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TRANSAMAZÔNICA 

Estreito-Marabá-0 Mrêcho 

As firmas 'Mendes Júni- 
or" — "Queiroz Galvâo"— 
"EIT"—"Redentor" e Me- 
tropolitana foram vence- 
dores da concorrência pa- 
ra a construção da Tram- 
Amazônica, a sonhada 
BR. 230. 

O primeiro trêcho a ser 
empreendido será o de 
Estreito a Marabá, com 
280 kms. de extenção, se- 

guindo-se-lhe o Marabá- 
Rio Repartimento, com 
270 kms. 

As firmas construtoras 
se obrigarão, antes do 

inicio das obras à fixa- 
ção de núcleo de coloni- 
zação de 100 a 100 qui- 

lômetros, com as bene- 
feitorias de águas, luz, 
residências para enge- 

nheiros e empregados e 
famiíias, escolas primaria, 
pôsto de saúde, posto de 
comuoicações, olaria e 
serraria, agência do Ban- 
co do Brasil, além de ou- 
tras benefeitorias. 
A pista da estrada terá 
8,50 mts. de largura, com 
piso de material que per- 
mita o tráfego em qual- 
quer época do ano. 

Convenção da ARENA confirma a indica- 

ção deNeiva Santana a governo do Estado 

José Sarney e Alexandre Gosta para o Senado 

153 votos para Sarney,102 
pera Alexandre e 52 para La 
Rocque puseram fim as es- 
peculações sôbre a chapa 
partidária ao Senado pela 
Arena. 

A convenção regional do 
partido governista oficializou 
a indicação dos nomes de Pe- 

dro Nciva Santana e Gal. Co- 
lares Moreira, respectiva- 
mente para goveruador e 
vice. 

Na indicação dos candida- 
tos a deputado estadual, fi- 
guram como mais conheci- 

dos na região os parlamen- 
tares Américo de Souza, Hen- 

rique La Rocque, Temisto- 
cles Teixeira, bem assim o 
Sr. João Castelo Ribeiro Gon- 
çalves que pela primeira vez 

vai às urnas, dei- 
xando o Banco da 
Amazônia do qual 

é Diretor da Car- 

teira de Crédito. 

No âmbito es- 
tadual s a i r a m 

candidatos, entre 
outros, Pires Co- 

lins, Luis Rocha, 
Ivar Saldanha e 

Oriando M e d ei- 
ros. Como estre- 
ante na política 

foi indicado o ad- 

vogado carolinen 

se Agostinho No- 
leto do fôro de 
Imperatriz. 
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Presidente poderá vir ao Estreito Seqüestro 
17tr% A/ftj-i'í An nm Vir^T 

Imformações oficiosas ad- 

mitem a possibilidade da vin- 

da à vila do Estreito, no mu- 
nicípio de Carolina, de S. Exa. 

o Sr. Presidente da Repúbli- 
ca, quando dará início na regi- 

ão das obras de construção 
da Transamazônica. O Pre- 

sidente Médici aproveitaria 
a ocasião para uma visita à 
ponte 'Juscelino Kubitschek" 
sobre o rio Tocantins, n a 
fronteira Goiás - Maranhão. 

Em MontivMéu um homem 
que se dizia encarregado do 
conserto do relógio medidor 
de energia elétrica, chegou à 
casa do Cônsul brasileiro e 
pediu para entrar. Logo a se 
guir nove outros elementos 
invadiram a casa e seqües- 
tram o diplomata, até ontem 
em lugar ignorado, apesar dos 
esforços do governo uruguaio 
para localizá-lo. 

'Rademakcr pedirá 

â Cemar energia 

para Imperatriz 7Vereadores em Imperatriz 

Quando da visita de cor- 
dialidade feita ao Vice-Pre- 

sidente da Rebública pelos 

Srs. Renato Moreira, Prefeito 
Municipal, e Alberto Vieira 

Jorge, Delegado Regional de 
Polícia, o Almirante Radema- 

ker solicitou a anotação em 
sua agenda do pedido de ener- 
gia elétrica para Imperatriz. 

Garantiu Sa. Exa. que tomará 
a iniciativa de solicitar à s 

Centrais Elétricas do Mara- 

nhão - CEMAR - providências 
para a instalação de rêde elé- 

trica na cidade. 

Segundo se comenta, 
pelos dados chegados ao 
Tribunal Eleitoral do Ma- 
ranhão até o último dia 
30 de junho, somente os 
municípios de IMPERA- 
TRIZ e BACABaL, no 
Estado, elegerão uma re- 
presentação municipal 
com 7 vereadores, maioi 
até que a de Caxias. 

Os dados, embora ofi- 
ciosos ainda, demonstram 
mais uma vez a força e- 
leitoral em que realmente 
nos constituímos no Ma- 
ranhão, mas infelizmente 

não aproveitada ainda 
uma vez pelas lideranças 
políticas locais que prefe- 

rem, desunidas, dispersar 
votos entre candidatos de 
outras plagas. 

Infelizmente somos for- 
çados a admitir que os 
diretórios políticos locais, 
por seus delegados, não 
conseguem despertara p- 

tenção dos convencionais 
para a força eleitoral de 

Imperatriz, impondo-se, 
assim na indicação de 
nomes aos legislativos. 

ATE' QUANDO? 

Por: JURIVÊ DE MÀCÊDO 

«O Maranhão sem energia é um Maranhão pa- 
rado, e não pode sequer pensar em desenvolvi- 
mento. Vamos criar um Maranhão Novo, e para 
tanto aproveitaremos tudo quanto nos é possível. 
Cuidar de nossos sistemas de distribuição e incre- 
mentar mercados consumidores de energia é tra- 
zer mais energias para o Maranhão, é criar re- 
almente um Maranhão Novo». 

Estas são palavras do Sr. José Sarney, num de se- 
us muitos pronunciamentos sôbre as realizações seu Go- 
verno inegavelmente dinâmico, farto de obras de renome 
mas que infezmente não chegaram até nòs senão em 
dose paqueníssima. 

E com muita inveja que lemos na revista "O CRU- 
ZEIRO" que para iluminar a cidade de Parnaiba, no 
Piauí, a CENORTE (Cia-Centro Norte de Eletrificação) 
construiu a maior linha do transmissão do mundo, es- 
ticando 470 quilômetros de fios entre Fortaleza e a di- 
ta Parnaiba. É que o Govêrno Plácido Castelo construiu 
2.500 quilômetros entre linhas e ramais, energizando 50 
municípios e 30 distritos cearenses. 

Se o govêrno do Maranhão, qualquer que seja o 
Governador, dispuser-se a estender até esta região uma 
rêde de energia elétrica que por certo trará na sua es- 
teira os investimentos do maior vulto, não será talvez im- 
pelido a sobrepujar o esforço do pequeno Piauí para ilu- 
minar Parnaiba. E por demais conhecido o potencial ener- 
gético do rio Farinhr, entre Imperatriz e Carolina, e cujo 
aproveitamento racional beneficiaria muitas cidades do Es- 
tado e até de Goiás.-Já o ex-Governador Mauro Borges 
tentou êsse aproveitamento através de um convênio inte- 
restadual que não foi avante pelo descaso do também ex- 
Govemador Newton Belo, atacado da mesma miopia a- 
dminísírativa que só vê S, Luis e seus arredores, 
como se o Maranhão fôsse uma dúzia de cidades ligadas 
à capital por inexplicável preferência, 

Para sermos mais modestos , deixemos de lado o Fa- 
rinha para olharmos para o também muito falado poten- 
cial energético do Lageado, aqui ás nossas portas e que 
atenderia aoo reclamos de Imperatriz, Pôrto Franco e 
Montes Altos. 

Quando já pensamos na televisão em Imperatriz, 
ainda não sabemos em que rêde de energia vamos ligar os - 
receptores. Quando já vemos industriais recusarem-se a 
vir para aqui pela falta da fôrça movedora de sua máqui- 
nas, não sabemos como convencê-los a vir ou ficar, pe- 
la desesperança de que nós mesmos já nos vimos pos- 
suído. 

Ate a promessa dos grupos-geradores de São Luis 
ja se desvanece ante tanta evasiva, Não seria a solução 
ideal, pelo altíssimo custo dò fornecimento da energia, mas 
seria meio têrmo ante o nadq que temos e o muito que po- 
deríamos esperar nêsse setor. 

As previsões do IBGE, os milhões que carreamos pa- 
ra os cofres do Estado, o colégio eleitoral, perspectivas de 
desenvolvimento, tudo, enfim continuam demonstrando 
que seremos em muito breve, se ja não o formos, o maior 
município maranhense. 

Mas ate quando seremos o que tudo dá, e proporci- 
onalmentente, o que menos recebe? — Pior que isso: 
ate quando seremos os esquecidos conformados que têm 
consciência do desprezo em que vivem mas que docilmente 
submetem-se esse despreso sem um reclamo, um protes- 
to, um grito de alerta, uma medida á altura do que somos 
e em defesa do que poderemos ser? 

"Quem cala, consente", diz o refrão popular. E nós 
somos um espelho disso. Calados, consentimos que as 
nossas riquezas beneficiem os outros municípios, sem con- 
templação e sem compensação. —Ate quando? 

Atropelou e matou 

O motorista conhecido por 
Pedro Bola, que dirigia sem 
documentos um Simca beje- 
cinza, no serviço de táxi, a- 
tropelou e matou na manhã 
do dia 30, na Avenida Getulio 
Vargas, um garoto de apro- 
ximadamente 6 anos de idade, 
apanhado quando atravessava 
a avenida. — O motorista não 
prestou o menor socorro a 
sua vitima. Ao contrario, im- 
primiu maior velocidade ao 
carro, ganhou a BR. He co- 
rreu'até próximo ao Ribeirão- 
zinho. Ali, terminada a gaso- 
lina, Pedro abondonou o veí- 
culo e embrenhou-se no ma- 

tagal. Um pastor evangélico 
desta cidade ainda tentou 
preender o fulgitivo e con- 
duziu a policia em seu carro 
até encontrar o Simca aban- 
donado. Depois, permaneceu 
no Ribeírãozinho até à tarde 
sem que entretanto o mo- 
torista aparecesse. 

COLARES, CT VICE- 

Notícias procedentes de São 
Luis dão conta de que já íoi 
escolhido o fnturo vice-go- 
vernador do Estado, recain- 
do a preferência da ARENA 
sôbre o Gal, Colares Morei- 
ra, influente líder político. 
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J. Cristo tinha um irmão... 

O que morreu na cruz era o outro 

Da coluna ' DESTA- 
QUE", de 'FOLHA DO 
NORTE' de 23.7.70 colhe- 
mos o seguinte tópico: 

Num bosque de bam- 
bu, perto da aldeia de 
Shingomura, na ilha ja- 
poneza de Hondo, há do- 
is morros com uma cruz 
no cimo. Lá estão, se- 
gundo se afirma na a - 

de ia, os sepúlcros de 
Cristo e de seu irmão. - 
Num manuscrito de dez 
metros de comprimento, 
em forma de rolo, exis- 
tentes na Prefeitura local, 

há pormenorizado relato 
sobre a permanência de 
Cristo do Japão quando 
tioha 21 anos, no tempo 

do imperador Suijin. 
Quando atingiu a idade 
de 33 anos, regressou à 
Judéia onde foi condena- 
do à morte; porém con- 
seguiu fugir e foi seu ir- 
mão quem morreu na 
cruz. Cristo regressou ao 
Japão juntamente com 
alguns de seus discípulos, 
através da Rússia, e se 
estabeleceu na aldeia de 
Shigomura, onde morreu, 
na idade de 106 anos 
Trouxe da Judéia alguns 
cabelos de seu irmão, que 
foram sepultados numa 
das colinas de Shingomu- 
ra. Todos os ano os ha- 
bitantes da aldeia reali- 
zam a 'Festa de Cristo', 
que atrai muitos turistas." 

Paraquedisías assustaram a cidade 

No último dia 26, quando pe- 
la rodovia BR. 14 chegava ao 
Distrito da Uodobrás a comi- 
tiva do Vice-Presidente Ra- 
demaker, a cidade íoi sobre- 
voada por um avião da FAB 
que conduzia elementos do 
sistema de segurança do exer 
cito, na escolta do Almirante. 
Já ao escurecer, o avião so- 
brevoou lentamente a cidade, 
com luzes acesas e uma por- 
ta aberta. Os curiosos e me- 
nos avisados, desconhecedo- 
res da chegada do Vice-Pre- 
sidente, passaram logo a a- 
companhar as evoluções do 
aparelho. De repente, dois ho- 
mens saltam de paraquedas- 
Outra volta e mais dois, logo 
seguidos de outros. A curio- 
sidade popular, então, trans- 
formou-se em susto, enquanto 
uns acreditavam que o avião 
estava em perigo e a tripula- 
ção estava saltando para sal- 
var-se, deixando o aparelho 
prestes a espatifar-se de en- 

Via Belém, Goiás 

exporta mogno 

O cais do porto Ja Be- 
lém está superlotada de 
mogno goiano, para a 
grande alegria dos expor- 
tadores. Para este mês 
já estão anunciados 4 em- 
barques dessa madeira 
para o exterior, enquanto 
em Belém são ainda es- 
peradas muitas partidas 
da preciosa madeira. 

contro ao chão, outros mais 
afoitos Já diziam que eram 
soldados que desciam em mis- 
são militar. O aeroporto, on- 
de os paraquedistas caiam, foi 
de repente cercado por imen- 
sa massa popular vindo dos 
quatro cantos da cidade 

Enquanto isso, calmamente, 
longe da curi sidade de to- 
dos, a caravana do Almirante 
desembarcava na Rodobrás. 

Prefeitura Municipal 

de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Decreto N. 07/70 

Dispõe sobre a autorização 
para encanamento d'gua nas 
ruas asfaltadas e dá outras 
providências. 

O Prefeito Municipal de Im- 
peratriz, Estado do Maranhão 
no uso de suas atribuições 
constitucionais e legais 

DECRETA-: 

Art. I5)—A Fundação Servi- 
ço Especial de Saúde Públi- 
ca — FSESP - concessioná- 
ria dos serviços de água e 
esgotos do Município de Im- 
peratriz, somente procederá 
o encanamento d'gua nos 
prédios 'localizados em ruas 
asfaltadas, após a devida au- 
torização da Prefeitura. 

Art 29)— A autorização se- 
rá concedida pela Divisão de 
Obras e Serviços Urbanos da 
Prefeitura, após o pagamen- 
to pelo interessado da inde- 

LOJAS VIANA 

- DE — 

Viana & Irmào - Com. e Ind. 

Completo Sortimento de Tecidos Finos e 

Populares, Confecções Cama e Mesa 

Prêços de Fábrica 

MATRIZ: —Rua Godofredo Viana, 556 

FILIAL: Bairro do Mercadinho 

IMPERATRIZ — MARAXHÃO 

V. tem interesse 

em saber tudo 

sobre o Volkswagen 

de 60 HP? 

= 

Procure-nos. 

Estamos interessado 

no seu interesse. 

Tão interessados que até já vamos 
lhe adiantando algumas informações. 

E a primeira é esta: o Volkswagen 
1.600,apesar de ter 4 portas, é 
mais Volkswagen do que nunca. 

Ou seja: êle também tem motor 
refrigerado a ar. 

Só que com mais potência: 
60 HP. 

E com suspensão por 

barras de torção. 
Além de uma vantagem que 

aparece nas curvas: o VW 1.600 
vem com um estabilizador 
também no eixo traseiro. 

Economia? 
Para consumir um litro de gasolina 

v. vai ter que andar 11 km com êle. 
E para trocar 2,5 litros de 

óleo, só depois de 2.500 km. 

Como todo Volkswagen cu? se 
preza, o VW 1.600 também tem 
aquela chapa de aço fechando 
tudo embaixo. 

Mas para saber tudo sobre c 
Volkswagen de 60 HP, dê-nos o 
prazer de sua visita. 

Afinal, se v. está interessado no 
Volkswagen 1.600, nós estamos 
interessados no seu interêsse. 

Comércio de Automóveis Magopar S.A. 

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

IMPERATRIZ — M A R A U Ã O 

REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

nizaçâo para a recuperação 
da rua; conforme a seguinte 
tabela: 

I)— Para os prédios situ- 
ados do lado da rêdede des- 
tribuiçâo cTgua Cr$ 50,00. 

H) Para os prédios situ- 
ados do lado oposto à rêde 
de distribuição Cr$ 10,00. 

PARÁGRAFO ÚNICO - As 
importâncias supra - mencio- 
uadas destinar-se-âo ao cus- 
teio das despesas com repo- 
sição do asfalto na pavimen- 
tação da rua. 

Art. 3o) - A Divisão de O- 
bras e Serviços Urbanos pro- 
cederá a reposição do asfal- 
to dentro do prazo máximo 
de dez (10) horas. 

Art. 4o) - Para ligação da 
agua nas ruas não pavimen- 
tadas a FSESP encarregar- 
se-á da recuperação da via 
Pública dentro do prazo má- 

ximo de dez (10) horas. 
Art. 5o) - Este Decreto en- 

trará em vigôr na data de 
sua publicação revogadas as 
disposições em contrário. 

Imperatriz, 29 de julho de 1970 

RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 

JOSÉ GOMES DE ARRUDA 
Sec. de Administração 

Dr. Carlos deLaet A. Braga 

Ginecologia e Obstetrí- 
cia- Prevenção do Cân- 

cer Giuecológico 

Hospital São Vicente de Paula 
onsultório Zona 1 Lote 03 
Horário — 17 ás 19 horas 
ITAGUATINGA - BRASÍLIA DF} 

OS FILMES DA SEMANA 

Cine MuiraquítS 

De 2 a 4 — GOLPE DE MES- 

TRE A SERVIÇO 

DE S. M. BRITÂ- 

NICA; 

5 a 6 — APANATH 

7 a 8 ~ MULHER, D 1 A- 

MANTE E RIFíFI 

Domingo: sassões infantis às 

8 e 14 horas 

À noite: 19,30 e 21,30 

Demais dias: sessões às 20,30 
horas. 

Tela panorâmica — reno- 

vador de ar — 35 mm. 
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Emissora para a Amazônia 

BRASIL: ANOS 70 

A pequena potência das 
emissoras brasileiras na 
Amazônia faz com que a 
grande maioria dos ou- 
vintes de rádio na região 
sintonize bastante as es- 
tações estrangeiras, to- 
das com programas [des- 
tinados aos paises de lin- 
gua portuguesa ou espa- 
nhola. 

O assunto tem preocu- 
pado o Governo que ago- 
ra cogita da instalação 
de uma emissora de gran- 
de potência para cober- 
tura de toda a área ama- 
zonida. Como primeira 
medida pensa-se na trans- 
ferência para Brasília da 
Rádio Mauá do Rio de 
Janeiro (do Ministério do 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTaDO do maranhão 

Chamada dos interessados à receber certifica- 
dos de reservista que se encontra nesta Junta 

de Alistamento Militar de Imperatriz 

Kelaçôes dos Certificados 
recebidos em 30 de Janeiro dle 1070 

Pedro Leal Santos CL. 1942 CID. N. 273392 
João José Batista CL. 1948 « n. 273389 

Relações dos Certifeados 
recebidos em 20 de fevereiro de 1370 

Gaspar Gonçalvess de Oliveira CL. 1948 « n. 273878 

Relações dos Cerüfit^ados 
recebidos em 7 de abril de 1370 

Francisco Alberto Gomes da S.lva CL. 1947 « n. 275047 
Antonio Castro da Silva CL. 1947 « n. 275048 
Raimundo Alexandre Souza Filho CL. 1948 « n. 275046 

Relações dos Certificados 
recebidos em 8 de maio «te 1373 

João ferreira Matos CL. 1945 « n. 275316 
Abel Pereira Dutra CL. 1928 « n. 275366 
Sebastião Cardoso Sousa CL. 1926 « n. 275368 
Máximo Paulo Santiago CL. 1928 « n. 275396 
João Ferreir de Matos CL. 1945 « n. 275316 
Manoel Araújo dos Santos CL. 1950 « n. 274349 
Manoel Rodrigues da Silva CL. 1944 « D. 275070 

Estas Relações abaixo é de 
1 erlifíeados qne se eacoutra deste 66 n. a JSM 

Jaime Milhomem da Silva CL. 1936 « n. 502705 
Deusdete Moraes dos Santos CL 1948 « n. 503142 
Jacintho Silplicio Mariano CL. 1939 « n. 504355 
Manoel Liberato da Silva CL. 1938 « n. 502864 
José da Costa Rodrigues CL. 1932 « n. 504287 
Otávio Oiveira Batista CL. 1948 « n. 505522 
José Rodrigues Paz CL 1931 « n. 543192 
Antonio Francisco Sabino CL. 1934 « n. 543240 

Relações abaixo é de 
Certificados que deste 63 qne se aclia na ,ISM 

Inácio Bezerra de Oliveira CL. 1950 « n. 528927 
José Pereira Milhomem CL 1945 « n. 506699 
Manoel Gonçalves CL, 1947 « n. 528944 
Raimundo Ferreira Sobrinho CL. 1943 « n. 507597 
Alderico Ferreira Mota CL. 1940 « n. 507588 
Adroaldo Rodrigues de Sousa CL. 1950 « n. 503704 
Francisco Koarigues da Luz CL. 1941 « n. 271180 
Francisco Rodrigues da Silva CL. 1948 « n. 528733 
Evangelista Chavíto de Moraes CL. 1938 « n. 507465 
Salvador Pereira Paixão CL. 1934 « n. 528856 
Kaimundo Gonçalves da Silva CL. 1948 « n. 597595 
Luiz T eixeira Sobral CL. 1949 « n. 528932 
Aldenir Moreira Lima CL. 1946 « n. 506698 
Ângelo Ferreira da Silva CL. 1944 « n. 507475 
Francisco Gomes da Silva CL. 1930 « n. 507466 
Domingos Santos Nunes CL. 1950 « n. 528977 
Antonio Pereira Rodrigues CL. 1939 « n. 271181 

Atenciosamente 

ANTONIO ARAtJO SILVA 
Secretário da J. S. M. de Imp. Ma. 

RENATO CORTFZ MOREIRA 
Prefeito Municipal de Imp. Ma. 

Trabalho). Dali, pela sua 

grande potência, a Mauá 

atingiria o fim desejado, 

objeto até do plano de in- 

tegração nacional. 
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Poeta 

prega a 

cultura Latina 

No dia 24 último, esteve em 
Imperatriz, rumo a Terezina, 
o poeta chileno Alberto Ser- 
ra Guzman, que percorre a 
America Latina com o objeti- 
vo "de entralaçamento da 
Cultura no Continente. - La- 
mentou o visitante que tenha 
chegado em periouo de féri- 
as escolares, já que é seu 
prazer por onde passa o diá- 
logo com os estudantes, so- 
bre os mais variados temas, 
para assim reconhecer o ní- 
vel cultural das cidades vi- 
sitadas. 

O compatriota de Gabriela 
Mist al e de Pablo Neruda 
manteve em Imperatriz con- 
tátos com personalidades dos 

nossos meios sociais e cul- 
turais, rumando a seguir pa- 
ra o Nordeste 

Visitando a redação de "O 
Progresso" disse o vate an- 
dino que: "a verdade é que 
a juventude vive momentos 
de total de total desorienta- 
ção; não se conhece a si 
mesma e nem sabe qual o 
melhor caminho rumo a um 

futuro próspero. Os jovens 
esquecem as responsabiliola- 
des que têm para com êles 
mesmos e não aceitam a cul- 
tura como a verdadeira ba- 
se de todo o progresso. Em 
uma palavra: têm responsá- 
bilidade mas sem o conheci- 
mento do que isso significa." 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Credenciado pelo IN^S e Fundo Rural 
CIRURGIA — PARTOS — CLINICA GERAL - RAIOS X 

Laboratório de Análises Clínicas — .Sangue — Oxigênio 

Dr. Raimundo Noleto Filho —Dra. Ruth Ferreira ü quino Noleto —Dr. Celso Carlos Simões 

Avenida Getulio Varcas, 1511 — Imperatriz—Maranhão 

Das perguntas que hora nos 
formulamos, há uma que, pa- 
ra muitos é encarada com 
receio: Qual o destino do 
Brasil, na próxima década? 
Terminamos uma década das 
mais turbulentas na história 
nacional. Em dez anos, o Bra- 
sil passou por mudanças so- 
ciais, políticas e econômicas, 
como nunca em sua história, 
foi uma época fundamental- 
mente insegura, demos prati- 
camente. um salto no escuro. 

E agora, quando mais se 
refletem as conseqüências 
dessas mutações, pergunta- 
mo-nos. Resistiremos a essa 
arrancada? Para a década 
que hora entramos, não terá 
sido catustrófico êsse salto? 

Uma série de fatos desme- 
tem categoricamente essas 
dúvidas. Um acontecimento 
marcante da década passada 
e que foi de vital importân- 
cia para a vida nacional, foi 
a revolução de 64, e que ga- 
rantiu aos restantes anos da 
década uma relativa estabili- 
dade e segurança política e 
administrativa, permitindo 
que os anos 70, iniciem-se 
sob a proteção de uma con- 
juntura jà praticamente nor- 
malizada em todos os setores. 

Essa continuidade, elevou 
de 1 para 7% 0 índice de 
crescimento econômico hou- 
ve a redução da taxa infla- 
cionaria de 100 para 20%, 
aumentou em 30% o nível de 
e » prego industrial, ampliou 
a rêde rodoviária, aumentou 
a tonelagem da industria de 
construção naval, a produção 
petrolífera, assim como a in- 
dustria automobilística; im- 
plantou uma rêde nacional 
oe telecomunicações, e as 
matrículas, tanto no ensino 
médio como no superior, ti- 
veram um aumento de 100%. 
Politicamente, o ambiente é 
de calmaria, talvez não au- 
tentico, mas aparentemente 
indiscutível, o radicalismo 
perdeu seu ímpeto, e o pró- 
prio terrorismo decresceu, 
talvez a espera de um clim^. 
mais propício. 

Encontramos na nova déca- 

da, com uma situação interna, 
na sua quase totalidade equi- 
librada, e com tendências ca- 
da vez maiores de cresci- 
mento, porém, se para a se- 
gunda metade da década de 
60 tivemos de dar um salto, 
para a década de 70 teremos 
de duplicar êsse esforço, aliai 
de garantir o crescente au- 
mento que iniciamos. Temos 
agora, uma nação que não è 
mais modesta em matéria de 
ambições, temos um país de 
8 milhões e 500 mil quilôme- 
tros quadrados, com uma 
população de cêrca de 90 
milhões de habitantes, que 
deverá atingir 120 milhões ao 
fim da década, precisaremos 
duplicar nossos 40 mil médi- 
cos, instalar mais 10 mil lei- 
tos de hospital, construir ma- 
is 10 milhões de casas. Con- 
tinua a haver o êxodo da 
população de áreas rurais pa- 
ra áreas urbanas, congestio- 
nando mais ainda as grandes 
cidades, já afligidas por 
tantos males, no complexo 
processo de urbanização. 

Existem porém, as esperan- 
ças, a confiança. A década de 
50, foi a do petróleo, a de 60, 
a do automóvel, a de 7o se- 
rá da tecnologia, porquanto 
só através de processos tec- 
nológicos é que teremos so- 
luções para nossos maiores 
problemas; existe a esperan- 
ça nos p ó úmos governos, 
que se manterem o mesmo 
sistema aumínistrativo atual, 
contribuirão para manter a 
estrutura sócio - econômica 
qua necessitairenu s, nos anos 
70. Teremos a aplicação do 
conhecimento de milhares de 
jovens, que hoje estão con- 
cluindo universidades, e que 
unidos com Ia força, laborio- 
sa do trabalhador brasileiro, 
continuarão â afirmar e pro- 
varão às gerações futuras, 
que as soluções de nossos 
problemas, estão aqui mesmo, 
devem partir de nós brasilei- 
ros, e que só com o nosso 
esforço, teremos o Brasil in- 
tegrado no futuro, e não so- 
mente o Brasil país do futuro. 

BOSCÒLLI BRACCÀRÍ 

COVAPdo Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ - MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

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

Edital de Citação 

O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da 
28 Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, 
na forma da lei, 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital vi- 
rem que, por êste umio, cita, com o prazo de 30 (trinta) 
dias, para comparecer a êste Juizo, a ALVA.RO SILVESTRE 
DOS SANTOS, brasileiro solteiro, agricultor, atualmente em 
lugar ignorado, para defesa de seus direitos na ação de 
chamado a autoria, que lhes move José Avelino de Carva- 
lho. O presente edital será afixado no lugar de costume e 
publicado no Órgão Oficial do Estado, bem assim, em "O 
PROGRESSO" semanário desta cidade, e seu prazo, que 
correrá da primeira publicação considerar-se-á transcorrido 
assim que decorram os 30 dias fixados e assim perfei- 
ta citação. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos 
vinte e um de julho de mil nevecentos e setenta. Eu, Rai- 
mundo Bandeira Barros, Escrivão que datilografei e subs- 
crevi. 

Dr. José Delfino Sipaúba 
Juiz de Direito da 2^ Vara 
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AVENTURA - Ou de como ficar mais 

famosa que a Seleção Brasileira 

KALAM HELEUTEROS 

Era um cara comum. Não tinha nada que chamasse a 
atenção. Fazia parte apenas, da grande massa humana que 
no anonimato do dia a dia, dorme acorda, trabalha e dorme 
de nôvo, no círculo vicioso que mantém êsse ritmo eterno 
de vida monótona. 

Bem, era um cara comum. Mas êle não se achava 
assim. No caminho do trabalho, analizava os seus galhos e 
pensava que tinha se metido numa fria. 

Onde, diabo estava com sna cabeça pra se meter com 
aquela dona. Tinham se conhecido, acidentalmente-desses 
acidentes que a gente gosta de provocar na praia. Conversa 
mole, encontro marcado. 

Êle nem pensava ir ao encontro. Estava só embroman- 
do a moleca pra ter bôa companhia na praia. Mas à noite, 
êle saiu. Foi ao cinema e. como já estava fóra de casa. re- 
solveu ir ver se a dona tinha ido mesmo esperar.O lugar não 
era bem recomendável para um primeiro encontro. Mas, o 
que êle não podia fazer era se encontrar na praça. 

Ela estava. E estava pra valer. Se na praia parecia 
uma uva, ali, fora do alcance de olhos abelhudos, era um 
cacho. 

Depois do primeiro, vieram outros, e outros. Aí êle já 
tinha de usardetôdaa sua capacidade inventiva pra imbro- 
mar a mulher com uma desculpa em casa. Primeiro foi fácil, 
mais agora ela já andava de orelha em pé. 

Isso era o que êle pensava. O que êle não sabia é 
que ela, bôa detetive como só as mulheres sabem ser, já 
andava pesquisando e até já conhecia a cara da rival. Só 
estava esperando uma oportunidade para iniciar o festival. 

Sle já presentia o perigo e, no caminho do trabalho 
pensava na solução. 

-Neguinho, larga aquêle bofe da tua mulher e vamos 
aproveitar nossa vida. Eu já estou cheia dêsse negócio es- 
condido. 

-Se está cheia, vamos acabar. 
-Não é isso, nem fala numa coisa d ;sta, o que não topo 

e ter que estar todo tempo assim em segrêdo, fugindo, 
escondendo. 

-Não é tão fácil assim como você pensa. Eu não posso 
largar a mulher assim, sem mais aquela, tenho responsábi- 
lidade. E as crianças? 

-Bom deixa prá lá, depois a gente pensa nisso. Ainda 
está muito cêdo, e vamos aproveitar. 

Decididamente, estava numa fria. Agora ela já começa- 
ra até com aquela idéia de posse. Onde já se viu largar a 
mulher. 

A maré não estava boa de peixe pra ele. E já estava 
prevendo barulho. Tinha que se precaver. 

Bom, o que ele não sabia é que o barulho ia aconte- 
cer tão cedo assim. 

Logo depois que eis saiu para o trabalho, a mulher 
saiu para as compras. No comércio encontra a outra. Ela 
não pensava em fazer o barulho tão cedo, estava amadure- 
cendo a idéia. Queria, fazer uma onda memorável. Mas não 
se conteve. Ao passar pela outra, foi aquela que lhe subiu 
a cabeça e quando deu por si já tinha dito. 

— Cachorra, sem-vergonha. 
A outra fez ouvido de mercador e foi passando. Ela 

então, ante o descaso prop sital ficou uma féra. 
É tu mesmo, sua fogoíó descarada. Tanto homem ai e 

essa gata vai se meter a conquistar o marido dos outros. 

Ah é? Pois fique sebendo que gosto dêle, ouviu sua 
megera. E achas que podes competir comigo? Um bucho 
dêsse jeito, Êle ainda não te largou porque tem pena de 
ti. E quer saber de uma coisa? a boa sou eu, ouviu? Sou 
cachorra, sem vergonha, sou gata, mas sou boa e é disso 
que êle gosta. E tem mais, eu só ainda não te tomei êle, 
porque êle não tem dinheiro ouviu? Eu gosto dêle, mas êle 
não vai poder me sustentar, porque se êle me sustentasse 
eu não ia usar êsses vestidos horríveis que parece saco de 
estopa e nem ia andar parecendo uma bruxa como tu. 

Aí o tempo fechou. Foi um rôlo, as duas se engalfi- 
nharam eo pau comeu firme. Era tapa, bofetâo, unha- 
da, roupa rasgada, puxão de cabêlo... 

Como sempre acontece nessas ocasiões, vindo não se 
sabe de onde, o povo enche a rua, E faz um ringue natural 
E vai chegando mais. O pau está comendo direto. Fecha 
o transito, carros apitando, uma gritaria infernal. Foi uma 
confusão franciscana. 

Nessa altura, a polícia chega. O populacho assim co- 
mo apareceu some. E vão todas em cano. 

—O cara comum que esperava confusão—mas não tan- 
ta-e pensava estar numa fria, está é na maior gelada de 
sua vida. No meio do mês, está mais liso que couro de can- 
dirú. E ainda tem que pagar duas fianças. Isso, sem contar 
com a fama que adquiriu, pois agora é mais conhecido na 
cidade que a seleção brasileira. Só que dessa fama, êle não 
se vangloria. 

Dcój-iic Social 

AN1VERNÀRIO 
Â bonita Nacy Guimarães come- 

morou ontem a passagem do seu 
I69 ^aniversário natalício, quando 
também foi pedida em casamento 
pelo acadêmico de engenharia Fran- 
cisco de Assis Sarmento. D. Djelma 
e Rômulo ofereceram ao jovem par 
um jantar, na Churrascaria Gaúcho, 
com a participação de familiares e 
amigos dos noivos. 

VIAJANTES 

Estará seguindo com destino a São 
Paulo, amanhã, pelo Avro da VAR1G, 
a Dra. Francisca Vieira, que em no- 
ssa cidade esteve colhendo dados pa- 
ra o Museu Nacional. 

—o— 
Na semana passada, retornou de 

São Luis, nosso presado amigo 
Arruda, Secretário de Administração 
do Governo Municipal. Na Capital 
do Estado, tratou de problemas de 
relevante interesse para nossa co- 
munidade. 

— o — 
Na sexta-feira passada, os funcio- 

nários do Banco do Brasil, estiveram 
reunidos a fim de prestarem uma ho- 
menagem ao Sr. Israel Silva, ex-sub- 
gerente da agência, que teve como 
ocal o Restaurante Karajá, onde foi 

servido um grande coquetel. O Israel 
e família, seguirão na próxima se- 
mana, com destino a Caxias, no Ma- 
ranhão, para ressumir suas funções. 
"O Progresso", deseja muitas falici- 
dade ao amig) que era nos deixa. 

— o — 
Nossa cidade está de parabéns. O 

comerciante Leó Paulinho, instalou 
nova maquinária (3õ milímetro) no 
Cine Muiraquitã, de sua propriedade, 
proporcionando à sociedade local, 
melhor imagem a som, Segundo o 
Leó, irá começar imediatamente a 
construção do Clne Caiçara, que te- 
rá todos os requisitos modernos, 
tanto em conforto, como em projeção. 

o — 
Retornou de Goiania, Sra. Eulina 

Marinho, esposa do do nosso amigo 
Rosseny Marinho. 

—o— 
A agência BB, local, tem nôvo 

subgerente Sr. José Pereira. 
— o— 

Foi visto na cidade vinsinha de 
João Lisboa, o amigo Serra. Segundo 
se comenta irá noivar no próximo 
mêz de Dezembro, com uma senho- 
rita daquela cidade. 

• o 
Comenta-se na cidade, que nossa 

comarca irá lançar um candidato a 
Câmara Estadual, fala-se nos nomes 
de Dr. Carlos, Dorian e Agostinho 
Nuleto.Vamos aguardar a palavra fi- 
nal dos partidos. 

—o— 
O^mês de Setembro vem aí: AJU- 

DE O CENSO, COLABORANDO 
COM O IBGE. 

—o — 
De volta ao colégiio, segue hoje 

para Porto Nacional Sandra Maria 
Macedo, que passou férias em com- 
panhia de seus pais Jurivê-Leonor. 

Combate ao 

analfabetismo 

Município instala o 
"Mobral" 

Sob os auspícios da Secre- 
taria de Educação do Estado 
e da Prefeitura Municipal de 
Imperatriz, com a colabora- 
ção do plano Rondon VI, ins- 
talou-se no ultimo dia 30 
nesta cidade a MOVIMENTO 
BRASILEIRO DE ERRADICA- 
ÇÃO DO ANALFABET1SMO- 
Mobral,-de inspiração do MCE 
e destinado especialmente a 
um plano intensivo de alfa- 
betização, preferencialmente 
na faixa entre 35 e 40 anos 
de idade. 

Nessa primeira reunião foi 
eleita a comissão diretiva 
municipal do Mobral, a qual 
ficou assim constituída: 
Presidente: Dr. José Ribamar 
Fiquene; secretário executi- 
vo: Itapoan Martins Lima; co- 
ordenador geral: Rotary Clube 
de Imperatriz; relações pú- 
blicas: Leôncio Pires Dourado 
conselho consultivo: Loja 
Maçônica de imperatriz; che- 
fe de propaganda e motiva- 
ção: José Matos Vieira; che- 
fe de fiscalização: Dr. José 

A PEDIDO 

Associação Comercial e Rotary rece- 

bidos pelo V.-Presidente Rademaker 

Representando a Associação Co- 
mercial e Rotary Iliioa, oí Srs. 
Dorgival Pinheiro de Souza, Ubira- 
jara Parreira da Silva e Dorian 
i iker Teles de Menezes, foram re- 
cebidos pelo bxmo Sr. ^ice-Presi- 
dente da República, Almirante Au- 
gusto Hamann Rademaker Grune- 
oeald e sua ilustre comitiva à noite 
do dia 23 do mês transato, no 
2o Distrito da Hodobrás, nesta 
cidade, 

No encontro que durou cêrca de 
50 minutos o Vice-Presidente da 
Repúbl ca foi saudado em nome da 
cidade de ^imperatriz e lhe foi en- 
tregue, como homenagem, uma flà- 
mula do Kotary Glub desta cidade. 
O Vice-Prefeito, Sr. Dorgival Pi- 
nheiro, expôs ao Mmiran.e Rade- 
maker, com abundância de deta- 
lhes a situação deste município e 
raivindicou vários benefícios, dentre 
êíes: energia elétrica, asfalto esgo- 
to. faculdade de filosofia, etc. To- 
davia. como o Vice-Presidente es- 
tava em viagem de reconhecimen- 
to ao longo da Belém-Brasília, com- 
prometeu-se a responder a todos 
os pedidos que lhe fossem eude- 
reçados para seu gabnete em Bra- 
sí ia e frizou: tudo que receber de 
imperatriz merecerá uma '.solução 
positiva ou negativa. 

O Sr. Dorgíva aproveitou .o en- 
sejo e fêz um convite ao A^iran- 

te para que visitasse imperatriz 
com a finalidade de sentir o es- 
forço imenso que faz o heroico po- 
vo deste rincão Tocantino em es- 
treita colaboração com a gloriosa 
revolução de 31 de .Março, em fa- 
vor do soerguimento desta região. 
O Almirante aceitou e agradeceu 
o honroso convite, ficando a data 
para ser determinada nosteriormen- 
te. Disse ainda o Almirante que a 
exibição dos 8 paraquedistas era 
um oferecimento seu ao Vhe-Pre- 
feito, como representante da cida- 
de e a todo o povo em geral. Ade- 
mais cora a cordialidade que lhe é 
uma constante, demonstrou sua ale- 
gria em encontrar homens interes- 
sados pela coletivdade e realçou 
o imenso trabalho que as Associa- 
ções Comerciais e o Rotary Clube 
tem promovido em todo o Territó- 
rio Nncional, Sabendo da presença 
de um bancário, referiu-se com pa- 
lavas elogiosas ao Banco do Brasil, 

Estavam presentes na audiência 
o Presidente da Rodobrás Dr, Jair 
Lages, conterrâneo do S". Parreira 
o que trouxe uma maior aproxi- 
mação ao acontecimento.. 

Em todos os momentos ficou real- 
çada a simpatia do / Irairante Ra- 
demaker e de sua ilustre comitiva 
e do esforço que vêem empreen- 
dendo pela evolução de todo o nor- 
te Brasileiro. 

A falta de fiscal do 

INPS PREJUDICA CONTRIBUINTES 

Praticamente t ô d a s as 
operações comerciais que 
dependem da juntada de cer- 
tidões negativas de débitos 
para com o INPS encontram- 
se paralizadas em Imperatriz 
à falta de um fiscal do Insti- 
tuto que informe a situação 
dos requerentes, ali. 

Transações ib a u c á r i a s, 
transmissões de imóveis, en- 
fim tudo que depende dessas 
certidões está aguardando a 
chegada de um fiscal em Im- 
peratriz. Já houve caso de 
contribuintes deslocarem-se 
para Carolina à procura dês- 
se documento, perdendo o 

tempo e a viagem ante a in- 
formação de somente a fisca- 
lização local pode opinar 
sôbre os requerimentos da 
prova negativa de débito 
previdenciario. Urge, portan- 
to, providencias por parte do 
sr. Superintendente do INPS 
no Maranhão no sentido de 
imediata instalação da agên- 
cia dessa autarquia nesta ci- 
dade ou pelo menos a per- 
manência de um fiscal que 
atenda às necessidades dos 
contribuintes. 

A Prefeitura municipal ea 
Associação Comercial ja re- 
clamaram a São Luis. 

Emplacameto 

de veículos 

Encontra-se na cidade 
os srs. João da Cruz Cos- 
a Leite e Jos^ Raimundo 

Mineiro, funcionários do 
Departamento Estadual 
de Trânsito para aqui des- 
tacados com a finalidade 
de proceder ao emplaca- 
mento de todos os veí- 
culo locais ainda em situ- 
ação irregular. — Fontes 
do Departamento Munici- 
pal de Trânsito afirmara 
que os faltosos serão pu- 
nidos. 

Maria Rodrigues; chefe da 
sub-comissão de avaliação; 
frei Epifânio de Badia; sub- 
comissão de áreas operacio- 
cais: Hildenê Milhomem; che- 
fe de assuntos financeiros: 
Tte. Alberto Vieira Jorge; 
chefe de preparação de Mo- 
nitores: Jurivê de Macedo; 
chefe da comissão de trans- 
porte: Severino Silva. 

Constuida a comissão o 
presidente convocou para o 
dia 1 de agosto [ontem] a 
primeira raunião do Movi- 
mento, da qual daremos no- 
tícias na próxima semana. 

Tudo está a indicar que o 
Mobral lutará em todos os 
recantos do município para 
que dentro em breve a popu- 
lação local alcance o maior 
índice possível de aliabeti- 
zação. 

Diretor dos Cor- 

reios pede instala- 

ção de agência 

Estamos informados que o 
Diretor Regional dos Correios 
c Telégrafos no Maranhão a- 
caba de solicitar à Prefeitu- 
ra Municipal a instalação da 
agência local da Eraprêsa 
Brasileira dos Correios em 
prédio que ofereça melhores 
condições que a sala onde a 
mesma funciona em condi- 
ções precaríssimas. 

Talvez, à falta de melho- 
res elementos, desconheça 
que nesta cidade, abandona- 
do, entregue ao mato e ao 
lixo, um prédio dos Correu s, 
em adiantado estado de cons- 
trução, está paralizado há 
mais de cinco anos, enquan- 
to a Empêsa mendiga uma 
sala para seu funcionamento. 

Considerando-se que a a- 
gência de Imperatriz é o 
ponto de convergência da 
correspondência para mais 
de 10 cidades goianas e ma- 
ranhenses, achamos que só 
por isso já a nossa cidade 
merecia melhor ; tratamento 
da direção geral dos Correios 
e Telégrafos, o que em úl- 
tima análise viria em bene- 
fício de uma vasta região 
onde o recebimento e envio 
de correspondência ainda se 
faz peia via mais precária, 
tanto assim que a muitos pre- 
feitos interioranos na região 
está cabendo o encargo de 
procurar em Imperatriz as 
cartas e telegramas destina- 
dos às comunas. 


