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Obrigado, 

Governador 

■ 

Pedro Neiva de Santana 

Nesta cidade, que não foi embalada por promessas de Vossa Exce- 

lência mas foi sacudida pela força das grandes realizações, de seu govêrno; 

Esta terra que Vossa Excelência, hoje faz maior para que, com ela, 

cresça ainda mais o Maranhão; 

Esta Imperatriz, forjada no amálgama de brasileiros do Norte e do Sul; 

Esta gente, que mesmo nos dias de esquecimento jamais olvidou a sua 

luta em busca de melhores dias, confiada sempre na predestinação de seu 

grande futuro; 

Esta gente laboriosa, este povo que sempre acreditou em vossa Exce- 

lência; Todos nós, senhor Governador, 

SOMOS GRATOS AO GRANDE ADMINISTRADOR! 

"O Progresso", Excelência, nasceu dessa forja de lutadores; nasceu 

da consciência de cada um e de toda a população de Imperatriz, em favor das 

justas reinvindicações de nossa gente; 

"O Progresso", senhor Governador, é um defensor intransigente desta 

cidade e desta região. Não nos move a paixão política nem a cegueira da cri- 

tica graciosa ou do louvor subserviente. O nosso objetivo é a grandeza desta ter- 

ra que já não é somente nossa, nem só do Maranhão. É a terra espelho do Bra- 

sil Grande onde somente é válido o labor constante, o trabalho em busca de um 

porvir radioso, aspiração suprema da revolução de 31 de março de 1964. 

E por assim pensar, senhor Governador, é que "O Progresso", em no- 

me desta terra, porta voz desta gente, no dia em que Vossa Excelência inau- 

gura 0 sistema de Luz e Força de Imperatriz, sente-se honrado em proclamar: 

Obrigado, Governador; , 

Muito Obrigado. 

A DIREÇÃO 
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MOSAICOS LITERÁRIOS 

Flores d' Alma 

Flores há de toda côr. 
Sejam brancas, amarelas, 
outras cores tenham elas, 
eu a todas voto amor. 

Para vê-las, as janelas 
abro cedo e, ao Sol se pôr, 
esparzindo o seu olor, 
'inda as vejo, sempre belas. 

Visitando o meu jardim, 
muitas côlho para mim 
com carinho e tôda a calma. 

No jardim da minha vida 
minha mãe e tu,-Querido 
eis as flores da minh' alma! 

L. SERRA 

COMPRE BEM, COMPRE jA, COMPRE SEMPRE, NA SUA 

Casa Menezes 

Rádios, Radiolas, Geladeira, Bicicle- 
tas, Fogão a Gás, Miudezas em Geral, 
Bijuterias, Confecções Para Homens e 

Mulheres Decorações, Louças, Ferragens e um 

Mundo de Brinquedos para o Natal. 

A ETC LANÇA SÊLO 

A Emprêsa Brasileira de 
Correios e Telégrafos lançou 
ontem na Sociedade Brasilei- 
ra de Orquidócelos da Gua- 
nabara um selo de orquídea, 
cn _  ,x uo w ,40 e 
que foi impresso em policro- 
mia pela Casa da Moeda do 
Brasil. O sêlo tem emissão de 
um milhão de exemplares e 
foi lançado simultaneamente 
em Rio Claro, São Paulo, e 
Joinville Santa, Catarina. 

O sêlo teve como modêlo a 
orquídea "Laelia Purpurata", 

numa de suas variedades, a 
Werlíhaeuser II - Superba". 
que tem o lábelo azul cin- 
zento e pétalas e sépalas 
branca*?, tendo sido descober- 
ta em 1904 no norte do Estado 
do Rio Grande do Sul por 
Carls Werkhaeuser. 

Rio de Janeiro, 16/11/71 
HG/oMCL. 

TN- Acessória de Relações da ECT 

CASA DAS TINTAS 

Tintas e Vernizes para todo tipo de pintura de 
casas e de automóveis. — Antes de comprar 
suas, tintas visite a CASA DAS TINTAS e 
verifique como tem a maior vantagem, maior 

sortimentos, menores preços. 

Avenida Getulio Vargas, 1366 — Fone: 354 

Imperatriz  —  Maranhão 

O VIL — 01608 Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

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

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

ESCRITÓRIO 

Rubens Lima 

ADVOCACIA E CONTABILIDADE 

Contratos - Correspondên- 
cias - Registros de Firmas - 
Distratos Declarações de Im- 

posto de Renda 
Rua Cel. Manoel Bandeira, 915 

Telefone: 105 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 

"Os Rosa Cruzes 

Os ensinamentos secretos 
Rosacruzes são oferecidos 
àqueles que os procuram pa- 
ra usá-los, unicamente, na 
perfeição de suas faculdades 
interiores e no domínio de 
obstáculos diários da vida. A 
Internacional Ordem Roza- 
cruz, AMORC, terá prazer em 
receber as solicitações da- 
queles que acreditam que o 
merecimento e a sinceridade 
determinam o direito de al- 
guém adquirir tal conheci- 
men. Um exemplar de "O DO- 
MÍNIO DA VIDA", um lívreto 
fascinante, será enviado gra- 
tuitamente. Permita que essa 
publicação o guie ao plano 
restaurador, em que poderá 
ampliar o setor do seu poder 
pessoal. Envie sua carta ao 
Escriba S.E.C , AMORC Caixa 
Postal - 307 - Curitiba - Estado 
do Paraná. 

AVISO 

A DIRETORIA do Ginásio 
"Bernardo Sayão, comunica 
aos interessados que estarão 
abertas as inscrições para ò 
EXAME de ADMISSÃO, no 
período de 30 de novembro 
a 14 de dezembro do ano em 
curso, no horário das 14: 30 
às 17:00 horas. 

Para a inscrição acima re- 
ferida, O candidato está obri- 
gado ao pagamento da taxa 
de inscrição no v,alor de CrS 
10,00 (dez cruzeiros) e a 
apresentação dos documentos 
abaixo relacionados: 

1-Certificaio do 4° ano; 
2-Certidão de nascimento; 
3-Atestado médico; 
4-Atestado de vacina - con- 

travaríola 
5-Os maiores de 18 anos: 

Título de eleitor, para ambos 
os sexos e certificado de 
quitação com ' o serviço mi- 
litar, só paro os candidatos 
do sexo masculino; 

OUTROSSIM, o horário em 
que serão efetuadas as Pro- 
vas, bem como o dia em que 
serão realizadas São os se- 
guintes. 

Dia 15 - Portugês (escrita) 
- 14 horas 

' "16 - Português (oral) - 14 
horas 
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800 Exemplares 
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» atrazado: 0,60 

Assinatura anual 20.00 
» semestral 12,00 

Redação e Oficinas 
Rua Símplicio Moreira, 1679 
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dade por conceitos emitidos em artigos 
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"17 Matemática 14 horas 

"18 Estudos Sociais - 14 
horas 
SECRETARIA DO GINÁSIO 

BERNARDO SAYÃO EM IM- 
PERATRIZ, 25 DE NOVEM- 

BRO DE 1971. 

HOSPITAL SÃO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — 
Credenciado pelo INPS e em Convênio 

Imperatriz - Maranhão 
com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR 00 INTERIOR 00 ESTADO 
Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue — 

LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDICO; Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Analista Joberval Lobato de Souza 

Cirurgia do Tórax—Abdomem— Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia 
— Dermatolcgia-Pediatria—Clínica Geral—Doenças.dos olhos e receituario de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

RRMHZEM 

Wm 

TECIDOS E ELETRO- 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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E, IMPERflíRlZ E' TODA FESTA!. 

Irradia contentamento; sente-se orgulhosa em receber o Governador de 

todos os maranhenses, justamente aquêle que passa a figurar na história da ci- 

dade como o artífice desto grande obra que, ontem, foi o maior sonho nosso e 

que, hoje, é uma encantadora realidade: 

O SISTEMA DE ENERGIZAÇÃO DE IMPERATRIZ 

Energia Elétrica é sinônimo de progresso; de indústria, de expansão de- 

mográfica, de atração de capitais: Ê sinônimo de cidade grande e de grande cidade, 

LUZ é sinônimo de embelezamento, de conforto, de segurança. 

Tudo isso, 

Governador Pedro Neiva de Santana, 

^ a- 

b"ca esta cidade devendo ao seu Govêrno que somente tem significado 

Trabalho — ^radez — 

A tc .a de Frei Manoel Proc'™' Governa^ Por seu ^vêrno 

Municipal deseja externar de público a Vossa ExecelèVc^ 

gradecimentos por esta grande dádiva. 

OBRIGADO, GOVERNADOR. 

RENADO CORTEZ MOREIRA — Prefeito Municipal 

JOSÉ GOMES DE ARRUDA — Secretário de Administração 

ITAPOAN MARTINS LIMA — Secretário de Educação 

LAMARTINE MILHOMEM — Secretário de Obras 

NELSON MARTINS BANDEIRA NETO -- Chefe de Gabinete 

JURIVÊ DE MACEDO — Assessor 

- • 

O Governo e o povo de Imperatriz, irmanados 

nesta hora de alegria, sentem-se à vontade para expres- 

sarem às 

n 

os agadecimentos e o reconhecimento mais vivos 

pelo enorme esforço que possibilitou dentro de tão pou- 

co tempo a inauguração pelo Exmo. Senhor Governador 

do Estado do sistema de Luz e Força desta cidade. 

Cada diretor da "CE MAR" foi até aqui um exem- 

plo de dedicação e capacidade no desempenho dessa di- 

fícil missão. E cada técnico, cada operário das Centrais 

Elétricas do Maranhão tem sido, nêsse trabalho, um ze- 

loso cumpridor de seu dever, um trabalhador admirável. 

À "C E M A R", nas pessoas de seus diretores técni- 

cos e operários, a gratidão de Imperatriz. 

(a) - RENATO CORTEZ MOREIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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A Diesel Carolina S.A. 

no evénto da Inauguração Oíicial da Rêde Elétrica de Imperatriz, 

envia ao eminente e preclarc. 

Prof. Pedro Neiva de Santana 

todo o reconhecimento de um POVO que sempre coníiou na Austerida- 

de de um GOVÊRNO que dignifica as mais caras reivindicações 

do MARANHÃO — padrão de civismo na vida 

dêste Brasil - gigante. 

... 

■ v. ío UcT Dezembro de 1.971. 

Crornailir IfflpgrgMzguse 
São Laiz, em 13 de 3 1.7J. 

Amigos Remy, Benedito, Xavier, Jurivê 

ravés de seus repiesen- 
tantes na Câmara de Verea- 
dores a cidade de imperatriz 
prestará hoje uma das mais 
significativas homenagens a 
um homem público que real- 
mente fêz por merecê-la. 

Trata-se da entrega oficial 
do diploma de CIDADÃO DE 
IMPERATRIZ ao Governador 
Pedro Neiva de Santana, vo- 
tado anteriormente pela una- 
nimidade do legislativo mu- 
nicipal. 

O titulo de cidadania diz 
bem da gratidão rio povo de 
Imperatriz a S. Exa. o Gover- 

nador e põe em destaque mai- 
or ainda a personalidade do 
CIDADÃO DE IMPERATRIZ 
— Pedro Neiva de Santana—, 
já sobejamente marcada pelo 
dinamismo de sua administra- 
ção e pelas inúmeras virtu- 
des que lhe cercam a vida 
de Pai, Mestre e Administra- 
dor. 

A solenidade de entrega de 
diplomas ocorrerá no Salão 
do Plenário da Câmara, com 
pronunciamento dos Presiden- 
tes daquela Casa, do Prefei- 
to Municipal e, finalmente, do 
homenageado. 

Capitão-Delegado 

quer mais soldados 

Empossado na Delegacia 
de Po1ícia, o Cap. Carlos 

Daniel Barros tem dedicado 
tempo integral àquela repar- 

tição, num esforço digno de 
louvor que bem ressalta as 

razões de sua nomeação pa- 
ra Imperatriz. 

Falando à reportagem, es- 
clareceu o Cap. Daniel que 

fará um relatório ao Co- 
mandante da Polícia Militar 

fazendo ver a necessidade 
do aumento do destacamen- 

to policial da cidade, além 
da nessidade de outras me- 

didas necessárias aos traba- 
lhos da Delegacia. 

Despedida-agrade- 

cimenío 

O Tenente Demétrio Nasci- 
mento de Jesus, Encarregado 
pelo Exmo. Sr. Secretário de 
Segurança do Estado da aber- 
tura e acompanhamento do 
inquérito policial destinado a 
apu rar a responsabilidade cri- 
minal dos matadores do sau- 
doso homem público DORG1- 
VAL PINHEIRO DE SOUSA, 
o que fêz com isenção de â- 
nimos e com todo o cuidado 
exigido, ao retornar a São Lu- 
ís sente-se na inarredável o- 
brigaçâo de deixar através 
das coluna d'0 PROGRESSO 
as suas despedidas e os a- 
gradecimentos muito especia- 
is às autoridades judiciárias 
e administrativas, aos funcio- 
nários da Delegacia de Polí- 
cia e ao Comando do Desta- 
camento Policial local pela 
assistência e colaboração dis- 
pensadas, aqui, ao seu traba- 

Cada morte que acontece em 
Imperatriz, de maneira brutal 
— é uma punhalada que se 
dá traçoeiramente na imagem 
de belas perspectivas do tccan- 
tins... 

Vocês aí, sofrem, com isso, 
de corpo presente e, eu, aqui 
espiritualmente, como impera- 
trizense de coração que jamais 
pediu e nunca medirá esforços 
ou sacrifícios para que a nossa 
Imperatriz v.nha a pesfrutar um 
justo lugar ao sol. 

Na realidade, a morte do ci- 
dadão Dorgival repercutiu, de 
modo, doloroso em São Luís. 
É mais quem acusa a nossa 
cidade, de covil de pistoleiros. 
Procuro, embora, com dificul- 
dades, apagar essa idéia que se 
faz daí. Infehsmente, não dispo- 
nho de eficientes instrumento», 
no momento, para isso fazer, 
com relação ao assassinato do 
Dorgival que, embora, perten- 
cesse a uma corrente política 
oposta (a nossa,) sempre o tive 
na conta de um homem de bem 
e progressista e de grande va- 

lidade, nesta hora em que o to- 
cantins desperta para um ama- 
nhã promissor, fecundo e gran- 
dioso. 

Remeto a todos vocês uns 
números dos jornais de São 
Luís, enfocando o evento, que 
por certo, encheu de luto e 
marcou crepe, toda a família 
de Imperatriz. 

Como pai de família, por in- 
termédio dos amigos levo senti- 
dos votos de condolências à 
família do falecido e como pro- 
fissional do Direito que não 
aceita que se viole, por motivo 
algum, brutalmente a vida de 
ser humano, ofereço meus mo- 
destos serviços — à viuva. 

O Amiço Sàlvio Dino 

fcm operação comer- 
cial os troncos de 
microondas Belém-Bra- 
silia e Bio-Vitória 

Nos dias 10 e 24 de julho | 

passado, respectivamente, en 
traram em operação comer- 
cial os troncos Belém-Brasí- 
lia e Rio-Vitória, integrando o 
Pará e o Espírito Santo no 
sistema de microondas, de 
alta capacidade, da EMBRA- 
TEL. Inicialmente são permi- 
tidas 8 e 28 ligações simul- 
tâneas na rota Rio-Belém e 
Rio-Vitória, respectivamente. 

Devido à alta qualidade do 
sistema de microonda e à 
violenta redução das tarifas 
telefônica, o fato ganha im- 
portinte significado, particu- 
larmente ao que respeita a 
Belém, cujas ligações até en- 
tão eram feitas via rádio e 

preços elevadíssimos. 

Uma chamada Beiém-Rio; 
em horário normal ^6:00 às 

20:00 hs) de Telefone a Tele- 
fone (TT) custa hoje Cr$ 7,56 

nara os três minutos iniciais 
e Cr$ 2,52 por minuto adicio- 

nal. 

lho. 
Lamenta a falta de recur- 

sos técnicos que o impediram 
na busca de maiores detalhes 
no decorrer de seu trabalho, 
mas confia em que o seu es- 
forço frente a êsse inquérito 
venha contribuir para que a 
sociedade imperatrizense, 
sem paixão mas com o espí- 
rito justiceiro que sempre a 
norteou, possa julgar com se- 
renidade aquêles que lamen- 
tavelmente atentaram contra 
a vida de um concidadão. 

Imperatriz, 4 de 12 de 1.971. 

Conselho Regional de Contabili- 

dade do Maranhão 

DELEGACIA DE IMPERATRIZ 

AVISO IMPORTANTE 

NfAT ní?/í?ÍTI^JVíot:a 0ficial publicada pelo matutino JOR- NAL PEQUENO, deS. Luiz-Ma., o C.RCNMA.. — suspenderá 
pelo prazo de 90 (noventa) dias, os Contabilistas 'que se 
encontram multados e não liquidaram suas multas impos- 
tas ate o encerramento de suas atividades neste mês. 

A delegacia local estará funcionando até às 17 00 he- 
ras do dia 16 do corrente mês. 

Imperatriz-Ma., 04 de dezembro de 1971 

Salustiano Vieira Silva 
Vice Delegado em Exercício 
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Ao chegar a Imperatriz o eminente Professor Pedro Neiva de San- 
tana, preclaro Chefe do Executivo Maranhense, cumpro o grato dever de, 
cumprimentando-o com a admiração e a estima de sempre, trazer, aqui, 
em meu nome, no de meus correligionários e do povo de Imperatriz, que, 
mais uma vez tenho a honra de representar na Câmara dos Deputa- 
dos, os melhores agradecimentos pela atenção administrativa com que 
Sua Excelência lhes vem atendendo as justas reivindicações de gente 
ordeira, idealista e generosa. Apresentando ao infatigávell governante êste 
atestado público de reconhecimento pelo que tem êie realizado em be- 
neficio da grande comunidade tocantina, encho-me da certeza de que in- 
terpreto, fielmente, os sentimentos gerais de nossa gente, que o acaba de 
recçber, consagrando-lhe a obra e o nome, através das maiores mani- 
festações populares, jamais recebidas, nesta região, por um estadista ma- 
ranhense. 

. inenriquc út Xa Uoquc Blmeida 

V 

.r 

LUZ: 

Inauguração pelo Governador 

o E 

- 

Quando esta edição d' O 
PROGRESSO estiver circu- 
lando, a cidade estará sob a 
vibração de um aconteci- 

pe^a sua contex- 
tura, conrresponat" a um 
momento histórico. É que' 
hoje, a partir da hora em 
que o Gov. Pedro Neiva de 
Santana deixar o aeroporto 
da cidade, terá início a se- 
qüência de inaugurações de 
obras ds vulto, erigidas pelo 
Govêrno do Estado e pelo 
Prefeito Municipal, voltados 
ambos para o crescimento 
da cidade. 

O SISTEMA DE ENERGIA 

ELÉTRICA 

hoje inugurado oficial- 
mente, será o primeiro ato 
público dessa programação. 
Pela sua significação, é a 
inauguração que realmente 
merece o maior destaque 
pois que corresponde à in- 
tegração de Imperatriz ao 
grupo de urbes servidas por 
energia elétrica contínua e 
abundante. Inicialmente o 
fornecimento será de 1.250 
kwa de energia, em corrente 
alternada e procedente de 
3 grupos geradores. Em fu- 
turo bem próximo êsse for- 
necimento será de 5.000 
kwa, atendendo asssim in- 

clusive à demanda do nas- 
cente parque industrial im- 
pera trizense e servindo de 
infraestrutura necessária à 
implantação de indústrias 
de gabarito. 

,0 sisten ^de luz e fôrça 

que a cidade hojé recebe é 
o fruto da decisão do Gov. 
Pedro Neiva de Santana que 
já no primeiro dia de seu 
govêrno fêz a promessa que 
ora transforma em realidade 
para o espanto até da própria 
população sempre embalada 
por promessas iguais que ja- 
mais foram além dos palan- 
ques de comícios políticos. 
Mostrando todavia que com 
trabalho, planejamento e 
honestidade de propósitos 
tudo se pode conseguir, o 
Governador do Estado pro- 
meteu e fêz essa grande 
realização em menos de um 
ano de govêrno. 

Ressalte-se também o in- 
terêsse demonstrado pelo 
prefeito Renato Moreira pa- 
ra que sua cidade fôsse do- 
tada dêsse sistema, ofere- 
cendo e concretizando de 
pronto o recursos e a coope- 
ração que lhe competiam. 

ACAR E GRUPOS 

ESCOLARES 

Entrarão também na fai- 

xa das inaugurações oficiais; 
o Escritório da ACRA-Ma- 
ranhão e da Séde da Pa- 
trulha Moto-Mecanizada da 
Secretaria de Agricultura 
do Maranhão (SAGRIMA). 

Cinco prédios construídos 
pela administração do pre- 

:eiio ua Líúá^ igual- 
mente entregues ao público 
depois de visitados e inau- 
gurados pelo Chefe do Exe- 
cutivo Estadual. Destinam- 
se êsses prédios ao funcio- 
namento de Grupos Escola- 
ris e do Ginásio Municipal 
de Imperatriz. Correspon- 
dem, juntos, a 20 salas de 
aulas com capacidade de 
atendimento a 900 estudan- 
tes, por turno. O governo do 
município já dispôs que es- 
sas escolas funcionarão em 
3 turnos para evitar a ocor- 
rência de salas de aulas 
ociosas. 

MATADOURO 

MUNICIPAL 

É outra construção da 
Prefeitura de Imperatriz, 
iniciada ainda em 1971, que 
hoje será inaugurada. O Ma- 
tadouro tem capacidade de 
abate de 20 bovinos e 20 
suínos ou caprinos, conjun- 
tamente, em cada 2 horas, 
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Aniversariou, dia 4, S. Excia. o General de Exército Emilio 
Garraslazu Médici, Presidente da República Federativa do Bra- 
sil. Pela popularidade granpeada entre seus concidadãos so 
decorrer desses dots anos de um govêrno pontilhado de gran- 
des realizações e de desisoes de alcance inclusive internacio- 
nal, é hoje S. Excia., inegavelmente, um dos vultos mais des- 
tacados e admirados desde o extremo sul do país - de onde 

e naiOiuM - até os confins do Grande Norte que ele construiu 
com a RorGíri? ^ansanu^onica, 

Eis porque a Pátria Brasileiid? em "nú-snnn. em manifes- 
tações públicas e no íntimo dos corações, sentiu-se salisicau 
pelo transcurso daquela data e pediu a Deus pelo seu Gran- 
de Presidente. E a essas maniíestações, na sua íorma humil- 
de mas na grandeza de sua missão de órgão informativo da 
opinião pública, associa-se "0 PROGRESSO". 

Parabéns, Presidente Médici. Que Deus guarde Vossa Ex- 
celência. 

"TELMA dificulta ligação" 

A propósito da reportagem 
publicada em nossa edição 
passada, recebemos do Dire- 
tor Presidente da TELMA o 
telegrama cujo inteiro teor 
abaixo transcrevemos: 

"Referente publicação títu- 
lo Telma dificulta ligação vg 
edição 28 novembro desse 
conceituado jornal diretoria 
Telma desconhecia reunião 

O flagrante acima ilustra o momento em que chegava, procedente do Nordeste, a usina 
movei adquerida pela CEMAR, e que, em carreta especial, foi conduzida desde Terezina 

até Imperatriz. O povo entusiasmo, acorreu ao local, numa expressiva recepção. 
(foto Rocha) 

revestido das característi- 
cas de uma realização ajus- 
tada ao estágio de desen- 
volvimento de Imperatriz. 

VISITAS 

Da programação oficial 
consta ainda a visita da co- 
mitiva do Chefe do Executi- 
vo Maranhense àCASA DO 
LAVRADOR, a trêcho da 
rodovia Imperatriz - Cida, 
construído em convênio CO- 
DEMA - PREFEITURA, e 
ainda às obras do nôvo ae- 
roporto e à Estação Rebai- 
xadoura da EMBRATEL. 

JANTAR 

A noite, no Clube Recrea- 
tivo Tocantins será ofereci- 
do um jantar ao Governador 
do Estado e seus assesso- 
res, com a participação de 
autoridades municipais e 
convidados especiais. 

dia 25/11/71 pt Segundo enten- 
dimento Superintendente re- 
gional Embratel et presiden- 
te Telma deslocamento funci- 
onário Embratel deveria o- 
correr quando chegada pre- 
sidente essa cidade pt Liga- 
ção Imperatriz sistema Em- 
bratel bem como implantação 
novo sistema urbano vg uti- 
lizando equipamento atuali- 
zado constam dentro progra- 
ma prioritário Telma et Go- 
verno Estado pt Presidente 
Telma e assessores técnicos 
e administrativos chegarão 
impreterivelmente essa cida- 
de mes corrente pt Amaury 
Ritter Martins Diretor Presi- 
dente Telma." 

A mensagem é datada de 
2 dêste mês. 

Projetando eletrifi- 

cação Rural 

TOCANTINÓPOLIS — 
(O PROGRESSO) As Cen- 
trais Elétricas de Goiás, 
tem projetada e em fase 
de estudos complementa- 
res, a implantação de sis- 
tema de integração da e- 
nergia fornecida pelas hi- 
dro-elétricas de Ribeirão 
Grande, Lageado e Coru- 
jão, respectivamente de 
Tocantinopolis, Araguai- 
na e Xambioá, com o que 
será iniciada, nesta Re- 
gião, a eletrificação rural. 
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A WiOVAP 

uíana-se em colaborar para que IMPERA- 

TRIZ seja o que lhe está realmente reserva- 

do: a CIDADE-LIDER desta região tocantina. 

A C O V A P também comunga dos anseios 

mais caros da gente imperatrizense. Por isto 

tudo é que a C O V A P grata está a S. Excia. 

o GOVERNADOR DO ESTADO, por ter torna- 

do uma promessa nesta RE ALID ADE tão cara; 

A Rêde Mrr.y tie imperatriz 

E no ato solene da inauguração oficial do 

auspicioso evento o nosso muito obrigado, 

mim PEOifl m de 

Município 

instala rádio 

na Polícia 

Informam-se do Gabine- 
te do Prefeito Municipal 
que a delegacia local de 
Polícia contará em breve 
com um aparêlho de rádio- 
fonia para comunicação di- 
reta com a Secretaria de Se- 
gurança, em São Luís. A ins- 
talação e compra do aparê- 
Iho são custeadas pelo Go- 
vêrno do Município, no in- 
teresse da segurança coleti- 
va. 

TOCANTINÓPOLIS 

LUTO OFICIAL 

Tendo felecido, dia 24, 
em Goiânia, o homem de 
negocios e politico Fran- 
cisco da Silva Queiroz, o 
prefeito municipal sr. Jo- 
sé Ribamar Marinho, bai- 
xou áto decretando luto 
oficial, pelo periodo de 
três dias, levando em con- 
sideração haver o extm- . 
to, por dn0 vezes, exer- 

cido o governo dêste Mu- 
nicípio; a primeira vez, 
nomeado pelo então in- 
terventor federal no Es- 
tado dr. Pedro Ludovico 

Teixeira, e a segunda vêz, 
eleito pelo eleitorado, 
quando teve como adver- 
sário concorrente ao mes- 
mo cargo, o atual depu- 
tado estadual Darcy Go- 
mes Marinho, pai do Pre- 
feito Ribamar Marinho. 

Ginásio Municipal 

em 1972 

Câmara aprova Orçamento J ^ HiH BE iS 11 

e oferece jantar 

O voto da Minerva decidiu 
a aprovação do orçamento 
municipal na última reunião 
do ano da Câmara dos Verea- 
dores de Imperatriz. Após 
acirrados debates, quando o 
vereador Remy Oliveira com- 
batia a proposta orçamentá- 
na para 1.972, apontando o 
que êle reputa falhas na 
aplicação de verbas, posta a 
matéria em votação verificou- 
se um empate por 4 votos. 
Decidiu-se pela aprovação o 
vereador Pires Dourado, na 
presidência. Alguns vereado- 
res da ARENA alegaram que 
deixaram de aprovar a maté- 
ria porque ainda não conhe- 
ciam àquela altura a proposta 
encaminhada ao Legislativo 
desde o mês de outubro. 

O orçamento para o próxi- 
mo ano prevê receita e des- 
pesas municipais nó montante 
de cr$ 2.431,702. 

Legis- Encerrando o período 

lativo, a presidência da cdi- 

lidade ofereceu um jantar às 

bancadas ali representadas, 
ao funcionalismo da Câmara 

e da Prefeitura. Como couvi- 

O prefeito Renato Moreira 
informou a O PROGRESSO 
que no próximo ano o muni- 
cípio de Imperatriz será en- 
riquecido com um nôvo esta- 
belecimento de ensino secun- 
dário do primeiro gráu. Tra- 
ta-se do GINÁSIO MUNICIPAL 
DE IMPERATRIZ que o Che- 
fe do Executivo local insta- 
lará e fará funcionar nun dos 

dados, estiveram presentes 

os componentes da equipe do 

IV DERIM e O PROGRESSO. 
Ao término do àgape usaram 

da palavra o presidente da 

Câmara, o Secretário de Ad- 
ministração, em nome do Pre- 
feito, o líder da bancada do 
MDB, Freitas Filho, Secretá- 
rios Municipais e o Chefe do 
IV DERIM. 

Surpreendentemente, a ban- 
cada da ARENA não se fêz 

Vinte e seis' jovens imoeratri 
zenses na tarde do domingo ultimo, 
5, receberam diplomas de humanis- 
tas, fruto ae ura labor de anos de- 
dicados ao estudo objetivando co- 
nhecimentos amplos na área do sa- 
ber, da cultura. Estamos nos refe- 
rindo aos alunos da Escola Normal 
e Ginásio Santa 1 erezinba que, na- 
quele dia tendo concluído o curso 
respectivo, diplomaram-se tendo co- 
mo paraninfos o deputado federal 
Henrique La Roque e como patro- 
nos o médico Antonio Regis de Al- 
buquerque tendo preferido o dis- 
curso de agradecimento e de afir 
mação a jovem Maria Aparecida 
Araújo, oradora da turma. A cere- 
mônia de colação grau, teve lugar 
na Igreja de Santa Tertza. com 
inicio às 19,30 boras. Antecedida 
a cerimônia pe'a celebração da 
Missa que foi recitada por D.Marceli- 
no, bispo da Pre azia de Carolina que, 
após a leitura de texto do Evange- 
lho. dissertou enfocando o temasc- 
lidariedade humana. O àto de pas- 
sar, às mãos das concluintes, o 
atestado de sua respetiva vitória 
nos quatro anos de aprendizado na 
faixa do ensino médio, coube ao 

presente ao "jantar de com-1 S,a
dt%Sl4ue La Koque' para- 

graçamento' Ao concluintes e o único repre- 

sentante, na turma, do sexo forte, 
foram conduzidas até o altar, pelos 
s us resperivos padrinhos de cer- 
monial. Ma ig eja, concluintes, pa- 
trono, pj-aninfo e convidados, pas- 
saram ao amplo pateo do colégio 
Santa Terezinba, onde foi servida 
laça de bebida generosa, e aconte- 
ceram os discursos. Madre Raimun- 
da, diretora do est-tbelecimento de 
ensino, iniciando tisse da sua emo- 
ção e do sua alegria também, ao 
despedir-se daquelas suas alunas 
que, pela dedicação, havii.ra com- 
pensado o sacrifício dispendidos por 
seus pais e pela® suas mestras, 
conquistando i m diploma que lhes 
irá facilitar a conquista de outros 
lugares, ao sol, Na seqüência, fblou 
Maria Apancida. a oradora da tur- 
ma, visivelir ente emocionada para 
transmitir, no seu, e no nome de 
suas colegas, o agiadecírnento às 
suas mestras que, pelo período de 
quatro anos, lhes haviam ensinado 
normas de educação dirigida no 
sentido de abrir caminhos á con- 
quista de profissões honestas e ren- 
tabeis. Estendeu a gratidão aos 
pais e responsáveis, pela proteção 
as segurada aos que, nesses anos 
de aprendizado em contacto com 
mestras, no faina dissinadora da 
ignorância, ultimaram mais um es- 

prédios por êle coostruidos 
para o funcionamento de Gru- 
pos Escolares, dos quais cin- 
co serão oficialmente inau- 
gurados hoje pelo Governa- 
dor do Estado. 

Adianton-nos mais o prefei- 
to que o GINÁSIO MUNICI- 
PAL atenderá preferencial- 
mente candidatos vindos das 
escolas do município, notada- 
mente pertencentes à classe 

muito pobre e que por isso 
mesmo encontram dificuldade 
no custeio dos estudos. 

O prédio já destinado ao 
Ginásio Municipal fica nas 
proximidades do Tiro de 
Guerra. 

tágio do aprendizado. 
FALA O DEPUTADO. 

O paraninfo deputado federal 
Henrique La Kocque, de inicio ma- 
nifestou a sua gratidão para cam 
aquele gesto de fidalguia dos diri- 
gentes do educandário Eanta Tere- 
zinba e dos concluintes do curso de 
humanidade, que lhe permitia com- 

Continua na Sa. Pagina 
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Assim mataram Dorgival 

Reproduzimos abaixo as cenas da roconstituição do chamado «Crime dos Amantes», que 

teve como vitima o vice-prefeito Dorgival Pinheiro de Souza. 

I 

m 

Aqui os homicidas mostram como abriram a janela 
para verificar quem estava no local, A cena demonstra 
que os assassinos não temiam a presença de ladrão, pois 
caso contrário não se teriam exposto assim, abrindo a ja- 
nela que elesdizem que estava sendo forçada ou "arranhado". 

José e Maria, a essa aíS ^, apenas queriam localizar 
a sua vítima e tiveram ampla visão do carro estacionado, 
muito conhecido. Lembramo-nos que os criminosos e as 
testemunhas confirmam "que a lua estava clara". 
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José foge, demonstrando conhecimento do que fêz. 
Também nêsse ponto há contradição, pois testemunha afir- 
ma que "depois do tiro uma pessoa passou correndo pela 
rua, rumo â Godofredo Viana. 

He. DEMÉTRIO NASCIMENTO 

que presidiu o inquérito do 
assassinato de Dorgival Pinhei- 
ro com muita tática e lisura, é 
oficial da Policia e possue os 
,f>guintes diplomas ; Relações 
Humanas, Trabalho de Grupo 
(liderança); Estágio de Patru- 
.hamento e Policiamento de 
Trânsito, feito na Academia Na- 
"V nal de Polícia de Brasília. 

HOSPITALlXalXJ 
RIO DE JANEIRO — O ator 

Grande Otelo, em estado de 
coma foi hospitalizado, em 
decorrência de um enfarto. 
Considerado fóra de perigo, 
o popular artista de cinema, 
rádio e TV confessa provir de 

'preocupações inherentes a 
dificuldades financeiras as 
causas do novo perigo de 
perder a vida ora enfrentada. 

José demonstra como teria disparado o revólver, 
quando a vítima sala do portão. Essa versão é desmentida 
por sua amante que confessa que "José saiu pela porta de 
fundos e veio atirar do jardim, em frente â primeira janela". 

& * 
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Finalmente, Dorgival já morto, estendido ao solo. Caiu com as chaves do carro na 

mão; os chinelos não lhe saíram dos pés; a roupa estava limpa. A impressão que se tem 

é que a vítima caiu ao receber o tiro, sem oportunidade para caminhar. 

(FOTO ROCHA especial para o «O PROGRESSO») 

Volta à lona o Estado 

Humanistas... 

(Continuação) 

D artilha, mais uma vês, de uma fes- 
que vinha do santuário do ensi- 

no ministrado pelas mestras, ás 
quais estava ligado pelos laços de 
admiração e de apreço. Salientou o 
comportamento dessas mestras que 
são "a simplicidade a serviço da 
grandeza do ensino" Prosseguindo. 
após emitir referenciais á oradora 
da turma que. com tanta autenti- 
cidade havia oito aquilo que "a tur- 
ma desejava dizer", dissertou sôbre 
a juventude dos dias atuais da hu- 
manidade, enfatizando ser hoje 
"multo mais fácil falar aos jovens, 
muito mais fácil manter com eles o 
diálogo da verdade"' Numa viagem 
retrospectiva, o oradcr recordou a 
sua passagem pelo Colégio Padre 
Antonio Vieira", da Bahia dirigido 
pelos Jesuítas, referencia que veio 
a propósito da predica de" d Mace- 
lino sôbre a necessidade da revo- 

lução intima para a conquista des- 
se mérito "o de nos loruarmos mais 
próximos do nosso próximo "por- 
que" é preciso que nos preocupe- 
mos menos com nós próprios do 
do que com nossos semelhantes 
"Referindo-se á política, o deputa- 
do Henrique La Rocque situou-a 
como ' instrumento da luta pelo bem 
estar coletivo". Dissertou. nova- 
mente, sôbre o comportamento da 
mocidade que "se volta para ^risto 
pelo sentimento da libertação, Si- 
tuando então, o problema, na área 
de Imperatriz, onde se constata um 
verdadeiro desafio pela conquista 
dodesenvolvimento, "Aqui, acentuou 
o parlamentar, se luta pela grande- 
za não apenas de Imperatriz, por- 
que também, pela grandeza do Es- 
tado, "luta que representa verdadei- 
ra explosão de entusiasmo e de 
confiança no futuro. Relativamente 
a um pedido das religiosas dirigen- 
tes do Colégio Santa Terezinha, 
concernente a obtenção de recursos 
para aquisição de um laboratório, o 
deputado Henrique La Rocque, in- 

formou que obtivera 90% dos 14 mil 
cruzeiros necessários á concretiza- 
ção do projeto. 

Encerrando falou o dr. Antonio 
Regis de Albuquerque que aludindo 
á sequencia de conquistas, no se- 
tor do ensino, registradas pela Es- 
cola Normal e Ginásio Santa Tere- 
zinha, de Imperatriz afirmou se tor- 
nar díficil, agora recuar." 

A TURMA 

São estas as concluintes que co- 
laram gráu de humanista: Alderina 
Gomes Bezerra, Ana Amélia Castro 
de Souza, Ana Lucla Lima Rodri- 
gues, Alba Souza Santos, Cicera Se- 
bastiana Aires Matos, Claudina Al- 
ves Araújo, Dalveniza Souza Do- 
mingues. Dirlene Herênio Bandeira, 
Domingas Machado Batista, Estei 
Pereira Septinio, Florlce Silva Soa- 
res, Joana Alves Pereira. Josimar 
Gonçalves Maranhão Lenine Saan 
tiago Duarte, Maria Aparecida Araú- 
jo, Maria das Graças Fernandes da 
Silva, Maria Gomes Nascimento, Ma- 
ria José Gaby Rocha, Maria Luzia 

Constatou a reportagem que 
voltou a ser ventilana a cri- 
ação do Estado do Tocantins, 
abrangendo áreas de Goiás, 
Maranhão e Pará. A idéia res- 
surge agora em Marabá, já 
apontada como pretendente a 
Capital do futuro Estado, A- 
legam em seu favor os para- 
enses o surto de progresso 

Alves de Souza, Maria Valmiria Nu- 
nes Lopes, Maria do Socorro Mar- 
tins Pedrosa, Maria do Socorro Go- 
mes, Maria do Amparo de A. Ri- 
beiro,. Rosely Dantas Brito Agosti- 
nho, Tânia Suely Santos Arruda e 
Tereza de Jesus H. Martins. 

do Tocantins 

ora verificado nas cidades be- 
neficiadas pela Transamazô- 
nica, caso da C apitai da Cas- 
tanha que já despertou a a- 
tenção inclusive do Governo 
de São Paulo que fundou ali 
um Campus Universitário. 

Contam também, natural- 
mente, com a inflnência do 
Ministro Jarbas Passarinho 
que a usaria em favor do Pa- 
rá. 

Edição de hoje: 

12 páginas 
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600 famílias ameaçadas de despeje 

Vendidas as terras da Açailândia—Santa Luzia; Vários municipios prejudica 

dos — Intranqüilidade entre posseiros 

— Mais de 500 famílias pobres 
estão ameaçadas de despejo e 
da perda total de suas roças lo- 
calizadas entre o Planalto do 
Gavião e o ribeirâp Ferrugem, 
às margens da MA-80 ou rodo- 
via Açailândia a Santa Luzia, 
dentro da faixa de terras desa- 
propriacfe pela União. 

— A ameaça surgiu quando 
agrimensores que se dizem au- 
torizados deram início naquela 
zona à medição de uma área de 
60 quilômetros de frente, ao lon- 
go da estrada, por 30 quilôme- 
tros de fundos, de cada lado da 
MA-80. A medição chegará in- 
clusive aos municípios de Santa 
Luzia, Bom Jadim, Monção e 
Carutapera. 

A inf«rmação foi trazida à 
repoitagem pelo Sr. Clodomir 

Bonfim que disse autorizado a 
fazê-lo pelos Srs. Alberto Perei- 
ra da Silva, Elias Liarth, Cân- 
dido Alencar, além da respon- 
sabilidade do próprio declaran- 
te que prosseguiu: 

— estranho dessa medição é 
que ela vem acompanhada da 
noticia de que as terras em re- 
ferência foram vendidas, quan- 
do ali dentro, além de mais de 
meio milhar de famílias de pe- 
quenos lavradores, propriedades 
já existem requerida por com- 
pra ao Estado do Maranhão. En- 
tre outros, o Sr. Elias Liarth e 
Alberto Pereira da Silva já con- 
seguiram inclusive a publicação 
dos editais alusivos ao requeri- 
mento de compras No que me 
diz respeito, disse-nos o Sr. 
Boníim, não consegui publicar 

êsses editais porque na repar- 
tição a que está afeta a venda 
das terras devolutas do Estado 
pediram-me cr$ l 500,00 pelo 
"Plano Esquemático". Não tive 
condições de fazer êsse paga- 
mento porque precisava do di- 
nheiro para empregar na pro- 
priedade que estou formando e 
onde já possuo além de roças 
muito granaes uma pequena 
indústria de farinha de mandio- 
ca, tocada a eletricidade, plan- 
tação de 500 pés de cacáu e de 
outras árvores frutíferas Crio 
nessa propriedade mais de 300 
aves. 

— Esclareceu mais o nosso 
informante que o comprador 
dessas terras é o Sr. Manoel 
Vilela. E que o documento ori- 
ginário da transmissão consta 

ser o formal de partilha extraí- 
do dos autos de um inventário 
feito ainda em 1.911 hão se sá- 
be aonde. A escritura de venda 
teria sido feita em outro muni- 
cípio, mas transcrita em inovei 
no cartório local. Admite Bon- 
fim que o documento originá- 

direitos.Estão dispostos inclusive 
a se valerem d'a esfera federal, 
através do Ministério da Justiça. 
Segundo consta, a imensa faixa 
de terras foi vendida pelo De- 
partamento Agrário do Estado, 
envolvendo intermediários. 

rio da venda é fraudulento pois. 
esclarece, não se pode acredita" 
que em 1.911 já alguém possu^- 
se imóveis naquela regão 
onde ainda hoje não encohra- 
mos nem mesmo vestígios «e ín- 
dios. Essas terras passa^^i a 
ser ccnhecidas depois K) tra- 
çado da rodovia BR. 8'- 

Encerrando suas de,araçoes, 
informou ainda o Sr Clodomir 
Bonfim que é pensmento dos 
posseiros hoje naq^38 terras à 
luta judiciai em c'^83 be seus 

EM MEMÓRIA 

DE DORGIVAL 
Fôste, DORGIVAL, tão ce- 

do e tão surpreendente dêste 
mu-ido. Dedlcamos-lhe, pois, 
estas palavras arrancadas 
nio só do nosso fraco intelec- 
;ivo, mas, sobretudo dos ca- 
fundós da alma, filtradas no 
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IMPERATRIZ—é a "EXPLOSÃO" do Pro- 

gresso Tocantino, terra onde a 

TIPOGRAFIA VIOLETA 

sente a honra de estar integrada. 

Ambas — terra e indústria — olham o futuro da ci- 

dade na razão direta da CONFIANÇA na grandeza 

do MARANHÃO governado pelo 

Dr. PEDRO NETVA # 

realizador do maior sonho de seu Povo. E a 

TIPOGRAFIA VIOLETA, 

que também é parte do povo imperatrizense, saúda 

seu Governador, na inauguração da RÊDE ELÉTRI- 

CA DA CIDADE, com todo o mérito da 

GRATIDÃO PÚBLICA. 
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ínitimo do coração, consti- 
tuindo, a imorredoura recor- 
dação de teu nome e da tua 
memória. 

Se morrer é nascer para a 
vida, a morte levou-lhe para 
nova vida, que é o eterno 
evolver da natureza. 
Quando a dôr atinge o corpo 
e a alma, o homem fica, ãs 
vezes inibido de expressar o 
seu pensamento e, se o faz as 
palavras não encontram o 
colorido desejado, porque fo- 
gem as nuanças üo pensa- 
mento e as Idéias se afuscam, 
tornando-se a mente uma ver- 
dadeira nebulosa. 

Que saudade, deixa a tua 
partida. Partida dolorosa e 
inesperada, foi cedo demais, 
pois apenas te preparava pa- 
ra os embates da nova vida," 
partiste. 

Compreendemos. A vida é 
um combate em que se morre 
com as armas na mão. Tuas 
depiiseste e partiste para o 
ÃLEM, atendendo, talvez, ao 

ÔÍ-T nnjo dizi 
"dou-lhe a vida e torno a to- 
má-la". DORGIVAL, foi-st- 
para que se cumpra o pre- 
ceito divino e não se olvide 
a sentença eterna pelos sé- 
culos em fóra. 

A tua vida, era de luta e 
de sacrifício, mas cujos frutos 
tu ainda não hav^ ^ ' 
porque ar . oemeai . 
te chamado para a bt 
eterna, pois possuías o pot.^ 
do sacrifício pessoal e a for- 
ça irradiadora da tolerância 
e da bôa vontade —1 " s 
que ornam o bom j, 
inspirados nos altos princí- 
pios do Divino Criador. Fôs- 
te, por que partiste? Ficaste 
porque tua fisionomia, teu 
semblante permanece de mo- 
do indelével na mais doce 
das palavras de um idioma 
— SAUDADE— que, como 
bem disse o poeta constitui a 
presença dos verdadeiros au- 
sentes. 

Jamais sairás de nossa me- 
mória, DORGIVAL, porque a 
fôrça de tua presença obri- 
ga-nos a tôda hora contem- 
plar-lhe demoradamente. O 
teu gesto, tão alegre e sau- 
dável, a tua presença tão ri- 
sonba e radiante, o teu modo 
proprio de dizer as coisas, 
sem paixão e sem vaidade, 
com ternura e sem interesse 
pelas coisas terrenas e fortui- 
tas. Olhavas, com certeza, 
para o cimo, para o alto, vi- 
sando as coisas do e&jíri+n 
elevado. No dia de tua parti- 
da, sentimos que se foi tam- 
bém contigo uma parte de 
nossa vida, ficando a outra 
parte, a sofrer, pela perda 
irreparável de tua partida 
tão brutal e tão inesperada. 

Aqui ficamos, em compa- 
nhia do que nos resta, con- 
duzindo a tua SAUDADE 
IMORREDOURA. S na batalha 
do dia-dia' trazemos o sem- 
blante alegre como uma LUZ 
ACESA, mas guardando para 
nós, tôda uma tristeza. 
Pelos alunos ALBERTO CARLOS 

TEIXEIRA NUNES. 



O PROGRESSO 
Página 3 0 

E'CQS DO IV DERIM 

Na tarde de 7 úluim0j gob 

a presidência do vv. josé Ri_ 
naldo, Secretario de Vjação 

e Obras Publicas, tivei íeí_ 
cio os trabalhos do perim (Desenvolvimento ^^ional 

integrado), com a P^Npa_ 
cão de Secretários ^J^-êr- 
no Estadual, Jlret^^oA1S- 
MAR, TELMA e CODERM. 
Assessores Técnicos ao Go' 
vêrno e preieit^s da la de Auxüiares de E 

Lamentavelmente, Uagem, para 1970 e de um 
imnortância da reunião i j ^irg0 Aperfexç0amento 

da Pasta, o qual incentivou 
os prefeitos ao aumento das 
"Escolas João de Barros" e 
das turmas do MOtíRAL. A 
Secretaria recebeu pedidos 
de construção de Grupos Es- 
colares e prometeu encami- 
nhá-los á apreciação superi- 
or. 

Para Imperatriz, foi venti- 
lada a criação de uma Esco- 

Enfer- 

Prefeitura Municipal de 'Jmperatriz 

Decreto-Lei nQ 18/71. 

a importância aa _vohSe. dirs0 

visava o debate de pio dfeMâo de Obra, em 72, na 
mas de interesse regional, ao i a . . . 
Mciarem-se os trabalhos so- 
mente se achavam presente 
o PreSeito . »enato

ní,Mo[S 
de Imperatriz, e Da. : , 
Nita Menezes, de João Lisboa, 
^ Altos fêz-se repre- 

en^ndência de um convênio 
pscí a Prefeitura local e a 
no qa Técnica de São Luís 
ma tíf se refere a esta últi- 

Cogiola. 
tendimêi-se também do en- 

Montes Altos iêz*s® ^vln- cipal coo do prefeito muni- 
sentar durante parte ^ p lderaiao a Universidade Fe- 

Art. 

nião por um de s5fs
qítin'Nô. i tro de seuranhão que, den- 

3. O P-eieltod® r « «ps- rização, polano de interio- 
vo iá Chegou quand^ 0gl cida(le umará criar nesta 
dores. 

que melhor mola Superior- 
sidades regionda às neces- 

A energizaç®- 
pio de João Li&do munici- 
to abordado no foi assun- 

^heíes^dòs^Executivos de 

Pôrto Franco e Amarante nao 

aPFoi0um dos aspectos mais 

^ssao^0' aTe n To0" desta-l^cTarecendo-sec DERIM, 
t ta instas criticas da Pre- concluído o sistei uma vsz ca. aa JuT

s
oão Lisboa às difi-i tftrça de Imperatriz luz e 

Hairssgi aft atAm 

ía còmuna — ^bstl- 

entre os 
Ia CEMAK. ^de 
ep u{i0, ' ústentes nêsse 
s' a: 

tli\a ausência do Secretário 
de Educação, os problemas 
dessa parte foram discutidos 
com o jornalista Bandeira 
Tribuzzi, assessor do Titular 

Quando debatido êsse as- 
sunto, o Diretor das Centrais 
Elétricas do Maranhão exter- 
nou seus agradecimentos à 
Prefeitura de Imperatriz, à 
SV^OP e à RODOBRAS pela 
colaboração prestada na im- 

plantação da rêde elétrica 
local. 'Foi previsto para de 
zembro de 1.972 um total de 
12.000 consumidores residên- 
cias de energia, nesta cidade. 

O abastecimento de água 
para o Trecho Sêco foi agual- 
mente abordado, bem assim 
a implantação do Sistema de 
Esgotos em Imperatriz, para 
1972. 

Em princípio ficou acerta- 
da a participação do DE- 
TRAN (Departamento Fista- 
dual de Trânsito) na orien- 
tação do Serviço de Trânsi- 
to dêste Município. 

Nita Menezes reclamou pa- 
ra seu município — e conse- 
guiu — a instalação de um 
Escritório da ACAR-Mara- 
nhão, de um Pôsto de Reven- 
da da SAGRIMA, que reiu- 
vindicou para o povoado Mu- 
cuíba. Pleiteou ainda um Pôs- 
to Médico para o mesmo po- 
voado, firmando seu pedido 
em estatísticas relacionadas 
com a mortalidade infantil no 
interior de João Lisboa. — 
Também com com sucesso a 
prefeita reclamou a co^str - 
ção de estradas interior 
de seu muuic1'^ -f10» especial- 

a ligação Mucuíba-Ser- 
do Apari, assunto que foi 

encaminhada à OODERMA, 
com perspectiva de atendi- 
mento. Também uma agência 
do Banco do Estado foi re- 
clamada para João Lisboa, 
alegando o assessor da pre- 
feita que a medida não só 
possibilitaria boa quantidade 
de depósitos bancários mas 
especialmente seria uma de- 
fesa da bolsa do sertanejo 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, 
Estado do Maranhão, cidadão Renato 
Cortez Moreira, no uso de suas atri- 
buições legais, etc. 

Considerando que o dia dez (10) do corrente, será inaugurado 
o sistema de Energia Elétrica desta cidade; 

Considerando que neste dia estará presente em nossa ciaade 
o Governador do Estado Dr. Pedro Neivs de Santana, em visi- 
ta Oficial. 

DECRETA 

1°) - Feriado Municipal no dia dez (10) do corrente, sexta- 
feira próxima. 

Art. 25) - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de 
Imperatriz, Estado do Maranhão, em 03 de dezembro de 1.971. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

que nem sempre consegue | 0 PoJiiÚa 
trazer suaz economias até Im- 

- 
ra 

peratriz. 
Durante a parte da reunião 

dedicada a João Lisboa me- 
receu a atenção geral a in- 
sistência com que o Sr. João 
Menezes Santana, falando em 
r ^me_da nrefeita defendeu os 

interesses aòT>\ado Mucuí- 
ba quanto a escolas, sau, 
assistência ao agricultor 
estradas. As reinvindicações 
foram tantas que o Secretário 
da Saúde, Dr. Josélio Carva- 
lho Branco, em momento de 
bom humor, sugeriu que a 
Chefe do Executivo de J. Lis- 
boa transferisse a séde do 
município para Mucuíba, hoje 
muito maior que a própria ci- 
dade. 

Na próxima edição divulga- 
remos outros dados sobre o 
DERIM. 

querem 

Quartel 

Chegou ao conhecimento 
d' O PROGRESSO que ofict 

dl 

ais do Exército e da Pr' 
Militar do Mar^bão 

planOi^L11^?' . para a cons- 
trução em .mperatriz de 

Quartéis destinados respecti- 
vamente a um Batalhão Ro- 

doviário e uma companhia de 
PM. O Exército escolheu seu 

terreno no Maranhão Nôvo, 
enquanto a Polícia ficaria nas 
proximidades do Estádio Mu- 
nicipal. Ambos os locais já 
foram vistoriados pelos intes- 
sados. 

SíNè' ©'A-? ? 
SmS &W9 {sí«Q) (Smi- SMS) © 

O 

araiba 

responde presente em todo Maranhão, 

acompanhando passo a passo a sua e- 

volução. 

E em Imperatriz, também o ARMA- 

ZÉM PARAÍBA aplaude as iniciati- 

vas de progresso e grandeza. 

Como agora, ao ser inaugurada a rêde elétrica da cidade, quando lhe é o- 

portunado reafirmar à S. Excelência 

PROFESSOR PEDRO NEIVO 

a gratidão de um honrado povo a um governo de brio e de dignidade. 

19® 
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Quando IMPERATRIZ — o município onde 

o futuro está presente — recebe do GOVER- 

NO DO ESTADO o prêmio da sua potencia- 

lidade econômica através da inauguração o- 

ficiai do SERVIÇO DE FORÇA E LUZ 

nesta Cidade, a 

Telefônica de Imperatriz Si. 

## 

TELIMSA, 

MB 

orgulhosamente, envia a S. Excia. o GOVER- 

NADOR PEDRO NEIVA sua mensagem de 

certeza num MARANHÃO digno de 

suas tradições de cultura e de- 

senvolvimento patriótico. 

AGORA 

Em Imperatriz, já se fabrica porta de 

aço para armazém ou garagem 

☆☆☆☆ 

Fabricamos: 

Porta — de Aço 

Porta de Residência 

Vitraux 

Grades 

Cadeiras 

Molduras 

-r 

F. N. Claudino 

Vendemos: 

Vidros 

Espelho 

Quadros 

Ferro 

NOBRE-Armações — Uma Serralheria Completa 

Trav, BR-14 n. 1302 

Fone 373 - End. Telg. FENECLA 

IMPERATRIZ M AR ANHAO 

"2 ASSOCIAÇÕES PAUSAS" 

S1NEY KARAM 

O protesto pela coisa em 
descaminho, é um direito que 
assiste a qualquer pessoa. 
Admito a crítica construtiva, 
por isso a faço. 

Vejo preteridos os direitos 
de duas classes: Associação 
dos Empregados no Comércio 
de Imperatriz e Associação 
dos Estudantes Imperatrizen- 
se. 

Ambas as diretorias, até 
aqui não fizeram nada que si- 
gnificasse alguma coisa a 
bem das respectivas classes, 
servindo apenas a um grupo 
reduzido como elemento de 
promoção pessoal, é preciso 
que se diga, em tom de des- 
preso; 'o descalabro e o 
abandono em que vivem as 
duas classes é um triste fa- 
to. 

O estudante continua sem re- 
presentação: a casa que lhe 
abrigava continua fechada 
desde o início do ano. Por 
outro lado se sabe que a ver- 
ba da Prefeitura Municipal de 

Imperatriz, destinada aos alu- 
gueis, está sendo recebida 
todos os mêses, a meia- pas- 
sagem nos transportes coleti- 
vos foi retida e até agora 
ninguém se pronunciou a 
respeito da coisa. É preciso 
que alguém se levante e so- 
lucione o problema. Meu pon- 
to de vista, já que a Cass 
do Estudante não está funcio- 
nando, deveria a diretom 
tomar iniciativa e instalar un 
posto de revenda de passe. 
para que assim os estudantes 
pudessem receber os benefí- 
cios da meia passagem. O 
melhor local seria a praça de 
Fátima. 

Associação dos Emprega- 
dos no Comercio de Impera- 
triz (Comerciário) continua 

na mesma róta e os comer- 
ciários vivem desprivilegia- 
dos no que se concerne v. 
semana INGLESA. Responsa- 
bilizo somente a Diretoria 
que nega este grande direito 
reclamado pela classe. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA —PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 


