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O Presidente em Marabá 

Pela demora verificada no re- 

cebimento da correspondência en- 

dereçada a «O Progresso» por seu 

correspondente em Marabá, somen- 

te na próxima edição divulgaremos 

a presença do Presidente Médici 

naquela cidade para a inauguração 

do trêcho Marabá — Estreito da 

Trans amazônica. 

Por gentileza do 2^. Distrito da 

Rodobrás em Imperatriz e do Ex- 

presso Braga Ltda., que colocou 

um ônibus á disposição dos cara- 

vaneiros, uma comitiva de impera- 

trizenses esteve presente às sole- 

nidades, inclusive o prefeito Rena- 

to Moreira e o dr. José Maria Ro- 

drigues, promotor de justiça. 
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PRESIDENTE GARRASTAZÜ MÉDICI 

La Roque & Estradas 

A vereadora Lia Varela, 
da câmara de São Luis, en- 
caminhou a O PROGRESSO 
a cópia de telegrama cujo 
teor abaixo transcrevemos 
por dizer respeito aos inte- 
resses regionais demonstran- 
do, também, a atividade do 
parlamentar que em Brasi- 
lia procura retribuir, em for- 
ma de reinvindicações, os vo- 
tos recebidos de seus coes- 
taduanos: dep. Henrique La 
Rocque. 

"Dep. La Rocque - Brasi- 
lia - doutor Luiz Raimundo 
autorizou ida engenheiro co- 
derma Sitio Novo verificar 
serviço solicitado nobre ami- 

Sarney recua 

Ante a repercussão de sua 
entrevista à imprensa em que 
teceu críticas às lideranças 
do Congresso, o Sen. José 
Sarney usou a tribuna do Se- 
nado para retirar as críticas. 

O Senador Eurico Rezende, 
todavia, acha que o discurso 
de seu colega maranhense 
"apena tirou alguma coisa: a 
correção monetária mas ; dei- 
xou o capital, os juros e as 
taxas." 

go pt estudo Mucuiba con- 
cluido vg Imperatriz Entron- 
camento Cida prossegue 32 
km já estudado - abrs Cleo- 
menes Carneiro" 

C.N.E.C. faz eleição 

A secção estadual na Campa- 
nha Nacional de Escolas da Co- 
munidade, reunida em Conven- 
ção que se encerrou no último 
dia 25, reelegeu sua presiden- 
te a profa. Arycéia Moreira Li- 
ma; pára vice presidente foi e- 
leito o Des. Almada Lima, con- 
tinuando como Administrador o 
Dr. José Ribamar Seguins. 

Esteve presente à convenção, 
representando o setor local de 
Imperatriz, o sr. Luís Henrique 
Veras, seu tesoureiro. 

Entre os assuntos ventilados 
no conclave cenecista vale des- 
tacar o problema da manuten- 
ção dos colégios da entidade 
que de agora em diante pas- 
sam a manter-se às custas quasi 
que exclusivamente de sua pró- 

pria arrecadação, posto que as 
verbas de auxílio à CNEC fo- 
ram bastante reduzidas. Assim, 
a partir do próximo ano já o 
setor local não terá condição de 
dispensar a contribuição do a- 
luno-sócio, por fôrça de dispo- 
sição do nôvo Estatuto cenecis- 
ta. E ainda neste ano os setoies 
serão forçados a medidas enér- 
gicas para o recebimento das 
contribuições em atraso, inclu- 
sive o "trancamento" de matrí- 
culas de alunos não em dia com 
os mesmos. 

Outra deliberação da CNEC 
diz respeito à eleição dos seto- 
res-locais que serão realizadas 
agora nos anos ímpares, ficando 
prorrogados por mais um ano 
os atuais mandatos. 

Será mesmo 

nome de gente? 

Nasceu O TOSPERICAR- 
GERJA em Manáus (AM). 
Perguntarão os leitores: e o 
que será isso? nada demais: 
é o nome de um menino cu- 
jo pai quer batiza-lo, em ho- 
menagem aos craques tri- 
campeões mundiais de fu- 
tebol: Tostão, Pelé Rivelino, 
Carlos Alberto, Gerson e Ja- 
irzinho, retirando de cada 
nome a sílaba inicial. Muita 
patriotada não acham? 

Sagração de Bispo 

em Imperatriz 

Colheu a reportagem que no 
próximo dia 24 de outubro se- 
rá sagrado bispo de Imperatriz 
o reverendo frei Marcelino, há 
muito servindo à prelazia. 

A cerimônia de sagração se - 
rá a primeira nesta cidade, fei- 
ta pelo arcebispo de São Luís 
coadjuvado pelos bispos de Bal- 
sas e de Tocantinópolis. Tôdas 
as paróquias da prelazia envia- 
rão representantes a essas sole- 
nidades cujo programa será o- 
portunamente divulgado em de- 
talhes. 

No dia 14 próximo chegará a 
Imperatriz um enviado do ar- 
cebispo que virá preparar o ce- 
rimonial da sagração. 

FALECERAM DISPO E PADRE 

A diocese de Grajaú está de 
luto pela perda de seu bispo, 
D. Emiliano Lonatti, falecido 

^Pela prática de cripies con- 
tra a economia popuíar — fal- 
sificação ide pesos e . balan- 
ças, e májoração "da tabela 
de preços — estão às voltas 
com a delegacia dè polícia 
local os magarefes José'Pe- 
reira, do Mercadinho; Antonio 
Rodrigues e José Gomes, do 
Mercado Novo; Manoel Balbi- 
no Freitas e Geraldo Gomes, 
do Mercado de Fátima. 

Igualmente, a polícia fêz a 
apreensão de balanças e pe- 
sos adulterados pelos deso- 
nestos marchantes. Como a 
reportagem teve oportunida- 
de de verificar, algumas ba- 
lanças têm entortada uma pe- 
ça, na parte inferior. Isso é 
o suficiente para que a sim- 
ples deslocação do peso, ou 
para o centro ou para mar- 
gem do prato, altere substan- 
ci ilmente a pesada, em prejuí- 
zo do comprador. 

No Mercado de Fátima um 
freguês pagou Cr$ 8,00 por 
dois quilos de carne que pe- 

sada em outra balança deu 
apenas 1.500 gramas. Pela de- 
monstração feita à reporta- 
gem, na polícia, tôdas as ba- 
lanças apreendidas lesam o 
consumidor, em média, em 200 
gramas. 
.. ,08 magarefes envolvidos 
foram chamados à delegacia, 
oritèm, prometendo o delega- 
do Macedo a instauração de 
inquérito contra os mesmos 
e a comunicação da irregu- 
laridade à Prefeitura Munici- 
pal que, espera-se. deverá i- 
gualmente punir os faltosos,, 
inclusive com a cassação da 
licença, 

Informou ainda o delegado 
de polícia que na sua volta 
de São Luís procurará trazer 
autorização da SUNAB para 
agir com mais rigor contra os 
que prejudicarem a bolsa do 
povo, especialmente no setor 
da alimentação. 

A polícia continuará a fis- 
calizar as pesadas de carne 
e punir os infratores. 

Disco voador em Anápolis 

Por volta das duas horas 
da madrugada do dia 29 quan- 
do regressava de Brasília, ao 
aproximar-se de Anápolis o 
comerciante Aziz Cury Júni- 
or teve seu automóvel se- 
guido por um objeto de for- 
ma retangular, com luz a- 
vermelhada e com uma ca- 
bine parecida com as de au- 
tomóvel. Diz o comerciante 
que ao perceber que estava 
sendo seguido pelo objeto 
luminoso êle acelerou a mar- 
cha de seu carro até alcan- 

çar a velocidade de 160 km/h 
sem que todavia tenha con- 
seguido livrar-se de seu per- 
seguidor que o acompanhou 
até o pôsto da polícia rodo- 
viária federal, a cinco minu- 
tos de Anápolis. 

A informação foi prestada 
ao Correio Braziliense. 

N.R. — Pelo visto, o piloto 
do disco voador não estava 
com sua documentação em 
dia, razão porque negou-se 
a passar pela Rodoviária. 

Frederico Martins 

Aniversarion no dia 27 de 
setembro findo o ilustre ho- 
mem de negócios, Frederico 
Martins de Azevedo, nosso 
leitor residente na Guanaba- 
ra. O nataliciante é estreita- 
mente ligado por laços afeti- 
vos e comerciais a esta re- 
gião tocantina, principalmen- 
te a Carolina; de onde é na- 
tural, e Imperatriz onde é o 
Diretor Presidente da MAGO- 
PAR. "O Progresso" cumpri- 
menta-o cordialmente. 

Record de 
maternidade 

A brasileira Maria Dias de 
Alencar, viuva do Sr. Agnaldo 
Dias de Alencar e residente no 
setor Palmito de Goiânia, pode 
ser considerada a recordista 
mundial da maternidade: com 
apenas 17 anos já é mãe de 
sete filhos. Aos 15 anos, deu à 
luz trigêmos (3 meninos) Aos 
16, seu parto foi gêmeo (um 
casal). Agora, aos 17 e após o 
falecimento de seu esposo que 
a deixou gestante, D. Maria de 
Fátima voltou a ter filhos du- 
plos (também um casal). Imagi- 
ne-se se o marido não tivesse 
morrido ou se D. Maria de Fá- 
tima voltar a casar-se. 

Trasladação de 

restos mortais 

imperiais 

O govêrno brasileiro pediu 
e obteve do govêrno portu-: 
guês a trasladação dos res- 
tos mortais de Don Pedro I, 
proclamador da nossá Inde- 
pendência, que como se sabe 
faleceu em 24 de setembro de 
1834 pa condição de Pedro IV, 
rei de Portugal. 

O procedimento do nossoi 
govêrno "para enriquecer os 
festejos" do sequiscentenário 
da nossa Independência, ano 
que vem, assim como "ofere- 
cer mais um símbolo de cul- 
to patriótico" ao nosso povo 
naquela oportunidade. 

Os restos mortais do Impe- 
rador serão trazidos pessoal- 
mente presidente pelo da Repu 
blica Portuguêsa, almirante A- 
mérico Tomás, e chegarão ao 
Brasil em data de 22 de abril, 
ficando até 7 de setembro de 
1972 exposto à visitação pú- 
blica, no Palácio São Cristó- 
vão, no Rio de Janeiro. 

naquela cidade no último dia 29, 
em avançada idade. D. Emilia- 
no foi um dos batalhadores in- 
cansáveis pelo engrandecimento 
daquoIa diocese no campo da 

assistência social, especialmente 
nos setores ensino e saúde. 

Igualmente, no dia 10 de se- 
tembro que se findou faleceu 
na Italia frei Francisco, conhe- 
cido em Imperatriz como cons- 
trutor da Igreja Matriz de Santa 
Terezinha. A prelazia local já 
fêz celebrar missa em sufrágio 
da alma do virtuos o sacerdote. 

PARA—MARANHAO EM 1973 

Falando em Marabá, o Min. Mário Andreazza, dos Transportes, afirmou que " 

dovia Pará-Maranhão" (Belém-Baeabal-S. Luiz) estará coneluida até íim de 1973. • 

do Pres. Médici. Reafirmou ainda que nessa época estará concluido o asfaiJ ~ 
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COLUNA 00 LAVRADOR 

Casa do Lavrador Inicia em Outu- 

bro Campanha de Vacinação 

Encerrado o cadastramento de criadores no Município de 
Imperatriz, com cerca de 150 proprietários, será iniciada no 
próximo mês de outubro, logo após a elaboração do CALEN- 
DÁRIO DE VACINAÇÃO, extensa campanha de vacinação nas 
propriedades cadastradas, principalmente contra o febre-aftosa. 

0 médico veterinário da CASA tem se movimentado bas- 
tante nos municípios vizinhos, realizando o cadastramento de 
propriedades para os fins de assistência da programação da 
defesa sanitária animal, agora já em fase de execução no Mu- 
nicípio de Imperatriz. 

Lembra o veterinário, além da obrigação que devem ter 
os criadores de vacinação contra a febre-aftosa e outras molés- 
tias, o especial cuidado de: 

1 — Queimar e enterrar os animais mortos; 
2 — Combater os carrapatos, fazendo pulverização com 

carrapaticida. 
3 — Dar sal mineral ao gado bovino, pois proporciona 

mais carne, mais leite, mais crias. 

AINDA SÔBRE OS TRATORES 

Já chegaram a Imperatriz oito tratores da Patrulha da 
CASA DO LAVRADOR e estarão à disposição de agricultores 
e pecuaristas da Região bem como das Prefeituras para servi- 
ços diversos relacionados com a agricultura. 

É indispensável aos usuários das máquinas a prévia ins- 
crição na CASA DO LAVRADOR, o que já foi feito por diver- 
sos interessados num total de 600 horas de serviço. 

OUTRAS NOTÍCIAS 

Cerca de 35 toneladas de sementes selecionadas chegaram 
a Imperatriz para distribuição aos agricultores dêste Município. 
Montes Altos e Sítio Nóvo também já receberam sementes so- 
licitadas à SAGRIMA. 

O Departamento de Experimentação e Pesquisas começará 
ainda éste ano os experimentos de diversas culturas regionais, 
e nêsse sentido já providenciou a derrubada do campo gentil- 
mente cedido por Antônio Serafim dos Santos. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gom^; de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL —CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATORBO - RABO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

Católicos Festejarão Padroeira 

Os padres vigários sedia- 
dos em Imperatriz estão di- 
vulgando a programação dos 
festejos de Santa Teresa, pa- 
droeira da cidade, que cons- 
tarão de novenário, missa so- 
lene e procissão. À noite, a- 
pós a reza da novena, have- 
rá leilão e bingo no Largo 
da Matriz. 

Toda a renda apurada no 
decorrer dos festejos será a- 
plicada na restauração e con- 
servação da igreja de Santa 
Teresa, a antiga Matriz. O co- 
mércio e a indústria locais 
colaborarão com a paróquia 
patrocinando o concurso de 
rainha dos festejos. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz - Maranhão 
Credenciado pelo INPS e em Convênio com o FUindo Rural 

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

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

Analista Joberval Lobato de Souza 

Cirvjrgia 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 
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Ministro Parcela Débi- 
tos Municipais: 

Em portaria do último dia 
24, que recebeu o número 
3.311, o Ministro Júlio Barata, 
do Trabalho facultou o par- 
celamento das dívidas das 
Prefeituras prevenientes de 
contribuições previdenciárias. 

Os pedidos de parcelamen- 
to deverão ser requeridos di- 
retamente às Superintendên- 
cias Regionais do INPS, até 
31 de dezembro do corrente 
exercício. 

Frisa o Ministro que "sem 
a regularização da respectiva 
situação, não podem as pre- 
feituras ter liberadas as quo- 
tas do Fundo de Participa- 
ção", dai as providências con- 
tidas na portaria. 

Díscriiniiianão das te Oevolutas 

Do Boletim "Notícias do Maranhão" que a Assessoria 
de Comunicações Sócias do Gabinete do Go- 

vernador do Estado gentilmente envia 
a "O PROGRESSO", destacamos: 

Foi instalada em São Luís a Comissão de Discrimina- 
ção de Terras Públicas do Estado do Maranhão, que se 
encarregará, entre outras atividades, das áreas devolutas 
compreendidas na faixa de cem quilômetros margeando 
as rodovias federais já construídas, em construção ou pro- 
jetadas. 

No desempenho de sua missão a Comissão de Discri- 
minação de Terras do Estado do Maranhão, que tem como 
presidente o Dr. Jacob Rubem Teixeira Millet. fica ainda 
incumbida de elaborar relatório circunstanciado, indicando 
as medidas legais cabíveis para regularização dominial e 
extremação das terras que legitimamente estejam sob do- 
mínio privado. 

A cerimônia, realizada no Palácio dos Leões, contou 
com a presença de destacadas autoridades locais, entre 
outras o Secretário do Interior e Justiça, Dr. Alfrêdo Sa- 
lim Duailibe, que a presidiu; o Chefe do Gabinete Civil do 
Govêrno do Estado, Dr. Carlos Magno Duque Bacellar; os 
Secretários Josélio Carvalho Branco, da Saúde Pública; 
Luiz de Moraes Rego, de Educação e Cultura; Coronel 
Paulo Maranhão Ayres, de Segurança Pública; Agrônomo 
Lourenço José Tavares Vieira da Silva, da Agricultura; o 
Procurador Geral de Justiça do Maranhão. Dr. Orlando 
Leite; o representante do presidente do INCRA — Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrário, Senhor Enio 
Vilanova Castilhos e o presidente da Comissão, Dr. Rubem 
Teixeira Millet, 

COV AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Teflefone 202 - IMPERATRIZ - MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulêjo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 
material elétrico, etc. 
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TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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O VI L — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro 1 da BR - 14-Fone 278—Imperatriz—iHa. 

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

Imposto de Renda 

O Min. Delfim Neto, da Fa- 
zenda, baixou portarias esta- 
belecendo novas normas pa- 
ra as declarações de rendi- 
mentos da pessoa física para 
o ano de 1.972. 

Destacam-se entre as mo- 
dificações o limite de isenção 
que no próximo ano será de 
CríB 6.048,00 contra Cr$ 5.040,00 
deste ano, e o abatimento por 
cada dependente que passou 
de Cr$ 2.246,00 em 1,971 para 
Cr$ 2.695,00 em 72. 

Entre as pessoas obrigadas 
à declaração do I. R. estão 
os proprietários de veículos 
automotores com mais de 30 
HP; os proprietários de resir 
dências de veraneio; os pro- 
prietários d e embarcações 
com finalidades econômicas 
ou barcos de recreio; Os pro- 
prietários de imóvel residen- 
cial com mais de 100 metros 
quadrados; os donos de ter- 
reno urbano, com ou sem be- 
feitoria, alugado eu desocu- 
pado ou cedido graciosamen- 
te; os sócios de clubes recre- 
ativos portadores de títulos 

patrimoniais de valor venal 
superior a Cr$ 5.000,00 e de 
títulos de crédito superiores 
a cinco mil cruzeiros; os donos 
de imóveis rurais que tenham 
rendido em 1971 receita bruta 
superior a Cr$ 12.000,00. 

As pessoas físicas abrangi- 
das pela Portaria Mmistérial 
receberão da Secretaria da 
Receita Federal formulários 
gratuitos e instruções sôbre 
a declaração do 1. R. 
 i  

Av'ões Contra 

Ciclones 

Os Estado Unidos já estão 
preparados para o mais nôvo 
tipo de guerra; contra os fu- 
racões que freqüentemente 
desabam sôbre seu território 
e que normalmente trazem o 
nome de mulher: Ginger — 
Dolly — Sally, Virginha, Edi- 
te, etc. 

O Dr. Robert Simpson, di- 
retor do Centro Nacional de 
Furacões do EUA, tem agora 

Emprêsa Transporte Tavares Ltda. 

Rua Santa Luzia, 1274 - Sul — Teresina - Piauí 

Linhas: Teresina — Poção de Pedras — diariamente 
Linha: Teresina — Grajaú — diariamente 
Linha: Teresina — Imperatriz 5a e sábados 
Linha: Imperatriz — Teresina 3& õa e sábados 

Agradecemos a Preferência 

CONHEÇA 

A 

EMBRATEL 

I) —Formação 

A atual Constituição do Brasil estabelece caber ii U- 
nião a competência para explorar, diretamente ou mediante 
autorização ou concessão, os serviços de telecomunicações. 

Por telecomunicações, compreende-se tôda a transmis- 
são, emissão ou recepção de símbolos, caracteres, sinais, 
escritos, imagens, sons ou informações de qualquer nature- 
za, por fio, rádio, eletricidade, meios óticos ou qualquer 
outro processo eletromagnético. 

A Lei n0 4117 (Código Brasileiro de Telecomunicações), 
de 27 de agosto de 1962, deu, por sua vêz, ao Poder Exe- 
cutivo, autorização para constituir uma entidade autonôma, 
sob a forma de emprêsa pública, destinada a implantar e 
operar, industrialmente, os serviços de telecomunicações 
postos sob o regime de exploração direta da União. 

Foi, assim constituida, em 16 de setembro de 1965, a 
Emprêsa Brasileira de Telecomunicações, EMBR ATEL, 
vinculada ao Ministério, das Camunicações, de cujo capital 
participam, exclusivamente, a União, pessoas de Direito 
Público, bancos e emprêsas governamentais, a saber; Ban- 
co Nacional de Desenvolvimento Econômico, Banco do Bra- 
sil, Companhia Vale do Rio Doce, Petrobrás, Centrais Elé- 
tricas Brasileiras (Eletrobrás) e Companhia Siderúrgica 
Nacional. A União é a maior das acionistas, possuindo mais 
de 95% das ações. 
Para realizar seus programas a EMBRATEL dispõe princi- 
palmente, dos cursos oriundos do Fundo Nacional de Tele- 
comunicações, cobrado sob a forma de sobretarifa, a qual 
incide sôbre todos os serviços de telecomunicações e cuja 
arrecadação deverá ser feita durante dez anos. 
— Do Boletim de Informações da Assessoria da Embratel — 

uma esquadrilha de 18 aviões 
e dezenas de homens prepa- 
rados para o combate aos ci- 
clones, receando, todavia, en- 
contrar um dêles muito forte 
porque isso prejudiciaria a 
sua primeira experiência. 

Essa esquadrilha, assim que 
tomar conhecimento de um 
furacão que se aproxime da 
costa estadunidense irá con- 
tra êle levando pequenas la- 
tas de iodeto de prata que fa- 
rá detonar contra o "olho" da 
ventania. Essa detonação do 
iodeto poderá provocar uma 
liberação de energia, prema- 
turamente, acalmando, segun- 
do espera o dr. íbobert, a fú- 
ria ciclônica. 

Se encontrado ainda longe 
da costa o furacão chegará 
no território americano já 
bem bonzinho, sem provocar 
maiores danos. 

OS 10 MAIS DO MARANHÃO 

Dados divulgados pelo IBGE 
informam que são os seguin- 
tes os municípios mais popu- 
los do Estado do Maranhão : 
São Luís com 270.651 habitan- 
tes; Codó 93.978; Caxias 89 915; 
Imperatriz 86.630; Bacabal - 
70.233; Coroatá 60.219; Barra 
do Corda 58.848; Pinheiros com 
54646; Monção com 5,1.124 
Santa Inez com 48.420. 

MOSAICOS LITERÁRIOS 

PALHAÇO 

A desgraça veio ter à minha porta 
em forma de mulher. E como o palhaço, 
tão querido da platéia que o exorta, 
fiz do riso um mundo grande sem espaço... 

No palco da vida, de eterno sorriso 
fantasiei-me, crendo em quem eu sabia 
hipócrita. Porque com êsse meu riso 
tinha esperança na farsa em que vivia. 

E foi-se passando o tempo. Até quando 
a desgraçada rindo mais alto que eu 
partiu, somente lágrimas me legando. 

Hoje, que sou? Se nada mais represento: 
— nem o riso que do meu rosto morreu... 
— nem o palhaço que ria em sofrimento!!! 

(HEMO-Set./71) 

Paulo VI 

Renunciaria 

Divulgada a agência noti- 
ciosa "AP" que o papa Pau- 
lo Vi estaria entrando em seu 
último ano de pontificado. A 
suposição decorre de que 
Paulo VI ao pedir aos bispos 
que se demitam ao completar 
os 75 anos de idade, não con- 
cordaria em qu« êle próprio 
continúe dirigindo a Igreja de- 
pois dessa idade. Outras fon- 
tes, porém garantem que o 
papa não renunciará até os 80 
anos, idade em que pediu a 
dois cardeais que renuncias- 
sem seus postos naNunciatura 
Romana. Aos 80 anos, também 
os cardeais perdem o direito 
de voto na eleição do pontí- 
fice. 

Paulo VI comemora hoje o 
seu 74° aniversário. 

O humor Carioca 

História de amor 

ataca — 

A novela Love Story (Histó- 
ria de Amor) é a coqueluche 
na TV e rádio brasileiras. A 
trilha sonora da novela é ho- 
je uma das gravações mais 
vendidas no país. "História de 
Amor", enfim, é a última pa- 
lavra em estória sentimental, 
verdadeira fábrica de suspi- 
ros e lágrimas apaixonadas. 

Acontece que, agora, uma 
terrível gripe atacou a popu- 
lação carioca; e a principal 
característica dessa gripe é 
deixar a pessoa atacada cons- 
tantemente lacrimejando. A- 
proveitando a onda da nove- 
la, o carioca já batizou a gri- 
pe agora nacionalmente co- 
nhecida como "Love Story". 

AGORA 

Em Imperatriz, já se fabrica porta de 

aço para armazém ou garagem 

F. N. CLAUDINO 

A Oficina do NEUDSON, está em con- 

dições de atender qualquer pedido 

F. N. CLAUDINO 

MOLDURAS 
Ferros 

Cadeiras 

Vidros 

Espelhos 
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COMEMORAÇÃO INÉDITA 

(HELIUS DE MONÇÃO—repórter) 

A data de 27 de setembro 
tem, sem dúvida alguma, um 
especial significado na história 
genérica de Imperatriz: nêsse 
dia e no ano de 1969, a CO- 
VAP DE GOIÁS instalava uma 
filial entre nós, firmando-se des- 
de então, como fator de vitali- 
dade na cidade em que "o fu- 
turo está sempre presente". 
Sucessora da antiga Companhia 

Construtora do Vale do Para- 
naíba, em Goiânia a matriz da 
COVAP goza da reputação e do 
prestigio reservado às grandes 
empresas, graças a uma admi- 
nistração capaz e idônea: presi- 
dente, sr. Domingos Pereira da 
Ávila; diretor-administrativo. dr. 

Alaor Procópio de Ávila; e di- 
retor-comercial, sr. Genésio cha- 
ves Rocha. A tônica deste trio 
de homens de negócios é a 
comunhão de esforços na causa 
de bem servir e a constância 
e a prestimosidade lhe servem 
de principais caracterist cas. A 
COVAP possui, além daqui, ou- 
tra filial em Araguaína, fato 
que evidencia o seu crédito à 
região para onde ''chegou, viu 
e venceu". 

Prestigiando o 2^ ano de ins- 
talação da conceituada firma, 
veio da capital goianiense o di- 
retor-comercial Genésio Chaves 
Rocha. Representante daquela 
diretoria, Genésio e seu mano 

Secretaria de Segurança Públiça 

DELEGACIA DE POLICIA DE IMPERATRIZ 

PORTARIA 
O Cidadão Edson Pereira de Macedo, delegado de po- 
licia dêste município, no uso de suas atribuições le- 
gais, etc.; 
Considerando que menores dezoito anos não podem 

freqüentar salões de bilhares, snookers e lugares suspeitos; 
Considerando que elementos sem habilitação profissio- 

nal estão causando sérios perigos á segurança dos transe- 
untes, nas vias públicas; 

Considerando os constantes distúrbios causados por e- 
lementos embriagados na zona do baixo meretrício e na 
via pública, depois das 22 horas; 

Considerandb a grande sujeira das ruas da cidade, 
causada pelo lixo: 

RESOLVE 
l2) A partir desta data fica expressamente proibido a me- 

nores de 18 anos freqüentarem salões de bilhares, 
snookers, zona do baixo meretrício e qualquer outro 
lugar suspeito; 

2o) que menor de 18 anos não poderão dirigir veiculo sem 
habilitação profissional; 

3o) que a portir desta data fica expressamente proibida a 
venda de bebida alcoólica depois das 19 hs. 

4o) que fica proibido arremessar ou derramar em vias 
públicas ou lugar de uso comum, ou de uso alheio, coisa 

que possa ofender, sujar ou molestar alguém. 
Os infratores desta Portaria serão punidos na forma da 

lei vigente. 
Esta delegacia espera não venha ter o constransgimen- 

to de aplicar nenhum cidadão desta cidade as penas 
cominadas nesta portaria. 

Cumpra-se e dê-se ciência. 
Imperatriz, 25 de setembro de 1971 

(a)-Edson Pereira de Macedo-delegado de polícia 

Ronda policial 

O delegado Macedo informou 
à reportagem que adotará me- 
didas para que a censura fede- 
ral seja observada na exibição 
de filmes pelos cines locais. Es- 
clareceu que faria uma reunião 
com os proprietários dêsses ci- 
nemas, 

A radiola Philips apreendida 
pela polícia em mãos de um la- 
rápio já foi procurada pelo seu 
legítimo dono. 

Dois rádios estão agora na 
delegacia, encontrados em poder 
de ladrões: um Super-Tonic 
"Crown", preto, pequeno; e um 
Transistone, cinza escuro — 3 
faixas, portátil. 

Antonio Chaves Rocht, também 
dinâmico gerente local, "bola- 
ram" uma original e inédita for- 
mula para uma comemoração 
condigna mas humana; preteri- 
ram a tradicional e fatuosa pro- 
moção dos banquetes faustosos 
e dos fogos de artificio, dando 
preferência a doação da impor- 
tância de Cr$ 1.000,00 — mil 
cruzeiros — distribuída equita- 
tivamente entre as entidades 
beneficentes (3 Clubes de Mães 
e o Clube cruzeiro do Sul) com 
vida efetiva em Imperatriz. 
Altruistica idéia e elogiavel con- 
duta numa homenagem à cida- 
de tão carente de atos de soli- 
dariedade cristã, e onde a CO- 
VAP tem alicerçado elementos 
vitais a expansão da estrutura 
econômica-patrimonial, compro- 
vados recentemente com a mag- 
nífica obra que está acabando 
de construir na Avenida Getu- 
lio Vargas, esquina com a rua 
Pará, imponente e futura sede 
definitiva de suas atividades 
nesta terra. 

Que o exemplo da COVAP 
seja imitado por quantos real- 
mente queiram a maturidade e 
a independência de Imperatriz. 
Que èste exemplo fique no re- 
conhecimento de toda comuni- 
dade, mesmo porque gestos co- 
mo êstes são os que dão des- 
taque à grandeza de uma cida- 
de que, pelo seu progresso, mui- 
tas dádivas pode oferecer a to- 
dos que no seu seio recebe. 

Parabéns à COVAP, às suas 
diretoria e gerencia local. 

P'ra frente, Imperatriz! 

DA PRELAZIA DE S. JOSÉ Á PRELAZIA DE CAROLINA 

Coisa que acontece. "A morte de 
Bispo" é coisa que acontece rara- 
mente. Mas a sagração de um^Bis- 
po em Imperatriz é coisa totalmen- 
te inédita na história destes sertões. 

No dia 24 de Outubro p.v. o nos- 
so Bispo D. Fr. Marcelino Sérpis 
Bicego, receberá sua sagração epis- 
copal em nossa cidade. Por esta o- 
casião se prevê a presença em nos- 
sa cidade dos três Bispos con-con- 
sagrantes D. João José da Mota 
Albuquerque, arcebispo de São Luís, 
de D. Rino Carlesi, Bispo Prelado de 
Balsas, de D. Oornélio Chizzine, Bis- 
po Prelado de Tocantinópolis, além 
do Presbitério da Prelazia de Caro- 
lina e clero e povo dos municípios 
vizinhos e de Barra do Corda e Gra- 
jaú, pelo menos, uma etapa da longa 
marcha difícil e por vezes heróica 
da Prelazia de São José do Grajaú. 

Para deixarmos de lado uma his- 
tór» capuchinha 4ue remonta a 26 
de Juiix. ' ^ á, pelo qual o Ma- 
ranhão (co. c... o Brasil) nasceu 
franclscano ju paa ciVà/-0oao cristã, 
lembraremos a^ enas a priiuv' "he- 
gada dos frade, capuchinhos . ^ 
Barra do Corda m 1895. que por 
longos anos foi o u lico centro pro- 
pulsor do movimeu o religioso no 

alto sertão, chegando os frades a 
desobrigar em sete paróquias do 
Mearim ao Parnaíba e ao Tocantins. 

Em 1896 fundaram a Colônia de 
São José da Previdência em Alto 
Alegre a 60 Km de Barra do Corda, 
onde após um início extraordinria- 
mente promissor, processou-se a 
catástrofe que teve ressonância tão 
grande: o massacre ^os missionários 
das freiras e da comunidade cristã. 

Em 1922 o Bispo do Maranhão D. 
Helveeio de Oliveira Comes, reco- 
nhendo a impossibilidade de aten- 
der às necessidades espirituais de 
todo o Estado pediu e conseguiu 
que fosse criada a Prelazia de São 
José do Grajaú. 

Abrangiu então as cinco paróqui- 
as de Barra do Corda, Grajaú, Ca- 
rolina, Imperatriz e Tury-Assú, com 
uma superfície de 160 000 kms. e u- 
ma população calculada em 103.000 
pessoas, alem de 10.000 índios. 

De 1922 a 1927 D. Roberto Colom- 
bo primeiro Bispo Prelado encami- 
nhou neste território praticamente 
deserto a catequese dos fieis e dos 
índios. Depois de sua morte D. E- 
^ em 1930 (após 3 anos de 
vacância ua ^ episcopal) re-en- 
cetou os trabalhos *Ali^os com 

critérios mais modernos ate 1958. 
Aos 14/01/19r.8 e criada a nova 

Prelazia de Carolina, desmembran- 
do-a do território do antiga Prelazia 
de Grajaú, abrangindo os municí- 
pios de Imperatriz, Porto Franco, 
João Lisboa, Amarante, Montes Al- 
tos e Carolina. 

Esta região do Tocantins começa 
a ter sua importância eclesiástica 
p a ee reunir em volta de seu pri- 
meiro Bispo Prelado D. Cesário Mi- 
nali, falecido após 11 anos de vida 
apotólica intensa em 14/07/1969 na 
Italia. 

Em maio do ano passado foi cri- 
ado Administrador Apostólico da 
sede vacante Fr. Marcelino de Milão, 
já conhecido por sua atuação na 
paróquia pioneira de Barra do Çor- 
Ja e antes por sua dedicação aos 
seminários da ordem em várias ci- 
dades do nordeste. Êle entre as ou- 
tras satisfações que já nos propor- 
cionou promete-nos mais esta de 
participarmos à sua sagração epis- 
copal, que e por certo o fato mais 
marcante de sua vida e de toda a 
historia religiosa do nosso sertão. 

irei ROGÉRIO 

Destaque Social Por Mister X 

"PAPO FIRME" 

Para um "papo firme" com o co- 
lunista, os amigos dr. Carlos e o 
bancário Dorian. Possuindo aquela 
fleugma britânica como característi- 
ca comum, o encontro foi positivo: 
Dr. Carlos mais gordinho e eufórico 
por ter conseguido abondonar o vi- 
cio de cigarro: Dorian mais tranqüi- 
lo pela recuperação da saúde de her- 
deiro. Tudo em paz, graçss a Deus. 

REBATE FALSO 

Uma "dica" errada fez o colunista 
laborar em erro ao noticiar o ani- 
versário da esposa de nosso "revi- 
sor" Licinio, na semana passada So- 
mente em novembro ê que D. Fáti- 
ma troca-de-idade. Tocavia, vale a 
nossa intenção dado que Licinio e 
esposa serão sempre dignos de 
"DESTAQUE" e os seus nornes sem- 
pre serão noticias. 

RESTAURANTE 

"Bola Branca" ao Jussara: a idéia 
do restaurante é genial. Finalmente 
a nossa sociedade-maior vai ter lu- 
gar condigno para seus encontros, 
informais, ou "de grande gala'', com 
mesa bem servida para um melhor 
apetite. Iniciativa feliz, como sempre, 
de uma diretoria diligente e alta- 
mente capacitada. 

i CARTÓRIO 

Já voltou a comandar o Cartorlo 
do 2o. Oficio o amigo Antenor Bas- 
tos, o "meu pé-daço". Nossos cum- 
primentos pela restauração de um 
direito que nunca lhe poderia ser 
negado, já que "passou uma existên- 
cia"' ali devotando os melhores anos 
de sua vida. 

DAMAS MARABÁENSES 

Vimos na cidade, mas já regressou 
ao meio de origem, a estimada sen- 
hora Nazaré Gaby, esposa do Hiran 
Bichara do Cine "Marabá". Acom- 
panhada de Júnior, que é aquele 
"capeta", Nazaré está cada vez mais 
jovem e confomada com sua sorte: 
aturar por todo e njo o "CONFU- 
SÃO". O que fara dela uma santa, 
com certeza: 

, CONTERRÂNEO 

Na terra, o nosso conterrâneo Va- 
vá Pinto, eficiente e competente en- 
fermeiro com grande vivência em 
Marabá, O nosso abraço, "castanhei- 
ro". . 

DIA DO VIAJANTE 

O calendário assinala; l9 de Outu- 
bro — Dia dos viajantes Comerciais. 
Aproveitando esta coluna saudamos 
a laboriosa classe nas pessoas dos 
amigos Arione Brasil, Çarlos e Cláu- 
dio Esselinl que estiveram em Im- 
peratriz e visitaram o colunista. Fa- 
zemos preces ao padroeiro da "con- 
fraria dos bons-dapos'' que lhes dê 
muitos pedidos para maiores fatura- 
mentos. Amém!... 

ESTÁDIO 

Até que enfim, parece que vamos 
ter o nosso estádio. Pelo n.enos, é 
que se entende pelo que afirmou o 
Prefeito Renato Cortez Moreira. Es- 
peramos que a previdência, que já 
tardava,jí eduque em definitivo os 
nossos craques (?). Vamos acompa- 
har o gabarito do País tri-campeão 
mundial de futebol, minha gente! II 

PROMOÇÃO DA AABB 

Vamos colaborar com a A. A. Ban- 
co do Brasil anunciando uma promo- 
ção de alto nivel: a "FESTA DOS 
CAMPEÕES" que compreenderá dos 
seguintes torneios e respectivos res- 
ponsáveis para as inscrições dos in- 
teressados: Damas (prof. Monteiro)- 
Xadrez (Glvâniol Pingue Pongue (U- 
ran) Bilharina (Serra) Pif Paf (Alber- 
to) - Gamão (Batalha). Coordenador 
geral, e diretor de esportes da As- 
sociação, o bancário Alberto Carlos. 
Tá dado o recado, gente boa... 

BATIZADO 

Molharam as cabecinhas inocentes 

na Pia Batismal, os garotos José 
Arruda, Jr, e Márcia Maria, filhos 
queridos do casal ilustre José Gomes 
de Arruda (secretário municipal de 
Administração) e Maria Aurenívia 
de Arruda. O acontecimento ocorreu 
no domingo passado, dia 26 de se- 
tembro, 

ANIVERSÁRIOS 

O lar de bom amigo João Viana, 
socio da Lojh Viana onde toda Im 
peratriz compra e é bem servida, 
encerrou setembro cheio de alegrias 
e festivas comemorações; aniversa- 
riaram dias 25, 27 e 29, respectiva- 
mente, os filhos Gerardo e Jonildo. 
e a querida esposa D. Enilda Almei- 
da Viana. O colunista envia ao dis- 
tinto homem de negocios e aos anl- 
versariantea os votos maiores de 
perenes felicidades. 

XXX 
Dia 29 a menina Célia Denise es- 

teve no 'chorador' por troca-de-ida- 
de. Seus orgulhosos papás, q Prefei- 
to Renato Moreira e d. Diva, como 
não poderia deixar de ser dedicaram 
a querida filha o meíhor de seus ca- 
rinhos. E o colunista lhe envia as 
felicitações de praxe. 

X XX 

Na mesma data, a digníssima sen- 
hora Hildenê Milhomem, esposa do 
amigo Moacir, completou mais um 
ano de felicidade. Daí o destaque e 
os nossos desejos de supremas e 
conjuntas alegrias. 

XXX 
Dia 6 próximo quem estará na 

berlinda é a Silvia Maria, graciosa 
fílhinha do meu estimado amigo e 
mano José Gomes de Arruda e de 
sua consorte, d. Maria Aurenívia de 
Arruda. Pelo evento, os nossos ante- 
cipados desejos de muitos e muitos 
anos de venturas à aniversariante e 
aos seus extremosos genitores, 

xxx 
Colheu mais uma flor no jardim 

de sua existência, a prendade srta. 
Ivonete Marinho, estimada filha do 
sr. Francisco Marinho e sua consorte 
d. Maria Cardoso. A nataliciante que 
é sobrinha do sr. José Marinho, 
competente tipografo de O Progres- 
so enviamos os nossos parabéns. 

SILVIO AUGUSTO 

Aniversariá no proximo dia 7 o 
garoto Sílvio Augusto Macedo, filho 
do casal Leonor-Jurivê de Macedo. 

DE VERANEIO 

Dentro de uma VERÀNEIO zeris- 
síma, azul marítimo, (sem os grampos) 
está rodando pela cidade o mestre 
Rubens Lima, o pajé da Contabilida- 
de em Imperatriz e cicúlto. Belos 
cálculos de Mister X, O novo carrão 
vai das um superávit, de veraneios 
pela aí afora. 

NATAIS EM MASSA 

Em Carolina, o nosso bom amigo 
e assinante Edson M. Àzevado teve 
a satisfação de festejar importantes 
acontecimentos em sua exemplar vi- 
da: os nataliclos, dia l9., de seu di- 
leto filho, dr. Heber, de sua virtuo- 
sa esposa, D. Laura, e veneranda 
genltora, D. Tereza, ambos ocorridos 
ôntem, 2 de outubro. Pelas datas, 
que falam bem de perto ao coração 
do sr. Edson, uma das reservas mo- 
rais de toda a região, o abraço con- 
gratulató do colunista e dêsse jornal. 

VIÀJOU 

O dedicado amigo e apreciado ho- 
mem de emprêsa Pedro Américo, 
Telimsa e da Diesel, vai hoje a Be- 
lém para uma rápida viagem de ne- 
gócios. Desejando-lhe pleno êxito, 
aqui a admiração, a estima e a a- 
prêço de sempre. 

EDIL 

Também está para S. Luiz o lider 
e vereador Leôncio Pires Dourado, 
que preside o destinos do nosso Le- 
gislativo. Çom retorno marcada para 
breve, aguardamo-lo com aquela sua 
fé inabalavel na terra pela qual tem 
muito trabalhado. 

ESCRITÓRIO HÉLIUS DE MONÇÃO 
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Requerimentos e Contratos em geral — Corres- 

pondências Comercial e Particular — F.G.T.S. e 

Assuntos ligados às repartições públicas 

HORÁRIO ] 
Pela manhã; das 8 às 12 horas 
Pela tarde : das 15 às 18 horas 


