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O NOVO GOVERNADOR 

O estado tem nôvo Governador. Médico ilustre, ho- 
mem interiorano que ora chega ao pôsto para uma admi- 
nistração que se pobre de tempo poderá ser todavia rica 
de realizações. 

Não se tem notícias de aventureirismo na carreira 
política do Dr. Antônio Dino. Coerente, sempre esteve na 
trincheira cívica que hora o leva ao Govêrno: sem con- 
chavos, sem adesionismos, com retidão. 

Êsse retospecto 
só nos leva a acre 
ditar na conduta 
d ê s s e homem 
como MAGIS- 
TRADO. Tudo 
nos leva a crer 
num Govem sem 
facciosismo, sem 
protecionismo. 

Um Govêrno vol- 
tado para os altos 
interêsses do Ma- 
ranhão, despre- 
zadas as prefe- 
rências. Claro es- 
tá que suaasses- 
soria compor-se- 

á de homens de 

sua confiança; 

não apenas por- 
dr. antonio dino tidários mas aci- 

ma de tudo de gabarito c de confiança. Isso porém em 
nada impedirá que à frente da máquina administrativa S. 
Exa. deixe de ser o político para ser o Governador de 
todos os maranhenses. É o que se espera. 

Imperatriz — a cidade que mais cresce no Maranhão 
aguarda confiante a administração Antônio Dino. Espera 
serenamente que S. Exa. veja aqui não apenas um colé- 
gio eleitoral mas acima de tudo uma urbe que partindo 
vertiginosamente de pacata e esquecida cidade à beira do 
Tocantins chegou a grande cidade que aí está, mas sem 
planejamento, ressentindo-se de uma infra-estrutura que 
possa sustentar êsse crescimento sem graves prejuizos 
para sua consolidação. 

E êsses prejuizos somente poderão ser evitados pe- 
la ação conjunta Estado-Município em tôrno do equacio- 
namento e solução dos grandes problemas que já come- 
çam a tolher o nosso desenvolvimento, ressaltando-se 
entre êles o problema da energia elétrica, o que pede a 
mais urgente solução. 

Governador Antônio Dino, o Maranhão confia no tra- 
balho de V. Exa. — E Imperatriz, Governador, é uma gran- 
de parcela da confiança depositada nêsse trabalho. 

H... V: 

Prefeito convocado 

pela Associação Co- 

mercial do Maranhão 

O Prefeito Renato Moreira recebeu 
chamado telegráfico do Delegado da 
Receita Federal no Maranhão para 
uma reunião determinada pelo Mi- 
nistério da Fazenda, no próximo dia 
15, em São Luis, no decorrer da qual 
serão tratados assuntos de interêsse 
de Imperatriz, segundo a comunica- 
ção oficial. 

Impossibilitado de ausentar-sé do 
município o Prefeito delegou pode- 
res ao Secretário de Administração 
Municipal; Sr. José Gomes Arruda,r 
para representá-lo no conciave.— O 
Secretário encontra-se presentemen- 
te em São Luis, a serviço da muni- 
cipalidade. 

Já se encontra entre nós, 
em franca atividade, o Sr. 
Francisco Zamenhof de Oli- 
veira, coordenador da equi- 
pe de técnicos que vem ins- 
talar em Imperatriz o MUiNT- 
CÍPIO-ESCOLA. 

O SENAM (Serviço Nacio- 
nal de Assistência aos Muni- 
cípios) é órgão diretamente 
subordinado ao Gabinete do 
Ministro do Interior. E o mu- 
nicípio-escola é fruto do con- 
vênio assinado por iniciativa 
do Prefeito Renato Moreira 
entre aquêle Ministério e ês- 
te município, no dia 28 de 
abril último, em Brasília. 

Compõem a equipe de téc- 
nicos que ministrará o muni- 
cípío-escola os srs. Francisco 
Zamenhof de Oliveira e An- 

Governo suspende asfaltamento 

Secretário autoriza deslocamento da Patrulha Rodoviária 

Surpreendentemente, quando já se tinha como 

certa a continuidade dos serviços de asfaltamento 
da cidade, uma área de mais 6 quilômetros, eis que 
o Govêrno do Estado, através da Secretaria de Via- 
ção e Obras Públicas autorização o deslocamento pa- 
ra Pôrto Franco da patrulha rodoviária encarregada 
dêsse serviço. 

Eis o teor do telegrama recebido pelo Prefeito 
Municipal. 

"Comunico vossência autorizei nesta data início ser- 
viço Pôrto Franco conforme combinado pt Obséquio 
informar credores recebemos recursos próximo dia 
17 et 'liquidaremos débitos Imperatriz pt Agradeço 
vossência atenção nosso pessoal vg nossa patrulha 
voltará êsse Município provavelmente fim do ano 
SDS Baroldo Tavares Secretário feVOP," 

Com vistas à Inspetoria de Trânsito 

Ônibus urbanos, uma calamidade 

"APOLLO 13" 

FAZ VITIMAS 

O surto da gripe já conhecida por 
'Apoio 13" alastra-se por todo o sul, 
do Estado. De todos os municípios 
Dhegam notícias de elevado número 
de pessoas atingidas pela doença 
que já fêz registrarem-se óbitos, 
principalmente de pessoas idosas, em 
Porto Franco e Imperatriz. 

Governador não veio. Nem o Vice 

A Sm. Marly Sarney entrega títulos provisórios 

Escolas foram mobilizadas. 
Alto-falantes, semana a fio 
convidavam insistentemrnte: 
"Vá receber, vá recepcionar 
o Governador, o Vice-Gover- 
nador e a Comitiva." 

O domingo amanheceu fes- 
tivo. O verbo fluente, a pre- 
sença simpática de José Sar- 
ney atraíram centenas de 
pessoas ao aeroporto. 

Chega o avião da VASP e 
o comandante anuncia: "dei- 
xei o Governador no Tirirical, 
de saída para cá." 

Surge no horizonte a pe- 
quena aeronave e o troar 
dos foguetes é ensudercedor. 
Uma núvem de fumaça tolda 
o azul do céu, 

Abre-se a porta do avião 
e um murmúrio corre entre 

os presentes - "o homem não 
veio.. .". Seguem-se as ex- 
plicações: acometido de li- 
geira doença o Governador 
ficou impossibilitado de via- 
jar, vindo em seu lugar a Sra. 
Marly Sarney, Primeira Da- 
ma do Estado, acompanhada 
do Secretário de Agricultura 
e do acadêmico Odylo Cos- 
ta Filho,, diretor da revista 
"Realidade". 

PALANQUE — TELEVISÃO — 
TÍTULOS 

Do aeroporto mesmo muita 
gente tomou outro rumo, 
desgostosa com a ausência 
do Governador. A comitiva, 
porém dirigiu-se até a Praça 
de Fátima onde em palanque 
oficial, ante as câmaras da 
TV Difusorá e frente aos 

microfones da Educadora de 
Imperatriz vieram os dis- 
cursos. 

Parte das solenidades foi 
a entrega de 25 títulos pro- 
visórios de propriedade de 
terras à margem da rodovia 
Açailândia—Sta. Luzia. Não 
foram doados; vendidos. 

Além dêsses 25 noticiou-se 
que outros em fase de regu- 
larização serão entregues aos 
interessados na Delegacia de 
Terras, residênciá local. 

RENUNCIA & DESPEDIDAS 

Em sua fala o acadêmico 
Odylo Costa Filho deu co- 
nhecimento aos presentes da 
renúncia do Governador Sar- 
ney ao restante de seu man- 
dato, no dia 14, "para con- 
correr uma vaga no Senado". 

É contristador o estado de 
conservação da maioria ab- 
soluta de ônibus que circu- 
lam nas nossas linhas urba- 
nas. Deles há sem a mínima 
condição de uso no tráfego 
já pelo próprio risco que o- 
ferece ao passageiro e pe- 
destre. 

Escudados numa concessão 
que não se justifica os pro- 
prietários dêsses ônibus, em 
sua maioria, descuidam-se 

(Continua na 3. página) 

Enfermo 

José Sarney 

Oex-Governador continua 
ressentindo-se da doença que 
o impediu vir a Impera- 
triz e que inclusive o vem 
obrigando a cancelar outros 
compromissos políticos e so- 
ciàis, suspendendo até a vi- 
sita de despedida à Assem- 
bléia Legislativa. 

Encerrando a solenidade 
falou a Sra, Marly Sarney, 
bastante expressiva em seu 
pronunciamento. 

Da Praça de Fátima a co- 
mitiva dirigiu-se até à resi- 
dência local da Delegacia de 
Terras, onde participou de 
um churrasco. Logo depois 
retornou a São Luis. 

tônxo Ribeiro Callou, bacha- 
réis em administração Públi- 
ca, bem como o Técnico em 
Contabiliddde Otacílo Alcân- 
tara e o acadêmico Silvio 
Eduardo, concludente de Fa 
culdade de Economia. 

Êsses técnicos deviam es- 
tar entre nós desde os pri- 
meires dias do mês, mus ti- 
veram sua viagem retardada 
por grave acidente de auto- 
móvel, quando em viagem pa- 
ra Imperatriz. Em conseqüên- 
cia, o curso propriamente 
dito somente funcionará nos 
primeiros dias de junho. A- 
tualmente o Sr. Zamenhof 
instala a Secretaria da Es- 
cola em dependências cedida 
pela municipalidade; o curso 
será ministrado no Clube 
Tocantins. 

O município-escola minis- 
trará um curso completo de 
adestramento do funcionalis- 
mo de prefeituras. Terá a 
duração de 4 mêses e ver- 
sará sobre as seguintes ma- 
térias:— Contabilidade Muni- 
cipal—Orçamento e Progra- 
ma — Tributação — Legisla- 
ção Municipal — serviÇ0S Pú- 
blicos e Princípios de orga- 
nização. 

Serão ! beneficiados pelo 
municipio-escola as seguintes 
comunas: Imperatriz, Grajaü, 
Amarante, Monte Altos, Por- 
to Franco, Sitio Novo eJoâo 
Lisboa, no Maranhão, Tocan- 
tinópolis, Nazaré, Araguatins, 
Sitio Novo de Goiás, São Se- 
bastião, Itaguatins e Axixá 
em Goiás. 

Paralelamente à ministra- 
çâo do curso os técnicos do 
SÉNAM procederão n refor- 
ma administrativa em Impe- 
ratriz, depois do que, o pes- 
soal devidamente credencia- 
do adotará o mesmo nas de- 
mais prefeituras. 

De acordo com o convênio 
firmado, o municipio-escola 
será instalado e funcionara 
sem ônus para a Prefeitura 
de Imperatriz, à qual cabe 
únicamente propiciar o alo- 
jamento do pessoal e insta- 
lações de salas e secretaria 
do curso. 

+Jurivê de Jflãcêdo 

É com grande prazer 
que registramos o ani- 
versário do brilhante jor- 
nalista e advogado Snr. 
Raimundo Jurivê de Ma- 
cêdo, Diretor e Redator- 
Chefe de "O Progresso", 
ocorrido ontem. 

A equipe que faz este 
jornal, deixa aqui consi- 
gnados os parabéns, com 
votos de felicidades ex- 
tensivos á sua digníssima 
família. f 

"^Deputado Adail Carneiro 
Visita Imperatriz 

Encontra-se em visita a.nos- 
sa cidade o deputado esta- 
dual Adail da Silva Carnei- 
ro, da bancada do MDB. O 
parlamentar que se encontra 
acompanhado do medico Cel- 
so Carlos Simões, visita seu 
irmão que é o Chefe do Posto 
da receita Federal em Impe- 
ratriz, Sr. Alberto Carneiro. 

Deputado e médico tive- 
ram a oportunidade de ler 
"O progresso", fazendo elo- 
giosas referências ao nosso 
semanário. 
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Engenheiro vem pro- 

jetar novo aeroporto , 

Notícias de S. Luis infor- 
mam que de Belém deverá 
chegar a Imperatriz o Dr. 
João Batista do Nascimento, 
engenheiro encarregado do 
projeto do nôvo aeroporto 
de Imperatriz. Num encon- 
tro entre o Dr. Haroldo Ta- 
vares, Secretário de Viação 
e Obras Públicas, José Ar- 
ruda, Secretário de Adminis- 
tração de Imperatriz e o 
mencionado engenheiro, em 
São Luis, ficou combinado 
o imediato desmatamento 
do local da pista. Esse des- 
matamento terá 100 metros 
de largura e é aguardada or- 
dem da SVOP para que seu 
pessoal em Imperatriz pro- 
ceda ao desmatamento. 

Caravana da Arena 

Apurou a reportagem que desta- 
cados lideres municipais da ARENA 
rumaram a São Luis onde se farão 
presentes às solenidades de posse 
do Dr- Antônio Dino na governán- 
ça do Estado. 

Prefeito paga 
Subvenções 

Cr$ 800,00 foram pagos pela Pre- 
feitura Municipal ao setor Local da 
CNEG, que nesta cidade mantém 
o Ginásio Bernardo Sayão. Essa im- 
portância corresponde a dotação or- 
çamentária no valor de Cr$ 200,00 
mensais, votada pela Câmara Muni- 
cipal. 

Além dessa subvanção o Executi- 
vo Municipal ;tein igualmente pago 
o pessoal do corpo docente e admi- 
nistrativo do Ginásio Bandeirantes, 
que embora instalado pelo Estado 
tem a folha de pagamento a cargo 
do município. 

Banco do Brasil S. A. 

EDITAL 

Concurso Público para Auxiliar de Escrita 
N« llt 

1. O BANCO DO BRASIL S. A. faz saber que, uos dias 15, 16, 17, 
13 e 19 de Junho do corrente ano, estarão abertas em sua Agência des- 
ta cidade, na Travessa Urbano Santos s/n0, das 7,00 horas às 10,00 horas, 
ae inscrições* para o concurso acima, a realizar-se na cidade de Uarolina 
(MA), em data e horário que serão oportunamente anunciados. 

2. A inscrição deverá ser srlicitada peseoaimente pelo candidato 
(vedada a participação de intermediário) e será deferida àquele que. mu- 
nido de documento de identidade, satisfaça às seguintes exigências: 

a) — tenha, àdata do termino das inscrições, idade míoima de 18 
anos completos e máxima de 25 anos incompletos; 

b) — pague a iaxa da inscrição de NCr$ 10,00 (dez cruzeiros novos, 
cj — api-esente: 

I — (se do sexo masculino) — certificado de alistamento mili- 
tar, ou de reservista, ou de dispensa do incorporação, ou 
de isenção do serviço militar, ou, ainda, carteira de iden- 
tidade do Ministério do Exército, ou do Vinistério da Ma- 
rinha, ou do Ministério da eronáutica, Quando se tratar 
de militar incorparado, ofício do comandante permitindo a 
inscrição, 

II — certificado ou histórico escolar (com firma reconhecida^) 
de conclusão do primeiro ciclo: 'curso ginaslal ou equiva- 
lente, expedido por estabelecimento de ensino oficial ou re- 
conhecido, ou documento que comprove nível de escolari- 
dade mais alto. 

III — prova de naturalização, se não for brasileiro nato; e 
IV — atestado, passado por dois funcionárioss do quadro de con- 

tabilidade da agência onde se inscrever, ou pela autoridade 
policial competente, de estar radicado e residir, ininterrup- 
tamente, na zona de jurisdição da dependência, no mínimo 
há 6 (seis) meses, contados até a data do encerramento 
das inscrições. 

d) — entaegue dois retratos recentes, iguais, de tamanho 3 x 4, ti- 
rados de frente. 

3. ü concurso constará das seguintes provas: 
1 Pisicológica: 
2 — Português; 
3 i/atemâtica; e 
4 — Datilografia: 

4. As provas de Português e Matemática serão do tipo objetivo, ou 
misto. Será obrigatório o uso de eaneta-tinteiro ou esferogafica 
azul, 

5 A prova de Datilografia será feita em máquinas fornecidas pelo 
Banco, facultando-se ao candidato a escolha dentre as seguintes 
marcas: Remington e Olivetti, 

6. Para CB^a prova haverá apenas uma chamada. Somente será 
permitido o ingresso, no prédio onde se realizarão as provas, do 
can idato que se apresentar com antecedência mínima de TRIN- 
TA MINUTOS da hora marcada paru inicio de cada (exame. Sob 
nenhum pretexto, outrossim, será admitida a participação ao 
candidafo que, embora tendo ingressado no prédio dentro do ho- 
rário estabelecido, deixe, por qualqur motivo de estar presente 
na sala respectiva antes do si \al para distribuição da prova. 

7. Será impedido de prosseguir no concurso o candidato que faltar 
a qualquer das provas, 

8. Será selecionado o candidato que: 
a) — satisfarzer às exigências da prova psicológica; e 
b) — obtiver nota minima 60 (SESSENTA) nas provas de conhe- 

cimentos de Portugês e Matematica, e 40 (QUARENTA) 
na de Datilografia. 

9. Atendidas essas condições, e.a fim de estabelecer as prioridades 
para possível aproveitamento, o Banco relacionará os selecio- 
nados, por agêncla-sede de concurso, em ordem decrecente do 
total de pontos obtidos. 

10. O julgamento das provas terá carater irrecorrivel 
11. O Banco reserva-se o direito de aproveitar, ou não, os selecio- 

nadas, observado o prazo de 12 (doze) meses, 
12. A posse do candidato selecionado ficará na dependência de 

aprovação em exame de saúde feito por médico do Bauco ou 
da confiauça dêete. a admissão se fará no curgo inicial da car- 
reira (Auxiliar de Escrita — Ref 050), com vencimentos mensais 
de NCr 438 00 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO - RUZ:l- 
ROS NOVOS). 

13. Os selecionados, cumpridas as formalidades de nomeação e loca- 
lização, serão empossados no pôsto inicial da carreira de Auxiliar 
de Escrita. Antes de decorrido o prazo do 3 (três) anos, contados a 
partir da data da posse, ficam impedidps de; 
a) — pleiteiar transferência, 'resguardando-se o Banco o direito 

Z de removè-los por conveniência do serviço e : 
b) — participar de concurso interno para a carreira de escriturário. 

14. A inscrição do candidato importará em anuência implícita a fu- 
tura designação (se selecionado e nomeado) para servir em qual- 
quer agência do Banco, bem como à possibilidade de ser transfe- 
rido para outro local, em qualquer tempo, durante a vigência do 
contrato do trabalho. 

15. Nenhum candidato poderá prestar prova em agência administrada 
por seu cônjuge ou parente até o 2o. grau, ainda que o adminis- 
trador em causa não venha a participar dos trabalhos do certa- 
me. Igualmente não será localizado em agência a cujo quadro 

Bola em jogo 

"PODE QUEBRAR" 
Escreve: MISTER ELLIS 

Domingo passado. Estádio 
Frei Epiíânio. Jôgo dificil com 
o Cruzeiro perdendo de í a 
zero para o Imperatriz. De 
repente uma entrada mais 
violenta de um jogador so- 
bre o adversário. Houve a re- 
clamação e o juiz aponta a 
falta, quando um atleta do 
time infrator, que assistia ao 
jôgo atrás de uma das metas, 
invade o campo para discu- 
tir com o árbito. Do lado de 
fóra um "dirigente" do time 
grita para o jogador faltoso; 
"PODE QUEBRAR QUE A 
GENTE GARANTE.. . 

Francamente, minha gente, 
para onde vai o nosso fute- 
bol, se o dirigente é o pri- 
meiro a criar dificuldades 
para o fuiz e o primeiro a 
pregar a violência e a indi- 
ciplina? 

Do geito que as coisas vão; 
com a torcida dentro do a- 
lambrado, com homens ar- 
mados de peixeiras e com 
garrafas de cachaça corren- 
do de mão em mão entre tor- 
cedores, já não podemos es- 
perar nada de bom no es- 
tádio, principalmente dentro 
do gramado onde os jogado- 
res cansados e irritados pela 
luta deixam-se levar pela má 
orientação e pelo incentivo 
à desordem e indisciplina. 

íMo Domingo passado, na 
partida principal, 4 jogado- 
res foram expulsos de cam- 
po por indiciplina, isto numa 
partida sem expressão para 
a decisão do Quadrangular. 

Não se culpe o juiz que 
foi correto. Apitou com im- 
parcialidade, procurando a- 
certar. A indiciplina nasceu 
em campo sob o incentivo do 
torcedor. 

Vamos mudar para melhor 
ou vamos acabar com o nos- 
so futebol? 

Senhores dirigentes; a vez 
é dos senhores. 

XXX 

Para a decisão, hoje, do 
quadrangular jogarão Renner 
e Imperatriz. O único emba- 
raço está na arbitragem. De- 
siludidos, sem segurança, to- 
dos ameaçados por gadores, 

Juízo Eleitoral da 33. Zona 
Imperatriz — Maranhão 

EDITAL 

O Dr José de Ribamar Fi- 
quene, Juiz íleitoral da 33a. 
Zona, do Estado do Mara- 
nhão, faz saber aos partidos 
políticos e demais interessa- 
dos que se deslocará para os 
povoados "AÇAILÂNDIA", 
"ITlNGA" e"LAGÔA VERDE", 
todos do Município de Impe- 
ratriz, desta Zona, para pro- 
ceder á qualificação eleito- 
ral, na forma da lei, obede- 
cendo ao seguinte calendário: 

1°]—Dia 24 - maio - 1,970 
AÇAILÂNDIA. 

29] - Dia 31 - maio - 1.970 
ÍTINGA. 

3°]-Dia 7- junho - 1.970 
LAGÔA VERDE. 

Posteriormente, será desig- 
nado novo calendário de 
qualificação eleitoral, a fim 
de atender outros povoaaos. 

Afixe-se no local do costu- 
me e oficle-se aos presiden- 
tes de agremiações partiòá 
rias deste Município, para os 
fins de direito 
Imperatriz, 11 de maio de 1970 

Dr. José de Ribamar Fiquene 
Juiz Eleitoral 

por dirigentes e por torcedo- 
res armados, todos os compo- 
nentes do quadro de árbi- 
tro temem apitar o jôgo. Es- 
te é o retrato de nosso tute- 
bol. 
DESFALCADO O 
IMPERATRIZ 

O quadro do Imperatriz não 
contará boje com seu exce- 
lente goleiro Ema, que foi para 
Belém servir à Pátria no E- 
xécito. Jogará Raimundo. 
Consta que Orlando está em 
litígio com o Clube, sendo du- 
vidosa sua presença. 

GOIANO NO RENNER 

É esperada a estréia do jo- 
gador Goiano, hoje, no Ren- 
ner, que já foi proficíonal do 
Atlético Clube de Goiás, jo- 
gando depois em Carolina. 

XAVIER QUER A LIGA 

Xavier é um entusiasta do 
nosso futebol. Èstá hoje em 

Continua na 4a. págiha 

pertença qualquer funcionário parente seu até o 2o grau, ou cônjuge. 
16. O presente certame visa selecionar pessoal para suprimento das 

vagas existentes nas seguintas agências: 
Araguaína [GO], Grajaú. Carolina e Imperatriz. 
Entretanto o Banco se reserva o direito de localizar os selecio- 
nados em qualquer de suas agências do território nacional. 

17. Inscrito, considerar-se-á candidato ciente das condições estipu- 
ladas no presente edital. 

Imperatriz (MA , 13 de maio de 1970 

Wailace Reid dos Santos e Mota 
Gerente 

Israel Silva 
Subgerente 

COVAP DO MARANHÃO 

Está presente no desenvolvimento de Imperatriz 

FILIAL: RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA, N0. 1444 — TELEFONE 202 - IMPERATRIZ - MA. 

MATRIZ: RUA 20 N0. 809 - GOIÂNIA - GOIÁS 

De tudo para sua construção pelos melhores preços da região: Azuleijos, Ferro, Cerâmica, Louças sanitárias, Canos 

galvanizados e Conexões, Cimento, Caixa dágua, Metais, Telhas Brasilit, Chapas prêtas galvanizadas, Tintas em pó e 

preparadas, Fechaduras, Material elétrico, Canos plásticos e Conexões. Portas de madeiras e portas de Ferro, etc. 
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IMPERATRIZ: o que foi e o que é Ônibus urbano, uma calamidade 

(Cont. do número anterior 

+ CONTADORES 

Em atividades normais, quatro (4] formados, e quinze 
[15] práticos. 

ADVOGADOS 

Sete. Sendo 4 formados e 3 provisionados. 

JUÍZO 

Nossa Comarca possui 2 varas e dois Juizes, consequen- 
temente; e, também 1 promotor, e, 4 oficiais de Justiça. 

POLICIAMENTO 

Mantém a nossa cidade, sob a direção do Ten. Vieira 
do Jorge, um destacamento da gloriosa Polícia do Estado 
do Maranhão; possuindo, ainda, uma Cadeia Pública. 

CARTÓRIOS 

São dois: l5 e 25 Ofício. 

MERCADOS PÜBLICOS 

São dois, nos extremos da cidade, além de mais de 
uma dezena de pequenos açougues espalhados nos quatros 
cantos da cidade. 

FARMÁCIAS 

Quase com funcionamento desautorizado, encontram- 
se nossas farmácias. São mais de vinte (20). 

ÁGUA ENGANADA 

Fornecida satisfatoriamente, sob a responsabilidade do 
SAAE. Inaugurada no ano transato, vem atendendo perfei- 
tamente as carências da cidade. Diga-se de passagem, foi 
uma das melhorias que mais beneficiou a população da 
nossa progressista Imperatriz. , ._j 

(Continuação da primeira página) 

? LUZ ELÉTRICA esse 

Troca a Magis- 

tratura pela 

política 

Fontes oficiosas noticiam 
que o deputado federal Ma- 
ranhense Eurico Ribeiro 
(ARENA) não concordou em 
ser nomeado Desembargador 
pois prefere candidatar-se a 
reeleições. 

Note-se a confiança do De- 
putado Eurico Ribeiro em 
suas chances políticas, ago- 
ra que o número de deputa- 
dos federais no Maranhão 
caiu de 16 para no máximo 
6, segundo os últimos cálcu- 
los. 

Ainda a propósito da no- 
tícia, também o número de 
deputados estaduais em nos- 
so Estado vai descer de 40 
para 20 no máximo. Aconte- 
ce que até aqui o número de 
deputados era calculado pe- 
lo número de habitantes do 
Estado; agora é pelo uúme- 
ro de eleitores. 

completamente da conserva- 
ção dos carros e até aten- 
dimento ao passageiro que 
não toma um carro dêsse 
para passear. Quem toma um 
ônibus tem algo a fazer e às 
vezes horário a cumprir, não 
podendo ficar à mercê do 
capricho do motorista. 

PONTOS DE PARADA 

Não existem. Já se tentou e 
nada se conseguiu nêsse sen- 
tido, por falta de colabora- 
ção de muitos usuários e pe- 
la não obediência pelos mo- 
toristas das regras do tran- 
sito. Na ânsia de não per- 
der um passageiro o moto- 

rista para o carro tôda vez 
que alguém dá o sinal, in- 
clusive em esquinas. Confia- 
do nisso o eventual passa- 
geiro não se dá ao trabalho 
de procurar uma "parada" 
nem para descer nem para 
tomar o veículo. É comum a 
gente ver o ônibus parar pa- 
ra recolher um passageiro e 
parar 10 ou 20 metros à fren- 
te para que um comodista 
possa descer à porta.de casa. 

Mas o abuso não fica nis- 
to. O repórter já teve a opor- 
tunidade de, como passageiro 
de um ônibus lotado, ficar 
mais de cinco minutos à por- 
ta de um armazém, na Av. 

Getúlio Vargas, enquanto u;n 
passageiro descia para com- 
prar uma lata de querosene 
e um saco de açúcar que 
depois trouxe para o carro 
onde já os passageiros se 
comprimiam.— E quando uma 
senhora reclamou ainda foi 
respondida com piadinhas de 
máu gôsto pelo cobrador. 

E A SEGURANÇA DO PAS- 
SAGEIRO? 

Há poucos dias, em plena 
Avenida, entre ias 18 e 19 
horas, em escuridão quase 
completa trafegava rumo ao 
Entroncamento um calhambe- 
que sem um farol aceso e 
sem qualquer sinal luminoso 
obrigatório. Levava passa- 
geiros. 

Senhor Inspetor de Trânsi- 
to, está certo isso? 

// fK ■ , 

w 

Possui a Prefeitura,^atualmente, um úuico motor-gera- 
dor, que vem atendendo dentro de suas possibilidades, par- 
te da cidade. Convém esclarecer, contudo, que para o se- 
gundo semestre do corrente ano, será instalado dois potentes 
motores, conseguidos pelo Prefeito junto ao Govêrno Esta- 
dual, que virá acabar com o problema atual, 

RELIGIÃO 

São sete (7) igrejas evangélicas e uma (1) católica, 
com várias paróquias. 

ENTIDADES E AUTARQUIAS 

Èmprêsa Brasileira de Correios .— I. B. G. E. — C. E. M. — 
Coletorias (estadual e federal) — Rodobrás - Distrito — De- 
legacia de Terras e Fundo de Revenda do Éstado —I.N.P.S. 
(em instalação). 

TIRO DE GUERRA 

Já construída a séde, deverá, segundo informações 
colhidas, ter seu funcionamento muito próximo. 

ESTAÇÃO DEJMETEOROLOGIA 

Em funcionamento regular. 

MICRO - ONDAS 

Está em fase de conclusão a montagem das torres, e 
espera-se o seu funcionamento no fim de 1970. 

ESCOLAS 

Curso primário: 51 escolas com 5.728 alunos — Curso 
médio: 4 escolas com 1.084 alunos — Curso secundário: 2 
escolas com 92 alunos. 

(Cont, no próximo número 

V. tem ínterêsse 

em saber tudo 

sobre o Volkswagen 

de 60 HP? 

ANUNCIEM EM 

O Progresso 

Moderna sala 

de projeção 

cinematográfica 

A cidade contará em bre- 
ve com novo e luxuoso ci- 
nema de propriedade de gru- 
po empresarial da visinha ci- 
dade de Marabá, à cuja fren- 
te está o sr. Jran Bichara. 

A nova sala exibirá filmes 
da linha distribuidora Luiz 

Severiano, uma das mas fa- 
mosas no país. 

Sabe-se que o prédio da 
nova casa de diversões será 
construído nas imediações da 
Praça Brasil e tem sua inau- 
guração prevista para den- 
trs de 120 dias. 

* 

Procure-nos« 

Estamos interessados 

no seu ínterêsse. 

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 que se 
preza, o VW 1.600 também tem 
aquela chapa de aço fechando 
tudo embaixo. 

Mas para saber tudo sobre o 
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 ínterêsse. 

Comércio de Automóveis Magopar S.A. 

Rua Minas Gerais, 113 — Teleg. MAGOPAR — Fones 151/153 

IMPÊBATRIZ - MARANHÃO 

REVENDEDOR 
AUTORIZADO 



VeMe Social AMÉLIA E MAROCAS 

ANO I Imperatriz (MA) 17 de maio de 1970 N0. 3 

Nossa Opinião 

Primeiro foram grupos-ge- 
radores. Prometidos em co- 
mícios, anunciados aos qua- 
tro cantos, tiveram até men- 
sagem assinada por deputa- 
do para anuncia-los embar- 
cados, rumo a imperatriz. 

Mas a verdade era bem ou- 
tra e bem amarga. Descobriu- 
se de estalo que os grupos- 
geradores não pertenciam ao 
Estado; "'eram da Cia. do Va- 
le do S. Francisco e foram 
requisitados para Fortaleza". 

Como desculpa não se po- 
de pensar em nada mais de- 
sengonçado. Mandar grupos- 
geradores para o abasteci- 
mento elétrico de Fortaleza 
é assim como mandar água 
para o mar. Como diria Nel- 
son Rodrigues: "é o supér- 
fluo ululante." 

Conclusão: foram-se as nos- 
sas esperanças de cidade ilu- 
minada e industrializada, 
pelo menos por agora. 

Mas não ficou aí a decep- 
ção. Agora é o Secretário de 
Viação quem comunica o 
deslocamento para outro mu- 
nicípio da pataulha rodoviá- 
ria encarregada do asfalta- 
mento Eram mais seis qui- 
lômetros cobertos de asfalto, 
também badalada em todo o 
município. 

Já externamos a nossa o- 
pínião contra o asfalto sem 
o esgoto; mas não entende- 
mos essa decisão do Secre- 
tário, mormente quando má- 
quinas e pessoal estavam em 
condições de entrar em ação. 

De tudo isso, a impressão 
que fica é de que as tão fa- 
mosas forças ocnltas jà se 
fazem sentir entre nós. Al- 

gum interesse não louvável 
parece existir nesses recuos 

E será de lamentar-se que 
questiúncülas locais, que di- 
vergências políticas internas, 
que a luta pela conquista do 
poder municipal estivessem 
influindo para êsse retarda- 
mento da iluminação, da e- 
nergia elétrica abundante, do 
asfaltamento. 

Èstamos numa fase em que 
ou deixamos de lado a pai- 
xão política ou estrangula- 
remos o crescimento de Im- 
ratriz; ou nos damo.% as mãos 
e em uníssono ergamos as 
mãos lutando e pedindo por 
esta terra ou nós mesmos se- 
remos os responsáveis pelo 
seu estagnamento, agora que 

.ela precisa de impulso.—Com 
essas lutas intestinas o que 
estamos fazendo è afastar da- 
qui indústrias e investidores; 
è impedir o surgimento de 
nosso parque indutrial; é; fi- 
nalmente, propiciar oportuni- 
dade a que uma nova fôrça 
política, uma mentalidade 
realmente nova e arejada 
surja e cresça derrubando 
velhos bastiões políticos, dan- 
do um fim tristemente ingló- 
rio aos que tantas oportuni- 
dades tiveram mas não as 
souberam usar em beneficio 
da própria terra. 

Talvez amanhã seja muito 
tarde para que as atuais lide- 
ranças compreendam o al- 
cance da missão em que in- 
sistem falhando. 

Ou nos unimos em favor de 
Imperatriz ou nos tornare- 
mos uma Cartago política 
tristemente destruída 

Par HENRY 

No domingo passado, em comemo- 
ração ao "DIA DAS MÃES", foi rea- 
lizada brilhate festa, digna de aplau- 
sos. que teve como local o "Exter- 
nato do Menino Jesús". As come- 
morações deram inicio com uma pa- 
lestra da Diretora responsável, 
Prof. Juracy Conceição, que falou 
sôbre a importância da data. Em se- 
guida vários alunos declamaram, o 
que veio dar um certo colorido a 
festa. A Prof. Liacy Conceição, pro- 
feriu notável oração sôbre as mães, 
tendo sido bastante aplaudida pelos 
presentes, Em continuação ao pro- 
grama, foi sorteada, entre as pre- 
sentes, A Sra. Maria da P-iovidên- 
cia Lobão Ferreira, como a "MAE 
DO ANO", que recebeu um lindo 
presente ofertado pela direção do 
educandário. Em sua parte final ,foi 
servido aos presentes, dôces, salga- 
dinhos e refrigerantes. 

Nossos parabéns as profs. Juracy 
e Lií c/ Conceição, que sempre vem 
mostrando grande dedicação aos que 
ali estudam e promovendo realiza- 
ções de grande proveito para a nos- 
sa cidade. 

ANIVERSÁRIOS 

Na sexta-Feira, dia 15 do corren- 
te, estêve aniversáriando o jovem 
Jarbas Soares Amorim, func9 do 
Banco do Brasil, 

—-o — 
O Jovem Galvânio Lopes, estreou 

nova idade, ontem, e estêve come- 
morando o seu nataiício, oferecendo 
um grande coquetel no "Restauran- 
te Karajá". 

—o — 

• Aniversariou no ultimo dia 7 o 
comerciante Gumercindo Milhomem 
pessoa do alto comercio local e fi- 
gura de projeção social. Nossos pa- 
rabéns ainda que tardios. 

É com grande prazer que comu- 
nicamos o aniversário do nosso com- 
panheiro de trabalho, Sr. Raimundo 
Jurivê de Macêdo, Redator-Chefe 
de "O Progresso", ocorrido ontem. 
A data foi festejada em sua residên- 
cia, onde foi servido frios, salgadinhos 
assim como uisque, cervejotas, etc. 
O Jurivê foi bastante cumprimenta- 
do pelo seu vasto circulo de amiza- 
de, que compareceu em sua re- 
sidência. Nós que fazemos "O Pro- 
gresso", deixamos aqui o nosoo a- 
fetuoso abraço, desejando muitas fe- 
licidades e que nosso companheiro 
continue a sua jornada brilhante, 
num caminho palmilhado de loiros. 

Castelo convidado por Dorgival 

O Sr. João Castelo, Dire- convidado pelo Sr. Dorgival 
tor da Carteira de Crédito pinheiro, vice-prefeito muni- 
do Banco da Amazônia, foi . . • ^ u- 

cipal, para assistir a Exposi 

VIAJANTES 
Viajou .com destino a Belém (Pa), 

o nosso prezado amigo Pedro Amé- 
rico de Sales Gomes, Diretor da 
Diesel Carolina S/A e Presidente da 
Telefônica de Imperatriz, 

KALAM HELEUTEROS 

Homem tem mania de ser homem. Mas tem razão, foi isso que en- 
sinaram pra êie desde quando era criança, 

Mas tem nêgo que já abusa e, de tanto dizer que e homem, per- 
de o crédito, E quando chega o momento solene de êle dizer que e mes- 
mo, H^guem hga. ^ homem não ehora> Homem sai pra rua e não tem 

que dar satisfação à mulher. Homem pode chegar à hora que quiser. 
HOrae Quando^ínulher é uma Amélia, que tranqüilidade, Mas às vezes 
dá umas piores que a Marocas do Pafúncio. Na hora ue ir, o cara vai, 
mas na volta ..; "pergunte a quem tem uma". . ' 

Tem um cara que a mulher dêle não espera nem que eie chegue. 
Vai é lá buscar. E quando chega em casa, ainda tem que ouvir o maior 
esculacho, e caladinho, senão ela se prevalece do estado dele e naixa 
a lentMas a melhor é a daquêle nosso amigo, pescador inveterado, e be- 
bedor, idem. Qualquer peixe servia, quando não dava na agua servia, 
mesmo; fora; , -j 

Domingo, berraudas e sandálias, uma camisa colorida, la 101 cie, 
com tarrafa e tudo. bem cedo. A turma já estava esperando no penta. 
Pulou pro dito e se mandou. . ♦..,ir.hr.■ 

Vogou. Vogou ... aí destamparam a primeira garrafa de latuzmno . 
Joga a tarrafa, não pega nada. Outra vez, nada. E tome "tatu . 
— Encosta o barco prá gente dar um mergulho. Nao, nao encosta, 

não olha só aquela garota ali. 
Despreocupada, julgando-se dona do no, a belezoca banha\a-se, 

dando o maior espetáculo pura os felizes pescadores, 
—Cuidado, ela viu. . tt ^ 
Viu mesmo, e enfiou-se no mato. Sessão encerada. Hora do mergu- 

lho. Encostaram, mesmo. . x-,. r- * 
Mas o banho era mais por dentro. E tome "tatu . E tome .. . por- 

que ele não tinha se escondido não, tinha ido era buscar mais, 
Lá pras tantas, dezessete garrafas, depois, e mais banhos, e ou- 

tras estrepolias, êles se lembraram de voltar, 
Voltaram felizes da vida. t omentando a singular pescaria, so que 

não falavam em tarrafa, nem anzol, nem isca e nem se lembravam que 
não traziam nenhum peixe. , i? í™ aniif.iP 

Quando já iam chegando, o nosso amigo se lembrou. E toi aqueie 
Deus nos acuda. Como é que êle, um pesoador de gabarito, depois ae 
um dia todinho no rio, pescando, ia chegar em casa sem nenhum peixe. 

Aí teve a idéia, i omprou um cambo no porto e seguiu todo impo 
nente pra casa, Chegou, mostrou o peixe, fez o farol e gozou os elogios 
da cara metade e dos súditos do seu reino doméstico. _ 

No outro dia, quando saiu para o trabalho, já nao se lembrava 
mais do ocorrido, Fôra uma aventura a mais, e* podia ser ate que se 
tivesse sorte, vivesse outra.   

Foi só êle sair e chegou o garoto. Bateu na porta e perguntou. 
—Quem é a muié daqui? 
A esposa de nosso amigo que viera atender; 
— Sou eu porque? 

—fc/vímbuscá o dinheiro dos peixe que o homi daqui mi com- 

^ OI0 que aconteceu depois, eq não sei. Mas vocês já pensaram ela 
era u'a a.arocas? 

— O 

O Centro Educacional de Imperatriz vais sair. Pelo menos o nosso 
amigo Prefeito (não confundir com o 1 'nosso amigo" la de cima) e um dos 
maiores entusiastas. A propósito, o Rotary Club de imperatriz entregou- 
lhe um esboço de projeto, preparado pela comissão de Serviços a Comu 
dade, que é presidida pelo nosso companheiro Paulo Barreto, Eng, Cheie 
do 2e, Dist. da Rodobrás. Este empreendimento, quando realizado, será de- 
cisivo na ascenção cultural desta terra, fazando com que Imperatriz seja 
a Atenas da região. Lá também funcionará a Faculdade de a ilosotia. 

—O — 

O Dr. Fiquene, Juiz de Direito da Ia. Vara desta Comarca, fa- 
lou-nos sôbre a possibilidade de Criação de uma página literária para 
"O PROGRESSO", onde os "cobras" possam deleitar os leitores com os 
fulgores de sua arte literária. Damos integral apoio. Idem, o Diretor. . e- 
râ a expressão da cultura nacional e local: onserva- a, p^rem, cora 
cuidado. Os mensageiros do "Febeapá" (com a devida licença do saudoso 
Stan.) não terão vez. 

BOLA EM JOGO 

(Contiunação) 

São Luis e nos garantiu que 
de volta trará as instruções 
para criação de LIGA. Agora 
vai... 

XXX 
PROGURA-SE 
Para hoje, no "Frei Êpifâ- 

nio" um juiz com vocação 
para mártir, Exige-se que se- 
ja bom corredor ou use co- 
lete de aço, a la Tenório. 

Êsse herói deverá apitar a 
partida RÊNNER X IMPERA- 
TRIZ, na decisão do Q U A - 
D R ANGULAR, Ámbos os 
quadros estão invictos. 

) XXX 

OS JUIZES PARA HOJE 
Zequinha não que, Jurivê, í- 
dem; Xavier está viajando: 
Serra diz que não e de briga. 

x x x , r 

Depois déssá vem aquela 
do Juiz de Minas que entra- 
va em campo com um 38 na 
mão: um tiro era lateral. 
Dois falta. Três penalidada 
maxima. 

Vamos convida-lo para a- 
pitar em Imperatriz? 

ção-Feira de Imperatriz. 

O convite foi feito infor- 

malmente em Belém, mas 

será oficializado através de 

ofício da Associação Comer- 

cial de Imperatriz, cujo pre- 

sidente é o mesmo Dorgival. 

6. Santiago Ind. e Comércio 

Vendedor aut. das aíamadas Maquipas D'ANDRÉA na região 

Comunica que tem para venda e de pron- 
ta entrega a nova máquina modelo compacto 
para beneficiar arroz, com capacidade diária 
de 25 a 30 sacas de arroz beneficiado, e de 40 
a 50. Inteiramente metálica, blindada, ocupa 
menos espaço com novo aperfeiçoamento. 

As referidas máquinas Já vem montadas pron- 
ta para o sen bom funeionamento. 

Procure hoje mesmo para melhores esclarecimontes com o seu vendedor 

B SANTIAGO INDUSTRIA E COMÉRCIO 
Rua Bom Futuro canto cora Perna ri buco,, Telefone 104 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Retornou a nossa cidade, o Dr, 
Raymundo Noleto Filho, médico do 
I.N.P.S., que estêve em Goiânia con- 
seguindo aparelhos modernos para 
o seu hospital. 

Encontra-se novamente entre nós, 
o amigo Diomedes Luis da Silva, 
sócio da Beneficiadora Nôvo Horizon- 
te, que regressou de Luz (MG)e vem 
falando em futuro casamento com 
uma jovem de Anápolis. 

« Está sendo esperado, hoje, o Sr. 
José Gomes de A.rruda, Secretário 
de Administração, que em São Luís 
(Ma) estava tratando de assuntos a- 
tinentes a administração municipal. 

Sai Joéè (Sarney) entra Antonío ("D/W 

Assumiu o Govêrno do 
Estado, no último dia 14, o 
Vice - Governador Antonio 
Dino, facultativo renomado 
e político ilustre. 

Viajou com destino a Capital do 
Estado, o Sr. Luiz de França, func9 

do Banco do Brasil S/A. - Ag. local. 
— o — 

Aguardem para breve a lista das 
10 senhoritas "mais elegantes" de 
Imperatris. 

—o—- 
A AABB, sob nova direção anun- 

cia para dentro de alguns dias a 
"FESTA DO ARROZ". Vamos es- 
perar. 

— o — 
Por hoje é só. Até a próxima sema- 
na, STOP. 

PLACAS 

CHEGARAM 

INSPETOR VAI A SA0 LUIZ 

Apurou a nossa reporta- 
gem que seguirá para um li- 
geiro estágio no DETRAN 
(Departamento de Trânsito ) 
em S. Luis o Sr. Francisco 
Paulo. Inspetor de Trânsito 
local. 

O emplacamento de veí- 
culo no município terá iní- 
cio logo a seguir, pois que 
as pla.cas já foram recebidas 
pela Inspetoria. 

Enquanto o Dr. José Sar- 
ney vai a nova política na 
disputa de cadeira no Se- 
nado, o nôvo Governador 
dirigirá os destinos do Esta- 
do, espera-se, como um Ma- 
gistrado à altura da confian- 
ça de seu povo. 

A S. Exa. "O PROGRES- 
SO" envia Cumprimentos. 

Despedida 

Acompanhado do nosso a- 
migo Pedro Américo, deu-nos 
o prazer de sua visita o sr; 
Edson Maranhão Azevedo, 
destacado comerciante em 
Carolina e Diretor-presiden- 
te da Diesel Carolina S/A, 
desta cidade. 

Em palestra com um dos 
nossos diretores, o ilustre vi- 
sitante manifestou a sua sim- 
patia pelo nosso jornal pre- 
ferindo de imediato uma as- 
sinatura. 

Agradecemos. 

PRESIDENTE DA CÂMARA 
EM RRASILIA 

Participando de um curso 
destinado a legisladores mu- 
nicipais, encontra-se em Bra- 
sília o Sr. Wenceslau Brito, 
presidente da edilidade local. 


