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CENSURA VAI PUNIR INF 

Regressando de São Luis, o de- 
legado regional pe polícia, Francis- 
co Florismar Almeida, disse a O 
PROGRESSO que veio incubido pe- 
la Secretaria de Segurança da to- 
ma de importantes medidas visando 
não apenas a segurança mas tam- 
bém ao setor das divesões públicas. 

No setor das diversões, esclare- 
ceu a autoridade vamos de início fa- 
zer valera censura aos filmes aqui 

exibidos que vem sendo flagrante- 
mente desrespeitada por todoo os ci- 
nemas. De agora em diante a polí- 
cia vigiará diretamente essas exibi- 
ções; e o proprietário ou responsá- 
vel por cinema que permitir a entra- 
da aos espetáculos de pessoas aquém 
da idade fixada pela censura vai 
responder pela infração, além do pa- 
gamento da multa imposta à casa 
exibidora. A censura ao filme é 

feita por órgão federal e não é fei- 
ta para brincadeiras. Vai ter que 
ser respeitada agora que o encargo 
por esse cumprimento foi entregue 
à policia. 

No que respeita aos cabarés e 
dancings, todos êles terão que ser 
registrados na policia após o cum- 
primento de uma série de exigên- 
cias; entre elas figura o consenti- 
mento por escrito de vizinhos des- 
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sas casas suspeitas. Doravante, fi~ 
nalizou, ast queixas contra essas ca~ 
sas serão rigorosamente apuradas 
para a punição dos culpados. 

Outras medidas que divulgare- 
mos Oportunamente, finalizou o de- 
legado regional — serão postas em 
prática irpediatamente pela delega- 
cia. Poss^) dinda destacar entre elas 
a coibição da presença do menor 
em mesas de jogos e casas suspeitas. 

E El 
Prof. Ozlas Hapner Rodoviária: Dia 7 

Vindo de carro, desde São 
Luis pela MA.74, chegou a 
Imperatriz na tarde do dia 
29 o Governador Pedro Nei- 
va de Santana que se fazia 
acompanhar do Secretários 
de Finanças, Administração, 
Agricultura, representantes 
do Secretário de Segurança, 
e ainda do prefeito Haroldo 
de Tavares, da Capital. O 
Governador esteve presente 
ao local de junção das duas 
frentes de trabalho na Aça- 
ilândia Santa Luzia, ruman- 
do dali para Açailândia onde 
foi recepcionado por auto- 
ridedes imperatrizense, pelo 
deputado Henrique La Roque 

e grande número de popula- 
res. Daquele povoado a ca- 
ravana rumou para Impera- 
triz aonde chegou às 18,50. 
Depois da ligeira parada na 
CEMAR o governador e ca- 
ravana percorreram algumas 
ruas da cidade. Participou a 
seguir do jantar que lhe foi 
oferecido e de uma reunião 
de cunha administrativo, na 
séde da RODOBRÁS, resi- 
dência local No dia de ontem 
S. Exa. voltou à Capital do 
Estado. 

Representante da impren- 
sa sanluizense documenta- 
ram a primeira viagem São 
Lüis-Imperatriz pelo MA.74. 

Retornou a Curitiba, deixan- 
do o cargode Diretor do CÁM- 
PUS AVANÇADO DE IMPE- 
RATRIZ, o Prof. Ozias Eduar- 
do Hapner que por mais de um 
ano participou ativamente da 
vida comunitária imperatrizense 
conquistando os mais estreitos 
laços de amizade. 

Graças a seu alto espirito 
desenvolvimentista, pela sua ca- 
pacidade de trabalho, pela sua 
vontade de servir, Ozias Hap- 
ner recebeu também o reco- 
nhecimento de entidades , re- 
presentativas do municipio As- 
sim é que o Rotary Club de 
Imperatriz lhe conferiu o títu- 
lo de Sócio Honorário," enquan- 
to a Câmara de Vereadores 
concede-lhe o de CIDADÃO 
IMPERATRIZENSE em diplo- 
ma que será entregue no pró- 
ximo mês de julho. 

.Ljfci-tV 

Dir.-Proprietário: José Matos Vieira Diretor e Redator-Chefe: Jurivê de Macedo 

ANO III Imperatriz (Ma.), 31 de Junho de 1973 N0. 154 

ROTARY VE CADEIA 

Considerada o vulto dos pro- 
nunciamentos feitos no Tribu- 
nal do Júri a respeito das con- 
dições de higiene da cadeia pú- 
blica local, bem assim o que 
foi denunciado por O PROGRES- 
SO em sua edição passada, o 
asunto foi amplamente debatido 
na última reunião do Rotary Clu- 
be de Imperatriz que imediata- 
mente designou comissão para 
constatar no próprio prédio da 
cadeia a veracidade da denuncia 
e a adoção de medidas que o- 
bjetivem melhorar a situação 
dos presos. Assim, uma delega- 

ção do RC. acompanhada do 
prefeito munitíipal, esteve em 
visita ao estabelecimento penal, 
visitando celas e ouvindo recla- 
mações de detentos. Entre os 
membros da comissão figurou o 
conceituado médico Carlos A- 
morim. 

Aguarda-se para breve a to- 
mada de decisões a respeito do 
importante assunto. Entre essas 
medidas, espera-se a iniciativa 
da Prefeitura para melhorar as 
instalações do prédio e a própria 
nutrição das dezeuas de homens 
ali recolhidos. 

Noticias 

do Lions 

Campus tem nova equipe 

Uma nova equipe de onze univer- 
sitários da Faculdade de Farmacia 
e Bioquímica, liderados pelo prof. 
José Maria Munhos da Rocha, en- 
contra-se nesta cidade no cumpri- 
mento _da sagrada tarefa de INTE- 
GRAÇÃO sob o comando do jovem 
Diretor, Proí. Rui Pilotto. 

A nova equipe do Campus Avan- 
çado aqui permanecerá por vinte 
dias e ontem já deu inicio as suas 
primeiras atividades. Jornal O PRO- 
GRESSO, através de seus repórte- 
res se fizeram presentes à aula i- 
naugural. do Curso de SOCORROS 
DE URGÊNCIA, realizada no Cine 
Muiraquitã, 

O curso em apreço será ministra- 

pelo prof. José Maria e terá a dura 
ção de 17 dias, dividindo-se em duas 
etapas: parte teórica e parte prati- 
ca, inclusive com projeção de"8ti- 
des", As aulas teóricas terão lugar 
no cine Muiraquitã, a partir das 9 
horas, em dias intercalados, enquan- 
to as aulas praticas se farão reali- 
zar na Escola Técnica do Comercio, 
No final, serão conferidos certifica- 
dos aos participantes que tenham no 
mínimo de 75% de presença nas 
aulas. 

Também, no cumprimento da mis- 
são dessa equipe, ainda sob a dire- 
ção do prof. Jose Maria, será minis- 
trado um importantíssimo Curso so- 
bre REALIDADE BRASILEIRA. 

Para providências administra- 
tivas, reuniu-se na semana que 
finda a diretoria do Lions Clube 
de Imperatriz que decidiu mar- 
car uma outra reunião a fim de 
dar posse aos sócios que não 
compareceram à reunião inau- 
gural da Clube. Na ocasião se- 
rão formadas as comissões de 
serviços do Lions. 

VIAJA O GERENTE 

DO BRADESCO 

O Sr. Walter, gerente do 
BRADESCO em Imperatriz, 
estará descansando junto 
aos seus familiares em goi- 
ania, devendo voltar, em fins 
de agosto para fazer "saldo 
médio" junto aos comercian- 
tes e industriais do Portão 
da Amazônia 

Um curso que, pela sua natural 
envergadura, exige maior nível dos 
seus participantes, íara conferir cer- 
tificados aos que tiverem a presen- 
ça suficiente. Será levado a efeito 
de 5 a 13 de jujho, no horário das 
20 horas, no Clube Tocantins. As 
inscrições estão abertas e os intere- 
sados poderão faze-las junto à Re- 

[Contínua na 4a. página) 

La Roque em Imperatriz 

Dentro de sua tradicional li- 
nha de conduta, está novamen- 
te percorrendo a regiãc que o 
tem como representante da Câ- 
mara dos deputados o Sr. Hen- 
rique La Roque Almeida. Em 
Imperatriz, S.Sa. manteve con- 
tatos com amigos e com a alta 
direção de seu Partido no mu- 

nicípio. Sabe-se extra oficial- 
mente que dessas reuniões nas- 
ceram diretrizes que visam ma- 
ior harmonia entre os compo- 
nentes da ARENA local, além 
daquelas voltadas para rumos 
diferentes na administração do 
município, destacando-se entre 
estas últimas a indicação do ve- 

reador Remi Ribeiro, para a Se- 
cretaria Geral de Administração, 
antes cogitada sem resultado 
prático quanto à efetivação. 

De Imperatriz La Roque via- 
jou a M Altos e Amarante de on- 
de retornou na tarde de 65 feira 
para um encontro nesta cidade 
com o Governador Pedro Neiva. 

Com o prof. Ozias, regréssou 
a Curitiba a equipe de odon- 
tologia do Çampus, chefiada 
pelo prof. João Ribeiro. 

Conforme noticiamos ante- 
riormente, a chefia do Campus 
está agora a cargo do Prof. 
Rui Pilotto. 

Convite distribuído na cidade 
anuncia a inauguração no pró- 
ximo dia 7 da Estação Rodovi- 
ária de Imperatriz. Dc progra- 
ma alusivo ao acontecimento 
constam solenidades de cunho 
cívico, benção das instalações, 
úrr torneio de futebol e a inau- 
guração oficial do Sistema de 
Circuito Fechedo de Televisão. 

PADRE CÍCERO VAI VIRAR SANTO 

Noticia-se que o legendário 
padre Cícero do Joazeiro será 
em breve um dos componentes 
do quadro celestial, passando a 
figurar como santo. A canoni- 
zação do famoso ''padim" Cicero 

está sendo cogitada pela Igreja 

Católica Brasileira, não reconhe- 
cida pelo Vaticano. Como santo, 
êle será chamado São Cícero 

do Joazeiro. 

Cartaao Governador 

EXCELÊNCIA 

Os écos da última campanha eleitoral ainda se repe- 
tem nos ouvidos de toda a cidade e de todo o município. 
Os comedidos pronunciamentos de Va. Excelência, os dis- 
cursos quase súplica de La Roque, as palavras contunden- 
tes do Secretário da Agricultura, os floreios oratórios do 
prof. Benedito e as heresias gramaticais do Homem do Cha- 
péu de Palha ainda estão vivos na memória do imperatri- 
zense, Vivas estão as promessas e aquilo que o Governa- 
dor disse ou em nome do Governador foi dito em aval da 
candidatura que acabou arrebatando a esmagadora maioria 
dos votos municipais. E com a euforia nascida da apura- 
ção dos sufrágios vieram também as alegrias da certeza 
medida e contada de que "agora, sim, o Governo vai ajudar 
Imperatratriz porque o prefeito agora é governista." Aque- 
la impressão de que o município fão fora antes melhor 
olhado por estar em mãos de oposicionistas desapareceu 
para dar lugar a esperanças nascentes. 

Hoje, verdade se diga, Exelência, o que se vê é que o 
desalento, a desilusão pouco a pouco substituem a euforia. 
Não se pode negar que o pouco tempo da administração mu- 
nicipal eaté o interminável período de chuvas sobre a re- 
gião podem ser invocados em favor do que não se fez nes- 
te municipio. Ainda assim, porém, o que deixou de ser feito 
é muito em relação ao que se colheu no erário municipal, 
considerados mesmo todos os fatores adversos. 

Seria querer ensinar o Pai Nosso ao vigário apontar 
a Va. Exa. os desacertos que de certo são vistos por técni- 
cos e leigos em administração pública. Mas forçoso é dizer 
que o aval do Governo não está esquecido desse exigente 
cobrador que é a opinião pública. É a participação do Go- 
verno na administração de Imperatriz que agora o povo es- 
tá cobrando em forma de melhoramento urbanísticos, de 
higienização, dé assistência social na cidade e no campo, 
de estradas vicinais, do emprego palpável da contribuição 
dada pelo povo em forma de impostos e do que vem de 
quotas federais. Ê isso que se que e se cobra ao avalista. 

Estamos, é verdade, na éra do planejamento. Mas o 
planejamento não transformado em obra torna-se enfado- 
nho, cansa, exaspera, desilude. Já se planejou e já se fize- 
ram muitos estudos e cálculos em e sobre Imperatriz. Che- 
gou a hora da transformação dos cálculos e projetos em 
realidade. 

E essa transformáção, Exelência, depende fundamen- 
talmente do apóio, da orientação, da ação mesmo da Go- 
verno Estadual que pode e precisa impor-se em Imperatriz 
como governante e como avalista de um governante. 

Dos políticos, Exelência, a gente já se desiludiu. Mas 
em governantes de sua estirpe a gente ainda acredita. E por 
acreditar e confiar é que nós aguardamos a ação Va. Exa. em 
favor desta terra. 
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Governo execnta projeto de CrS 13 

Brasília — O Ministério do Inte- 
rior está executando o projeto de 
fortalecimento dos centros propulso- 
res do Plano Regional de Desenvol- 
vimento da Amazônia, quê conta com 
recursos de rdem de Cr$ 15 milhões, 
provenientes do Programa de Inte- 
gração Nacional -PIN. 

O projeto é conhecido pelos técni- 
cos ■ o Ministério do Interior como 
o Projeto das Sete Cidades, em vir- 
tude de ter o seu desenvolvimento e 
atuação em sete cidades ao longo da 

Transamazônica: Picos no Piauí, Im- 
peratriz rto Maranhão, Marabá, Al- 
tamira, Itaituba e Santarém no Pa- 
rá, e Humaitá no Amazonas. 

OS TRABALHOS 
As obras e os serviços, alguns já 

concluídos, foram divididos, segundo 
técnicos da Secretaria Geral do Mi- 
nistério do Interior, em trés itens: 
planejamento urbano, saneamento e 
apoio básico. Estão sendo executa- 
dos c?m o apoio da Sudam, DNOS: 
Suden, Serfhau e Projeto Rondon. 

CONSELHO REGiONAl OE CONIABILIBAOE 00 MARANHÃO 

NOTA OFICIAL 

Tendo chegado ao conhecimento deste Conselho de que ''Lei- 
gos" e Contabilist.as ainda não registrados na forma do Decreto- 
lei n0 9.295 de 27.05.46, estão operando clandestinamente no mu- 
nicípio de Imperatriz, principalmente em sua gede aéreas circun- 
vizinhas, vimos advertir os senhores comerciarites, industriais, re- 
partições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e. Autárquicas 
para tal fato, no sentido de exigirem o documento de habilitação 
dos profissionais contabilistas, quando necessitarem de seus servi- 
ços, a fim de acautelar seus direitos. Da mesma maneira, está o- 
correndo com escritórios que se dizem registrados neste Conse- 
lho' sem que possuam o necessário ALVARÁ DE FUNCIONA- 
MENTO, expedido na forma da Lei. Esclarecemos mais que as 
escritas contábeis executadas por profissionais ou escritórios não 
habilitados, podem ser desclassificadas, acarretando sérios preju- 
ízos à parte, perante a Receita Federai. 

São Luis, 08 de Junho de 1973 
Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão 

Murilo da Costa Ferreira Belchior 
Presidente 

O plano de desenvolvimento urba- 
no para cs sete cidades, elaborado 
pelo Serfhau, constitui-se num docu- 
mento que permite aos técnicos co- 
nhecer a realidade urbana local. 

Com recursos de Cr$ tí milhões, o 
Serfhau, em colaboração com as pre- 
feituras municipais e órgãos regio- 
nais de desenvolvimento, pretende 
concluir os dois últimos estudos-de 
Imperatriz e Humaitá. 

A cargo do Departamento Nacio- 
nal de Obras de Saneamento DNOS, 
que conta com recursos da ordem de 
c.r$§ milhões, o saneamento está di- 
vidido em duas atividade — abaste- 
cimento de água e esgotos sanitários 
— e deverá estar ccnclcido em to- 
das as cidades ainda este ano, 

MATADOUROS 
No terceiro item do projeto — A- 

poio Básico — além das instalações 
dos campi avançados sob a perso- 
nalidade do Projeto Rondos. que já 
concluiu um na cidade de Picos e vai 
instalar mais dois em Santarém e em 
Imperatriz, ainda este ano. estão in- 
cluídos os mais variados equipamen- 
tos, de importância vital para os sete 
núcleos atendidos, 

No programa de apoio básico, que 
empregará outros Cr$ 3 milhões, es- 
tão previstos a construção dos ma- 
tadouros de Altamira e Marabá, que 
estão aguardando a aprovação da 
DIPOA — Divisão de Industrializsçâo 
de P-odutos de Origem Animal — a 
construção de barracas para feira li- 
vre em Marabá e de quatro abrigos 
para passageiros em Altamira e a am- 
pliação de hospitais e asilo para velhos. 

MEMORIAL DESCRITIVO DAS LINHAS QUE DEFINEM O PERÍME- 
TRO DA ÁREA A SER DESCRIMINADA NO MUNICÍPIO DE PORTO FRAN- 
CO, ESTADO DO MARANHÃO EM OBEDIÊNCIA AO DECRTO LEI N.0 

1.164, DE 01.04 71 
Partindo do ponto onde o Ribeirão Lageado fcruza a rodovia Buriti 

Grande - Montes Altos, segue o limite em direção geral SW (sudoeste) pe- 
la mesma rodovia no sentido de Pôrto Franco, até atingir os limites da á- 
rea urbana da cidade de Pôrto Franco, por este limite no sentido geral 
Norte e W (oeste)até o ponto em que o limite da área urbana atinge a margem 
direita do Tocantins. Pela margem direita a juzante segue até encontrar a 
a confluência do Ribeirão Lageado e pela margem esquerda deste segue a 
montante até o nonto em que o ribeirão Lageado cruza com a rodovia Buri- 
ti Grande - Montes Altos, ponto inicial do pcrimqtro descrito. 

A área acima descrita mede aproximadamenfte 48,500 Ha. 
O presente perímetro foi descrito com o ap^io na Carta do Brasil ao 

Milionésimo, organizada e desennhada pelò Conselho Nacional de Geografia, 
folha S.B-23. 

São Luis (MA). 25 de maio, «ie 1973 
ass. Arturo Bezerra Acioli Toscano 
Ergr9 Agr9 CREAA-N0 2235-95 Região 

Membro técnico C.D.T,D.-Ma. 

MINISTÉRIO DA AGRCULTURA 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÂRIA-INCRA 
COMISSÃO DE DISCRIMINAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTÀS NO ESTADO 

DO MARANHÃO-CDTD-MA. 

Extraído do: 
JORNAL CO BRASIL 

PORTARIA N2 1.732/72 
EDITAL com prazo de 90 (noventa) dias. 

O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁ- 
RIA-INCRA. Nos termos do decreto-Lei 1.164, de 01 de abril de 1971, e dea- 
cordo com os artigos 11 e 97 a 102, da lei n0 4.504, de 30 de novembro de 
1.964, e artigo 38 da Lei n 0 4.947, de 06 de abril de 1966, e 9.760/46. INTIMA 
a todos os proprietários, foreiros, arrendatários, posseiros, ocupantes e 
quantos se julguem com direito a qualquer porção das terras situadas den- 
tro do perímetro da área a ser discriminada no município de PÔRTO FRAN- 
CO, caracterizada no memorial Descritivo anexo, apresentarem seus Títu- 
los, escrituras ou quaisquer outras provas em Direito admitidas que funda- 
mentem a alegação de propriedade, foro, posse ou ocupação sobre a refe- 
rida área, dentro do prazo legal, a nartir das 9,00 horas do dia 04 (quatro) 
de junho de 1973. 

A apresentação dos documentos deverá ser feita no escritório do 
PROJETO FUNDIÁRIO IMPERATRIZ, sito na cidade de Imperatriz à Tra- 
vessa Bom Jesus, 229. 

São Luis (MA), 25 de maio de 1973, 
ass, Moacir Macedo de Albuquerque 

Presidente CDTD-Ma. 

O V I L Óleot Vegetais Imperatriz Ltdc. 

" industrialização dos oieoginoss da região" 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BH - 14 —tone 273—imperatriz—>fla. 

CQ.C.06 -146 245- Insc. Est. 142053.006 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO IN PS) 

ür. arl os Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da ilva Raposo Nelo 

CLINICA GERAL -- CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 95 — Imperatriz — Maranhão 
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COLUNA DO VIDIGAl 

Na majoritária bancada arenista na Assembéia, os Deputados 
que compõem o chamado bloco Arena-Jovem tem tido uma preo- 
cupação permanente em esclarecer qü«. ,a, sua união em torno da- 
quela sigla não significa absolutamente que eles constituam uma 
facção política, rebelde às normas e orientações da liderança ple- 
nária. Eles se consideram parte integrante da bancada inteira, 
encarando ae eventuais discordancias cora a liderança como ocor- 
rências politicamente normais e, de certo modo, necessárias até 
ao cotidiano ofício parlamentar. O que os unè é a identidade nos 
pontos de vistas, alguns deles inafináveis com o tom do trom- 
bone da liderança na primeira fila do plenário. Só isso e nada ma- 
is que isso. É o que assegura. Arena-Jovem seria tão cimente 
uma idéia fermentada em termos nacionais dentro do partido, de 
modo a crescer de mais alguns ingrediente o confeito com que 
a agremiação precisa ver consumido o seu programa político, nas 
amplas mesas públicas dos embates eleitorais. Seria ainda uma 
tendência ou uma assessoria, um acessório agregador do elemen- 
to jovem nas hostes do partido. A idéia da renovação com os jo- 
vens eles querem agora levar ao interior aproveitando 
o mês de julho no recesso parlamentar. Para o que pedirão a ne- 
cessária autorização do Diretório Regoinal. 

Mais paulistas para o Maranhão 

Os Secretários Lourenço Tavares, da Agricultura e José 
Reinaldo Tavares, do Planejamento, estão de volta de São Paulo 
onde constataram com os fazendeiros de Araçatuba, tentando a- 
trair novos investimentos para o Maranhão. O primeiro resultado 
positivo dessa ação será colhido na próxima sexta-feira quando 
chegar aqui o Grupo da "Supergasbrás" para começar um pro- 
jeto madeireiro e agropecuária em terras do programa de coloni- 
zação do Estado. No fim deste mês quando o Governador Pedro 
Neiva de Santana, chegar a São Paulo os criadores estarão à sua 
espera para os acertos finais às oportunidades maranhenses que 
eles se dispõem a aproveitar. Depois, eles virão direto para o in- 
terior para escolherem as áreas em que se fixarão, a visita de Lou- 
renço e José Reinaldo a Araçatuba, foi coordenada pelo Secreiá- 
rio paulista de Planejamento, Miguel Colassuono, e transcorreu em 
grande estilo. Desde o requinte do Jatinho aos batedores do trân- 
sito e bandeirinhas do Maranhão tremulantes nos automóveis o- 
ficiais que lhes puseram à disposição À parte das cerimonias o 
programa foi intenso e a impressão deixada foi tão boa que os 
pecuaristas de um minicipio da da região Presidente Prudente, 
convidarem-lhe para visita semelhante. Em Araçatuba há um rio 
chamado baguaçu. Contam que quem bebe sua agua, volta sem- 
pre. E José Reinaldo e Lourenço, beberam, solenemente a a- 
gua do baguaçu. 

Lição para o Mundo; 

BRASIL 
CATARINUS SANTUS 

A Argélia escolheu o Brasil para 
proje'ar e executar as importantes 
obras que lhe darão uma nova Ima- 
gem de civilização moderna. A nos- 
sa tecnologia da Construção Civil es- 
tá sendo aplicada nas construçães de 
vulto naquele Pais de continente a- 
fricano, A nossa tecnologia e civili- 
zação apresentam movimentos dinâ- 
micos, o que nos caracteriza como 
um Pais jovem e que desenvolve 
espetacularmente. O Brasil está sen- 
do um movimento de auto-ajuda, um 
modêlo de um caráter político de um 
País potencialmente auto-suficiente e 
i.ma ação para o mundo de que com 
valores próprios e autêntico de que 
se pode restabelecer uma democra- 
cia de respeito e moralidade em seu 
povo. Hoje temos um governo na- 
cionalista, onde farão uma sucessão 
formadas de brasileiros com alma do 
Brasil que sabe mostrar ao mundo a 
marca de nossos limites geográficos, 
como sinal de existência de um po- 
vo digno de respeito apoiado pelo 
seu governo para que sintam o valor 
em função do progresso de seu pró- 
prio País. Adeus dependências polí- 
ticas. o Brasil sabe o que quer e co- 
mo fazê-lo; adeus dependências téc- 
nica, pois aí estão escolas de níveis 
técnicos e a cada dia abriião novas 
universidades para prosseguir o de- 
senvolvimento curai e técnico da re- 
alidade brasileira; adeus dependência 
econômica, eis o Pais de moiorieser- 
va da América Latina no Banco Mun- 
dial, a indústria naval brasileira pro- 
duzindo mais navios que o Japão 
(1970 a 19721, eis a Imperatriz; um 
futuro estado para maior dínanmls- 
mo da nação. 

AVISO 

O Dr. Bernadino da Silva, a- 
visa a sua distinta clientela e 
ao povo em geral, que transfe- 
riu seu gabinete dentário para 
a Avenida Getulio Vargas, 
560. próximo ao Armazém Para- 
íba, onde aguarda a preferencia 
de todos. Horário; das 8 às 11, 
das 14 às 18 horas. 

Imperatriz, 28 de junho de 1973 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz-Maranhão 

Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

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

L1BORAT0R1O DE ANÁLISES CLlNAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia— Der- 
matologia-Pediatria—línica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

Vantagens da SERME: 

Súde-Segurança-Vida 

Diversão e Prêmio 

SERVIÇOS iCtíEDÃOE MARANHENSE 
MÉDICOS 

SAÚDE 
Assistência Médica; Serviços profissionais. 
Assistência Hospitalar; Pediatria, Partos. Cirurgia de Urgência, 
exames de laboratórios e radiografias. 
Assistência Dentária; exame odontologico inicial, exodontia (ex- 
trações) obturação provisória, obturação plastica, restauração 
a amalgaraa, odonto-pediatria, aplicaçáo de flurêto, periodontia 
tartarotomia, limpeza de dentes e KaIO X. 

SEGURANÇA 
Assistência Jurídica; Serviços profissionais. 
Assistência Social; Serviços profissionais. 

DIVERSÃO 
Com a sua carteira de Sócio você e seus dependentes legais tem 
acesso ao CLUBE DE AMPO dá SERME, situado na estrada de 
Sáo José de Ribamar km 11. Logo após a Quimicanorte. 

VIDA 
Auxilio funeral para o socio Cr$ 3.000,00 , T.y 
Auxilio funeral para a Esposa ou ■ omnauheira Cr® 1.500,00 
Na SERME você escolhe o médico de sua preferência e é atendi- 
do no seu consultório particular. 

Desconto de 5% na compra de qualquer medicamento nas farmá- 
cias CENTRAL mediante apresentação da carteira de socio. 
Pense na saúde Elaé a maior riqueza que temos! 
fcvite emergência! Procure em tempo a SÉRMfi 
Adquira o direito de ter saúde! 
Com a SERME nem.a morte lhe assusta! 

PRÊMIO 
Assocíando-se a SERME você ganha inteiramente grátis um lo- 
te com 10 x 30 
Procure os nossos Escritórios à Av. Getulio Vargas 1344 Fone 135 

ESTEIA BEM iORMADO LENDO "0 PROGRESSO" 

HRMRZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 



Pemi assume Secreuria de Administração 

PIAUÍ VENCE CRUZEIRO 

E JOGARÁ COM IMPERATRIZ 

Hoje, no no Estádio Municipal Frei Epfânio da Badia 
encontrarão as duas equipes: Esporte Clube Piauí e o 
Sociedade Atlética Imperatriz, local. 

O treinador Ênio Silva, do Piauí, levará ao gramado muitos 
atlétas que não jogaram ontem, contra o Cruzeiro. Enquanto isso, 
o jogo de dè ontem, foi num escore de 2 a 1 para a equipe do 
Piaui, e para aguardar o resultado de hoje, o treinador do SAI, 
Bero, esteve ontem no campo a fim de verificar as con- 
dições técnicas apresentadas pela equipe mafrense. 

O SAI se não apresentar nenhum resultado técnico defici- 
ente formará assim: Ciba, Ademar, Cutrim e Joãozinho; Lima e 
Queiroz; Haroldo, Amorim, Chico e Janjão, enquanto que no ban- 
co da reserva ficarão Pinaca, Tutinha, Paulinho e Zequinha. Este 
quadro poderá sofrer qualquer transformação desde que o treina- 
dor Bero, faça as suas previsões técnicas. 

Sociedade em 

Graça Oliveira 

Comentando 

Jurivê 

Dizem que Remi não assumira antes a Secretaria de 
Administração porque exigira "carta-branca" para seu tra- 
balho Agora que êle assume, presume-se que conseguiu 
impor sua vontade. Em outras palavras, pode até mandar 
parar o inverno que não quer acabar. Inteligente, vivido, 
político hábil, Remi poderá ser um excelente Secretário. 

☆ I 
Porto Franco está exigindo maior atenção da parte da 

Secretaria de Segurança. Localizada num entroncamento 
rodoviário e expandindo-se com rapidez, aquela cidade es- 
tá se tornando, também, fóco de elementos indesejáveis que 
fazem do entrocameto de estradas trampolim para suas fugas. 

☆ 
Quando disseram ao juiz João Batista, de Itaguatins, 

que o advogado Farhat está sendo um craque da pelota em 
Imperatriz o magistrado estrilou: "êle está é enganando no 
time. Sei que êle é um bom advogada, mas... jogador, isso 
é piada". 

☆ 
O delegado regional, Francisco Florismar, disse ao 

colunista que voltou com fôrça total; e vai botar p'ra que- 
brar impondo as normas recomendadas pela Secretaria de 
Segurança. Boa, doutor. 

☆ 
Um amigo da cidade deixou-a; foi forçado a deixa-la 

para voltar ao exercício de sua profissão no Paraná. De Im- 
peratriz, êle merece tôda a amizade e muito reconhecimento 
pelo que por ela fêz. Eu me refiro ^.o prof. Ozias Hapner, 
um amigo e tanto 

☆ 
Donos de cinema e casas outras de diversão, cuidado 

na observação daquilo que se chama LEI ou não se quei- 
xem depois. 

☆ 
No escritório de uma das companhias encarregadas 

do asfaltamento da Belém-Brasília colhemos que o Min. 
Andreazza vai percorrer novamente a rodovia, fiscalizando 
os trabalhos. 

O vereador Remi Ribeiro, 
ate aqui líder da ARENA na 
CâmaraMunicipal,afastou-se 
daquela Casa e assumiu a Se- 
cretaria Geral deAdministra- 
ção da Município. A nomea- 
ção desde há muito sugerida 
concretizou-se no inicio da 
semana após uma reunião 

ENLACE 

Neusa - Edmtir 

Edmar Fernandes Silva, proprietá- 
rio da Ótica Real em Imperatriz, e 
a jovem Neusa Fernandes Cabral, 
alta funcionaria do Escritório "Ru- 
bens Lima" contrairam núpcias no 
dia de ontem. O ato civil foi cele- 
brado perante o juiz Delflno Sipauba 
na residência dos pais da noiva e 
foi paraninfado por Aristeu Dias 
Barros e Delzuita Fernandes Cabral, 
pelo noivo, e o casal Jurivê-Leonor 
Macedo, pela noiva, ontem mesmo 
os nubentes seguiram em viagem 
de lua de mel que se estenderá a 
Brasília, São Paulo e Guanabara. 

Palavras pouco ou nada elogiosas 
podemos dizer aos leitores impera- 
trizenses sob a festa de Miss Mara- 
nhão em Caxias. A velha cidade ses- 
quicenienária conserva a sua beleza 
tradicional serena e organizada, num 
contraste patente com a promoção 
da prefeitura municipal e diretoria 
do Clube Recreativo Caxlense que 
na noite do dia 23 apresentava a um 
público imenso, mal acomodado e 
decepcionado a grande parada de be- 
leza do Maranhão. 

Desculpe Caxias, mas falhas im- 
perdoáveis foram sentidas e obs r- 
vadas ... o que é lamentável em se 
tratando de uma cidade sesqulcente- 
nária e de tanto prestígio no Ma- 
ranhão. 

X—X —X 
O ultimatum da mesa julgadora 

concedeu com muiti justiça e acer- 
to o l2 lugar a miss São Luís, Ana 
Maria Freire: morena e corpo escul- 
tural. Generosamente presenteou a 
representante de Cexiar com a se- 
gunda colocação e corretamente o 3o 

lugar a Miss Bacabal. Enquanto isso. 
Imperatriz que em 72 foi líder com 
a beleza loura de Fátima Eliane, fi- 
cou injustamente desclassificada. 

X—X— X 
Integrando a comitiva de miss Im- 

peratriz até a cidade de Caxias, o 
dr, Raimundo Noleto; sra. Sebastla- 
na Sipaúba; sra. Ana Lucla Herlnger; 
srta. Francisa; Uram Marinho Rocha; 
sr. e sra. José Maria Quariguazi; jor- 
nalisia Sebastião Negreiros; José E- 
rllson e a família de Odilce Léa re- 
presemante de Imperatriz. 

X—X—X 
Constatado em seu último balanço 

que mais uma vez o BEM bate to- 
dos os recordes em Imperatriz. O 
dinâmico gerente, Antonlo Carlos no 
segundo semestre de 72 apresentava 
a direção geral um lucro líquido na 
ordem de Cr$ 341.000,00. Agora após 
o encerramento do primeiro semes- 
tre do corrente ano ê apresentado o 
lucro líquido de Cr$ 650.000,00 

Em comemoração ao espetacular 
acontecimento, Antonlo Carlos reu- 
nirá hoje todos os funcionários do 
BEM num churrasco de confroterni- 

da liderança arenista no mu- 
nicipal que contou inclusive 
com a presença do deputado 
La Roque. 

Ouvido pela repartagem, 
o novo Secretário Municipal 
alegou que somente se pro- 
nunciara após um conheci- 

foco 

zação na pitoresca "Pousada do A- 
mor'*. 

De parabéns meu amigo Antonio 
Carlos e demais funcionário pelo su- 
cesso e liderança. 

X—X—X 
Tônia Mara Pereira Cortez e a 

garotinha graciosa e linda, filha do 
casal Licinio e Fátima que dia 21 p/p 
completou seu l2 aninho. Recebeu 
os primos e amlguinhos uma festi- 
nha iíiformal.|Parabens Taniuha! Bei- 
jos para você. 

X—X—X 
Dia 7 Imperatriz dará mais um 

grande passo em sua interrupta ar- 
rancada de progresso, com a inaugu- 
ração oficial da Estação Rodoviária, 
em uma elegante e fina programação 
que reunirá sem dúvida nenhuma as 
mais ilustres personalidades locais. 

X —X—X 
Em Niterói dia 18 do corrente mês 

completou 15 anos o jovem Ber- 
trand Rocha Oliveiro, filho do sr Ar- 
mando Oliveira e sra. Manuela Ro- 
cha Oliveira O Progresso congratu- 
la-se com o distinto casl pelo acon- 
tecimento e snvla a Bertand, para- 
béns acompanhado dos mais sinceros 
votos de felicidades. 

X—X—X 
Circulou semana passada em Im- 

peratriz o simpático Dr. A ntêmlo Ta- 
vares, jovem e atuante gerente de 
Marketing do Banco do Estado do 
Maranhão. A finalidade de sua visl 
ta a nossa cidade, foi implantar uma 
sub-agência de seguros so BEM. 

X -X—X 
O Clube Recreativo Tocanties no 

dia 14 iniciará com um grande pro- 
moção intitulada a "Festa do Arroz" 
a sua vasta e bem bolada programa- 
ção de aniversário. Logo os convites 
estarão circulando com mil novida- 
des e transas para você. Podes crêr 
amizade! 

X—X—X 
Vera Lourdes Martins Rodrigues, 

foi a Rainha dos Caipiras 73. eleita 
em animada festa no colégio Santa 
Terezinha. Verinha é primogênita 
querida dc casal Socorro e Antonio 
Carlos. 

mento global dos assuntos 

pertinentes à administração 

municipal, fazeqdo todavia 

empenho em manter um bom 

relacionamento com os ór- 
gãos divulgadores de noticias 
aqui existentes ou repre- 
sentados. 

(Continuação da 1? Pág.) 

cretaria de Educação Municipal, com 
o pro. Roberto. 

Redatores e repórteres de O PRO- 
GRESSO estarão presenteS aos cur- 
sos e demais atividades do Campus 
Avançado vivendo emoções e a ma- 
gnanimidade da retumbante missão 
do INTEGRAR PARA NÃO ENTBE- 
GAB. 

ANIVERSÁRIO 

O prof. Rui Piloto, diretor do, 
Campus Avançado de Imperatriz- 
comemorou no dia de ontem a pa- 
ssagem de mais um aniversário na- 
talicio. Dirigentes, professores e es- 
tagiaros do 'CA, de Impratriz leva- 
ram ao prof. Piloto os cumprimentos 
e votos de sucesso aos quais asso- 
cia-se prazelrosamente O PROGRE- 
SSO 

O Congresso foi 

fechado: Uruguai 

Um Conselho de Estado for- 
mado por 10 civis e 10 militares 
foi formado pelo Presidente Bo- 
adberry, do Uruguai, que dissol- 
veu o Congresso daquele país. 
Alguns Senadores e deputados 
atingidos pelo ato governamen- 
tal refugiaram-se na Argentina 
onde pediram asilo político. 

Uma greve geral foi decreta- 
da pelas organizações traba- 
lhistas do uruguiai. 

ROTARY EMPOSSA 

CONSELHO DIRETOR 

Em sessão solene a realizar-se no 
proximo dia 4, o Rotary Clube de 
Imperatriz empossará sua Diretoria 
para o biênio 73/74 presidida pelo 
Engenheiro Edmllson M. Veras. 

Dia 26, aniversarlou a graciosa 
Conceição de Maria, sobrinha de nos- 
so redator chefe. 

A mulher Glória de Maria, 
vinda de São Luis em compa- 
nhia do marido já não suportava 
as repetidas surras levadas de 
seu homem. No noite de 3a. fei- 
ra última, quando apanhava ma- 
is uma vez Glória lançou mão 
de uma pequena faca que es- 
tava sobre um móvel e com e- 
la desferiu certeiro golpe con- 
tra o abdome do marido que 
necessitou de imediatos socor- 

Tratores £ Fazendeiros — Co- 
menta-se que muitos pecuaris- 
tas que já contrataram e até 
pagaram a um órgão do Estado 
aqui sediado serviços de trato- 
res para a abertura de estradas 
para suas fazendas estão agora 
prejudicados porque as máqui- 
nas foram destinadas à abertu- 
ra de grandes rodovias e não 
estão atendendo aos contratos 
firmados anteriormente com ê- 
les pecuaristas. 

MA-74 & União — Sabe-se a 
rodovia Açailândia a Santa Lu- 
zia que agora integra o plano 
rodoviário federal será entregue 

ros hospitalares, sendo posto fo- 
ra de perigo. A mulher que 8e 
encontra no 5^ mês de gestação 
valeu-se dos serviços profissio- 
nais do Sr. Jurivê de Macedo 
que conseguiu evitar sua per- 
manência no xadrez à falta dê 
flagrante e da ordem de prisão 

preventiva. Já foi indiciada em 
inquérito e está aguardando o 

trnnscurso da ação penal. 

à União já piçarrada. O Estado 
não quer indenização, ficado a 
encargo do Ministério dos Trans- 
portes o asfaltamento da rodo- 
via. 

Brasil 1x0 — Capengando, a 
Seleção Brasileira vai indo. On- 
tem venceu a representação es- 
cocesa por um tento a zero; gol 
contra, 

Dia da Telefonista 

Comemorando a passagem 
do Dia da Telefonista, a TE- 
LIMSA ofereceu a suas funcio- 
nárias um jantar de confrater- 
nização, ontem no|Boina Brasa. 

MINI NOTICIAS 

Canos Galvanizados e Plásticos 
Ferro Redondo p/ construção 
Azulejos, Cerâmica 
Louça Sanitária 
Material p/ Encanamento 
Produto de Cimento Amianto 
Forro de Pinho Eucatex 

-Materiais para Construção 

Tintas Ypiranga 
Serras Braçais e Golpeões 
Motores Monoíasico e Trifasico 
Bombas Hidráulicas 
Material Elétrico 
Maquinas para Ração 

Revendedor do Cimento Búfalo 

Av. Getulio Vargas n. 1037 — Esquina c/ Rua Pará — Fones; 02 e 400 — Imperatriz — MA. 


