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Hospital São Raimundo 

Mais um renomado especi- 
alista vem fazer parte da e- 
quipe médica do Hospital 
São Raimundo, de Impera- 
triz. Trata-se do otorrino-la- 
ringologista Dr. Carlos Al- 
berto. Formado pela Facul- 
dade de Medicina da Uni- 
versidade do Maranhão, fez 
cursos de pós graduação 
no Hospital dos Servidores 
do Estado do Rio, e na 
Pontifícia Universidade Ca- 
tólica (PUC) da Guanabara. 
Regressando ao Maranhão, 
trabalhou no Hospital Geral 
e no Hospital Municipal de 
São Luis. 

Sabe-se que o "São Rai- 
mundo" que conta com clí- 
nicos, cirurgiões, oculista,um 
urologista e, agora um espe- 
cialista em doenças do ouvi- 
do e garganta, (clinica e ci- 
rurgia)já está cogitando tam- 
bém trazer um cardiologista 
e, posteriormente, outros es- 
pecialistas, partindo assim 
para uma transformação den- 
tro em breve em verdadeira 
Policlínica, do que aliás mui- 
to se ressente a região, 

Em visita àquela Clínica 
verificou ainda a reportagem 
o esmêro do médico Raimun 
do Noleto Filho na compra 

do que existe de mais moder- 
no em equipamento hospita- 
lar, visando não apenas o a- 
tendimento à sua clientela 
particular mas também aos 
encaminhados pelo INPS, 
vêz que o "São Raimundo" é 
credenciado pela entidade 
para êsse fim. 

O Hospital São Raimun- 
do acaba instalar o maior 
aparelho de Raio—X exis- 

tente no Estado com capa- 
cidade para qualquer tipo 

de chapa radiográfica. O 
aparelho é de 3 mil am- 
péres. 
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Realizou-se no dia 2 do cor- 
rente, a primeira reunião da 
Academia Literária de Impe- 
ratriz. Achavam-se presentes 
14 acadêmicos, dos 19 funda- 
dores. Os trabalho iniciaram 
as 21 horas, sob a presidên- 
cia e vice-presidencia dos 
Doutores José de Ribamar 
Fiquene e José Delfiao Sipa- 
úba, respectivamente. 

Aberta a sessão pelo ^r. 
Presidente, foram os aciuemi- 
cos convidados a apresentar 
os nomes dos patranoo de suas 
cadeiras pela ordem. 

No mais cordial ambiente 
de eufórica alegria, cada aca- 
dêmico, traçou em rapidas 
pinceladas, ura esboço da for- 
mação e da obra da seu pa- 
trono. Ora uns, lia, um trê 
cho marcante do patrono; 
ora outro recitava, do seu, 
uma poesia celebre. Sem ex- 
cessão, as mini-biograficas 
foram magníficas, destacan- 
do-se Dr. Fiquene, que alem 
da magistral sintese biográ- 
fica de Tobias Barreto, resu- 
miu em poucas palavras, o 
discurso feito em Io de Maio 
(em nome da Acacemia) sim- 
bolisando o trabalho global- 
mente, como uma corrente, 

IMPERATRIZ TERA GRUPAMENTO DO EXERCITO Os Posseiros SCíãfl OS DOOOS 

PALESTRA PROFERIDA PELO CAP. JARDIM NO ROTARY CLUBE 

Convidado que fôra pelo 
Rotary Clube para fazer uma 
palestra sobre as . atividades 
do Exercito nesta região, o 
Capitão Mário Ribeiro Jar- 
dim proferiu importante pa- 
lestra sob o tema Desenvol- 
vimento e Segurança!., o ma- 
ior esforço da Nação é de- 
senvolvimento e para isto é 
necessária a segurança. Lem- 
brou que na região amazô- 
nica, por exemplo, criaram 
uma série de problemas 
o que motivou á criação de 

5 Unidades do Exercito 
na ordem de 800 homens 
aquartelados nas cidades de 
Imperatriz, neste Estado; 
Marabá, Altamira e Itaituba, 
no Pará e Humaitá. Nesta ci- 
dade, será construída uma 
area de aproximadamente 
18.000 m 2 para o Quartel e 
outra de 8.000 m2 para a 
vila militar (residênciais de 
oficiais e sargentos) com 
custor de 13. 000. 000. 00 e 
5.000,000,00 respectivamen- 
te, e será dotada de sistema 

autosuficiente de agua e e- 
nergia elétrica. Esteve pre- 
vista sua inauguração para 
setembro, mas devido às chu- 
vas e a insuficiência de ma- 
terial de construção na ci- 
dade, somente será possível 
em dezembro ou janeiro de 
1973. 

Falou ainda da atuação 
dos BECs nas diversas regi- 

ões do país, com serviços de 

envergadura, como estradas 
de ferro e rodovias. 

A propósito da espectati- 
va criada em torno de pos- 
sível intervenção na Prefei- 
tura de Imperatriz e de mais 
26 municípios Maranhenses, 
trancrevemos abaixo a noti- 
cia fornecida pela Agência 
Nacional, portanto a notícia 
oficial. 

"O Presidente Emílio Gar- 
rastazuMédici assinou decre- 
to dispondo sobre a criação 
da áre aprioritária para fins 

de reforma agrária, no Es- 
tado do Maranhão. Essa á- 
rea, abragendo total ou par- 

cialmente 27 municípios ma- 
ranhenses, integrarão a ju- 

risdição da Coordenadoria 
do Meio-Norte, do Instituto 

Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA. 

O prazo de interveução go 
vernamental é de cinco anos, 
podendo ser prorrogado." 

REUHDA A IGUALDADE 

Dia 13 de julho 

D. PEDRO 

Está acertada em princípio 
pela Comissão dos Festejos 
do Sesquicentenário do Bra- 
sil no Maranhão que a uma 
contendo os ' restos mortais 
do Imperador Pedro I chega- 
rá a São Luis no dia 13 de 
julho próximo, ficando na 
Praça do Panteon exposta à 
visitação pública sob Guarda 
de Honra das Forças Arma- 
das. 

Cada município maranhense 
enviará à capital naquela da- 
ta uma delegação composta 
de no mínimo três pessoas. 
E cada componeotedessa de- 
legação receberá da comis- 
são um diploma comemora- 
tivo aos Sesquicentenário. 

onde cada pessoa or 
representa um élo. - Dr. José 
Sipáúba, que após retratou a 
vida, a obra e a grandeza his- 
toria de José de Alencar, fez 
um cotejo, entre o livro de 
Chateanbriand - Atai a e 
"O guarauí," qne serve de 
fundoa grande Ópera do mes- 
mo nome, escrita por Carlos 
Gomes, cujos primeiros a 
cordes protoforma, ouvimos 
diariamente, no começo e 
no fim ie "A hora do Brasil," 
E finalmente Licino Cortez, 
que tão bem retratou, o au- 
tor de "Os Sertões," a ma- 
ior obra que se escreveu até 
hoje, sobre o homem e a ter- 
ra do Norte, traduzido 
em todos os paises que co- 
nhecem ou desejam conhe- 
cer o Brasil, 

Desejei que estivesse pre- 
senti, um dos medalhões de 
outras Academias de letras, 
para ver como um assunto 
velho, cotitiano e monótouo, 
pode ser vestido com roupa 
nóva, saltitar vivaz e alegra- 
mente de bôea em boca, com 
a limpiiez e a graça de uma 
bor' Meta multicor que adeja 
de robJr 'Jni rosa, nums jardim 
bem cultivado. 

O Sr. José Francisco de Mou- 
ra Cavalcante, presidente do 
INCRA, em entrevista concedi- 
da ao semanário goiano CINCO 
DE-MARÇO publicada na edi- 
ção de 10 a 16/abril, declarou 
entre outras coisas o seguintes: 

Por solicitação do proprio 
governador do Maranhão aque- 
le Estado teve 80% de seu ter- 
ritório declarado como área 
prioritária, por decreto presiden- 
cial que acaba de ser assinado. 
O Incra terá novas incumbên- 
cias no equacionamento dos pro- 
blemas inerentes a terras na 
quase totalidade do Maranhão. 

Os proprietários de glebas 
até 25 hectares que vivem era 
sua função, não possuindo mais 
terras em lugar algum, serão 
isentos da pagamento do im- 
posto territorial rural sem a ne- 
cessidade de requerer êsse be- 

defício. 
Os posseiros, os que fazem 

moraa habitualmene determina- 
da terra, serão proprietçrios le- 
gais, pois o INCRA fará cumprir 
fielmente o Ustatuto da Terra, 
entregando os ti|plos definiti- 
vos aos legitímos donos das ter- 
ras 

Um levantamento aerofoto- 
gramétrico foi encomendado pa- 
ra o levantamento das duas 
margens da Belém-Brasília, nu- 
ma profundidade de 100 qui- 
lômetros de cada lado, com a 
finalidade principal de legalizar 
a situação de posse dessas ter- 
ras. 

PARAGÁS ÍEM NOVO GEREUTE 

Registramos, com prazer, a visfta 
do Sr. Ayrton Alves Monteiro, Au- 
ditor da Companhia de Gás do Pa- 
rá-PARAGÁS, que se achava pro- 
visoriamente na Gerência da Filiai 
de Imperatriz e que veio nos apre- 
sentar o novo Gerente. Sr. João Bar- 
tholomeu de Brito Pereira, a quem 
desejamos pleno sucesso na função. 

O Sr. Ayrton aproveitou o ensejo 
para, por nosso intermédio, apresen- 
tar suas despedidas e ao mesmo tem- 
po agradecer a acolhida e gentileza 
com que sempre foi tratado por pai- 
te do comercio, indústria, bancos, 
repartições e o público em geral, 
uma vez que vai retornar para Be- 
lem, onde exerce suas atividades na 
Matriz da Empresa. 

AVISO 
A Agencia local do INPS avisa a 

todos os que participaram do Curso 
de Interpretação para receberem se- 
us CERTIFICADOS na sede da re- 
partição, no expediente normal. 

Imperatriz, 2 de maio de 1972 
Jose Ávila Maranhão 

Agente 

CAiRA HOMENAGEIA PEDRO AMfRICD 

Por unimidade de votos a 
Câmara de Vereadores de Im- 
peratriz aprovou uma Menção 
Honrosa ao Sr. Pedro Américo 
de Sales Gomes, dire1^- J_ 
Telefônicí> 'afferatriz S/A. 
(TelinwC^ pelo seu profícuo 
trah-iho frente àquela orga- 
nização e ainda pio seu di- 
namismo de homem de em- 
prêsa agora altamente expres- 
so na criação da Rádio Cul- 
tura de Imperatriz." 

O Presidente da República 
assinou decreto regulando a 
Convenção de Reciprocidade 
de Tratamento entre Brasilei- 

ros e Portugueses, estabele- 
cendo a necessidade dò inte- 
ressado requerer o benefí- 
cio ao ministério da Justiça, 
que comunicará a concessão 
ao Ministério das Relações 
Exteriores e êste ao Gover- 
no Português. 

Qualquer cidadão poderá 
impugnar o pedido de igual- 

dade de direitos, desde que 
o faça fundamentamente, e o 
gozo dos direitos políticos no 
Brasil dará ao cidadão por- 
tuguês a possibilidade de in- 
gressar no serviço público 
brasileiro, implicando na sus- 
pensão do exercício dos mes- 
mos direitos no país de 
origem. 

ARMAZÉNS ABREU 

W. P. Abreu & Cia., proprietários dos ARMAZÉNS 

ABREU, tem a satisfação de convidar a população 

desta cidade para inauguração, amanhã, segunda feira, 

de sua filial à Rua Godofredo Viana, 722. 

ARMAZÉNS ABREU, LIDERANÇA EM TECIDOS! 
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«rras: Fazenda Frades 

Conclusão 

15— Euclides de Souza, brasileiro, residente em Goiania 
OPINIÃO DO COPISTA: — O mais imoral, descarado, e 

desumano grilo de terras impera nesta região, aumentando as 
tensões sociais já existentes; qu S poderão, se não houver pro- 
videncias, degenerar em lutas, c 'jas conseqüências para a se- 
gurança, ninguém poderá prever. Ha poucos dias; Maria de Sou- 
za Lima, atualmente nesta Cidade, ve toda sua plantação ar- 
rancada pDr um grileiro e suas fruteiras cortadas, inclusive o 
arame (êle tem cinco filhos, sèâdo dois no ginásio, que não vão 
poder continuar, por isso), e no povoado Aracatí foram incen- 
diadas oito casas de palha de agricultores impunemente. Muitos 
desses agricultores, radicaram-se na terra há mais de dez anos. 
De um lado, forças politicas poderosas do Estado, apoiam os 
grileiros, visando financiamento para suas candidaturas nas pró- 
ximas eleições; de outro apoiam os agricultores, tendo em vis- 
ta os seus vótos. Com isso vai aumentando a descrença na 
ação mcralisadora da Revolução, e o INCRA como uma espe- 
cie de SUPRA; o que segundo me parece, vem sendo habilmente 
explorado pelos comunistas. 

Os chamados, planejamentos Industriais e Agro Pecuários, 
na sua quase totaildade e, não passam de arapucas, para tomar 
o dinheiro da "viúva", como êles denominam nossa Pátria. E 
obedecem aos mesmos princípios técnicos da CIDA. 

OS MAPAS DAS FAZENDAS: — Como a medição não 
pode ser feita, porque os posseiros não permitem; o trabalho é 
demorado e cáro; exige trabalhadores, técnicos e ferramenta 
especializada: os grileiros-fazem mesmo no papel. Depois, pe- 
gam recibos "frios" "om '.^pesas astronômicas, que serão des- 
contadas no imposto de renda. A seguir vão ao INCRA. que 
de bôa-fé, ou por displicência, recebe os impostos correspon- 
dentes. Com o mapa e o recibo do INCRA o grileiro se apre- 
senta ao agricultor:— "Minha escritura, foi reconhecida pelo 
govêrno, e você terá que mudar-se já." O agricultor fica apa- 
vorado. Os 900.000 ha. de toda região foram grilados pelo 
mesmo grupo. Não ha, para onde mudar. Então seu primeiro 
gesto de defesa, é responder: Ninguém me toma 10 anos de 
trabalho assim. Pode até me matar, que meu corpo fica inter- 
rado aqui. E aí, eu não saio mesmo. Responde então o grilei- 
ro:— "Se tu não saí, eu vou te denunciar em Brasília como 
invasor de terras e comunista. Trago o exercito e a aéronau- 
tica, eles te rebentam de páu, e te jogam na cadeia pra nunca 
mais. "Este a meu ver; é outro aspècto grave de problema. As 
nossas forças armadas que, sempre foram, são e serão, os guar- 
diões do Direift) e da Justiça, são apresentados ao pôvo humil- 
de como os capitães-de-mato.) Surge então a esposa do possei- 
ro, chorando com os filhos e pedindo-lhe que se mudem seja 
para onde for.— O grileiro tranquilisa-a:— "Eu sou homem de 
bom coração, Dona. Não quero nada de ninguém de graça. Dou 
um praso pra êle tirar a colheita, semear pasto na roça pra 
mim, e eu compro as benfeitorias." Concordados no preço, o 
agricultor dá um recibo de quitação feito pelo próprio grileiro, 
que o amarra de acordo com a lei, e recebe uma nota promis- 
sória. na maioria das vezes sem qualquer valor jurídico, por 
lhe faltarem os requesitos exigidos pela nova lei cujo paga- 
mento se protela indefinidamente, sem que o agricultor possa 
ingressar em juizo por falta de amparo legal. 

Com o mapa "legal" da medição feita sem qualquer pro- 
testo de interessados; o recibo do INCRA de que pagou os im- 
postos devidos; o monte de recibos dos posseiros e um atesta- 
do gracioso de que a área está "limpa", recebe do orgão finan- 
ciador seus gordos milhões.— Com auxílios de ALGUÉM PO- 
DEROSO, conseguem algumas vezes, expulsa-los após queima- 
rem-lhe as casas e destruir as plantaçõ-s, indenisando-se ape- 
nas os cabeças (os esclarecidos). Contra os que resistem 
porque nada receberam, começam as queixas facciosas, contra 

DA FÁBRICA PARA VOCE 

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

res para máquinas de arroz. 

FACILITAMOS O P-AGAMENTO 
Converse oom o NEY 
Rua Simplicio Moreira, 1740 — Fone: 341 
IMPERATRIZ -- MARANHÃO 

PREFEITURA MUNCIPAL DE IMPERATRIZ 

Edital n. 02/72 

Tomada de Prêço 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, cidadão Renato Cortez Moreira, de conformidade 
com que estabelece o artigo N.^ 129 do Decreto Lei N0 200/67; 

TORNA PÜBLICO para conhecimento de interessados 
que se encontra aberta a TOMADA DE PRÊÇO N.0 02/72. 
para Construção de MEiO FIO, na Rua Simplicio Moreira 
(em todo o seu perímetro) nesta cidade. 

I:— O regime de execução será de empreitada global 
por metro linear; 

II:— Planta, especificação técnica e demais informa- 
ções serão prestadas na Divisão de Obras e. Serviços Ur- 
banos, deste Município. 

III:—'As propostas em duas (2) vias e em envelopes 
lacrados cora indicação de: TOMADA DE PRÊÇO N® 02/72 
- deverão ser entregues ca Divisão de Obras e Serviços 
Urbanos até às nove (9) horas do dia 8 de maio próximo, 
ocasião em que serão abertas na presença dos interessados; 

IV:— O Critério do julgamento será de prazo de en- 
trega, preço e ccndiçõee; 

V:— O prazo para entrega da Obra, será de sessenta 
(60) dias, contados a partir da assinatura do Contrato; 

VI:— Os contratos deverão apresentar documentos 
que comprove a capacidade técnica e idoenidade finan- 
ceira dos concorrentes; 

VIJ:— A Prefeitura renova-se o direito de tornar nulo 
a proposta que não satisfaça os seus interesses; 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado 
do Maranhão, em 28 de Abril de 1,972. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

os "invasores", que já viviam na terra ha mais de dez anos 
O dinheiro é embolsado ou dividido. Certamente irão futura- 
mente alegar como a C.I.D.A. que o vulto das indenizações, 
deixou-os sem capital de giro, E como êles viverem folgada- 
mente após a .falência, sem haver se quer, uma sindicância para 
puni-los. 
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Revisão territoriais 

Notícia-se que até o fim do 
ano corrente, o Presidente da 
República enviará ao Con- 
gresso 10 mensagens da mais 
alta importância, destacando 
entre elas a que estatui nor- 
mas para a criação de novos 
municípios, a remuneração 
aos vereadores e a redivisão 
territorial do país, com o sur- 
gimento conseqüente de no- 
vos Estados ou Territórios. 

Já a propósito, volta à to- 
na a criação do Estado do 
Tocantins, com repercussão 
já na imprensa subna onde os 
jornais O ESTADO DE SAO 
PAULO e JORNAL Da TAR- 
DE deram destaque ao mo- 
vimehto que voltou a ser 
ventilado especialmente na 
cidade goiana de Porto Nacio- 
nal, onde a idéia do Estado 
do Tocantins surgiu há mais 
de uma dezena de anos e on- 
de foram amplamente divul- 
gados até o hino e a bandeira 
da nova unidade federativa 
que todavia não passou ain- 
da dos planos de grande par- 
te da população norte-goia- 
na.— Hoje, ainda naquela ci- 
dade, surge em tôrno do as- 
sunto verdadeira polêmica 
entre o prefeito que é con- 
trário à idéia e os defensores 
da criação do Estado. 

mmn 

TECIDOS E ELETRO- 

^ DOMÉSTICOS - 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 



MOBRAL 

na terceira 

Encontram-se em Impera- 
triz monitoras do Movime. to 
Brasileiro de Alfabetizaçúo, 
no trabalho» de matrícula de 

/ alunos para a terceira etapa 
• do p -ograma de alíabetizaçâo 

no município. 

Também os técnicos Celso 
Machado Santos e José Men- 
des, do Projeto Jão de Bar- 
ro, procedentes de São Luís, 
estiveram no dia 26 de abril 
passado fazendo, igualmente, 
o treinamento de monitores 
que desenvolverão seu traba- 
lho no interior do município. 
O Projeto João de Barro é 
um órgão da Secretaria de 
Educação do Estado. 
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NO VALE DO 

ARAGUAIA: TIFO 

Noticia a Rádio Bandeiran- 
tes de São Paulo o surgimen- 
to de um surto de tifo na re- 
gião goiana do rio Araguaia, 
ü governo daquele Estado já 
teria encaminhado à região 
equipe de vacinadores e gran- 
de quantidade de rémedíos 
destinados a combater a pe- 
rigosa febre. 

Venda de terreno 

Está exposto à venda,os lo- 
tés de terra para Construção 
de prédios residnciais e In- 
dustriais. no Loteamento das 
Quadras: 1,2.3,4 e õ, no Bair- 
ro do Maranhão Novo, na Ro- 
dovia B lém-Brasilia. entre a 
área do Batalhão (BS ), e o 
posto Maranhão Novo e Av. 

Bernardo SHyão. 

O interessalo poderá tratar 

cora Luiz Oliveira, no escri- 
tório Central, â Av. Getúlio 

Vargas, u^ 738, Fone 482. 

Impíratriz, 27 ae abril de 1972 

Vida Humilde 

R. A. Carneiro 

Eis-me aqui Brasilão 
tristemente a lamer tar 
porque, não pude estudar 
pra te dar maior razão 

Isto é voz do coração 
mesmo triste a lamentar 
prometo não te faltar 
em qualquer ocasião 

Meu Brasil, firme na ordem 
tu crescerás, sem limite; 
e Deus pai nunca permite 
que alguém te cause desordem 

MALEITA VCm- 

TA JMA MATA 

Moradores da região dos Vpa,. 
des e Gidelâudia demonstram 
sua preocupação ante a gran- 
de incidência dos casos de 
malária naquela regiaa Ale- 
gam que com a suspensão 
dos serviços de borritação 
das casas o perigo torna-se 
ainda maior pois a prolifera- 
çao do mosquito transmissor 
da doença é bastante acen- 
tuada agora que as chuvas 
cessam e as águas permane- 
cera estagnadas em grande 
parte da mata. 

AVISO 

Aliança Gaúcha — Companhia de 

Seguros Gerais 

Comunica ao público em geral que para melhor 
atender aos seus clientes des.a região, resolveu nome- 
ar o Sr. Martinho Alves de ( astro para responder pela 
Inspetoria localizada em Ir»- jeratriz. Referido Inspetor 
acha-se plenamente credenciado pela Sucursal do Dis- 
trito Federal da Aliança Gaúcha para solucionar todos 
os problemas relacionados às atividades da Organiza- 
ção desde os acordos com clientes até o trato com as 
repartições públicas e Banco — Dentro de poucos dias 
a inepetoria terá seu escritório próprio em imperatriz, 

atendendo ao público a qualquer hora em que for solicitado. — Espera a ALI- 
ANÇA GAÚCHA a cooperação do povo da região que será assim melhor ser- 
vido dentro das normas estabelecidas. 

PASSA TEMPO 

José de Ribamar Fiquene 

Se leva o desejo da vida cansada, 

O homem se vai ajustando à jornada; 

Segura, intrépido, o leme do vento, 

Inquieto e sensível à fôrça do tempo, 

Almeja crescer, formar e cantar 

Dezenas de coisas dispersas no ar. 

Sentado tão firme à beira da sorte 

Consegue alterar os ventos do norte; 

Contente com tudo já visto então, 

Apressa os sentidos com o coração! 

Não vem mais ninguém burlar a quietude, 

Passada que fora com tôda a virtude. 

Finalmente: 

Uma frente intertropical es- 
tá sobre o Estado do Ceará, 
oca onando a brusca modifi- 
cação C1U.O condições do tem- 
po. Assim é que pesaaas chu- 
vas caíram sobra quase todo 
o Estado. 

Ainda assim, a situação é 
calamitosa no município de 
Pentecoste, onde toda a la- 
voura já está perdida. Nos 
municípios de Taboleiro, No- 
va Russas e Hidrolândia igual- 
mente a situação ainda é di- 
fícil, com ameaça da perda 
total das roças, embora as for- 
mações de nuvens inaicado- 
ras da precipitação das chu- 
vas. ^ 
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Mulher e Tiros: 1 Morto 
Quem te viu, Quem te vê. 

Toirno Rodrigues 

Comunicação, sempre foi, um das metas prioritárias, dc 
atual govêrno revolucionário, Err ilio Garrastazú Médici que, 
prometeu, (e como não poderia deixar de ser, vem cumprindo), 
estreitar, cada vez mais o elo de comunicabilidade entre os 
brasileiros, das mais atrasadas aldeias aos mais longínquos e e- 
voluidos centros do pais tropical. 

E, cada filho, cada emigrante, de Imperatriz, representa 
uma testemunha viva das miseras condições em que funciona- 
ra, em nossa cidade, até pouco tempo atrás, o antigo D. C. T. 
(Departamento de Correios e Telégrafos), hoje E.C.T. (Empresa 
de Correios e Telégrafos), proporcionadas por um punhado de 
deficiências, inclusive, de funcionários e, até mesmo, de um 
prédio, próprio, onde podesse prestar seus seviços postais, tele- 
gráficos, sem os atropelos de funcionar hoje nessa, amanhã na- 
quela casa, como inquilino, muitas vezes, com atrazos de qui- 
tações dos alugueis, resultando, daí, uma comunicação primiti- 
va. A exemplo, conta-se que Leonel, um desses milhares de 
irmãos brasileiros que aqui se emigraram,, telegrafara aos seus 
familiares, residentes em Maceió, comunicando-lhes seu noivado, 
e, quando o telegrama chegara às mãos dos destinatários, eis 
que, Leonel já possuirá, em seu lar, um primogênito, fruto das 
núpcias que contraíra com sua consorte. 

Hoje, a agência da E C. T. de nossa cidade, funcionando 
sob as responsabilidades do setor do Estado do Pará, tem ou- 
tro semblante, no que se diz comunicação em desenvolvimento, 
contando com um alto número de funcionários capacitados a 
atenderem seus usuários, além de haver promovido concurso 
público para seleção de pessoal, no sentido de ampliar, um pou- 
co mais, o seu quadro de servidores, coisa que jamais aconte- 
cera, ante^. 

Passando, ali. na Praça Tiradentes, o leitor vai encontrar, 
em acelerada fase reconstrução, em modernas linhas arquitetô- 
nicas, o tão sonhado prédio dos Correios, que, anteriormente, 
servira apenas de anteparo a quem por ali passasse com a ne- 
cessidade de satisfazer suas vontades fisiológicas, até mesmo, 
para consumação de crimes, como acontecera, certa vez. 

Agora, vendo tudo pelo contrário de outrora, sem escon- 
der o orgulho de ser filho de um estado rico, como é o Mara- 
nhão, sem ocultar a vergonha de pertencer à uma terra onde 
os homens já não têem amor à coisa pública, pergunto: será 
que essa organização, essa njva estrutura administrativa, o no- 
vo 'prédio da agência da E.C.T. de Imperatriz, proveem de sua 
mudança para o Distrito paraense? 

Só sei que se continuar na maneira que vai, quando o 
Leonel ao menos, pensar em escrever ou telegrafar aos seus 
familiares, já estará recebendo a resposta. 

3 tiros dos 12 contra êle 
disparados tiraram a vida do 
motorista Edmllson de Tal, 
na noite de 28 último, no 
Entroncamento, por causa 
de uma mulher. 

Tudo começou quando LU- 
IZA COELHO DE SOULA, 
que diz ter 16 anos de idade 
mas apresenta certidão de 
nascimento mais antiga, foi 
à Delegacia de Polícia soli- 
citar ao Delegado que pu- 
sesse em liberdade a Ed- 
mílson, de quem se dizia 
noiva, o qual encontrava-se 
no xadrez por espancamen- 
a uma mundanca, zona do 
meretrício. Aconselhada pe- 
lo Delegado que a fêz ver 
os riscos daquela união, pe- 
la irregularidade da vida de 
seu noivo, Luiza, apegou-se 
com outras autoriza d o"-com 

amigos, até conseguir a sol- 
tura de Edmílson — Consta 
que a essa altura já os dois 
estavam combinados para 
uma fuga à noite, o que re- 
al ente aconteceu. Sabe-se 
até que foi Luiza quem le- 
vou suas roupas para ura 
quarto alugado por Edmíl- 
son. No dia seguinte, sába- 
do seria o casamento. 

OS IRMÃOS 

Antônio Barbosa de Sou- 
sa, (vulgo Jesus) e João Bar- 
bos de Sousa, irmãos de Lui- 
za, não concordaram todavia 
com esse casamento. E as- 
sim que verificaram a saída 
de casa da irmã muniram-se 
de um revólver para cada 
um e de munição, rumando 
para o Entroncamento. Num 
dos bares daquele bairro en- 

contraram o raptor de Luiza, 
que conversava com o mo- 
torista Gaivota, na porta do 
estabelecimento. Segundo os 

depoimentos de pessoas pre- 
sentes, um dos criminosos 
cumprimentou a Gaivota e, 
até contínuo, sacou do revól- 

ver que começou a descar- 
regar contra Edmílson, de- 
sarmado, que se pôs correr, 
perseguido pelos dois irmã- 

os. A certa altura, um deles 
teria avisado ao outro que 
"acabaram as balas", sinal 
que serviu para que esse ou- 
tro sacasse também de sua 
arma. Edmílson correu até 

às portas do Pôsto Esso do 
Entroncamento, tentando for- 
ça-las, quando foi novamen- 
te cercado. Cessado o tiro- 
teio, a vítima ficou estendi- 
da no local enquanto os ir- 
mãos afastavam-se advertin- 
do aos populares que não 
encostassem. As 11,45 da 
noite, longe da policia fácil 
foi aos criminosos a fuga até 
agora não apurada devida- 
mente. Alegam uns que eles 
teriam fugido numa camio- 
neta, enquanto outros dizem 
que sairam a pés. Comen- 
ta-se que ambos carregavam 
dinheiro suficiente para uma 
ausência demorada da cida- 
de. Os postos rodoviários 
imediatamente solicitados 
pela policia não deram in- 
formações a respeito dos dois 
irmãos.. 

3 TIROS 

Embora cada criminoso 
houvesse disparado tôda a 
carga do seu revólver con- 
tra a vitima, somente 3 atin- 
giram ao alvo, localizando-se 
um no homoplata direito, 
com transfixaçâo do pulmão, 
um num dos braços e o ter- 
ceiro na região da nuca. 

A VÍTIMA 

Edmílson, nordestino, já 
em Imperatriz fôra autor de 
dois homicídiais, sendo ab- 
solvido em ambos os julga- 
mentos, Posteriormente cau- 
sou a morte de um ancião, 
por atropelamento. Tinha i- 
númeras passagens pela de- 
legacia local, sendo que da 
última vez saiu das grades 
para morrer. 

Promotor em 

Duas Comarcas 

Por decisão da Procurado- 

ria Geral do Estado, o pro- 
motor de justiça na comarca 
de Imperatriz passará a res- 
ponder, também, pela comar- 
ca de Porto Franco durante o 

afastamento ou impedimento 
do titular daquela promoto- 
ria. O Dr. José Maria Rodri- 
gues está na vizinha comarca 
para tomar posse, desde on- 
tem. 

FETS PARA A 

A Comissão de Agricultura da 
Câmara dos Deputados pre- 
tende apresentar ao Presi- 
dente da República proposta 
no sentido de que seja esten- 
dido áo trabalhador rural o 
sistema do Fundo de Garantia 
por tempo de Serviço (FGTS), 
após a competente reformu- 
lação do Estatuto do Traba- 
lhador Rural. 

A Comissão também propo- 
rá a inclusão no Estatuto de 
dispositivo do art 11 da Con- 
solidação das Leis do Traba- 
lho relativas à prescrição, 
em dois anos, da respcnsábi- 

O INSTITUTO NACIONAL 
DE COLONIZAÇÃO E REFOR- 
MA AGRÁRIA — INCRA deu 
início dia 2 deste ao Recadas- 

tramento Rural de 1.972 Os 
trabalhos serão desenvolvidos 
no período de 2 a 31 de maio 
de 1.972 e já a partir do dia 2 
os interessados deverão dirigir- 
se aos postos instalados na Pre- 
feitura Municipal para realiza- 
rem seu Cadastro Rural. 

O INCRA distribuirá gratui- 
tamente os formulários neces- 
sários ao Cadastro, bem como 
um Manual — Guia, também 
gratuitamente, para cada ho- 
mem do campo, com todos os 
esclarecimentos necessários ao 
correto preenchimento das de- 
clarações, redigido em lingua- 

ZONA RURAL 

lidade por ônus decorrentes 
de reclamações traballstas, e 
outra proposta será ainda Es- 
ta no sentido da incorpora- 
ção ao mesmo Estatuto do dis- 
positivo sôbre o contrato de 
trabalho para a família, com- 
preendendo pai, mãe e filho. 

Os examinadoras da maté- 
ria concluíram que o traba- 
lhador rural deve perceber o 
salário mínimo pela jornada 
de oito horas de trabalho, e, 
na hipótese de receber ter- 
ras para o cultivo terá que 
frtzer contrato de parceria 
paralela com o proprietário. 

gem leve, direta acessível, o Ma- 
nual é ilustrado contendo exem- 
plos visuais e tabelas auxiliares. 

O supervisor do Recadastra- 
mento na região Sr. João da 
Silva Praça, solicita a colabo- 
ração dos interessados para o 

Cadastro iniciado, evitando-se 
com isso os atropelos de última 
hora. 

O Govêrno quer ampliar seu 
diálogo e sua colaboração ao ho- 
mem do campo, através do Sis- 
tema Nacional de Cadastro Ru- 
ral ora em implatação. A pala- 
vra de ordem é: Ajude o Go- 
vêrno a Ajudar você, 

Portanto agricultor de Impe- 
peratriz, procure a Prefeitura 
Municipal, durante o mês de ma- 
io e faça a sua Declaração. 

Academia Literária de Imperatriz 

José de Ribamar Fiquene 

Vem da brisa matutina à sagração da flor 
O alcance do livro aberto por vigília perenal, 
Que amplia horizontes à busca de valor, 
A primprosa forma de estilo desigual. 

Das ferramentas fortes pelo lapidar lindo, 
Abra-se a oficina de emoção e arte, 
Para expa^dir-se a perfeição sorrindo 
Quando se quer avançar a qualquer parte. 

No introdutório alegre e repetido canto 
A expansão das cores em hino mais profundo, 
Na comunhão fraterna e sob o mesmo manto, 
O sodalício nasce agora e cresce ao mundo. 

Edital de Citação com o prazo dc3ídias 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da 
la. Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, 
na forma da lei, etc. 

FAZ saber que o presente edital virem ou dêle conhe- 
cimento tiverem, ou interessar possa que por êste Juiz e 
Cartório do Oficio, que se processa uma Ação Executi- 
va em que são partes como exequente FRANCISCO HERÊ- 
NiO ALVARES PEREIRA e executado MANOEL UNES DE 
MACÊDO, e atendendo ao que foi requerido pelo advogado 
do exequente que afirmou estar a esposa do executador 
na sede deste Juiz, no lugar do costume, e, ror Cópia, pu- 
blicada na Imprensa Oficial do Estado e no jornal "O Pro- 
gresso" desta cidade, cita a esposa do mesmo executado 
Manoel Unes de Macedo, para no prazo de 30 (trinta) dias, 
que correrá da primeira publicação, fazer-se representar 
na causa até final sentença e sua execução, sob pena de 
«•evelia nos termos da petição e despacho em seguida 
 ito: PETIÇÃO. "Exroo. Sr. Dr. Juiz de Direito da la 

Vara Comarca v. 'raperatriz, nesta cidade digo, neste Es- 
tado. Francisco Herêrio Alvares Pereira, subrogado pelo 
Banco do Brasil S/A. nos da ação executiva de cobran- 
ça que move nesse Juiz contra Manoel Unias de Macêdo, 
por seu procurador e advogado Infra assinado em face 
<la certidão do Sr. Oficial de Justiça ás fls. 36 verso, vem 
pela presente, requerer a V Exa. que se digne de mandar 
intimar a esposa do Executado sôbre a penhora de fls. 9 
por Edital publicado no Diário Oficial do Estado de vez 
que a mesma encontrada em lugar incerto e não sabido. 
Com a j. desta a. autos respectivos. Pede e Espera Defe- 
rimento. Imperatriz, 13 de Abril de 1971. (ass.) Máximo Mar- 
tins de Freiras 424 - O.A.B.—Ma, CPF 000633713-Abvogado. 
DESPACHO. Faça-se a citação da mulher do Executado, 
por edital publicado na Imprensa Oficial do Estado, e no 
jornal "O Progresso", bem afixado no lugar do costume, 
pela prazo de trinta dias. Depois de cumprido a determi- 
nação de citação desse despacho venham-se conclusos os 
autos para que seja apreciado o petitório de fls. 54, 14 de 
abril de 1971. (ass,) José Ribamar Fiquene. 

E para que chegue ao conhecimento de todos, man- 
dou expedir o presente edital, na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de Imperatriz'aos dezesseis dias do 
mês de abril de mil e novecentos e s tenta e um. Eu, 
Raimundo Bandeira BarrosEscrivão, datilografei e subscrevi. 

(Dr. José de Ribamar Fiquene) 
Juiz de Direito da la Vara, 

liicra iniciou recatelriento rural ÉZ 
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PORTO TRANCO FARÁ LANÇAMENTO DE LIVRO 

"POESIA POPULA. V de Fortunato José Moreira 
é a primeira obra cultur 1 que a comunidade de Porto 
franco espera ansiosa o ;eu lançamento: Ilustres Repre- 
sentantes dó nosso municipio vizinho, estiveram reuni- 

• dos na noite de 25 p.p., a fim de realizarem tôda pro- 
gramação para aquele dia festivo de 07 de maio pró- 
ximo às 20 horas, tendo o salão nobre da Escola Nor- 
mal Ginasial de Pôrto Franco, como hospitaleiro daque- 
la significativa solenidade. 

Quem conhece o autor de "Poesia Popular" (auto — 
didático e mestre — escola), observa na sua mais humil- 

EPÕPEIIl DA íKAiZflflO 
do autor. FURTUNATO MOREIRA 

"Transamazônica"-a Empresa 
que traz futuro imortal, 
vai libertar da pobresa 
o meu sonho divinal... 
Cuida do "Lago Amazônico"... 
que merece "a pá de cal" 
contra o fado babilônico, 
portador de tanto mal!... 

Eu não tenho competência 
para dizer, em poesia, 
com a perfeita harmonia, 
o quanto vale, na Ciência, 
o labor Nacional 
que trabalha noite e dia 
para nos dar ar alegria 
do Progresso Mundial!... 

Sou um simples sertanejo 
que possui pouco instrução, 
para se inspirar, no ensejo, 
com divina inspiração; 
e compor belo poema 
sôbre "Empresas do Ideal" 
que têm rasgo industrial... 
e da Glória é lindo emblema!... 

"Transamazônica"! — otimista 
em suas nobres Cruzadas, 
traz à lembrança altruísta 
o 'Caçador de Esmeraldas!... 
Há tal perigo na "Entrada", 
que Fernâo Dias Paes Leme, 
a carpir, de madrugada, 
na mata, soluça e geme!... 

Essa heróica "Expedição" 
da Presidência Ideal! 
em progresso natural, 
para a nossa educação, 
refloresce no sertão 
«Debaixo de um de céu anil!» 
na História do Brasil, 
e em poética evolução!... 

Quem me dera ser poeta 
com ditosa Inspiração, 
para cantar, no Sertão, 
tangendo a Lira dileta, 
tão sublime "Expedição" 
que luta por entre espinhos... 
para nos dar os "Caminhos"... 
enaltecendo a Nação! 

"Transamazônica"!— aceitai 
êstes versos de matuto 
que arrastou um 'mundo bruto' 
tendo nalma incerto ai!... 

de situação de vida, um não menos inspirado dos 
poetas de grandes nomes. Sua simplicidade e seu sem- 
blante feliz, traduzem em seus cabelos brancos de 75 
janeiros, um jovem de memória e cultura impressionan- 
te. Suas poesias não só fazem admiradores, como tam- 
bém, engrandecem nossa região e o nosso Brasil 

A redação de "O PROGRESSO" parabenisa P .ao 
Franco e abraça antecipadamente o ilustre poeta ser- 
tanejo, pela sua magriifica contribuição para com o de- 
senvolvimento cultural de nossa querida região Tran- 
samazônica. 

a prezar sempre aos Heróis, 
que acendem lindos Faróis, 
em nome do Eterno Pai, 
para, quem od escuro sai!... 

Eis um grosseiro presente 
que passo às mãos dos Heróis 
que lutam por entre nós, 
como a luz do Sol nascente 
entre as Mãos do Onipotente! 
donde vem a proteção 
que recebe a gratidão 
do Maranhão penitente!.. 

Almejo que Deus complete 
êste meu fraco poema 
pelo Bem que se reflete 
na Divindade Suprema 
das Obras da Criação!.. 
que no Maranho habite, 
ou, então, sempre visite 
o Povo do Maranhão. 

Quero me dera ser poeta 
com divina Inspiração, 
para cantar, no Sertão, 
tangendo a Lira dileta 
tão sublime "Expediente"! 
"Debaixo de um céu de anil"! 
ou cantando, no Brasil, 
as Glórias do Maranhão!.. 

Uma série de aperfeiçoa- 
mentos de ordem estética, 

segurança e durabilidade, foi 
aprovada pelo Min. da Fazen- 
da e será incorporada à cé- 
dula de 500 cruzeiros que cir- 

culará a partir de setembro 
próximo. Ela apresentará uma 

composição de vários rostos 
superpostos, partindo do ín- 
dio até chegar ao tipo-físico 

convencional do homem bra- 
sileiro, No verso apareceram 
também superpostos 5 mapas, 
desde a primeira carta do li- 
toral brasileiro até a carta 
geográfica atual na qual se- 

rão colocados em diferentes 
sentidos de modo a permitir 
a leitura da cédula em qual- 
quer posição. 

MUDANÇA 

NA SAGRIMA 

Ê pensamento do Governador 
Neiva de Santana mudanças 
de ordem estrutural na Se- 

critária de Agricultura do Ma- 
ranhão, visando a sua adapta- 
ção aos planos de expansão 
do govêrno do Estado. Essas 

mudânças não implicarão tm 
aumento de despesas para o 
Estado, havendo apenas o re- 

manejamento dos cargos atu- 

ais, para a sua maior funcio- 
nalidade. 

Em resumo, as mudânças 

constarão de criação no De- 
partamento de Pesquisa e Ex- 
perimentação de um serviço 
destinado à execução de ex- 
perimentos e de outros des- 
tinados ao planejamento, aná- 
lise e demais atividades de 
apôio* no Departamento de 
Des volvímento Agrário ha- 
verá a uunsferência dos tra- 
balhos organização agrária 
do Serviço de Recursos Na- 
turais para o Serviço de Ter- 

ras. Haverá ainda a extinção 
do Serviço da Engenharia Ru- 
ral do Departamento de Pro- 
dução, cujas atribuições pas- 
sarão a ser desenvolvidas por 
Sociedade tle Economia Mis- 
ta, de maior flexibilidade pa- 
ra desenpenhá-las. Mensagem 
nêsse sentido teria sido en- 
viado à Assembléia pelo Go- 
vernador Pedro Neiva. 

COVAP DE GOIÁS 

A maior organização regional no comercio de materiais 

de construção — com matriz em Goiânia e filiais em Araguaina 

e Imperatriz, sente-se orgulhosa em acompanhar todos os 

passos d' O PROGRESSO, desde o seu lançamento há dois 

anos passados. 

COVAP DE GOIÁS 

Sente-se satisfeita em ver "O PROGRESSO", no decor- 

rer dessa sua ainda curta mas já proveitosa existênciv», tem 

sido o veiculo divulgador desta cidade o orgulho do Maranhão 

e de todos nós, imperatiizenses natos ou por afeição. 

É com justificada razão, pois que 

COVAP DE GOIÁS 

traz a "O PROGRESSO" seus cumprimentos cordiais votos de 

maior sucesso no decorrer de uma existência muito longa e de- 

dicada à terra que vê crescerem juntos 

"O PROGRESSO" E COVAP DE GOIÁS 
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A MAIS COMPLETA DA REGIÃO 

Impressos — Papelaria — Carimbos de borracha 

Editora do jornal "O Progresso" 

v. j 

Impressão i le Duplicatas, Diplomas, Notas Fiscais, Eu ias do INPS 

Recollii ento do I.C.M., F.G.Í.S. Promi ssórias, Cari lões, etc. 

★ 

SEÇÃO DE PAPELARIA 

£ Livros fiscais, conta corrente. Razão, Caixa, Atas, de 50, 100 

e 200 folhas, livros de prêços, livros didáticos. Carimbos datado- 

res, numeradores. Carimbos infantis, almofadas para carimbos, 

tinta, pincel atômico e reabastecedor, tinta guache, grampea- 

8 aores, grampos, clips, lápis de todos os tipos, papel para mimeó- 

grafo, matrizes, papel carbono, fita para máquina de escrever 

e somar, apiseiras, colas, bolsas, ligas para dinheiro, giz branco 

e de cores. Tímpanos e coleções para desenhos do último gosto. 

JC*! 

Rua Simplicio Moreira, 1679 — Telefone 163 



O PROGRESSO Página t 

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 EQUIl ADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LB0RATÔR10 DE ANáUSES LÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 
1 Dr. Sebastião Saldanha 

Cirurgia do—Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia — Der- 
matolcgia-Pediatria—Clínica Geral—Doenças d»^s olhos e receituario de oculos. 

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

O Povo Reclama 

Um visitante por Imperatriz 
recebido dias atraz, queixou- 
nos amargamente da má qua- 
lidade dos hotéis locais. E, 
diga-se de passagem: hospe- 
dou-se em um dos considera- 
dos como dos melhores da- 
qui. Disse-nos o queixoso 
que além do tratamento qua- 
si indiferente dos funcioná- 
rios, a má qualidade e a a- 
limentação fornecida está 
muito aquém das diárias co- 
bradas. Àcomodações de bai- 
xa categoria, salitarios insi- 
ficientes para o número de 
hóspedes, falta de asseio são 
outros pontos negativos que 
merecem justas reclamações. 
De fato, já era tempo que a- 

parecessem pessoas que des- 
sem a Imperatriz os meios 
essenciais a uma hospedagem 
condigna com seus foros de 
cidade-grande. Por enquan- 
to, somente o número de ho- 
téis aumenta. O problema é 
qualitativo e nunca quantita- 
tivo. 

ii iua do «o 

Já ultrapassa à normalida- 
de o que ocorre nos coleti- 
vos de Imperatriz: o cobrador 
nunca tem troco. Torna-se, 
então, um caso de polícia: o 
passageiro está senda "depe- 
nado" com todas as honras 
de estilo. Além do mais, o 

fator da demora do percurso 
dos coletivos está sendo a- 
gravado: outro dia, um ôni- 
bus ficou vários minutos pa- 
rado porque a grita era ge- 
ral, o motorista estava com 
vários trocos retidos em seu 
poder e não ligava "pelota" 
para o assunto. E, no final de 
cada dia, a "féria" dos artis- 
tas aumenta consideravelmen- 
te em razão das "sobrac" do 
troco. E o povo que se lixe.. 

COUTA Dl LIXO 

O povo continua aguardan- 
do as "providencias" da Mu- 
nicipalidade quanto ao angus- 
tiante problema. 

O VIL   Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

ompramo s pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

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

CGC. 06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142/053.006 

NOTICIAS DE: 

GOIÁS 

Até novembro estará fun- 
cionando a primeira fábrica 
de leite em pó de Goiás, com 
capacidade para o aproveita- 
mento de 150 mil litros diá- 
rios. A área da indústria, en- 
tre Goiânia e luhumas. com 
oito alqueires, já está rece- 
bendo os primeiros serviços 
de terraplanagem. 

PERNAMBUCO 

Três gatinhas nasceram du- 
rante uma sessão do legisla- 
tivo pernambucano, debaixo 
do estrado da mesa da pre- 
sidência que não conseguiu 
evitar os incômodos apartes 
da gata-mãe, 'Galega', cha- 
mando a atenção dos depu- 
tados para as recém-nacidas 
que foram imediatamente ba- 

tizadas pelos parlamentares. 
As gatinhas chama-se Legis- 
lativa, blxecutiva e Judiciária, 
K passam bem em companhia 
de 'Galega'. 

x-x-x 

Na Câmara de vereadores 
de Recife um vereador ocu- 
pou a tribuna para solicitar 
Ministro da Agricultura ime- 
diata campanha de proteção 
aos sapos no Estado de Per- 
nambuco. Alega o edil que a 
grande matança do batráquio 
para atender â procura do 
mercado de couro ae sapos 
faz com a espécie esteja sen- 
do dizimada naquêle Estado. 
E em conseqüência, insetos 
de tôda espécie estão toman- 
do conta das roças e cultu- 
ras de hortaliças pernambu- 
canas. 

Artista Suicida-se 

O ator Jorge Mistral, do ci- 
nema mexicano, suicidou-se 
dia 21 na capital asteca, com 
um tiro no coração. 

Deixou ura bilhete em que 
destinava todos os seus bens 
a sua atual mulher e pedin- 
do que seu corpo fosse quei- 
mado. Ao juiz de direito, dei- 
xou um outro bilhete escla- 
recendo que ninguém tem 
culpa por sua morte 

O ator nasceu na Espanha, 
radicou-se mais tarde no Mé- 
xico. Filmou, entre outras a 
película "Loucuras de Amor", 
Filmou para a televisão a 
novela Irmão Coragem, fazen- 
do o papel principal. 

Crônica 

TEX DEftIS 

Em cada rosa há um perfume e 
cada coração um sofrimento I 

Sei que dentro dos rotir eiros a- 
contecimentos você sentindo-se frus- 
trada e amargursda não poderá 
compreender-me. 

Dentro desta circunstancia, retor- 
narei ao ponto de partida para uma 
nova adaptação. 

Sei que fui um pouco gror -iro 
ao tratá-la com bastante intimidade 
fazendo transtorno no seu caráter e 
amor próprio de cidade moderna. 

Venho não sei como pedir-lhe que 
esqueça o passado e me esqueça, 
hoje deixarei os princípios que se 
diz —sociedade atual,. Contornei com 
uma positividade assustadora que 
muitos até dirão... louco sem princi- 
piosl Mas que na realidade serei o 
único a ser dono dos meus atos e 
de minha personalidade, personali- 
dade esta que dia a dia luto para não 
corrompe-la e não aniqquilá-la. 

Cada momento vejo olhares mal- 
dosos que se faz de displicentes e 
infantis... Mas, que no fundo é ator- 
mentador como minha própria cir- 
cunstância financeira. 

Cidade, dentro das belas e saboro- 

sas fases de minha vida a que ao 
seu sèio vivir foi a melhor. 

Foi a companheira ideal para um 
homem, não deixando-o, quando de- 
le a única alegria era a solidão... As 
.oites tristes sem um teto amigo que 

desse o aconchego paternal ou ami- 
gável 

Os meus fiéis» e leais amigos ha- 
viam desaparecidos como o luar nas 
florestas amazônica ou nas monta- 
nhas também pela morte Ingrata. 

Hoje, todos olham como que eu 
fosse um animal raro. Ê negado tu- 
do a mim ero ti amiga cidade. Par 
tirei tão feliz.. Como outras e outras 
vezes que partir em férias ou a ne- 
gócio. 

Partirei para no futuro voltar in- 
tegro na minha carreira liberal. 

Com ajuda de Deus irei concluir 
meus sonhos, e aí voltarei para con- 
tinuar minha obra, servir e trabalhar 
pelo povo desta amiga cidade. 

Foi você que deixando os princí- 
pios dos covardes, ajudou-me a su- 
bir para Glória. Adeus minha que- 
rida... Adeus cidade amiga... 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ou. ^ da ÇíJva Raposo Nelo 

CLINICA GERAL -- CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

Em Junho: 

COMBATE A POLIOMIELIIE 

Está marcado para o pró- 
xiíno mês de junho o início 
da campanha de combate à 
polioraielite ero todo e estado 
do Maranhão, em ação con- 
junta dos governos federais, 
estadual e municipais. 

De início serão atendidos 
80 municípios maranhenses, 
beneficiando a crianças na 
faixa de 3 a 5 anos de idade. 
Três tratamentos serão efe- 
tuadas durante a campanha, 
com intervalos de 2 mêses 

entre cada um. Participarão 
da ação conjunta o Serviço 
de Extensão Rural — ACAR- 
Ma., o FSESP, a SUDAM, a 
Secretaria de Saúde do Esta- 
do e a Campanha de Comba- 
te à Poliomielite no Maranhão 
O trabalho de vacinação será 
precedida de campanha de 

conscientização popular, atra- 
vés de professoras que serão 
deslocadás para o interior 
com essa finalidade. 

Novo Mínimo 

Espera-se que no dia l5 de 
maio vindouro o Presidente 
da República decretará os no- 
vos níveis do salário mínimo 
no país que, para êsse fim, 
seria dividido em únicamente 
3 regiões. É pensamento do 
governo, segundo se sabe, a 
unificação em breve desses 
níveis salariais, inclusive pa- 
ra evitar que o trabalhador 
não especializado que .não 
tem condição de ir além do 
nível mínimo deixe o sem em- 

prego ou a profissão exercida 
nas regiões menos ricas em 
busca de salários mais com- 
pensadores no sul do país. A 

titulo de ilustração, basta lem - 
brar que o salário mínimo em 
vigor atualmente no Maranhão 
e Piauí é de Cr$ 151.20, 
maior do que o de alguns Es- 
tados e Terriórios mas, em 
compensação, muito inferior 
ao mínimo decretado para 
São Paulo e Guanabara. 

oraçAo para agradecer ao 

MENINO JESUS DE PRAGA 

Ô adorável, ó bom. ó dulcíssimo Me- 
nino Jesus de Praga, eis-me prostra- 
do aos vossos pés para agradecer-vos 
do fundo do meu coração a graça 
inestimável que me concedestes. Na 
impossibilidade em que me acho de 
agradccer-vos condlgnamente o be- 
nefício que houvestes por bem outor- 
gar-me, tomo o compromisso de ser- 
vir-vos com mais exatidão, mais a- 
mor e mais fervor do que no passado. 

Mais, sou fraco, ó dulcéssimo Je- 
sus de praga, nada posso por mim 
mesmo; dignai-vos pois fazer-me ou- 
tra graça: a de executar em tudo mi- 
nha promessa, a fim de intensificar 
o amor, a atenção e vigilância em 
vosso santo servisse, para que pos- 
sa cantar eternamente vossos louvo- 
res, com Maria e Jesé, Amém. 

Agradeço ao Glorioso Menino Je- 
sus de Praga a granbe graça alcan- 
çada 

Amélia A. M. Saldanha. 

PREFEITO 

NA MIRA DO TJ 

A imprensa falada e escri- 
ta da Capital anunciou que é 
decisão do Tribunal de Justi- 
ça do Estado responsabilizar 
o prefeito Renato Moreira, de 
Imperatriz, pelas afirmações 
contidas em seu telegrama a 
emissoras e jornais de São 
Luis a propósito dos boatos 
de qu^ os assassinos do ex- 
prefeito Dorgival Pinheiro te- 
riam sido vítimas de atentado 
quando postos em bberdade 
nesta cidade, de ordem do 
TJ.- 

Oficíalmente, nada chegou 
ainda ao conhecimento do 
chefe do executivo municipal, 
segundo apuramos. 

Porto Franco! 

UTEITO FARIA PRONUKCIOMENTO 

Fontes não oficiais que é 
possível para dentro em bre- 
ve, através de serviços de al- 
to-falantes, um prounciamen- 
to do prefeito Lorival Milho- 

mem, de Porto Franco, a pro- 
pósito das últimas ocorren^ 
as que aba^^i aquela cidade 

no campo político- adminis- 
trativo, inclusive com séria 
ameaça à unidade partidária 
naquêle município.— Não 
se sabe qual a data escolhida 
pelo prefeito para seu pro- 
nunciamento. 

INCRA SUSPENDE DECLARAÇÕES 

Inesperadamente, a Comis- 
são do INCRA que recebia de- 
clarações de imóveis rurais no 
município de Imperatriz retor- 

nou à Capital do Estado, para- 
lizando totalmente aqueles re- 
cebimentos, sem data marcada 
para a continuação dos mesmos. 
Pessoa chegada de Belém, por 

| outro lado, informou-nos que o 
1 que se sabe no Estado do Pará 
| é que as Comissões existentes 
em todo o país para êsse fim 
teriam sido dissolvidas para re- 
formulação de seu sistema de 

| trabalho. 
Última parte da notícia carece 

} de confirmação. 
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O B.E.M. VAI BEM 
I ■ Jn w 

Gerente dinax.^iza e populariza a agencia 

Uma decisão muito Feliz do 
Sr. ALDEMIR SILVA — Presi- 
dente do BANCO DO ESTADO 
DO MARANHÃO S/A, foi sem 
dúvida a transferência para Im- 
peratriz, como Gerente da A- 
gêncii. local do "BEM", do Sr. 
ANTONIO CARLOS RODRI- 
GUES que com 3 mêses apenas, 
ae presença transforma-se numa 
das pessoas mais populares da 
cidade, um autentico "public- 
relations" inteiramente voltado 
para o crescimento de sua A- 
gência e, especialmente, para 

a melhora da imagem da mes- 
ma no campo de ação do "BEM". 
Realmente, chama a atenção, 
hoje, de todos quantos passam 
frente àquela Casa de Crédito, 
o movimento popular em suas 
dependências, nos guichetes, 
nos balcões, nas füas de paga- 
mento ao INPS — FGTS —CE- 
MAR—TELIMSA—SAAE e até 
Colégios que lhe confiam as suas 
cobranças. Tudo isso, sem se 
falar do movimento do depósi- 
tos e retiradas que aumentou 
assustadoramente. Toda essa 

campanha foi empreejidida na 
gestão do novo Gerente do BEM 
—ANTONIO CARLOS RODRI- 
GUES. 

O Sr. ANTONIO CARLOS 
RODRIGUES, assumiu a Gerên- 
cia do BEM em nossa cidade no 
dia 27 de janeiro passado, vin- 
do de Vitorino Freire onde ins- 
talou e gerenciou durante 3 a- 
nos a Agência daquela cidade. 
Em Vitorino Freire, realizou u- 
ma excelente administração, on- 
de incrementou o desenvolvi- 
mento daquele município. A a- 

i 
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O GERENTE ANTONIO CARLOS RODRIGUES EM SEU GABINETE 

mizade que o Sr. ANTONIO 
CARLOS RODRIGUES, gosa 
em Vitorino Freire é algo de 
impressionante, todos indistin- 
tamente choraram sua partida. 
Todas as vezes que retorna à- 
quela cidade recebe do seu po- 
vo as maiores recepções. Em Vi- 
torino Freire, o mesmo, é um 
autentico lider. 

Sua vida bancária, porém, te- 
ve inicio em 27 de janeiro de 
1965, na Agencia de São Bento, 
quando participando de concur- 
so público promovido pele Ban- 
co, alcançou o 15 lugar. Em São 
Bento, assumiu a função de 
"CAIXA" durante o período de 
27 de março de 65 a 12 de ja 
neiro de 67, de onde passou 
posteriormente, promovido ao 
cargo de Sub-gerente para a A- 
gência de São João dos Patos, 
o.. ' ^ermaneceu de 20 de ja 
neiro de 67 a 4 de janeiro de 
69. De São João dos Patos, foi 
promovido para Gerente Insta- 
lador da Agencia de Vitorino 
Freire. 

É casado com dona Yolete 
do Socorro Martins Rodrigues 
e o casal tem os filhos: Vera 
Lourdes, Márcia Cristina e Mar- 
celo Cláudio. Sua esposa, dona 
Socorro (como é conhecida na 
intimidade), trata-se também de 
excelente pessoa, ajudando so- 
bremaneira seu maridò nas su- 
as amizades. 

Em Imperatriz, o Sr. ANTO- 
NIO CARLOS RODRIGUES, 
desfruta da maior simpatia nos 
meios onde se faz presente e 
tem destacada por todas a sua 
atuação dinâmica à frente do 
BEM, fazendo nêsse curto espa- 
ço de tempo que a Agência vi- 
esse a colocar-se entre os gran- 
des estabelecimentos bancários 
regionais, crescendo assombro- 
samente na simpatia popular. 

O BEM em Imperatriz deixou 
de ser uma Agência de paga- 
mento a funcionários públicos, 
de depósitos oficiais e de redu- 
zido grupo de depositantes pa- 
ra se transformar num. Banco 
procurado por tôda a cidade 
Hoje, no BEM, todos teem vez. 

Desde o mais humilde co- 
merciario ao mais alto empre- 
sário recebem do do novo Ge- 
rente igual tratamento. Quando 
se entre hoje, na Gerencia do 
BEM, encontra-se um Gerente 
acima de tudo educadíssimo, 
atencioso que recebe a todo in- 
distintamente com um soriso— 
um tremendo poder de comu- 
nicação, colocando todos, total- 
mente à vontade. Os inúmeros 
clientes que já o procuraram 
sempre encontraram a solução 

e o apoio do Banco. Desde o 
pequeno empréstimo a particu- 
lares, ao industrial, ao comer- 
ciante as pecuarista, o nôvo 
BEM, tem servido satisfatoria- 
mente. 

O que nos tem mais impressiona- 
do no Sr. ANTONIO CARLOS RO- 
DRIGUES. é a facilidade que o mes- 
mo tem de fazer amizades, a comv- 
nicação poderosa que ele é possui- 
dor, o incremento de uma nova ma- 
neira de gerenciar o BEM. Todas as 
tardes ele é visto, em constantes vi- 
sitas aos clientes recebendo depósi- 
tos em casa dos mesmos, introdu- 
zindo assim, uma nova mentalidade 
no cargo de Gerente de Banco. Es- 
sa sua maneira atuante de adminis- 
trar o BEM tem sido motivo dos ma- 
iores comentários de toda a cidade 
Visitando aquela Agência Bancária 
"O PROGRESSO", teve a oportuni- 
dade de rerificar "IN LOCO" a trans- 
formação do BEM, onde tivemos um 
rápido diálogo com o seu operoso 

SOCIEDADE 

ANIVERSÁRIOS : 

Dr. HEBER DE MONÇÃO 

Dia cinco próximo estará aniver- 
sariando o competente médico dr He- 
ber de Monção, que também é cate- 
drático da cadeira de pediatria da 
da Faculdade do Medicina da Univer- 
sidade do Pará. Profissional devéras 
conceitpado no seio da classe médi- 
ca de Belém, com uma clientela à al- 
tura de seu conceito e valor humano, 
o ilustre aniversariante é irmão do 
confrade Hélius de Monção que, por 
nosso intemedlo, o parabeniza assim 
como nós também o fazemos. 

JESUS RODRIGUES DOS SANTOS 

Aniversariou dia 28 dêste, o celiba- 
tario Jesus Rodrigues dos Santos, 
funcionário do I.N.P.S. local. O "sol- 
teirão"' Jesus está 'na paquera" e a 
data de seu natal, serviu para de- 
monstrações de simpatia por parte de 
sua grande ala de admiradoras. Da- 
qui, enviamos ao Jesus os parabéns 
que merece. 

O DIA DO JÚNIOR 

José Jr. é o filho querido do digno 
casal constituído por José Ávila Da- 
niel Maranhão, agente local do INPS, 
e esposa d. Flor de Maria. E dia 27 
que passou o garoto completou ani- 
versário, sendo o acontecimento co- 
memorado por seus amigulnhcs e 
fans, que são inúmeros. Daqui os 
nossos parabéns ao aniversariante e 
seus genitores. 

DRA. RUTH E ZILDA 
A "bebemoração'' foi conjunta no 

dia 29 de abril em casa do Dr. Rai- 
mundo Noleto Filho. É que naquela 
data estavam aniversariando a Dra. 
Ruth e a garota Zilde, respectiva- 
mente esposa e filha do conceituado 
clínico. 

Às aniversariantes, os parabéns 
d'0 PROGRESSO que tem na Dou- 
tora uma leitora e animadora cons- 
tante. 

MACEDO NÊTO 
Na casa do redator-chefe, desta 

feita foi o Macèdo Nélo que viu pas- 
sar a data de seu natalicio, o dia 4. 
O Macedinho é aluno da Escola Cris- 
to-Rei. 

FATIMA TOCANTINS: 15 ANOS 
Entre as mais justas alegrias por 

pa'te do casal Jofre (Terezinha) To- 
cantins verá passar i a data de ho- 
je, 7 de maio, o aniversário de sua 
filha Fátima Medleg Tocantins. Pa- 
ra maior brilhantismo, a aniversári- 
ante reunirá em sua residência "o seu 
grupo" para uma festinha dançante. 

À Fatima, os nossos parabéns 

I mm ABREM-TECIflOS 

De mãos dadas com o povo de 

Imperatriz, estarão inaugurando a 

sua Filial — Rua Godofredo Viana, 

722, nesta Cidade. 

Montanhas de Retalhos 

Novidades a granéi 

Sortimento completo 

O os prêços? Compare e 

ganhe a diferença 

ARMAZÉNS ABREU 

LIDERANÇA DE TECIDOS 
l 

Gerente, ouvindo dele que: 
— Nesses 3 méses de trabalho cons- 
tante. já conseguimos aumentar os 
nossos depósitos em mais de 300%. 
Também a aplicação dos emprésti- 
mos aumentaram consideravelmente, 
numa prova patente que estamos 
participando ativamente do desen- 
volvimento da GRANDE IMPERA- 

CASAMENTO 

O r 'sso amigo Frederico Martins 
envio -nos convite para as cerimô- 
nias c | casamento de seus filhos Fred 
e Gíf óps.— O primeiro receberá co- 
mo ■ spôsa a Dra. Nilce Campos ad- 
vog .da. E Gladys, que é médica, vai 
casi r-se com o também médico I- 
phi Champbell. 

A festa será no dia 13, na Guana- 
bara. 

Ao 'velho' Fred e esposa e aos jo- 
vens nubentes, nossos parabéns e 
votos de felicidades. 

VISITANTES 

Estiveram em visita a este jornal, 
os srs. Manoel Gomes, Diretor do 
Departamento de Assistência aos 
Municípios no Maranhão. Francisco 
Oliveira, líder arenista em Codó e 
Raimundo Medrado, funcionário do 
D C.T. em D, Pedro. Manoel Gomes, 
alem de diretor do D.A M., foi depu- 
tado estadual em varias legislaturas 
e é jornalista militante na imprensa 
gonçalvina, razão porque chegando 
a esta cidade, procurou conhecer es- 
te semanário e seus diretores. Na 
palestra que manteve conosco, Ma- 
noel Gomes afirma "que a exemplo 
do que tem feito em outras cidades 
maranhenses, entende que um dire- 
tor de um órgão de assistência aos 
municipios, tem que estar em conta- 
to permanente com os administrado- 
res e com a população, mesmo dos 
mais longínquos rincões maranhen- 
ses; e como homem de imprensa não 
poderia deixar de visitar este jornal 
e através dele dirigir a palavra de 
saudação a to os os habitantes de 
Imperatriz". Ao despedir-se Manoel 
Gomes disse-nos que está organi- 
zando uma campanha de conscienti- 
zação do eleitorado maranhense Pa- 
ra isso está contando com o apôio 
de universitários da capital e por to- 
das as cidades que por onde tem 
passado vem recebendo apôio das 
pessoas esclarecidas. Neste sentido, 
daremos a nosso a colaboração. 

OTÁVIO ROBERTO RAMOS 

Esteve durante alguns dias entre 
nós, o dr. Otávio Roberto Ramos, re- 
sidente na cid de de Marilia S. P-, 
onde dirige a agência do Banco Au 
xiliar do Estado de S Paulo. Ao re- 
gressar, à sua cidade, o Dr. Otávio, 
trouxe-nos suas despedidas cora pa- 
lavras de incentivo para nossa luta 
jornalística. 

TRIZ. 
— Dentro da orientação oficial do 
Banco do Estado que è a do próprio 
Governo Estadual, as nossas opera- 
ções se dirigem de modo especial 
para o comercio—industria e pecuá- 
ria, sern que, todavia, fiquem esque- 
cidas as pessoas do povo que aqui 
fazem seus depósitos e que oferecem 
as garantias exigidas para as opera- 
ções que se propõem. Todos enfim 
de um modo geral atendidos pelo 
Banco, jamaisJJ deixaremos de dar 
uma solução àqueles que nos proçu- 
ram. 

IV EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE IMPERATRIZ-19Z2 
CONCURSO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EM 09/05/72. 
PROMOÇÃO: CASA DO LAVRADOR / ACAR— MARALHÃO 

Com a chegada e esta cidade, dia 7 de maio, do Se- 
cretário da Agricultura, Dr. Lourenço Vieira da Silva, se- 
rá inaugurada a IV Exposição Agro - Pecuária de Impera- 
triz, uma promoção da CASADO LAVRADOR/ACAR 
MARANHÃO. 

A Comissão Organizadora da Feira distribuiu ao pú- 
blico o seguinte programa: 
1 - BANANA - NANICÃO ( CASCA - VERDE, NOA) 
I - CACHO com maior n^ de frutos - 10 pts. 
II - CACHO com o maior pêso - 10 pts. 
LIMITES: 
1 - MÍNIMO - menos de 80 frutos - 2 pts. 

MÉDIO -81 a 149 frutos - 5 pts. 
MÁXIMO- mais de 150 frutos : - 10 pts. 

II - PÊSO DO CACHO. 
Mais de 40 Kg - 10 pts. 
30 a 40 Kg - 5 pts. 
Menos de 3 Kg - 2 pts. 

2 - ABACAXI 
A - Forma do Fruto (CLÍNDRINCO): 2-5-10 pts. 
B - PÊSO - mais de 10 Kg - 10 pts. 

PÊSO - 5 a 10 Kg - 5 pts. 
PÊSO - menos de 5 - 2 pts. 

OBSERVAÇÃO: 
Os vencedores receberão um prêmio de CR$ 50,00 

(Cinqüenta Cruzeiros), pelo produto que melhor preen- 
cher às exigências do concurso e consequentemente ob- 
ter maior número de pontos 


