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fico pois seria difícil a obtenção dos votos cie
dois verços da Casa p^ra concretizar a medida.
De outro lado, a chegada de São Luís do médico e político Antônio Régis, apontado como
provável substituto de* Xavier vem conlribuinüo
para aumentar o clima de expectativa reinante.
De qualquer forma, os boatos persistem. E
segundo êlrs "Xavier não emplaca 74 na Prefeitura".
O certo é que saindo ou não o prefeito, a
onda de comentários Tem servido à cidade como
derivativo. Muita g^ente está esquecida das
agruras da vida e dos próprios problemas para
voltar-se unicamente para a grande novela "A
corda-bamba do prefeito".
Na próxima semana, mais ura capítulo.

um adversário político. Estranhamente, o arenista apostava que o dia 23 seria o dia "D" de
Xavier enquanto o oposicionista apostava na
permanência deste. Tudo indica que êste último apostador já bebeu a cerveja, pois ate agora,
decorridas mais de 24 horas do prazo marcado
não se tem notícias do afastamento do Chefe cia
o umcipalidade.
Ouvindo opiniões contraditórias O i í v ■
GRESSO abordou o vereador Freitas Filho (M.
D. B.), um oposicionista radical na Câmara de
Vereadores, que todavia põe dúvidas no afastamento, Segundo o edil emedebista, o sr. Xavier não pode ser chamado a prestar contas antes do fim de dezembro, legalmente; e que o afastamento do prefeito pela Câmara não é tão paci-

Io tema das rodadas encontradas nos bares,
restaurantes e praças da cidade é a posição política do sr. José Xavier, objeto central dos mais
variados comentários e das trocas de opinião.
Os constantes boatos de que Sa. Sa. estaria às
portas de uma substituição geram o clima de
expectativa que aos poucos toma conta da cidade. E enquanto uns duvidam do afastamento do prefeito outros garantem-no como certo.
Ainda dia 23 a onda de comentários aumentou sensivelmente, quando se sabia que naquela
data o Tribunal de Contas estaria reunido. E
na reunião — diziam — seria selada a sorte do
sr. Xavier. A reportagem registrou inclusive a
ocorrência de uma aposta de duas dúzias óc
cerveja entre um correligionário do prefeito e
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EDITORIAL

Atinai é muito cômodo julgar os outros.
Priucipaiiueute julgar àqueles que ocupam cargos públicos eieuvos. Porém, acusar o Chefe do
jCiXecutivo de imperatriz está tornando-se a coqueluche desta comunidade e, parece-nos, que
esta febre já contaminou também nossos líderes
na esfera estadual. Infelizmente, pois a culpa
pelas imagens negativas cabe a uós todos, que
não estamos preparados para administrar este
colosso que se forma às margens do Tocantins.
Todos, sem exceção, escolheram o atual prefeito
imbuídos dos mais altos desígnios de boa fé e
confiança de que esta cidade melhoraria. Inclusive Sua Excelência, o Governador, que deu a
ii.iaâs umpia assistência política até o uia 12 de
novembro de 1972. Nunca Imperatriz viu tantos
dedicados políticos da Capitai, formando o staff
de um candidato a prefeito do interior... E a
febre tomou conta de todos, menos do sr. Xavier, que desde 31 de janeiro tenta curar-se sozinho. Por culpa sua, dizem seus acusadores,
que afirmam ter o mesmo recusado a equipe de
técnicos, economistas, planejadores e outros ofe: recidos pelo Estado. Nossa posição tem sido
[ duramente criticada, a ponto de políticos locais
: sempre confundirem nossa atuação informativa,
* como mero paliativo emedebista. Nada mais
: inexato. Nós compreendemos que, nas deficiências de um grande Estado em formação, na escassez populacional e na corrida violenta e dei sorganizada que enfrentamos para ocupar os espaços vazios, estão as respostas para o desgaste
e desprestígio de nosso Edil. Administrar Impe•: ratriz é tarefa que requer a colaboração de toS dos. Mas como, se em 10 meses o sr. Xavier
não teve sequer um secretariado estável, pors que não dizer mesmo, coeso ? Como consertar
| nossa cidade e melhorar sua imagem, se os pla| nos dele não afinam com os interêsses do Estaí do e de seus dirigentes ? Como apontar tantos
£ dedos e tantos pecados de um prefeito, se sabe1 mos das dificuldades de governar sozinho?
* Quantas renúncias, quantas acusações de parle à
fl parte, temos assistido inutilmente, sem que so| bre nada proveitoso para nossa cidade. De cabeça fria nós acharíamos respostas para tantas
f- dúvidas. Não sôbre cassações, demissões, substituições ou intervenções, porque tudo isso esta
| acima de nossos conhecimentos. Porém sôbrc
p trabalho, deficiências, chuvas, poeira ou lama,
p hospitais e escolas públicas, transportes e comua nicações, nós entendemos, porque estamos senti tindo na carne. Entendemos também que nao
P será fácil a ninguém pegar este pedaço da AmaÍ zônia e transformá-lo mim jardim. Mas enten:: demos muito mais, que a Cl LPA CABE A
§ TODOS.

Cia

em

48

horas

Nos Estados Unidos foi lançado no mercado
farmacêutico um produto que cura a blenorragia era 48 horas, o que vem revolucionar completamente êsse tipo de tratamento à base de
penicilina.
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Segundo informações prestadas à reportagem será inaugurado nesta cidade, dia 28, às 11
horas, pelo Secretário de Planejamento do Estado, José Reinaldo Tavares, o Escritório Regional
de Planejamento, s u b o r dinado administrativamente pela SEPLAM, cuja finalidade principal
será promover a execução dos programas de
projetos identificados em estudos já realizados
pelo Estado quando ocasionou a formação do
documento denominado "Termo de Referencia
para o desenvolvimento da Micro Região de Imperatriz.
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O Escritório será integrado pelo Conselho
Lenyolvámento Regional o qual será presidido pelo Secretário do Planejamento e composto pelos prefeitos da Região.
O coordenador será o dr. José de Oliveira
Filho, ora à disposição da Secretaria de Planejamento do Estado.
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Informa-se que já voltou à Câmara a proposta orçamentária da Prefeitura para o exercício de 1974, com as emendas apontadas como necessárias naquela Casa.
;
Como se sabe, a proposta encontrou na primeira remessa resistência quase total dos veiüúuores e poi pouco nao loi rejeitada, simplesmente. Ocorre agora é que com a ausência de
vereadores do Plenário dificilmente o orçamento terá oportunidade de ser votado até o fim
deste mês. E a não aprovação nesse espaço
de tempo implicaria na prorrogação do orçamento de 73, com as desvantagens ou vantagens disso decorrentes.
Também continua à espera de apreciação
aos vereadores, o Código Tributário Municipal
que incoerentemente já vem amparando cobranças de impostos antes de votado.

SECRETARIA DE SEGURANÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO
CARTEIRA DE IDENTIDADE — EXPEDIÇÃO
A Secretaria de Segurança do Estado do Maranhão, com a cooperação da Prefeitura Municipal, das Classes Empresariais, dos Clubes de Serviço, dos Sindicatos de imperatriz e do Banco do
iLisiaao do Maranhão, fará funcionar uma equipe
de identificação, do dia 30 de novembro a 15 de
dezembro de 1973, a fim de identificar toda a população deste Munich /io.
Local: Sindicato dos Arrumadores de Imperatriz, sita à av. Getulio Vargas, n. 756.
Documentos necessários:
— Certidão de Casamento ou Nascmncritó ou
Titulo de Eleitor
jg
— 3 (três) fotos 5x7 de frente, datado, recente e sem retoques.
"COOPERE NO DESENVOLVIMENTO DE
IMPERATRIZ"

LOJA UNIÃO E FRATERNIDADE
DE IMPERATRIZ
(Sob os auspícios da Grande Loja do Estado do
Maranhão)

Nota - esclarecinto
Estamos informados que elementos filiados
à Maçonaria, atualmente em situação irregular,
tanto de uma Potência como da outra, estão tentando fundar: úma terceira Loja em Imperatriz
invocando a orientação de um Grão-Iviestre destituído de suas funções. Êsses elementos já renesta cidade de pessoas menos informadas vultosas irnuortância em dinheiro com a
promessa de iniciação dos mesmos na Maçonaria.
í
Por esclarecimento,.esta Loja avisa ao público que se acauiele contra êsses elementos inescrupulosos, evitando assim ós prejuízos de ordem moral e financeira.
Os elementos realmente interessados em
pertencer à Maçonaria devem procurar esclarecimentos junto às Lojas: "União e Fraternidade
de Imperatrzi n9 10", obediência da Grande Loja do Estado do Maranhão, ou a "Loja Firmeza
e Humanidade" — obediência ao Grande Oriente
do Brasil.
!
Imperatriz, 24/novembro/1973.
LEÔNCIO PIRES DOURADO
19 Grande Vigilante do Soberano Conselho da
Grande Loja do Maranhão
JOSÉ WELLINGTON DE ANDRADE E SILVA
Venerável
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No próximo ano, a Polícia
Militar do Estado terá em seus
quadros 3.636 elementos entre oficiais e praças, incluídos
os componentes do corpo de
bombeiros. Projeto de lei nesse sentido está em vias de aprovação pela Assembléia Legislativa que o recebeu do governador Pedro Neiva.
Está prevista ainda para a
PME a seguinte organização:
Comando Geral e órgãos de
Comando, Casa Militar e Assessoria Militar dos diversos

SERAlREOREAKIZAOA

órgãos. Três Batalhões de Polícia, um Batalhão de Trânsito, uma Companhia Independente de Polícia e um Corpo de
Bombeiios. Os detalhes da organização será feito mediante
decreto a ser baixado pelo governador, por proposta do Cornando Geral através da Secretaria de Segurança.
O Comando Geral da PME
será exercido por um Oficial
Superior Combatente do Serviço Ativo do Exército, oü em
caráter excepcional, ouvido o

Ministro do Exército por um
Oficial da Ativa da própria
Corporação. O Chefe do Estado Maior da Polícia sei a comissionado como Coronel, sendo a indicação do Comandante Geral e nomeação do Governador. Não haverá vaga no
posto de Tenente-Coronel.
A reestruturação contará
ainda com diversos outros detalhes estampados na edição
de 21 deste de "Jornal Pequeno", de São Luís.
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AVISO AOS MOTORISTAS
de. Enquanto isso, 1 zendo contraste, em alA CIRETRAN vai sinalizar Imperatriz tona.
guns casos a luz fica ligada o dia inteiro. Olha
Agora, porém, quem quiser lazer uma "contraCEMAR, é tempo de energizar !
mãozintia" depois das 23 horas, pode fazer, não
OBSERVAÇÃO
Umi proulema. Se for motorista de táxi, põe a
.lim tempo, queremos observar que a mamulta na conta do patrao e, se for carro partitéria EDUCAÇÃO E DIAS DIFÍCEIS, da edição
cular a multa vai por conta da "boneca" que vai
anterior, nesta coluna, por motivo de força
ao lado. Também, se bater noutro carro, antes
rnaior (espaço e outras coisas), não saiu em sua
que isso aconteça faça seguro total pra ueixar
plenitude conforme o original. Ademais, é de
viuva rica. OK?
se esclarecer que, nem de longe tivemos o intuiA FILOSOFIA DAS RUAS
to da tendenciosidade. Hão de convir.
Meteram na cabeça de quem quer que seja
OS 15 ANOS DE ELIZABETH
que uma rua pra ser rua deve ser bem "boleaRecebemos do dr. Sipaúba e esposa D. Seda", de formato côncávo, em relação às suas labastiana. atencioso convite em regosijo aos 15
terais. Isso, purem, esai senão exageraao aqui.
anos de sua filha ELIZABETH CRISTINA, cuja
Estào construindo as ruas (pista de rolamento),
festa foi realizada no dia 24 p. passado, no Jumulto bem "boleadinhas" que Nossa Senhora 1
çara
Clube. Agradecemos.
Não da pra entender, mas nao dá mesmo. Os
Daqui,
uma prece ao Senhor para que abencarros nao puciem estacionar ao iauo uu mtuoíio, mas a uma boa oistància. "Seu" Vieira já çoe o sorriso, a graça e as alegrias de Elizabeth,
a vida inteira.
preconizou: o dia em que houver uma chuva lorDR. DE "ARAC"-AJU...
te, as casas ficam alagadas e a rua enxuta. Mas
Tem gente aí pela cidade que, sem mais ix
quem te disse seu diabo eme rua pra ser rua tem
nem menos, anda se intitulando de doutor. E
que ser bem "boleadlnha^
mais: assinando à base do "Dr." No fundo, a
CEMAR E ILUMINAÇÃO
chantagem, o proveito, um meio de aparecer ou
Leitores nos têm pedido pra pedir à CEMAR
I
querer ser o que a folhinha não marca. Cuidase "ligue" um pouco mais à iluminação pública.
do Zé... ur Dr, não se escreve com cuspe... E p
Tem rua por ai que o pessoal anda as apaipadea carapuça, pra quem fica ? ? ?
las, quer dizer, ã noite e isso, no centro da cidai

Cientistas

vão

Ag ara voce arranjou uma bela desculpa
para chegar em casa tarde: vài dzer à "patroa"
que estava esperando o aparecimento do cometa
ivohouíck . Ele já está aparecendo de madrugada, a leste.
—///— .
Se realmente a voz do poyo é a voz de Deus,
o prefeito da gente está coni os dias contados
no cargo. Tôda cidade comenta que êle será substituído antes de 74. Já dizem até que o médico Antônio Régis está em S. Luís aguardando
a nomeação de interventor.
-///O jorualeirinho pegou o jornal e gritou: "o
prefeito esta saindo..." Vendeu o exemplar, recebeu o dinheiro e explicou ao apressado comprador: "o prefeito está saindo de São Luís para
cá; não é da prefeitura, nào".
—///—
Comovedora a mensagem do Senador Vitorino Freire a seu combativo ex-adversáiio político Sálvio Dmo: "A morte de um veiho deixame triste, mas a morte de uma linda criança
choca-me profundamente".
-///"Em matéria de comércio, estamos ganhando Amapá de goleada'. Afirmação do professortatisía Rubens Lima.
-///Revelação de um leitor: — na minha rua a
CEMAR desliga a réde externa, à noite; mas pci
coincidência o trecho do hotel do pessoal dela
é*iluminado". Ah, línguas...

ver o Kohoutek

NATAL — Com a finalidade de fotografar o
cometa Kohoutec, o maior do século, chegará a
Natal no início de dezembro uma equipe do Instituto Geofíslco da Universidade de São Paulo,
dirigida pelo cientista Oscar Toshiaki Matsura.
Nata! foi escolhida para sede dos estudos devido
a sua privilegiada posição geográfica e porque
a ausência de poluição na atmosfera (devido a

E por falar em CEIVÍAR, os cortes repentinos de energia estão judiando, principalmente
a noite nos colégios c hospitais.
-///É tempo de identificação. Ajudemos a
campanha aa Secretaria de Segurança que terá
um posto durante 15 cilas em imperatriz só para atender os interessados na Carteira de Identidade. Divulgue a notícia.

inexistência de grandes indústrias) possibilitará
uma visão nítida do cometa.
Ao tomar conliecimento da vinda dos cientistas, o reitor da Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, sr. Cenário Fonseca, designou
os professores Antonio Soares Filho, diretor da
Faculdade de Direito e José Nunes Câmara Cascudo para rècepcionárlos.
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Um posto e tanto !
CAMPUS
Como havíamos prometido, estamos divulgando a relação dos estudantes SELECIONADOS
para o estágio no INPS através do convênio
i KOJETO HUNDON-INFS:
Maria dos Anjos Gomes Pereira, Maria da
Conceição f erreira de Sousa, Tereza de Jesus
Nerinho Martins, Francisca NUsa Pereira, Alüenira Feitosa Lima, Maria Alice Oliveira Silva,
Maria plulia Brito, jfoão Arruda Mourão, Aila
Maria de Fátima Gomes dos Santos, Wilson Borges Neves e Eva de Sousa Lima.
Além destes foram selecionados mais quatro estudantes para RESERVA, que são;
Floriano Nascimento Silva, rraucisca Ferreira Coelho, Maria de Nazaré de Moura e Pedro Lopes Filho.
Convidamos os estudantes acima relacionados para comparecerem com a máxima urgência na sede do Projeto Rondon e falar com o
Prol. Rui F. Pilotto, para acertar detalhes finais.
*
d-*
Já em circulação nu cidade o segundo exemplar de 4 O Informe" que esta sendo distribuído
gratuitamente.
—*—
**
No último dia 18 cnegou a Imperatriz a 23^
Equipe, composta de 10 elementos que atuarão
em três áreas. Dentre as participantes, duas estão formauas em Bioiíuiecoiiomia, Regina Rosa
Mehl e Eliane Jacomassi que estão orientando
na criação de uma Biblioteca Pública na cidade,
Além disso, estão fazendo um levantamento das
bibliotecas dos colégios e orientando as pessoas
encarregadas no sentido de melhor funcionamento das mesmas.
— &*&—
O grupo maior é de Serviço Social, no qual
encontramos quatro professoras formadas, Arnélia Machado Martins, Índia Nara Ribas, Marilena Jabur e Rosani Bark, além das acadêmicas
1 Ercy Sacchelli, Vanilda Lazarotto e Rosa Noeli
Cavassin. O trabalho vem sendo desenvolvido
junto ao Matter Clube e mais 11 Clubes de Mães
da cidade.
*
Notificamos também a presença do Engenheiro Arquiteto Otávio Alvarenga, de nossa Universidade, que veio dar os detalhes finais na
construção da nova séde e da casa do diretor.
Além destas atividades, o dr. Otávio irá contríbuir nos trabalhos do SERFHAU.
_ a*
*—
Esta sendo programado para o mes de janeiro, o 19 Concurso de Contos de Imperatriz,
q'ie será patrocinado pelo Campus Avançado.
As normas do Concurso serão distribuídas aos
interessados, e a banca examinadora será composta por professores do Paraná, da Faculdade
jj de Educação.

Tudo o que você pensar sobre atendimento,
pense no POSTO MINEIRO.

Só que tem uma

diferença: LAVAGEM AMERICANA — lava e
champoriza tudo em 10 minutos.

E haja tran-

quilidade ...
Av. Porgival Pinheiro, esquina c/Rua Maranhão
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O INSTITUTO DE BELEZA DE SEU CARRO

Hospital São Raimundo
►
: CLÍNICA DE ACIDENTADOS DE IMPERATRIZ
; TRATAMENTO E CIRURGIA DOS OSSOS E
ARTICULAÇÕES — FRATURAS
Avenida Getulio aVrgas, 1219 — Fone: 459
Imperatriz - Maranhão
Dr. Raimundo Noleto
Dr. André Albuquerque
Dr. Itamar Guará
Dra. Ruth Noleto
Dr. Ruy Flexa Ribeiro
— Bioquímico —
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
— Maranhão
— Diretoria de Serviços de Obras —
— AVISO —
Esta Diretoria de Serviços avisa a todos que
a partir do próximo dia 30 (trinta) todo o material de construção colocado no leito de qualquer via pública da cidade será recolhido de
nossa ordem.
Os infratores não terão direito nem à devolução nem indenização do material porventura
recolhido.
(a) JOSÉ DE OLIVEIRA — Diretor do
Serviço de Obras.

TECIDOSE

UeliQgraiando
Nada se pode questionar quanto a natural
revolta íntima dop magistrados por êste Brasil
afora, transferindo, para o papel oficial dos processos, candentes ejesabafos contra desajustados
e parcos rendimentos qne lhes condicionam a
missão abraçada, diga-se de passagem, com renúncias e sacrifícios próprios. A insatisfação
demonstrada em palavras escritas paralelamente aos despachos e sentenças, nada mais é do
que uma válvula de escape legítima e honesta,
já que ali, nos palhamaços dos autos, está a
sua única oportunidade de bradar contra as injustiças praticadás inúmera e cotidianas vezes.
Reconheça-se, poir. ^omo uma conseqüência lógica de um exame da consciência julgadora, sob
a mais límpida íuz da razão, já que em jogo está,
desta vez, algo que lhes diz respeito: o gênero,
o número e o gráu das condições a si oferecidos
para o fiel cumprimento de uma dificílima arte:
a de decidir sobre os destinos humanos.
Ao se analisar, com isenção de ânimos, a
distinção econômica que separa as diferentes
casses sociais orasileiras, verifica-se com facilidLue existirem escalas altamente díspares para
concluir-se que uns são imerecida mas regiamente pagos, enquanto outros não passam das minguadas e parcimoniosas rendas que mal lhes
dão para o sustente doméstico. Aos que realmente produzem p^ra o bem estar das coletividades sempre estará reservado o papel ridículo
c.o ■ primo pobre"
Um indivíduo mal remunerado tem a preocupação como companheira inseparável a torturar-lhe os dias, e sempre estará psicqlogicamente despreparado para o exercício, na plenitude. de qualquer função, seja pública ou particular. Ao deixar o lar onde ficaram os problemas que dia a dia surgem para a manutenção basica, seus espírito e inteligência .ficam
predispostos ao desânimo, à desilusão e ao inconformismo de quem se vê preterido no direito
elementar da sobrevivência, num mundo onde
a filosofia do "vale quanto pesa" é a socialmente
preferida.
Um juiz de direito, nomeadamente o do interior, carrega a pesada cruz, por força da
destacada posição oficial, da representação altamente dispendiosa. Não pode andar por ai
de calças poidas, camisas rasgadas e sapatos rotos. Caso contrário, passará pelo vexame do
desrespeito pessoal, vitima preferida dos eternos coveiros da honradez e da decência.! Por
outro lado, se um Juiz viver esnobando por aí
como os privilegiados ricaços, servir^ de repasto ideal para os abutres de maledicencia crônica,
estigmatizado pela pecha de servil, venal, etc. e
tal.
'
ü
Veja-se, então, a posição incômoda dos meretíssimos Juizes por êste Brasil afóra. Seria
o caso de uma transfiguração na imagem clássica da Justiça: ao invés de uma dama cega, de
balança e espada às mãos, transformemo-la
num ATLAS fabuloso e moralmente forte, tendo
sobre os ombros o MUNDÀO da desilusão e
da ingratidão dos homens.

ELETRODO-

HRMRZEM
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Sucesso

Vendendo:

calçados
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RATINHO

FEIO

Certa vez, num castelo,
existiam — pelo abandono —
muitos morcegos e ratos. Com
isso todos daquele reino o tinha como Castelo Assombrado. Na família dos ratos, como em todas as famílias, uma
inamáe ratazana bonita e atraente era quem comandava as
exioições no ror. Enrcêno inverno, veio a dar luz ao seu segundo ratinho, um rato feio,
pelado e de tudo, esquisito diante dos outros ratinhos da
paróquia. A mamãe i atazana
pensava: "O que fazer para
uoconder meu filho!" E continuava a pensar para ver se encontrava um jeito de esconuer-me ao xneio daquela sociedade onde sempre a ma
mae ratazana era um ponto de
atração por sua pomposa exibição.
•
b
Contmuava a pensar assim, até que lha veio à memoae aeixar seu filhinho a
mercê do destino, ou deixar de
tudo, a sociedade onde ela
sempre era alvo de mesuras,
onde vivia na vida de piepoléncia e orgia.

BEM: MAIS 5 — O Banco
Central do Brasil autorizou o
funcionamento de mais cinco
agências do Banco do Estado
do Maranhão, que ficarão assim distribuídas: Monção, Sta.
Lozia, Santa Inez, Pedreiras e
Itapecuru. O BEM passa assim a contar com 18 agências
interioranas.
ARRECADAÇÃO — A Secretaria de Finanças está mobilizando sua equipe arrecadadora de modo a dispor do numerário suficiente para poder
pagar até o Natal os vencimentos de dezembro e o 13?
salário devidos ao funcionalismo público estadual.
JUIZES — O Governador
Neiva de Santana encaminhará mensagem ã Assembléia Le
glslativa pedindo a criação de
18 vagas de juiz substituto de
primeira entrância. Atualmente, 12 comarcas de primeira
estão vagas no Estado.
ESTRADAS — John Allan
Richard, representante da U.S.
A.ID. no Brasil encontra-se
no Maranhão em viagem de
inspeção das estradas vicinais
cuja construção esta a cargo
da CODERMA.
POLICIA — A Polícia Militar do Estado encerrou dia
24 a semana comemorativa de
seus 137 anos de existência.

De todos os modos que
ela pensasse, era uma verda
deira tragédia. E agora, daquele dia por diante, sua vida
resumiria-se num dilema. Sua
vida morreria naquele castelo, e seu orgulho morreria pa- DOPSeM Franco
ra sempre nas reuniões e fcsO bacharel José C. Cartágetinhas. "Sempre devemos nos
nas do Departamento de Ordem
conservar lado a lado com
Política e Social do Maranhão,
nossos amigos, a vaidade nos
esteve
durante 3 dias em Ime prejudicial", enquanto o raperatriz
tratando de assuntos
tinho ia crescendo e desfazendo aquela imagem do Castelo
não revelados. Em conversa
Assombrado, ia liderando e com nosso redator-chefe aquemodificando aquela vida da- le Delegado mostrou interesse
quele rr^io. Seu ideal era limpela nota divulgada em relapeza, e sua vaidade era amar
muito embora sua presença fí- ção à Segurança Pública no
sica fosse como fosse, mas sua mamcíplo de Pono Franco,
alma seria límpida como as
prometendo encaminhar o asaas crianças.
sunto ao conhecimento du òr
gão competente, em S. Luís.
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Caloroso júri simulado foi
realizado na noite de sexta-feira ultima no pátio interno do
pioneiro Bernardo Sayão, em
sessão que durou mais cie duas

promotor e advogados apresentaram-se trajados das vestes talares (toga), conforme a
praxe forense.
O "O PROGRESSO" se fez
presente, além de outro órgão da imprensa escrita e, os
fotos Rocha e Tietri registraram os flagrantes.
Destas colunas os nossos parabéns à moçada do Bernardo Sayão que tem sabido manter e honrar o seu pioneiris
mo.

horas

A defesa esteve a cargo de
Edmilson Fraco e João Batista, dos 3? e 2? técnico, respectivamente; enquanto na Pro
moioria funcionou o Carlindo
e Adelman Costa, amoos do
•>. Técnico.
Sustentava a acusaçau a lese de homicídio qualificado
por motivo fútil (mediante)
dissimulação, enquanto a defesa arguia a tese de NEGATIVA DE AUTORIA.
Sem sombra de dúvida, o
júri teve o respaldo além das
perspectivas: defesa e acusaçâo altamente equilibradas,
num trabalho de alta envergadura, onde se pode uma vez
mais sentir a força, a vibração
e a capacidade do potencial
jovem de Imperatriz, na juventude do Bernardo Sayão.
No corpo de jurados funcionaram: Epitácio Miranda,
Miguel Pereira, Rivam de Andrade, Raimundo Nonato Reis,
José da Cruz, Ivone Lima Lopes e Aderson Rodrigues Pessoa. O conselho de sentença
reconheceu o homicídio quali
ficado, com apenas uma ate
nuante e, caso isso não se ve
rificasse o réu José Costa Carvalho (Lima — aquele da
SUCAM, 3? Técnico), autor do
homicídio na pessoa de Venceslau Brás Cunha, seria fatalmente condenado a 30 anos.
A tônica máxima dos trabalhos presididos pelo prof. Viegas, da cadeira de Morai e Cívica, foi, sobretudo, a manutençáo de um ambiente caracíerísticamente solene, com
muita ordem e muito silencio,
auxiliado por 2 guardas (alunos uniformizados) escrivão e
oficial de Justiça tudo com características próprias de um
verdadeiro júri, em que juiz,

SamciDio Correia
substitui Moto

Sab

quepvir0

SAINT LOUIS, Missouri —
O presidente do Departamento
de Física da Universidade de
Missouri. professor Harley Rutlege, afirmou que depois de
pesquisar durante sete meses
umas estranhas "luzes" que
viu e perseguiu de avião está
confuso.
"Não tentarei especular sobre as luzes, pois há algo que
nacj posso explicar", disse o
professor, que não quer que o
associem a "objetos voadores
112.7 identificados" (OVNLs) o
que — salientou — significaria iigá-lo ao que classifica de
"giupo de lunáticos".
O professor contou que cerqueno Cessna-182 sobre o sul
ta vez, quando viajava num pede Píemont, Missouri. viu uma
luz branca que começou á piscai em um ângulo de 60 graus
em írente ao avião, que voava
a 1.220 metros de altura.
"A luz começou a alternar
sua intensidade e subitamente
outra luz brilhou sobre nós.
Depois ambas piscaram alternadamente e acendeu-se então
uma carreira de sete luzes, for■ indo um ângulo em direção
ao avião. Tentamos alcançálas, mas não conseguimos e
elas desapareceram", concluiu
Rutldge.

A Confederação Brasileira
de Desportos convidará o
• Sampaio Correia, de São Luis,
para figurar no próximo campeonato nacional de futebol
em substituição ao Moto Clube que será afastado da competição porque lançou em jogos deste ano atleta em situação não regular junto à própria CBD. O time "boliviano"
que estava com suas atividades profissionais paralisadas
desde o inicio-do campeonato
brasileiro volta agora a reestruturar seus diversos deparIsenção de pagamentos, especialmente o de futebol, visando preparar um t-i mento !de registro
me que possa no BrasileirãoProjeto sobre a isenção do
74 fazer melhor figura que
pagamento de custas e emoluseu co-irmão da Ilha.
mentos para a inscrição em registro público dos nascimentos de pessoas maiores de 18
Outra vítima do
anos, bem como a respectiva
certidão, foi encaminhado pelo
aterro
Governo do Estado à Assembléia Legislativa. Em sua mensagem encaminhando a proO desabamento de terra veposta
alega o Governador que
rificado nas proximidades do
"é
imperativo
constitucional a
riacho Perdido, dia 22 ã noiobrigatoriedade
aos cidadãos
te fê/s outra vítima. Dessa feibrasileiros maiores de 18 anos
ta, um tratorista da Tratex emo alistamento eleitoral e o
pregado na reconstrução do
exercício
do voto. Daí porque
trecho foi colhido por novo dea cada dever se impõe, necessabamento que não suportou o
sariamente, um direito. — A
peso do trator. O rapaz foi esisenção proposta valerá até o
magado debaixo da pesada máquina que caiu no abismo.
dia 6 de agosto de 1974.
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Não se pode precisar se foi
dado por encerrado o serviço
de cobertura asfáltica de trechos de ruas centrais, tanto
que alguns deles continuam interditados ao tráfego, caso de
parte dal Travessa Bom Jesus. ,

n

Íí
SÃLVIO

DiNO

Luz; dos meus olhos. Gota do meu sangue.
Pedaço de minhhlma. Amor de minha vida.
i-Lizao de meu viver.
Eras tão meiga, tão pura e tão cheia de graça, carinho e candura. Eraç, com os teus treze
;;
amnnos, um botão de rosa a desabrochar no can- ||
teiro da exiscência. Eras, com teu ingênuo sorriso de menína-moça, a própria primavera em g
rior.
£
Tinhas com teus cabelos longos, sedosos, is
macios; cojjn teus olhos vivos e cintilantes e com' ||
tua cor morena, de um marcante bronzeado a :s
beleza das iaras decantadas das lendas amazô- |
nicas. Tinhas, no teu rostinho infanto-juvenil,
linhas tao finais, tão doces, tão perfeitas e har- I
moniosas que até mesmo faziafe inveja sadia ao
anjo beraíím.
E veio a brusca tempestade !
Começaste a afundar. Foi-se a aurora antes do sol nascer. Murchou o botão de rosa.
Foi-se o sorriso alegre, fresco, suave como o
orvalho da manhã. Desapareceu no nascedouro, uma vida plena de alegria, ilusões, esperanças de um futuro radioso.
Que quadro doloroso ! Quanta dor em teu
peito. Quanta angu st/a em nosso coração.
Quanto sofrimento em teu corpo. Quantas lágrimas em nossa face. Quantos suspiros deste
nos instantes derradeiros. Quantos soluços demos na hora fatal!
Sim. E' verdade. A morte veio e roubou-te
violentamente a vida. Arrancou-te dos braços
doloridos e cansados de tua inconsolávei, mas
heróica mãe. Não, não é verdade. A morte não
te arrancou ae nós (teus desesperados pais).
Foi Deus quem te levou, e temos a certeza, para
um plano superior, além, muito além das fronteiras do mundo material, e te acolheu entre hinos e cânticos sonoros e festivos.
Há, nesse plano, tanta paz e tranqüilidade
que ate parece te ouvir dizendo, toda sorridente: "Paizinho, aqui é tão bom, tão calmo, tão
quieto. Existe muito anjo, muita luz. Até o
chão é alvo como as nuvens. Estou berri. Tranqüiliza minha adorada mãezinha. Adeus papai, não chores mais. Tá! Um beijo em ti e
outro em mamãe".
De repente, meus olhos se enchem dágua.
Ohoro à vontade. Lágrimas correm pelo rosto
sofrido e indormido. Fico a perguntar a num
mesmo, se tudo isso está certo. Se é justo ser
sacriticada uma criança inocente, sem ao menos
conhecer o que a vida nos oferece de bom e
ruim.

ASFALTC

bicicletas e até por pés dc
O rompimento de uma
passantes. Um carro que e:
barragem de terra, provocado
tf ou naquele trecho deixo
pela força de águas represaojma valeta que acompanha í
das, ocasionou o desmoronacalçadas. Para desespero da
mento de um trecho de aterdonas de casas, as pessoas qi
ro na rodovia Belém-Brasíiia,
são obrigadas a atravessar
stíccionandò-a compleiamen te
rua levam para as salas a mai
nas imediações do rio Perdica preta que da rua passa pc
O que é certo, porém, é que
dos. E por pouco a quebra do
ra o sapato porque não há ir
já decorridas mais de 96 ho'-erro não causou um desas.da o necessário endurecimer
ras desde a passagem da mátre de proporções gigantescas,
jto do asfalto que em algum
quina borrifadora da tint preque momentos antes o meslugares se assemelha a poça:
ta esta ainda não entranhou
mo fora cruzado por um ônino solo que permanecia até o
de óleo.
0118
vindo de Belém, completamomento em que escrevíamos
Tuaü lova a crer que c
H^nte lotado. Infelizmente,
esta nota coberto por uma catodavia, não teve essa mesma
serviço será completado com
mada fina de asfalto que não
sorte o motorista Hélio Medeinova camada, dessa feita com
endurece nem é coberto pela
os ingredientes que permitam
ros Olinda, de Nova Colinas,
usual camada de areia. O leiv rGias, que dirigia um carrouma secagem e endurecimen
to da rua continua sem a neto rápidos dos trechos cobertanque; e ja forçaaa pelas
cessária consistência, constantos pela tinta asfáltica, Aguaraguas, a estrada cecieu no motemente marcado por pneus de
demos.
mento preciso em que o caminhão passava no local. Em
conseqüência, o tanque desgovernado tombou pela ribanceira. Na queaa o motorista foi
Cjiie
rides
atirado a grande distância,
A cidade conta desde sexte.
caindo dentro da água, posta-feira com mais um ponto de
Convidado e s pecialmente
sivelmente ja sem vida,- com
diversão. Trata-se do CINE
pelã
família proprietária do
várias escoriações e fraturas.
PIDES, elegante obra cons"Fides" esteve presente à soleO delegaao Luís Moura,
truída pelo dinamismo de Leó
nidade inaugural o deputado
de Imperatriz, c o m p a r eceu
| Paulino no cruzamento da aveEnrico Rioeiro, representante
pessoalmente ao locai do acinida Dorgival Pinheiro com a
do Maranhão na Câmara Baiaente e fez transportar para
rua Cél. Manoel Bandeira.
xa. E grande número de conesta cidade o corpo do motoA sala de projeção do Flvidados prestigiou o acontecirista vitimado, mais tarde redes dispõe de '500 poltronas de
mento que teve como seus
clamado por familiares vindos
primeira qualidade e é servipontos de destaque o corte da
de Coles. N ã o conseguimos
da por sistema renovador de
fita inaugural e bênção do ediapurar se a carga do carroar. Na sala de espera está
fício por Sa. Exa. o bispo da
tanque foi poupada pelo nieinstalada uma "bombonlère".
Prelazia, D. Marcelino Biscego.
- jo em parte.
O prédio do Cine Fides
À noite, como estréia o
conta com dois pavimentos,
A respeito das implicaFIDES exibiu a película "A
ções do acidente no tráfego
, um dos quais possivelmente
VOLTA DO HOMEM MAIS
de veículos, a informação é i* será adaptado para restauranFORTE DO MUNDO".
ae que o reparo do trecho sinistrado demandará alguns
dias, pois tanto o leito cia rodovia quanto o desvio ali exis
Drogaria
Brandão
tente foram levados pela cor: enteza.
Avenida Getulio Vargas, 784
Xavier

traz

imni-

posto
Noticia de Sáo Luis diz que
o prefeito José Xavier conseguiu através de convênio a ser
fiAniLdo entie' a Secretaria de
Saúde e o Centro Social Evangélico do Maranhão, a construção de um mini-posto de
saúde a ser construído no po-timui 8JS0U "BIpLTBIlBÕV OpBOA
cipio. Desde a véspera da visita do Governador a Imperatriz, até o dia 24 o prefeito
permanece em São Luís.

FARMACÊUTICO
Hermes de Sousa Brandão
FARMAC. RESPONSÁVEL
Maria José da Silva Leite

í:

Medicamentos nacionais e estrangeiros com
desconto de 5% para os revendedores da cidade
c do interior

Remédios em geral pelo preço nacional
A revolta chega* a galope. O protesto me
Perfumes de todas as marcas
mina. Tento disciplinar a emotividade. Tento
controlar as vacüaçoes da mente. Aos poucos Íí
DROGARIA BRANDÃO agradece a preferência
vou me aproximando dos sábios ensinamentos
!I «St
de Cristo.
I tt
Agora, sinto mansidão. Paz espiritual, e asReorganização Contábil na Fazenda Pública
sim, estes gemidos da alma não representam
. *'? àMírn
Mensagem do Governador do Estado solinização contábil, financeira e orçamentária da
uma gesto de meonformação, por parte de quem
cita ao Legislativo delegação de poder; s deste ao
Secretaria da Fazenda e, no 4tte foj* específico,
provou no fundo do copo da existência, o gosExecutivo a fim de que este promovi ^ reorganos demais órgãos da administração centraliza
to amargo da angústia, sentiu que no rio da
da do Estado.
vida as águas cristalinas descem rapidamente e
♦, • *,*
g
nao voltam, nunca mais. Não significam um
r»
>
, i-í '. I .f^
::
ll grito contra as nossas duras provações, contra
í} as tempestuosas travessias da vida humana.
li Eles, os gemidos, têm um sentido mais alto.
FOTO TIETRI
Representam uraa mensagem a todos os angus8 tiados pais que perderam ou venham a perder
::
8
um ente querido, nas mesmas circunstâncias em
O MAIOR E MAIS MODERNO COMPLEXO
A água que fica presa no trecho da rua Cel.
que perdemos o nosso.
Manoel
Bandeira, próximo à Prefeitura continua
FOTOGRÁFICO DA REGIÃO. MÁQUINAS, MAaumentando
de volume à medida que as chuA mensagem é de que devemos lutar, a fim
TERIAL FOTOGRÁFICO EM GERAL. TUDO
vas
se
repetem.
A ocorrência não é nova; vem
de aceitar como verdadeira a premissa espiride
anos
a
fio
forçada
pela falta de escoamento
EM FOTOGRAFIA !
tualista, segundo a qual, todos nós temos uma
que
por
sua
vez
é
muito
mais dliicil à propormissão a cumprir...
8
ção
que
o
leito
da
rua
é
elevado, por aterros.
ETERNIZE OS MOMENTOS MAIS FELIZES
A nossa filha, cumpriu a sua, e, temos a
Mal iniciada a estação chuvosa já a água acumucerteza, cumpriu-a com perfeição e, por isso
ü
la-se em quantidade nesse trecho, sem qualDE SUA VIDA, COM FOTOS DO "TIETRI"
mesmo, já se encontra glorificada lá no ceu.
quer providência da Prefeitura que fica a pouA PRIMEIRA E ULTIMA PALAVRA EM
§ cos metros dessa verdadeira lagoa. Os moradoRecebemos, portanto,. conformados a vonres no trecho mostram-se revoltados com êsse
8
tade de Deüs, pois, desta maneira, conseguire. FOTOGRAFIA ESTÃO BEM ALI:
descaso
e temem pela segurança de suas casas.
1
remos colorir de res u io a mais dolorida
Tiveram
que improvisar pontes de táboas, pois
AV.
GETULIO
VARGAS,
n.
859
—
saudade.
1 só assim têm acesso às residências. Isso, fora
■X
'
-•
o risco de uma febre provada pela "criação" de
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Leia e assine «o Progresso»

"MOBRAL"

com

muita honra

Soe

1

a

1

J U R I V Ê
Um brilhante componente da gloriosa Policia Militar do Maranhão passava em frente a
minha casa, acompanhado de um colega. E com
endereço certo, sabendo qué estava sendo ouvido por familiares meus, coxnentava que enquanto
O PROGRESSO "critica a policia" não fala, todavia na péssima qualidade do asfaltameuto que
dizem ter feito em nossa rua. E aduzia êle do
alto de sua não contestada riqueza intelectual
que "êsse jornal só tem MOBRAL que não tem
capacidade nem noção para ver e criticar isso (o
asfaltamento)".
Mão vou querer mal — e ninguém da redação o quererá — a(JjgSÍ^aaclo que lê no
seu aicioxiaiiü parácaiar "MOBRAL" com sinônimo de "ANALFABETO". Nem o queremos
menos do que antes por querer (êle) chamar de
ANALFABETA uma equipe onde figuram advogados, professor de njvel universitário, professores secundários e outros que alisaram bancos
uví
iixaiLO aesconnecioas ao bravo miliciano. Reconhecemos e nao negamos jamais o
seu sagrado direito de querer hostilizar, embora com expressões inadequadas. É dele o mesmo nosso direito de criticá-io por pecadilhos e
por pecados altamente mortais (sem trocadilho;
cometidos em nome de uma farda que merece
nosso respeito e que merece de nós que não a
vestimentos uma deferência que talvez não receba de muitos que a vestem.
Só uma coisa não aceitamos da parte do
bravo e simpático policiai: é que êle continue
confundindo "MURajl," com "AMALFABETO", o
que aliás é um fenômeno que se vem generalizando, ja que ate nas escoias a gente vê o gaiotinho esnobe chamando de "Mobral" ao coleguinha menos favorecido de conhecimentos. E precisamente nos meios mais atingidos pela ignorância é que se nota essa mania de dar sentido pejorativo à sigla MOBRAL, hoje incorporada ao
vernacuio ora como suostamivo ora como adjetivo, na maioria das vezes pejorativamente.
O MOBRAL — MOVIMENTO BRASILEIRO
DE ALF'ABETJ ZAÇÀO, para os mais íntimos —
é hoje, meu amigo miliciano, reconhecido até no
exterior como uma das criações de maior expressão do Governo Revolucionário. Basta lhe dizer que países da América do Sul, a Bolívia por
exemplo estão solicitando ao nosso Governo,
técnicos em educação para implantar o sistema
de alfabetizaço em seus respectivos territórios.
O MOBRAL, hoje é uma obra que sòzinha dignifica um Govêrno. O MOBRAL, meu amigo, é
o responsáv ^ pela alfabetização e pelo encaminhamento a escolas maiores de milhões de brasileiros. Milhões de irmãos nossos, especialmente no norte-nordeste, são hoje úteis a si mesmo e à Pátria graças precisamente a êsse
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A garotinha que neste clichê mostra a candura e a alegria próprias dos bebês é LUCIANA,
filha querida do sr. Antonio Carlos Valadares
Vieira e neta do casal José Matos Vieira-Vicência Valadares Vieira, ôle nosso diretor. Luciana
completou ontem seu 19 aniversário.

Neide Nélia Santos Silva é a menina moça
filha do pecuarista Abdon José da Silva e de d.
Almerinda Santos Silva, aniversariante no dia 22
de novembro.

Elizabeth Sipaúba — O Juçára Clube engaianou-se ontem para receber a debutante Elizabeth Sipaúba, filha do casal José Delfino e Sebastiana Sipaúba.

Da. Leonor Macedo — De São Luís onde está
se submetendo a tratamento de saúde, regressou
dia 23 a sra, Leonor Mesquita Macedo, esposa
de nosso redator-chefe.
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Av.

1
MOBRAL que você, um defensor da sociedade e
— por extensão — da Pátria procura denegrir
dando-lhe êsse significado pejorativo. — Lance
os olhos em torno de você mesmo e veja quanto
o MOBRAL tem sido útil.. .Por que, então, confundir "MOBRAL" com "ANALFABETO"?...
A0.0 me fica bem,, principalmente no seu papei
ae militar.
Da próxima vez que nos quiser hostilizar,
faça-o; mas procure adjetivos e expressões adequadas ao linguajar de quem quer ofender. Eu
sei que você conhece uma porção de substanuc ae adjetivos melhor adequados a_seas
propósitos. Apenas não nos chame de MObRáL
para dizer que somos uma equipe de analfabetos; porque assim você nos elogia e hostiliza c
Govêrno que criou o MOBRAL.
E é uma pena, meu herói anônimo, que nós,
os "MOBRAIiS" do jornal não possamos retribuir a gentileza chamando-o t a m b é m de
MOBRAL. É uma pena, pode crer.

O SR. JOSÉ FERREIRA LIMA, DISPÕE DE
GRANDE QUANTIDADE DE CASAS, FAZENDAS, LOTES, CHÁCARAS, DE SUA PROPRIEDADE E AUTORIZAÇÃO, LOTES EM VÁRIOS
SETORES DA CIDADE; CHAGARA QUADRA
PELA MESMA FORMA; FAZENDAS TEMOS 3
LOCALIZADAS ENTRE AMARANTE, SANTA
LUZIA E PINDARÉ, ONDE TEM UMA ÁREA
NA FAZENDA BALUARTE COM 21 MIL HECTARES.
A QUEM INTERESSAR, PROCURAR O
MESMO À RUA ALAGOAS, S/N.

n. 037 — Esquina

DO

c/Rua

CIMENTO
Pará —

BÚFALO

Fones: 202 e 400 — Imperatriz

— Ma.

D
O
LOT

FEDERAL
LOTERIA
AGENIAS;

ESTADUAL
IMPERATRIZ

SUDESTE LTDA.

s

fl„

Getulio Vargas
9»

ESPORTIVA
256
73

