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Sarney ainda comanda 

Festivamente recebido em São Luiz 

(DO CORRESPONDENTE) 

Das mais entusiásticas 
foi a recepção do povo de 
São Luis ao ex-Governa- 
dor José Sarney, no fim 
da última semana. 

Embora o esforço do 
diretório da Arena para 
programar a recepção, e 
o que se viu é que o povo, 
expontâneamente, quis 
homenagear o seu líder. 
Do aeroporto à residên- 
cia Sarney foi aclamado 
vivamente e acompanha- 
do por grande número de 
veículos. 

O CANDIDATO 

Apesar da afirmativa 
que o futuro Governador 
do Maranhão foi escolhi- 
do por ser o indicado pe- 
las duas alas da Arena, 
verdade é que, habilido- 
samente o ex-Governa- 
dor procura tirar partido 
da indicação por ele, com 
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Dr. JOSE SARNEY 

o visível efeito sobre a 
opinião pública. 

ROMPIMENTO NAO 
AARADOU 

O que se nota em São 
Luis é que o rompimen- 

to do Senador Millet e de 
vários deputados federais 

Irregularidade na Junta de 

Serviço Militar 

Relatório da inspeção rea- 
lizada pela 5a. CSM e enca- 
minhado â Prefeitura Munici- 
pal dá conta de que no ano 
de 1,969 verificaram-se gra- 
ves irregularidades na Junta 
de Serviço Militar de Impe- 
ratriz. O relatório aponta a 
má instalação da Junta, a 
falta de fichários e até de 

colecionadores de ofícios, a- 
lém da perda de documentos 
e a não remessa de outros à 
CSM. Segundo o relatório o 
então secretário da Junta 

"demonstrou incapacidade to- 
tal para a função e desinte- 
resse dos assuntos relaciona- 
dos com a JSM". 

ÁGAPE E DISCURSOS 

SENAM encerra Curso Teórico 

No restaurante do Fides 
Bar, no último dia 10, decor- 
reram as solenidades de en- 
cerramento da fase teórica do 
curso ministrado pelo SENAM 
aos funcionários municipais 
dos 14 cursos que tomam par- 
te no Município-Escola sedia- 
do em Imperatriz. 

Presentes ás solenidades 
estiveram o coordenador do 
Curso, Dr. Zamenhof, técnicos 
do Senam, o Dr. José Brito, 
Freire, Diretore do DAM do 
Maranhão, Dr. Arlindo Rapo- 
so, assitente d o diretor, 
Dr. Williams Coelho, 
vereadores e fun- 
cionários das prefeituras 
participantes do Municipio- 
Escola. A ceremônia foi pre- 
sidida pelo prefeito Renato 
Moreira. 

Após a farta distribuição 
de frios, salgados e bebidas, 
a parte solene da sessão foi 
aberta pelo Secretário de 
Administração Municipal Sr. 
José Arruda. 

Seguiram-se-lhe com a pa- 

lavra os Srs. Francisco Frei- 
tas Filho, o Dr. Francisco 
Zamenhof, o Sr. Arlindo 
Cardoso, o vereador José A- 
velino Carvalho, o Dep. José 
Brito Freire e, final- 
mente, o prefeito Renato Mo- 
reira. O discursos resultaram 
a utilidade do Curso ministra- 
do pelo Senam e a afirma- 
ção de que o mesmo está en- 
cerrado apenas em sua par- 
te teórica, partindo agora o 
Senam para o adestramento 
prático do funcionalismo mu- 
nicipal. O vereador J. Car- 
valho manifestou sua satisfa- 
ção pela iniciativa do pre- 
feito em trazer o Senam pa- 
ra Imperatriz e as medidas 
administrativa do atual exe- 
cutivo municipal. 

No seu pronunciamento o 
Dep. José Brito saudou o Dr. 
Raul Armando, Coordenador 
do Senam e ressaltou as difi- 
culdades vivida por um pre- 
feito do interior. O seu subs- 
tituto no DAM, Dr. Arlindo 
Raposo fêz uma referência à 
influência do Govêrno Sar- 

e estaduais com Sarney 
não teve a repercussão 
pretendida. A estranheza 
do povo nasceu do fato 
do rompimento vir depois 
da saida do ex-Gover- 
nador do Palácio. — An- 
tes, com Sarney no Go- 
verno o rompimento teria 
impressionado. Mas como 
se deu não ganhou a sim- 
patia popular. 

DIRETÓRIO COM O 
EX-OOVERNADOR 

A grande maioiia do 
regional da Arena está 
com Sarney que assimpo- 
de escolher folgadamen- 
te os candidatos do Par- 
tido, impondo a sua pre- 
ferencia. A espectativa 
em São Luis, por isso mes- 
mo, é bem grande. 

DIRETÓRIOS 
RESTRMTURADOS 

Tem-se como certa a 
restruturação de muitos 
diretórios municipais da 
Arena, com a eliminação 
de elementos pertencen- 
tes ou simpáticos da ala 
que divergiu de Sarney. 

OOVERNADOR 
RECEBEU SARNEY 

O Governador Antônio Dino 
fêz-se presente à recepção 
em São Luis ao Sr. José Sar- 
ney. Faixas dispostas nas ru- 
as de São Luis saudavam 

"Sarney, Dino e Pedro". — 
Logo após sua chegada o ex- 
Governador foi agradecer ao 
Dr. Antônio Dino o seu com- 
parecimento à recepção. 

ney na preparação do servi- 
ço de assistência municipal 
e teceu suas impressões so- 
bre Imperatriz que êle co- 
nhecia como cidadee do^ar- 
west americano e só agora 
viu tratar-se realmente de 
uma cidade ordeira e pacata 
e uma das grandes cidades 
do Maranhão. 

No discurso de encerra- 
mento o prefeito Renato Mo- 
reira fêz um retrospecto de 
sua atividade no sentido de 
prepara o funcionalismo para 
o desempenho de seu real 
papel na administração da 
comuna e teceu fartos elogi- 
os ao Senam pela sua dedi- 
cação aos problemas dos 
prefeitos interioranos, em 
Brasília e nas comunas des- 
tacando a atuação do Dr. 
Raul Armando Mendes fren- 
te ao Senam. 

Fêz ainda o prefeito elo- 
gios a "O Progresso" pelo 
papel desempenhado na mis- 
são de divulgar Imperatriz 
em todos recantos do Estado 
e até em outras unidades fe- 
derativas. 

Diretore Redator-Chefe: Jurivê de Macêdo 
Em sua edição do último dia 9 o pro- 

grama oficial «A Voz do Brasil» destacou 

a presença no cenário noticioso do Bra- 

sil de "O Progresso", através de pronun- 

ciamento do Deputado Federal Américo 

de Sousa, da Arena do Maranhão, o qual 

teceu fartos comentários elogiosos a êste 

semanário. 

E com justificado orgulho, pois, que 

registramos o fato altamente honroso 

para nós. 

Prefeito e futuro Governador 

trocam correspondências. 

O Prefeito e o Secretário 
de Administração Municipal 
endereçaram ao Sr. Pedro 
Neiva Santana o seguinte te- 
legrama: 

"Motivou satisfação povo 
Imperatriz indicação nome 
eminente homem público pa- 
ra governador nosso Estado pt 
Jamais poderia-mos deixar 

congratular Vossencia tão 
expressiva vitória". 

Em resposta o futuro Go- 

vernador assim se expressou: 

"Renato Cortez Prefeito et 
José Gomes Arruda Secretá- 
rio grato expressões vosso 
fonograma — Cordialmente 

Pedro Neiva Santana 

SUNAB vem aí 

Prêços Serão Tabelados 

Podemos informar que es- 
tá em cogitação a assinatu- 
ra de um convênio entre a 
Prefeitura Municipal de Im- 
peratriz e a SUNAB, visando 
o tabelamento e conseqüen- 
te unificação dos preços de 
gêneros sujeitos a êsse.tabe- 

lamento.Uma minuta de con- 
vênio "está sendo estudada 
para a eloboração definitiva. 
Assinado o Convênio a Sunab 
estenderá até aqui seu ser- 
viço de fiscalização. 

Já era tempo. 

Vamos ter agora: o Cine Caiçara 

Decididamente, Impera- 
ratriz vai entrar agora na 
fase do cinema. Até aqui, 
as nossas salas de pro- 
jeção não dispõem dos 
requisitos neces s á r i o s 
ao conforto do especta- 
dor, além de contarem 
com máquinas antiqua- 
das, o que concorre para 
afastar dos cines grande 
parte do público. 

Mas agora a atenção da 
cidade está despertada 
para a construção deJrês 
modernos prédios desti- 
nados à exibição de fil- 
mes. Uma dessas constru- 
ções encontra-se em fase 
adiantada e fica junto ao 
antigo campo de futebol. 

Outro, bem mais cen- 
tral, surgirá em breve, 
construído por empresá- 
rios de Marabá. 

O terceiro; finalmente, 
aparecerá na Rua Cel. 
Manoel Bandeira, em fren- 

te à Covap do Maranhão. 
A edificação caberá ao 
bem sucedido homem de 
negócios Leó Paulino. 

Para essa casa de di- 
versão Leó já adquiriu em 
Goiânia grande parte de 
modernas máquinas, mó- 
veis e todo equipamento, 
enfim, necessário à insta- 
lação. Entre o material 
adquirido constatamos a 
presença de poltronas pa- 
ra moderna sala de espe- 
ra, bebedouro-refrigera- 
dor 500 poltronas "Kas- 
trup", ventiladores, exaus- 
tores, vitrines, balcões, 
etc. - O cine terá tela plás- 
tica e projetores "Philips" 
de 35 m/m, com grande 
parte de acessórios, bem 
como serviço completo 
de toca-discos e amplifi- 
cadores de som. 

a moderna sala de di- 
versões receberá o nome 
de "CAIÇARA". 

Diretor do DAM em Imperatriz 

Acompanhado do Econo- 
mista Arlindo Raposo encon- 
tra-se em Imperatriz o Sr. 
José Brito Freire, diretor do 
Departamento de Assistên- 

cias aos Municípios, em vi- 

sita de inspeção e prestigian- 

do o Munícípio-Escola do 

Senam. 
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EDITAL 

Serrarias e Ma- 

deireiras serão 
* 

fiscalizadas 

É esperada para breve em 
Imperatriz e na região a fis- 
calização de serrarias e ma- 
deireiras, pelo órgão com- 
petente. 

Consta que essa inspeção 
tem em mira o chamamen- 
to da responsabilidade dos 
madeireiros para o reflores- 
tamento. Ou êles aceitam o 
cumprimento da legislação 

federal a respeito ou serão 
punidos, pois que é pensa- 
mento do Govêrno combater 
o abatimento de matas sem 
o competente refloresta- 
mento. 

Candidato pode ajudar 

Comenta-se que o Tribu- 
nal Superior Eleitoral não 
proibirá o fornecimen- 
to de alimentação e transpor- 
te do eleitor para as eleições 
de novembro. Exigirá ape- 
nas que o candidato faça a 
comunicação à autoridade 
eleitoral, com antecedência, 

do tipo de ajuda que irà pres- 
tar: ou alimento ou transpor- 
te, ou os dois juntos, indican- 
do quais os meios usados e 
locais de concentração [do e- 
leitor, que só poderá receber 
o alimento depois de ter vo- 
tado. 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direi- 
to da Comarca de Imperatriz, Estado do Mara- 

nhão etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que no dia 10 (dez) 
de Agosto do corrente ano, às 10 (dez) horas na sala do 
Fórum, á Trav. Urbano Santos, desta cidade, sob a presi- 
dência deste Juízo e pregão do Porteiro dos Auditórios, se- 
rão vendidos em leilão público os bens adiantes descritos 
penhorados á Cia. Agro Industrial de Imperatriz Ltda., na 
Ação Executiva Hipotecária, que lhe move o Banco do Bra- 
sil S.al., a saber: Uma (1) prensa marca Piratininga, inteira- 
mente metálica, equipada com cosinhador de massa de dois (2) 
estágios, com duplas paredes, aquecimento a vapor e respec- 
tivo mexedor, rapador interno, com polia motora, correias 
cênicas e demais pertances, fabricação nacional.(6) Um (1) 
motor estacionário marca Torpedo, de 72 HP, quatro (4) ci- 
lindros, 1800 repm, quatro tempos modêlo T-Õ14 Ji0 8123,com 
radiador tropical, a óleo diesel; "c"; Um (1) prédio situa- 
do á Travessa Paraíba, s/n, nesta cidade, construído de ti- 
jolos, de propriedade, digo tijolos com furo, rebocado in- 
ternamente ,pinturra a cal, coberto com telhas, sob traves- 
samento de madeira de lei, piso de cimento, com .acesso 
por uma porta de frente, limitada ao Norte com um terreno 
da Sra. Alvína Alves dos Santos; ao Sul com terreno de Ma- 
noel Ribeiro Soares; a Leste com a rua Paraíba e a Oeste 
com terreno de Luiz Buceles, avaliadas todos por Cr$ 
30.800,00 (trinta mil e oitocentos cruzeiros), E quem referi- 
dos bens quizer arrematar, deverá comparecer no local no 
dia e hora designados, sendo eles entregues a quem mais 
der e maior lance oferecer, pagos no ato da avaliação o 
preço e as custas da arreroataçâo. Dado e passado nesta ci- 
dade de Imperatriz, aos oito dias do mês de Julho de 1970. 
Eu, Raimundo Bandeira Barros, Escrivão, datilografei e 
subscrevi. 

DR. JOSÉ DE RIBAMaR FIQUENE 

Juiz de Direito da la. Vara 

Hospitais serão de uti- 

lidade pública 

Estoque de arroz 

O titular da SUNABno 
Maranhão, Capitão Carlos 
Alberto Barateiro da Cos- 
ta informou que iniciará, 
na segunda quinzena de 
julho corrente, uma via- 
gem de inspeção ao inte- 
rior do Estado, principal- 
mente na zona conside- 
rada rizícola, a fim de le- 
vantar o estoque de arroz 
existentes nos municípios. 

Sistema de 

microondas 

Para encaminhar junto 
à SUDENÊe ao Banco do 
Nordeste o projeto técni- 
co do sistema de micro- 
ondas São Luís-Teresina, 
a ser ligado ao sistema 
nacional de telecomuni- 
cações, seguiu para Re- 
cife o senhor Amauri Rit- 
ter Martins, Presidente da 
TELMA. 

LOJAS VIANA 

— DE — 

Viana & Irmão - Com. e Ind. 

Completo Sorfimento de Tecidos Finos e 

Populares, Coníceções Cama e Mesa 

Prêços de Fábrica 

MATRIZ — Godofredo Viana 

FILIAL — Mercadinho 

AS ARMAS ES- 

TAVAM NO BIQUÍNI 

No seqüestro frustado 
do caravelle da Cruzeiro, 
no Rio, um revólver 38 
e uma pistola foram in- 
troduzidas no avião pre- 

sos ao biquíni de Jessie 
Jane. Um de seus com- 
panheiros levou no sapa- 
to uma Bereta. 

Para êles foi pedido a 
pena de morte. 

Faziam di- 

nheiro em S. Luis 

A polícia federal pren- 
deu dois elementos e pro- 
curam um terceiro. 
Os três tinham instalado 
num balneário da capital 
maranhense bem organi- 
zada fábrica de dinheiro 
falso, já da moéda nova. 
Dois foram flagrados em 
S. Luis e o terceiro acre- 
dita-se que esteja na Gua- 
nabara. 

Redução 

de Impostos 

Com a redução do 1CM 
nos Estados e do ICI na 
área federal, pretende o 
Govêrno promover a di- 
minuição dos impostos. 

Já sabe o Govêrno Fe- 
deral que os governado- 
res vão a reclamar e ale- 
garão a queda de suas 
receitas. Mas o Ministro 
Delfim Neto não se im- 
pressionará com isso. 

O deputado e médico 
José Brandão do MDB 
maranhense está elabo- 
rando projeto de lei que 
considerará de utilidade 
pública todos os Hospitais 
e Casas de Saúde do in- 
terior do Estado. Baseia- 

se o parlamentar no dis- 
positivo Constitucional 

que atribui ao Estado o 

zêlo pelo bem estar so- 

cial proporcionando o en- 

sino gratuito e a assis- 
tência à saúde. 

Cafeteira tem chance 

O MDB do Maranhão espe- 
ra eleger o ex-prefeito Epi- 
tácio Cafeteira para o Sena- 
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PICK-UP 

TOYOTA 

BÂKDEQtAHTE 
,01 45 LP-B 

• Nova cabina, reforça- 
da e mais resistente, 
Klôvo desenho do teto 
e das portas! 
• Pára-brisas e janelas 
aumentados. Visores tra- 
seiros para ampía visão 
em todos os sentidos I 
•Portas de maior ' 
tamanho e estribo mais 
longo. Mais comodida- 
de no entrar e sair. 
Banco ajustável I 
• Novo sistema de sus- 
pensão e de coxins do 
motor para marcha 
mais suave em qualquer 
terreno! ignição Bosch 
para partidas instantâ- 
neas! Novos freios de 
serviço! 
• O único Pick-Up 
nacional com tração 4x4 
"standard'.' Motor 
Mercedes-Benz diesel de 
78 HP. Faz 17 Km com I 
litro de combustível! 

iíto 

REVENDEDOR 
. AUTORIZADO j 

DIESEL CAR0LINA S/A. 

Pr. Emiliano de Melo Azevedo 10 

Fones 192/194 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

do. Alegam os remedebistas 
que com a adoção da chapa 
única para o Senado, o elei- 
tor poderá, vàlidamente vo- 
tar em Sarney e em Cafetei- 
ra, com prejuizo^do outro can- 
didato da Arena. 

O Partido oposicionista já 
convocou sua Convenção pa- 
ra êsse íançamento de can- 
didatura. 

Diretório 

escolhe 

Alexandre 

Foi iniciado à Convenção 

Estadual da Arena, para com- 

panheiro de Sarney no Se- 
nado o Dep. Federal Alexan- 
dre Costa, que assim venceu 

La Rocque na preferência de 

seus correligionários. 

CANDIDA- 

TOS A VICE 

Teriam sido indicados para 
a vice-governança do Estado: 
o General Arthur Carvalho, 
presidente da Assembléia; o 
Dep. Federal Ivair Saldanha 
e o ex-prefeito de Pedrei- 
ras, Josélio. Dizem que a in- 
dicação partiu do sr- Pedro 
Santana, futuro governador. 

Sarney 

quer definição 

Noticia-se que tendo sido 
procurado por um deputado 
estadual em S. Luis, o Sr. 
JoséSarney teria dito ao mes- 
mo o seguinte: 
— "Você ficou do outro la- 
do; mas vou dar-lhe uma o- 
portunidade: ou você assina 
um documento me apoiando 
ou pode ficar lá!" 

Deputado 

quer ambu- 

latório em 

Imperatriz 

Em reunião da Assembléia 

Legislativa estadual o Dep. 
Adail Carneiro, do MDB, re 

quereu envio de expediente 

ao Superintendente do INPS 

pedindo a instalação em Im- 
peratriz de um ambulatório 

médico do Instituto. 
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Tribunal de Contas homenageia o 

prof. Neiva Santana — 

O Tribunal de Contas 

do Estado em sessão pre. 

sidida pelo Conselheiro 

Ruy Moraes, propôs e foi 

acolhido unanimamente 

pelos seus membros, com 

adesão do Procurador Ge- 

ral, dr. José Teixera de 

Araújo, deliberar e mani- 

festar seu aplauso ao Pre- 

sidente Garrastazu Médi- 

ci pela indicação do no- 

Notícias de Marabá 

Notas colhidas por am OB^ERV-ADOB, especial 
para "O Progresso" 

A NOVA DIRETRIZ DA AGPT DE MARABÁ 

Depois de mais de duas décadas de irregularidades 
de toda a espécie, praticadas por funcionários desonestos 
e irresponsáveis, que desfalcaram aquele próprio federal 
em milhões e prejudicaram durante longos anos os inte- 
resses do nosso povo, determinando numerosos inquéritos 
e sindicâncias por parte do DCTP e conseqüente prisão 
administrativa de nada menos de quatro ex-Agentes e 
demissão sumaria de vários outros funcionários por deso- 
nestidades funcionais e ainda o fechamento puro e sim- 
ples de nossa Agência por 6 meses, em 1968, eis que 
agora, sob a direção do atual AGPT Sr. Sizíno Pinheiro, 
aquela repartição federal recuperou a confiança pública 
e voltou a prestar os serviços que dela se poderia esperar. 

RAIMUNDO ROSA 

Encontra-se ha dias na cidade o conhecido inte- 
lectual Raimundo Rosa, atualmente residindo na capital 
do Estado. 

Em palestra com este colunista o talentoso jornalista 
maranhense teve oportunidade de externar conceitos 
muito honrosos para com "O Progresso" e seus denoda- 
dos dirigentes, afirmando que um jornal de tão alto nível 
honra uma cidade, mesmo que essa cidade seja uma das 
mais progressistas do Brasil, como é o caso de Imperatriz, 

Terminou nos assegurando que brevemente iniciará 
sua colaboração n' "O Progresso. 

ANTONIO BASTOS MORBAC 

De Londrina, onde viveu cerca de dois anos em com- 
panhia de seu genro Zélio Neves de Medeiros Coletor 
Federaal daquela cidade, e sua estimada filha Rosa Me- 
deiros, regressou o jornalista Antônio Bastos Morbac, um 
dos mais cultos homens de letras desta região e jornalis- 
ta, informando-nos que não deseja voltar ao Paraná e 
pretende viver os últimos anos de sua vida em Marabá, 
planejando para breve a edição de mais um número 
de sua conhecida e bem feita revista 'Ttatocan". 

EDITAL 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Di- 

reito da la. Vara da Comarca de Imperatriz, Es- 

tado do Maranhão etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele co- 

nhecimento tiverem ou interessar possa que no dia 10 (dez) 

de Agosto próximo, às 11 (onze) horas, na sala do Fórum» 

á Trav. Urbano Santos, desta cidade, sob a presidência des- 
te Juizo e pregão do Porteiro dos Auditórios; serão vendi" 
dos em leilão público os bens adiante descritos penhora- 
dos á Cia. Agro Industrial de Imperatriz Ltda., na Ação 
Executiva Cambial, que lhe move o Banco do Brasil S. A., 

a saber: Uma Caldeira de fabricação inglesa, 35 HP vertical 
NW, avaliadada em Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzeiros), depo- 

sitada em mão e poder do cidadão Luiz Buceles. E quem 
referido bem quizer arrematar, deverá comparecer no lo- 

cal no dia e hora designados, sendo ela entregue a quem 
mais der e maior lance oferecer, pagos no ato o preço e as 
custas da arrematação. Dado e passado nesta cidade de 
Imperatriz, aos oito dias do mês de Julho de 1970. Eu, Rai- 

mundo Bandeira Barros, Escrivão, dàtilografei e sbscreví 

DR. JOSÉ DO RIBAMAR FIQUENE 

Juiz de Direito da la. Vara 

me do Prof. Pedro Neíva- 
de Santana para gover- 
nança do Estado, ao mes- 
mo tempo em que diri- 
giu ao indicado um voto 
de congratulações pela 
escolha. 

A homenagem do Tri- 
bunal de Contas ao dr. 
Pedro Neiva é fruto do 
perfeito entendimento que 
sempre existiu entre s. 
excia. como secretário 
de Fazenda e o referido 
Côrte, comportamento 
que muito contribuiu pa- 
ra o prestígio do orgão 
estadual. 

FALANDO 

ÀS CLARAS 

A Fofoca alivia a Tensão ... 

Falar mal da vida alheia é um 
bom remédio para aliviar a tensão 
nervosa e evitar a angústia. 

Segundo o Dr. Fred Feldman, da 
Universidade da Califórnia do Sul 
—o exércicio diário da fofoca per- 
mite a formaçfto de uma personali- 
dade equilibrada, contribui para o 
ajuste emocional e é imprescindí- 
vel para qnem quer ter boa saúde 
mental, O mexerico só é contra* 
indicado para as pessoas que so- 
frem de complexo de culpa. 

Mas é preciso que a fofoca seja 
inocente, não tenha como motivo a 
pura maledicência, ou a vingança, 
Ria deve resultar de uma atitude 
espontânea e descontraída, de "um 
processo suavemente critico'*. 

Antes de começar a fofocar, faça 
um teste respondendo sim ou não 
a três perguntas: 

1. Você gosta de fofocar e nfto 
se importa com o que as outras pes- 
soas pensam? 

2. Você é uma daquelas pessoas 
que têm por hábito nunca fazer u- 
ma fofoca? 

3. Ou você é um inveterado fo- 
foqueiro? 

As pessoas mentalmente sãs res- 
pondem à primeira pergunta afir- 
mativamente. E. quando fazem um 
mexerico, estão descarregando as 
suas emoções contidas, suavemen- 
te Resultado: têm menos problemas 
e conflitos internos. 

Um sim à segunda pergunta é 
mau sinal: E' alguém do tipo 
o-que-é-que-vão-dizer-de-mim. 

Mas um sim à terceira pergunta 
è, por sua vez, um péssimo sinal; os 
fofoqueiros inveterados são criatu- 
ras inteiramente desajustadas, que 
alimentam o seu ego com as ex- 
periências alheias. 

Então o remedio è fofocar mode- 
radamente. Porque, segundo o Dou- 
tor Feldman, quem não fala dos 
outros não gosta de ninguém nem 
de si mesmo. 
(Boi, R. O. de São Paulo —Norte) 

COVAP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ — MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

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

Cem Milhões de Questioná- 

rios para o Censo 

A Fundação IBGE 
iniciou a distribuição 
por todo território nacional 
de 1.100 mil cartazes alusivos 
ao Censo, utilizando-se para 
isso de todos os meios de 
transportes: aviões, cami- 
nhões e embarcações. No de- 
correr dêste mês serão" tam- 
bém enviados para os postos 
do Censo nos Estados cêrca 
de 100 milhões de questioná- 
rios para a coleta de dados. 

Os meses de julho e agos- 
to, que antecedem ao início 
do trabalho dos recenseado- 
res nas residências, servirão 
não só para a distribuição do 
material como para a propa- 
ganda. Acreditam os técnicos 
da Fundação que, diante da 
experiência recolhida nos Re- 
censeamnetos interiores e dos 
atuais meios de comunica- 
ção, a população dará apoio 
maciço à grande pesquisa 
nacional, 

Tartaruga 

Gigante 

Uma tartaruga 
d e son hecidademais 
de dois metros de compri- 
mento e pesando mais de 
quinhentos quilos, foi catura- 
da na praia de Itacururá,*no 
sul do Estado do Rio, pelo 
pescador Jorge José Nena 
Rosa. 

Na areia, cercada de po- 
pulares, a tartaruga vomi- 
tou enorme quantidade de pei- 
xes jamais vistos também 
de cor azulada, de tamanho 
médio, todos iguais e alguns 
ainda vivos. 
Suspeita-se tratar-se da tar- 
taruga Lira, pois ao contrá- 
rio das comuns, a courada da 
mesma parece uma Lira sem 
ter cordas, não sendo o cas- 
co oval e apresentando patas 
como remos. 

Os 100 milhões de ques- 
tionários, conforme disse o 
prof. Eurico Borba, do Gabi- 
nete da F1BGE, estão em con- 
dições de distribuição imedia- 
ta. Nada menos de 800 tonela- 
das de papel foram gastas 
na impressão dos questioná- 
rios, concebidos por técnicos 
do órgão após demorados es- 
tudos. O órgão reaponsável 
pela operação censitária de 
1970 já tomou as providên- 
cias adequadas para que a 
coleta se processe em 
condições de absoluta nor- 
malidade. Assim que forem 
convocados os recenceado- 
res — o que se espera para 
o final dêste mês — serão 
promovidos para êles cursos 
intensivos de preparação. 

Número 

de candida- 

tos será o triplo 

Como é sabido, cada 
partido (MDB e ARENA) 
terá de apresentar 45 can- 

didatos a vereador, de 
vez que o número de can- 

didatos deverá ser o tri- 
plo do número de cadei- 

ras existes no Legisla- 
tivo. 

XXX 

O Partido Democrático 
Brasileiro, que é oposi- 
ção sairá com os 45 can- 

didatos o que sem duvi- 
das, será melhor para o 

partido levando-se em 
conta os votos adquiridos 
por candidatos que não 

têm condições de eleger- 
se, serão contados para 
a legenda. 

EXPORTAÇÃO DE CARRO NACIONAL 

A Fábrica Ford 
Willys comunicou aos minis- 
tros da Fazenda e da Indús- 
tria e Comércio de que tem 
a decisão de investir no Bra- 
sil, mais 400 milhões de cru- 

zeiros num projeto de expan- 
são da emprêsa, sendo a maior 
parte do material adquirido 
no país e apenas 105 milhões 
comprados no exterior. 

Informou ainda o presiden- 

te da Ford Willys, que é pro- 
jeto da emprêsa ampliar as 
exportações de cargo brasi- 
leiro na América Latina, no 
âmbito da ALAC, cooperan- 
do no esfôrço governamental 
para a exportação de pro- 
dutos manufaturados. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Credenciado pelo INPS e Fundo Rural 
CIRURGIA — PARTOS — CLINICA GERAL — RAIS X 

Laboratório de Análises Clínicas — Sangne — Oxigênio 

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

Avenida Gefulio Varcas, 1511 — Imperatriz-Maranhão 
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"A LAMBRETA" 

KALAM heleuteros 

Era uma vez um cara que tinha uma lambreta. 
Quando eu falo que o cara tinha uma lambreta vocês pen- 
sara logo que é "um boa vida avançado", que vive mon- 
tando pra lá e prá cá, fazendo barulho e fumaça. 

Não é não. 
Pois bem. O Fabiano, apesar do nome esquisito (pobre 

gosta de botar nome esquisito prá parecer importante. É 
Washington, Belchior que êles chamama Beluchor, etc.) 
era pobre, vivia em paz com a familia e tihha uma roça 
donde tirava o pirão de cada dia. E pirão mesmo porque 
pão é prá rico. 

Mas como eu dizia, o cara tinha a lambreta e não po- 
dia comprar outra assim, sem mais nem menos, porque era 
pobre. 

Mesmo assim um dia roubaram-na (a lambreta). 
O Fabricio procurou, procurou. Bancou o detetive e 

agarrou ò vilão. 
-Seu delegado, eu trouxe este moço aqui pra fazer quei- 

xa dêle, que roubou a minha lambreta 
-O que rapaz? tu tens lambreta? 
O delegado tinha reparado no Fabricio e não tinha a- 

chado jeito de imaginar como um cara daquêle pudesse ter 
uma lambreta. 

-Doutor, eu sou pobre-assim, mas não é por isso que 
eu não possa ter a minha lambreta. 

-Quanto custa a lambreta? 
-Dois mil. 
Bem, pensou o delegado, tentando imaginar o dito mon- 

tando numa, pelo menos é de segunda mão. 
-E você confessa que roubou a lambreta do nosso a- 

migo aí? 

-Doto, quer dizer, roubar eu não roubei né, acontece 
que eu tenho uma parecida com a dêle. 

Pronto, duas lambretas, agora e, juntando os dois pa- 
recia que se trabalhassem um ano, ainda não ia dar pra 
comprar nem a de segunda mão. 

-E agora. Você diz que êle roubou e êle diz que não, 
é a palavra de um contra o outro. E quer saber de uma 
coisa? se um de vocês possuir uma lambreta, eu aposto como 
não é de nenhum. E vou acabar prendendo os dois e acu- 
sá-los de roubo. 

-Seu delegado a lambreta é minha, e eu posso provar. 
Posso provar que é minha e que êle roubou, porque ela 
tem uma marca que eu fiz e conheço em qualquer lugar. 

-Você sabe onde ela está? 
-Sei está na casa dêle a apontou para o ladrão. 
-Pois então o senhor vai lá, agora com o guarda e 

traz aqui a lambreta pra gente tirar a dúvida. 
-Praça, acompanhe o homem e só me volte aqui com 

a lambreta. 

Os dois saíram e o delegado ficou matutando. 
-Só pode ser roubada. Um cara dêsse não pode ter nem 

uma bicicleta, quanto mais uma lambreta. Onde é que êle 
ia aranjar dois mil assim? 

-O acusado que ficara esperando, vendo que a lambreta 

chegando o negócio ia ficar feio pra êle, resolveu confessar. 
-Seu Doto, eu quero lhe dizer um coisa, acontece que 

a lambreta estava na rua; dando a impressão de que nin 
géitr-queria ela, aí eu levei pra casa. Mais não estava pen- 
sando em roubar, não. 

-Ah, seu filho da mãe agora que tu vem dizer né? pera 
aí. 

-Seu delegado, Seu delegado, eu não disse que era minha? 
O queixoso vem entrando com o guarda no calcanhar. 
-Sim, e cadê a lambreta? 
-Ó aqui. 
-Aqui aonde, sô, você quer me fazer de palhaço, é? 
-Na minha mão, seu delegado. 
E o Fabiano, triunfante, exibia na mão um par de san- 

dálias japonesas. 

Transamazônica por 

=— Caroilna =— 

O General Alípio Carvalho, 
carolinense, deputado fede- 
ral pelo Paraná, no aeropor- 
to de Brasília garantiu ao 
Prefeito Renato Moreira que 
a Transamazônica terá seu 
traçado definitivo passando 
por Carolina, Riachâo e Bal- 

sas. Disse que a decisão é 
do Ministro Mária Andreaza, 
por insistência do informan- 
te que assim, mesmo distan- 
te, mostrou ser um zeloso 
representante de sua queri- 
da terra: Carolina. 

"DtéjiLe Social 

ANIVERSÁRIOS 

Êsteve anivesariando no dia 11 do 
corrente mês, a Sra. Ivani Brasil 
Menezes, esposa do nosso amigo Do- 
rian Riker, elemento de nossa alta 
sociedade, a quem desejamos muitas 
felicidades. 

«o» 
No domingo passado, completou 

seu primeiro aniversário a graciosa 
menina Cibele, filha do casal Graça 
e Alexandre. Nosso cumprimentos ao 
casal. 

VIAJANTES 

Viajou com destino a Belém (Pa.), 
o Doutor Dalton Lima, conceituado 
advogado, chefe do setor jurídico do 
Banco do Brasil. 

«o» 
Chegou hoje, a nossa cidade, nosso 

Promotor de Justiça, Dr. José Ma- 
ria. aconpahado de seus familiares, 
a fim de fixar residência. Nossas 
boas vindas. 

«o» 
Retornou de S. Luiz-Ma.. nosso 

companheiro de trabalho Jurivê de 
Macêdo, que na Capital do Estado 
estêve tratando de assuntos jurídicos. 

«o» 
Está sendo esperado, hoje, o Sr. 

Luiz França, que se encontrava na 
cidade maravilhosa. 

«o» 
Na semana que passou, vi- 

ajou para Golania, acompanhada de 
seu Rosseny Jr., a Sra. Eulina Ma- 
rinho, esposa de nosso particular a- 
migo Rosseny da Costa Marinho. Fe- 
liz viajem e um breve regresso. 

«o» 
Seguiu para Carolina, as famílias 

Dr. Carlos Amorim, Dorian Riker 
e Ubirajara Parreira, para assistirem 
o encerramento da Feira Agropecu- 
ária. Naquela cidade vizinha, nosso 
amigo Dr. Carlos irá batizar a 
filha de nosso dileto companheiro e 
amigo José Olímpio Barbosa. 

«o» 
Encontra-se em nossa cidade, nos- 

sa presada amiga Dra. Francisca 
Vieira, que está fazendo pesquisas 
para o Museu Nacional. Nós que fa- 
zemos ''O Progresso", desejamos nos- 
sas boas vindas. 

BASA aumenta limi- 

te de créditos 

Resenha 

Dominical 

ELEHVE 

MÚSICA 
Tocava um grande pianista. E o 

"soeiety'' da cidade estava presen- 
te. Um cavalheiro aproximando-se 
do vizinho da direita, pergunta: 

— O senhor entende música? 
— Mas ou menos. 
— O que é que êle está tocando? 
— Dizem que é piano. 
AVISO NUMA GARAGEM 
"Não fume perto do tanque. Se 

sua vida não vale nada, a gazoli- 
na custa dinheiro". 

1NDIGESTÃO DO "F" 
Um cearense, chegando ao Rio 

de Janeiro, entrou num restauran- 
te para almoçar e, ao começar 
suas palavras, cismou com a letra 
Í'F'', 'e iniciou o diálogo com o 
garçom: 
— Por favor, que deseja o s8enhor? 
— Fineza, fazer frango frito! 
— Com que? 
— Farinha, feijão, farofa, 
— O senhor aceita pão? 
— Faça fatia 
— Que mais? 
— Filé e figado 
-- O Café está bom? 
~ Frio e fraco 
— Como o senhor gosta? 
— Forte e fervendo 
— De onde o senhor é ? 
— Fortaleza 
-- Seu nome? 
— Francisco Fernandes Fagundes 

Ferreira 
— Que faz o senhor na vida? 
— Fui ferreiro 
— Deixou o emprego? 
— Fui forçado 
— Porque?- 
— Faltou ferro 
— >ue fabricava? 
— Fechadura, ferrôlho, ferragens e 

facas 
— Se o senhor disser mais seis le- 

tras com a letra "F", não paga 
despesa! 

— Foi formidável! ficando fiado fi- 
co freguês. 

O BÊBADO 
Um bêbado ao atravessar a rua é 

atropelado por um cão São Bernar- 
do. Ao levantar é novamente a- 
tropelado por um "Volkswagen". 
Os transeuntes correm a ajudá-lo 
e perguntam: 

— Está .machucado!... o que é 
que houve? 

O Sr- Dorgival Pinheiro 
de Souza, vice-prefeito mu- 
nicipal e presidente da Asso- 
ciação Comercial de Impe- 
ratriz endereçou expediente 
à Carteira de Crédito do 
Banco da Amazônia S.A. em 
que solicita o aumento dos 
limites de crédito para o 
comércio e indústria locais, 
atendendo ao vulto de ne- 
gócios e considerada a soli- 
dez da agência local do BA- 
SA. sob. a esclarecida ori- 
entação do Sr. José San- 

tana. 
Atendendo ás ponderações 

da Associação o Dr. João 
Castelo, Diretor da Carteira 
de Crédito do mencionado 
Banco, já chamou a Belém 
o gerente da agência de Im- 
peratriz. Na Capital paraen- 
se será dada a orientação 
necessária ao atendimento 
do pedido, o que virá trazer 
do maior fortalecimento do 
nosso campo indústrial e co- 
mercial, sempre prestigiados 
pelo BASA. 

Associação vai a Castelo 

A Associação Comercial de Imperatriz dirigiu ao 
Dr. João Castelo, Diretor da Carteira de crédito do BASA 
os seguintes telegramas: 

"Nosso nome e Classes Produtoras agradecemos em- 
penho vossencia junto Diretoria BASA conseguindo apro- 
vação et breve início construção agência Imperatriz 
marco progressita vossa administração essa casa crédito 
pt SDS Dorgival Pinheiro Presidente Associação pt 

"Após Exposição Gerente BASA local esta Associa- 
ção sobre redução limite Agência Imperatriz vg apressa- 
mo-nos apelar espirito progressista vossencia atender re- 
clamos Classes Produtoras empenhando-se sentido elevação 
referido limite fim amparar total safra produtos regionais 
jah iniciada pt Paralização operação BASA plena safra 
provocarah inapelavelmente colopso produtores vg Comer- 
cio et Industria toda região pt SDS Dorgival Pinheiro Pre- 
sidente Associação" 

Furtou o Juiz de Direito 

Estão recolhidos às grades 
da cadeia local os larápios 
Reinaldo de Assis e Raimun- 
do Monteiro Trindade. O pri- 
meiro é o autor de furto na 
residência de um juiz de 
Belém, do qual tirou inclu- 

Antropólaga 
volta a Imperatriz 

Repetindo suas passagens por Im- 
peratriz, em viagem de pesquisas 
regionais para o Museu da Univer- 
sidade Federal da Guanabara, onde 
trabalha, está entre nós a Dra. Fran- 
cisca Isabel vieira. 

Como recorda, a ilustre visitante 
vem periodicamente esta região, já 
tendo oportunidade proferir confe- 
rência sôbre o desenvolvimento re- 
gional, em reunião do Rotary Clube 
local. 

A dra. Francisca Isabel visitou 
demoradamente as instalações do 
nosso jornal, elogiando o nosso tra- 
balho Gratos. 

José Santana de Souza 

Para tratar de assuntos de 
sua agência, segue hoje pa- 
ra Belém o Sr. José Santana, 
conceituado Gerente da A- 
gência local do BASA. Na 
capital marajoara Santana 
manterá entendimentos com 
a alta direção do setor de 
crédito do Banco, Boa via- 
gem. 

Ele responde: 
— O cachoro não foi nada, o pior 
foi a lata que estava amarrada no 
rabo dele. 

NA ESTAÇÃO DO TREM 
O Chefe:- Vá minha senhora, en- 

tre depressa o trem vai partir, 
A Passageira: — Queria dar um 

beijo à minha irmã . , 
O Chefe— Entre, entre, que eu 

me encarrego disso. 

sive um talão de cheques. 
Ambos foram presos quando 
no comercio local faziam 
compras e emitiam os che- 
ques sorrupiados ao Magis 
trado. Devem ser encami- 
nhados á policia paraense. 

Arrombaram o Armazém 

O Armazém Floríano, desta 
cidade, foi arrombado por um 
gang composta dos laláus 
José Alberto Lopes, Antonio 
Rodrigues de Assis e Artur 
de Tal. Daquele estabeleci- 
mento os amigos do alheio 
levaram grande quantidade 
de confecções que distribuí- 
ram em malas também dali 
retiradas. O dois primeiros 
foram presos nesta cidade e 
o terceiro foi lacalisado em 
Montes Altos onde também 
foi preso estando a caminho 
da cadeia de Imperatriz. Par- 
te do furtu ainda foi apren- 
dida em poder dos ladrões. 

losé Herênio de Souzc 

Em visita a seus familiares en- 
contra-se na cidade, acompanhado 
de sua exma. esposa D. Sofia Me- 
dleg de Sousa, o sr, José Herênio dt 
Sousa, tripulantes de vôos interna 
cionais da Varig. 

O distinto casal, aconpanhado d:, 
sr. Jofre Tocantins, deu-nos a honra 
de sua visita. 

BEM vai aplicar créditos 

É esperada para os próxi- 
mos dias a chegada a Impe 
ratriz de uma Comissão do 
Técnicos do "Banco do Esta 
dó Maranhão" que vem per 
correr a região à procura d 
elementos para um levante 
mento completo das possib 
lidades da aplicação imedh 
ta de créditos, principalmen- 
te no setor agro-pastoril: 


