência de
menores em locais proibidos,
especialmente em bares onde o
jôgo de azar é feito sem rebuços, o Dr. José Delfino Sipaúba acaba de nomear o primeiro Comissário de Menores
nesta Comarca. A escolha recaiu sôbre o o cidadão Benício
Miranda, funcionário da Prefeitura Municipal e pessoa bastante conhecida em todos os
quadrantes da cidade, que já
prestou compromisso t tomou
posse no seu cargo.

O advogado dos condenados vai recorrer da decisão
Como se tem conhecimento. a pena de morte no Brasil depois da nova Lei de

HOSPITAL

para

STA.

TEREZA

Dr. Carlos Gomes Amorim — Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto
CLÍNICA GERAL — CIRURGIA — PEDIATRIA — PARTOS

Fim

trágico

de

uma

íamilia

dr. ausOnio Amara
— ADVOGADO -

Triste fim de uma família
humilde, em Cruz das Graças, Estado de Sergipe: dias
passados, o menor José dos
Santos ia à escola, quando
encontrou um pôço
cheio
d'agua e, empunhando uma
vára, tentou medir a profundidade mas caiu no seu interior. Ao gritar por socorro,
foi auxiliado por sua irmã
Beatriz que, por sua vez, foi
tragada pelas á^ruas Uma
terceira irmã, tentando salva-los, jogou-se também no
pôço, o mesmo ocorrendo
com a quarta de nome Jose-

Dr. Wener

fa, que se encontrava em adiantaio estado de gestação.
A mãe das vitimas, ao tomar conhecimento da tragédia teve um colapso, falecendo no local, enquanto o chefe da família,
o lavrador
Gregório dos Santos, chamado
às pressas na roça onde trabalhava, enlouqueceu ao ver
toda a família morta. Agarrado por amigos está internado numa casa de saúde,
cujos médicos tentam, sem
esperanças, fazê-lo recuperar a razão.

Pereira

Lopes

- ADVOã^DOCausas cíveis e criminais, inventários e partilhas, cobranças judiciais «
amigáveis de títulos e alugueis, habeas-corpus, contratos, procurações,
representações de prefeituras etc. — Aceita chamados para o interior
deste Estado e visinhos. Expedientes normais.
Trav, Magalhães de Almeida, (Escritório Goiano) —Imperatriz - Maranhão

HOSPITAL

SÃO

LABORATÓRIO ~ Rai© X
Rua Frei Manoel Procópio, 195—ImperatrizMaranhão

Causas Cíveis, Comerciais
Criminais e Trabalhistas
Escritório e Residem ia:
Travessa Bom Jesus 199
IMPERATRIZ — MA.
'813-8/1/7!)
CENSOS ECONÔMICOS EM MAIO
Em entrevista coletiva à imprensa do Rio, o presidente da
Fundação IBGE anunciou a já
mobilização de toda a estrutura para a realização dos Censos Econômicos, a partir de
maio, abrangendo os setores da
agropecuária, indústria, comércio e prestação de serviços* Os
questionários foram aprovados
pela Comissão Censitária Nacional para atingir, em todo o
País, a um número aproximado à casa de 4,5 milhões de estabelecimentos.

RA1MUNDO

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 00 INTERIOR DO ESTADO
Raio X — Eletrocardiograma — Oxigênio — Banco de sangue — Eletroconvulsoterapia
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE
CORPO MÉDIuO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, DrAntonio Escorcio, Dr. Augusto Boado Quiroga. Analista Joberval Lobato de Souza
Cirurgia do Tórax — Abdomem— Obstetrícia — Ginecologia— Traumatologia
Ortopedia — Dermatologia — Pediatria — Clínica Geral
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia

Laboratório

Dr.

Antonio Tavares

ANÁLISES CLINICAS E BANCO DE SANGUE
Hematologia - Sorologia - Parasitologla - Bioquímica do Cangue (Dosagem de: Glicose - Proteínas
totais e frações - CJréa - Bilirrubina direta e indireta - Transaminases-Fosfatii se Alcalina - Colesterol) - Diagnóstico Precoce da Gravidez - Exames pré-nupeiais - Urinálise e Iransfusões.
Endereço:

Avenida Frei Manoel Procópio

Imperatriz

Prefeitura

—

Municipal

Maranhão

de Imperatriz

ESTADO DO MARANHÃO
DECRETO MUNICIPAL N0 02/71
O Prefeito Municipal de Imperatriz, do Estado do Maranhão, cidadão Renato Cortez Moreira, no uso de suas
atribuições legais, etc.
CONSIDERANDO que a data de 31 de março de 1964, veio trazer a normalidade Política Administrativa do País;
CONSIDERANDO que a irreversível revolução de 31 de março consolidará a Democracia no País;
CONSIDERANDO as garantias do Constitucionais vigentes, têem amplo
apoio Revolucionário;
CONSIDERANDO que o Govêrno Municipal e o povo de Imperatriz, dão
pleno apoio a Revolução de 31 de março;
CONSIDERANDO que o Govêrno Municipal é parte integrante "do sistema Político Administrativo vigente.
DECRETA:
Art. l^) — Feriado Municipal no dia trinta e um (31) de Março corrente,
em que se comemora o sétima aniversário da Revolução;
Art. 29) - - Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão
27 de março de 1.971.
RENATO CORTEZ MOREIRA
Prefeito Municipal

O PROGRESSO

Prefeitura

Municipal

de Imperatriz - Ma.

Baiancête financeiro do mês de
RECEITAS

ORÇAMENTARIAS

15.238,39
3.770,30

Receitas industriais
Transferências Correntes

74.411,79

Receitas Diversas

Fundado em 3 de ma:o de 1970
Kegistro n" 136
Diretor-Proprietário
José Matos Vieira
Diretor e Hedator-Cheíe
Jurivê de Macêdo
Redator - Assist. Direção
Hélius de Monção
Redatores
Luís Henrique Véras
Pedro José Pereira Braga
Colaboradores: diversos

DESPESAS

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

O PROGRESSO

dezembro de 1.970

O 11 € A M E rc T A K B A S

Receita Tributária
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4.989,00 99.409,48
99.409,48

SALDO D3 NOVEMBRO DE 1.970
Em Caixa e Bancos

72.934,23

Governo e Administ. Geral
Administração Financeira
Defesa e Segurança
Recurso Nat. e Agro-Pecuários
Víação Transp. e Comunicação
Educação e Cultura
Saúde
Bem Estar Social
Serviços Urbanos
Despesas n/ Codificadas
EXTRA-ORÇAMENTÀRIA
Repasse p/ Câmara Municipal
Educação e Cultura
SALDO P/NOVEMBRO DE 1.970
Em Caixa e Bancos
TOTAL

30.107,32
8.797,05
8.360,15
8.713,00
29.915,51
31.283,50
5.474,00
940,00
29.802,55
600,00 158.612,08
2.000,00
3.987,79

TIRAGEM
800 Exemplares
Número avulso :
0,50
»
atrazado:
0,60

5.987,79 164.599,87

Assinatura anual
20 00
»
semestral 12,00
Redação e Oficinas
Rua Stmpiicio Moreira, If?*

7.743,84

GERAL

172.343,71

A direção não assume responsabilidade por conceitos emitidos em artigos
assinados e nem devolve originais
mesmo não publicada s

Prefeitura Municipal de Imperatriz—Ma., 31 de dezembro de 1.970
RENATO CORTEZ MOREIRA
Prefeito Municipal

SALUSTIANO VIEIRA SILVA
Técnico em Contabilidade
C. R. C. n0 1.886/S/Ma.

eu
COV AF 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.
Azulêjo, ferro, cerâmica, metais, cimento,
material elétrico, etc.

luz

a

De S. Paulo chega-nos a notícia que Marinalva Alves
Martins, de 26 anos, (vila
Curuçú, próximo S. Miguel
Paulista), na 4a feira de cinzas deu à luz um sapo. Solteira, ha alguns meses dizia
para os visinhos estar grávida. Procurando a Santa Casa
de Misericórdia ficou internada em tratamento, apezar dos
exames nada revelar.

Leiam e divulguem
O

um

sapo

Na 3.a feira de carnaval,
cerca das 2 horas da madrugada, contorcendo-se em dores ela foi ao banheiro e, de
repente, todos foram acordados por um grito de Marinalva que, apavorada, pedia que
a socorressem, pois dera luz
a um sapo.
Marinalva havia feito uma
promessa à S. Lázaro, de que
se tivesse um parto normal

PROGRESSO

iria acender uma vela em
sua igrêja. E cumpriu-a, levando ainda o sapo, embrulhado num saco plástico, entregando-o ao bispo Dom
Erasmo Fanti, da Igreja Católica Brasileira. O monstro
sobreviveu até o dia 15 de
março, quando morreu "talvez porque, prêso no saquinho plástico, não tenha recebido alimento, além de privado do indispensável oxigênio". Os médicos não sabem explicar o fato' inédito.
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JÂ ESTÁ ABERTO NOSSO SALÂ0 DE BELEZAS.

m.

Com todas as novidades da
Volkswagen para 1971.
É beleza que não acaba
mais.
Como a do 1600 TL,
2 portas, com carroceria
"fast-back" em grande estilo.
Conforto para 5 pessoas.
Acabamento de luxo.

VW 1500. Fuscão, para os
íntimos. Esbanja potência.
Tem estabilidade para dar
e vender. E que côres lindas,
gente I
E o Karmann Ghia TC,
então? Uma sensação!
Beleza tôda vida. E dentro
tem luxo para 4 pessoas.

O nôvo Fusca 1300
tem muitas novidades, para
levar v. a qualquer lugar.
Gostosamente.
A Variant e o VW 1600
com novidades também
e tôdas as vantagens que v.
gamou. E o Karmann Ghia
1600 com beleza de sobra.

sempre na moda.
Mas, melhor que ler êste j
anúncio, é v. vir ao nosso
salão de belezas.
i . j
Garantimos que v. sairá
/ i
daqui mais bonito.
w-n
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COVAP

inaugu-

ra outra filial
Prefeito

Em entrevista concedida a
"O PROGRESSO", quando de
seu retorno de S. Luiz, onde
fôra, em companhia da esposa,
participar das comemorações de
posse do Governador Pedro
Neiva de Santana, o Prefeito
Renato Cortez Moreira exteriorizou seu entusiasmo ante as
perspectivas reservadas ao Estado pelo nôvo Govêrno. Como
conseqüência, espera também
sensível melhoria para soluciomento dos problêmas do Município que necessitam da cooperação governamental. E a decisão do Exmo. Governador
em aplicar-se aos municípios
que contribuem real e positivamente para o equilíbrio financeiro do Estado, como é o|caso
de Imperatriz, justifica o pensamento confiante do Chefe da

Energia

Passarela
silva júnior

Progresso

ANO I

0

na

Confia

Comuna.
Durante sua estada na Capital, o Prefeito assinou convênio com o Mobral destinado
à alfabetização de 5.000 munícipes, referente a primeira etapa do plano específico, já tendo recebido seis toneladas de
livros e cadernos que serão covenientemente destinadas à partir de Abril próximo. Por outro lado, o Secretáiio de Educação pediu-lhe um levantamento da situação, nêsse setor, de
Imperatriz, o que está sendo
procedido pelo respectivo orgão municipal e que será apresentado ao encontrar-se com
aquela autoridade no dia 15 de
abril, data que tem entrevista
marcada com o Governador Pedro Neiva de Santana, em S.
Luiz.

Elétrica

GOVERNADOR CONVOCA A CEMAR
Tudo indica que o Gov. Pedro Neiva está mesmo dando
andamento prioritário ao problema energético de Imperatriz.
Assim é que a esta altura
dos acontecimentos o nôvo
Chefe do Executivo Estadual
já fez ciente às Centrais Elétricas do Maranhão - Cemar "que quer Imperatriz iluminada até o fim dêste ano".
A CEMAR, por sua vez,
já divulgou a concorrência
para a aquisição de postes
de cimento e lançará agora
a licitação para compra de
demais material necessário
à instalação da rêde elétrica.

No que toca aos grupos geradores está definitivamente
afastada a hipótese da vinda
daqueles já em São Luis e
anteriormente indicados para
esta cidade. A CEMAR pensa
agora na aquisição de dois
grupos geradores semi-novos
pertencentes a uma usina elétrica no interior paranaense, não em uso atualmente.
Essas informações foram
feitas por dirigentes da CEMAR ao prefeito de Imperatriz, depois de reunião convocada pelo Governador especialmente oara exame do
importante assunto.
■ r

Para a solenidade de "A Entrega de Livros ao Aluno", a
Diretora Maria Luiza Brandão
organizou, com inteligência e
carinho, um programa a altura da tradição do G.E. "Estado
de Goiás" pontificado pelo espírito cívico-educativo. Iniciado
pelo Hino Nacional e encerrado
com o Hino do Maranhão, a
cerimônia foi
presidida pela
Dra. Rita de Cácia Caldas de
Souza, Inspetora do Ensino primário, vendo-se na mêsa diretora figuras de destatque de
Imperatriz como sejam; o Sr.
Renato Cortez Moreira, M. D.
Prefeito do Município, o Secre-

tário Itapoan Martins, o Frei Rogério de Milani e a profesora
Edelvira Marques, diretora do
Colégio "Cristo-Rei".
A entrega dos livros, obedecidas as exigências da EXPEDCOLTED e feita pelas autoridades presentes, foi procedida
entre números de canto, recitação e declamação de poesias
por alunos das diversas séries
dando um colorido todo especial á solenidade, dadas a importância e a razão festiva do
momento. Foram distribuídos 84
livros aos alunos da l.a Série;
140 aos da 2.a e 3.a séries, cada; e 150 aos da 4^.

Auto
■

Praça

Expandindo suá prestigiosa rêde
no rámo de negócios de material
para construção, a Covap, cuja Matriz é em Goiânia, inaugura hoje a
sua Filial em Araguaina. Noticiando
o acontecimento, é nosso pensamento prestigiar uma organização que
se impõe pela significativa colaboração que empresta ao desenvolvimento desta região, via de seus conceituados estabelecimentos.

Focalizando o
nosso Esporte
Clubes farão torneio
Para comemoração de dias festivos que se aproximam, as agremiaçães esportivas desta Cidade elaboram programa de jogos inter-clubes
para um torneio que se iniciará
a
31 de março e terminará a Io de
maio.
Dessa forma, reuniram-se na Séde
do Sindicato dos Arrumadores os
presidentes Severino Silva (Imperatriz), Nelson M. Bandeira Neto(Renner), Etervaldo Araújo (Tocantins), I.
Tomé de Melo (Tiradetes), Osvaldo
Silva Melo (Vasco da Gama), João
Pereira dos Reis (União) e José Maria Matos (Fabril), êste fazendo-se
acompanhar dos Vice Raimundo
Bandeira, Secretário Amadeu Ferreira Freitas e Diretor de Esportes
Pedro Pereira da Silva.
Das reuniões preliminares ficou
decidido que no dia 31, (dia da Revolução) haverá um torneio início
cujo campeão conquistará um troféu a ser oferecido pela municipalidade, e nos domingos de abril serão disputadas partidas,
em rodadas duplas, para a Io de maio (dia
do Trabalhador) ser realisada a finalíssima entre os classificados
quando o ganhador receberá a taça
a ser ofertada pela Associação Comercial.
A competição não tem ainda um
nome definidc recaindo a preferencia nas denominações
de
"Cidade de Imperatriz'* ou "Torneio
do Povo", Mas para que não pairem
dúvidas quanto a lisura dos jogos a
serem realisados, a Comissão organiza um Regulamento a altura dos
desejos dos clubes participantes. Essa comissão é composta de representantes do Executivo Municipal,
da Associação Comercial do DACI
e das entidades disputantes.
Nossa cidade pois, será movimentada no seu setor desportivo, um
pouco esquecido e que por conseguinte, deve merecer de público uma
assistência adequada ao brilhantismo
que se espera.
Esteve nesta cidade o Sr. Noé
Braga, Presidente do Cruzeiro E.
Clube de Araguaina, que veio formular convite à A.A. Imperatriz para um amistoso naquela cidade e no
dia de hoje. No entanto, a diretoria
do Imperatriz não poude aceitá-lo
face aos próximos compromissos no
torneio prestes a se realizar nesta
cidade, ficando para outra oportunidade que se apresentar.
No final, a Diretora Maria
Luiza Brandão ofereceu refrigerantes aos presentes, justificando sua euforia pelo brilhantismo do importante evênto.

Peças

Lino

Teixeira—

Depois de vários mêses residindo
em nossa cidade, retomou esta semana a Anápolis a Sra. Margarida
Almeida. A ela os nossos votos de
breve regresso.
— o —
Para tratar de assuntos ligados à
sua firma, viajou para a Manchester
Goiana o Sr. Hipérides Lisboa Alencar.
— o —
Nossos parabéns ao MARANHÃO,
pela promoção e êxito do festival
que, mesmo sendo o primeiro de
nossa oidade e do interior do Estado, não deixou de corresponder a
expectativa do público
As maiores falhas deste acontecimento foram provocadas por alguns dos concorrentes que, por não
ficarem satisfeitos com a decisão do
júri, deixaram de comparecer no
dia seguinte, dificultando a classificação dos demais.
— o —
A grande atuação do festival, na
noite de 21. foi quando menos se
esperava, surgiu da platéia um "pingo de gente" com um cavaquinho
na mão, O público foi surpreendido
pela capacidade e pelo saber de
DINOEL, que deu aquele show e
conseguiu merecidamente alcançar
o primeiro posto na classificação,
não pelo seu tamanho ou sua idade
mas sim por ter sido o melhor artista em toda a festa.
— o —
Finalmente o Clube Tocantins resolveu depois de vários dias fazer
uma promoção para o dia 11 de
abril. A diretoria diz que o baile será algo de extraordinário. Veremos.
Já esperado por todos o baile do
Mocotó, que se fará realizar no dia

Corre

perigo

Joé Frazier,

o

campeão

mundial de pesos

pesados,

que

recentemente

arreba-

tou o título a Cassius Clay,

18 próximo, no Tocantins. Mais uma
promoção Maranhão. Vamos prestigiar.
Esteve visitando-nos o amigo Manoel de Oliveira Zenha, "Public-Relations" do Expresso Universo, Agencia em Goiânia, Ao Zenha o nosso
abraço de boas vindas.
Em transito por nossa cidade dois
conceituados industriais do sul. Trata-se dos Snrs. Salomão, Diretor da
firma comercial Alteroza e iGazzi
Ribeiro, Diretor da mais nova firma
de nossa cidade Gabegi Ltda.
— o —
Mais um estabelecimeotc ganha a
nossa praça já bem servida pela
Organização "Tim-Tim". É que à
rêde foi incorporada agora a "TimTim Peças". Desejamos-lhe a continuidade da boa sorte e seu desenvolvimento se acentue ainda mais.
Tivemos a grande alegria de receber am nossa Redação a visita humana e simpática das Irmãs Raimunda Maria e Maria do Carmo, aquela Superiora do nosso Convento
e Diretora da Escola Normal de Imperatriz, e a segunda Secretária.
Soubemos, no ensêjo, da transferencia para Carolina da Irmã Cristovina Maria, que sempre nos cativou
pela sua simples e generosa personalidade. Profundamenie agradecidos, esperamos que as religiosas não
nos esqueçam nas suas orações
diárias.
Amanhã, dia 29 aniversaria Élia
Maria, filha do casal Algemiro-Raimunda F. Carvalho. Enviamos nossos parabéns qúe são também os da
familia do vereador Francisco Freitas

o

Campeão

redor do cérebro, pelas pancadas recebidas de Cassius
na luta pelo título.
Noticia-se

ainda que

corre perigo de vida. Ape-

entidade mater do box es-

sar dos cuidados com que a

tadunidense

notícia vem sendo divulga-

tas tanto de Clay como de

da já se admite que o cam-

Frazier até que novos exa-

peão sofre em decorrência

mes médicos autorizem suas

de um coágulo de sangue ao

voltas aos ringues.

já proibiu lu-

MEC & FUNAI:

Em Brasília informa-se que
o Ministério da Educação começará a construir 16 escolas, em convênio com a Fundação Nacional do índio, para
o ensino de portugnês e de
tupi aos silvícolas da Amazônia, inclusive aos que habitam nas regiões próximas
as rodovias Tranzamazônica,
Belém-Brasília e Cuiabá-Santarém.
O plano faz parte do programa de ação do Departamento de Ensino Complementar do MEC, sendo que o pro-

jeto inicial será aplicado por
etapas, começando por atender as regiões consideradas
prioritárias para o desenvolvimento nacional, como é o
caso da Amazônia. A primeira a receber o benefício, ainda nêste semestre, é a área
de ação da 9a. Delegacia da
FUNAI (Amazonas e Roraima)
onde, calculadamente, existem 50 mil indios, entre civilisados e os que já mantiveram contactos com os brancos.

Anhangüéra
Entroncamento

— Fone
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peças e acessórios em geral para veículos:

a

Willys — Chevrolet — Mercêdes — Volkswagem — Ford

Cortezia e boa vontade a Serviço dos Motoristas e Proprietários de Veículos

