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DENTRO DE 30 DIAS 

AINSTALAÇAO DA AG. DO INPS 

SUPERINTENDENTE VISITA IMPERATRIZ 

Chegado pelo avião de 17 pas- 
sado, esteve em nossa cidade o 
sr. Wilson dos Santos Vale, Su- 
perintendente Regional do Insti- 
tuto Nacionai da Previdência 
Social, fazendo-se acompanhar 
de sua digníssima consorte, 
Sra. Conceição de Maria Sarney 
Vale. 

Ao falar com tão ilustre persona- 
lidade, que também é jornalista, 
a reportagem foi informada que 
o INPS instalará sua Agência 
local, num prazo aproximado 

de um mês. Para tanto, a Su- 
perintendência estava tomando 
providencias preliminares, ser- 
vindo sua viagem para verificar 

as reais possibilidades com 
que poderia contar na acomo- 
dação dos 15 funcionários que 
a lotaria. Por outro lado, obser- 
vava o funcionamento do aten- 
dimento aos segurados pelos 
serviços médico - hospitalar e 
FUNRUHaL mantidos aqui pe- 
lo INPS, assim como faria a 
vistoria do local doado pela 
Prefeitura para a construção 
da Agência definitiva, cujo pré- 
dio já tem o projéto devida- 
mente aprovado. 

O sr. Wilson dos Santos Vale 
visitou o sr. Prefeito Municipal, 
extendendo seus contactos aos 
Sindicatos existentes em 
Imperatriz. Veio, cortezmente, 

até nossa redação, acompanha- 
do de sua virtuosa esposa, e 
dos srs Raimundo Nonato da 
Silva Pinto, chefe do Grupa- 
mento de Infrações e Dívida 
Ativa da Coordenação e Fisca- 

lização do INPS, dr. José Carlos 
Carvalho, agênte em Carolina. 
dr. Raimundo Nolêto, médico 
local credenciado pelo Instituto 
e Severino Silva, presidente do 

Sindicato dos Arrumadores de 
Imperatriz. Agradecendo a nímia 
consideração e prova de esti- 
mulo, ao ilustre confrade e 

homem público desejamos me- 
lhores e maiores augurios no 
desempenho de seus afazêres. 

Jurivê de Macêdo decisão injusta no «míss maranhAo» 

Dia 22, é a data genetlíaca do destacado homem públi- 
co sr. Renato Cortez Moreira, operoso prefeito municipal 
de nossa cidade, quando por certo receberá nesse dia, 
as inúmeras manifestações de aprêço por parte de seus 
amigos e correligionários. Nós de O PROGRESSO, que te- 
mos na pessoa do sr. Prefeito um grande incentivador da 
causa que abraçamos, congratulamo-nos pelo feliz evento, 
desejando ao gestor imperatrizense muitos anos de vida e 
profícua administração. 

Eliane: 3o lucrar R0D0BRAs inaugura pavimentação 
Jaraguá—Céres 

Retornou ao nosso convívio, 
e consequentemente às lides jor- 
nalísticas, o nosso prezado re- 
dator-chefe Jurivê de Macêdo 
que se encontrava em outras 
plagas a serviço advocaticío. 

Causídico dos mais brilhan- 
tes em nosso fôro, Jurivê vez 
por outra é requisitado para o 
exercício da defeza dos que ne- 
cessitam da verdadeira Justiça 
em outras Comarcas, razão pe- 
la qual não nos é permitido 
tê-lo junto a nós, em caráter 
permanente. Dedicado às cau- 
sas que abraça, êle é a confian- 
ça em pessoa para que se pro- 
cesse retílinea a missão nobilí- 
tante da advocacia. Deste prin- 
cipio, é que partimos para di- 
vulgação da presente nota, fa- 
zendo votos ao colega de jor- 
nal e amigo de coração os mais 
felizes votos de êxito no de- 
sempenho profissional e nos 
desígnios particulares. 

Em manchete de primeira 
página o JORNAL PEQUE- 
NO de 13 do corrente tece CO' 
mentários sôbre a eleição de 
Miss Maranhão, concluindo 
por afirmar que a "decepção 
foi geral. Não esperávamos 
que uma festa tão bonita 
fosse ter um final tão decep- 
cionante." Dessa notícia, 
transcrevemos ainda o se- 
guite tópico: "a parte nega- 
tiva da noitada no entanto 
foi o veredictum da comis- 
são julgadora. A grande mas- 
sa que se acotovelava no 
Costa Rodrigues esperava 
uma vitória da candidata de 
Imperatriz ou da represen 
tante de Pinheiros. Todavia, 
a Comissão Julgadora, para 
surpresa de todos, deu |vitó- 
ria à caddidata da Aplub, 
srta. Maria do Socorro Ri- 
beiro Pinto, agindo como que 
politicamente." 

Miss Imperatriz apresen- 
tou as seguintes medidas: 
1,68 de altura; 57 quilos; 92 
de busto; 95 de quadris; 65 
de cintura; 58 de coxa; 22 
de tornozelo. — No cômputo 
geral, nossa representante 

m 

Coma presença dosExmo. 
Sr. Presidente da República, 

do Ministro dos Transportes 

e de outras altas autorida- 
des do País, a RODOBRÁS 

inaugurou a pavimentação 
do trecho compreendido en- 

tre Jaraguá e Céres, no Es- 
tado de Goiás, em soleni- 

dade reálizadada dia 18 p. 
passado. 

Para o evênto, o orgão 
da RODOBRÁS sediado em 
nosso Município, através do 
dr. Edmilson Moreira Veras, 
teve a gentileza de nos con- 
vidar, razão pela qual ex- 
pressamos sincéros agrade- 
cimentos. 

Decisão do STM comutou em 
prisão perpé u i a sentença de 
pena dada pela Auditoria Mili- 
tar da Bahia contra o jovem 
Teodomiro Romero dos Santos, 
de 19 anos, que esteve a pon- 
to de ser o primeiro brasileiro 
morto por fuzilamento dêsde a 
instituição da pena de morte por 
atividades contrárias a Revolu- 
ção de 1.964. 

O estudante Paulo, compa- 

nheiro de Teodomiro e ante- 
riormente condenado à prisão 
perpétua foi absolvido pelo Su- 
premo Tribunal Militar. Ainda 
no caso de Teodomiro, foi ven- 
cido o voto do Gal. Bizarria 

Mamed que pretendia para o 
baiano a pena de reclusão de 
30 anos, o que significaria uma 

oportunidade para que o mes- 
mo saisse com vida da prisão. 

Câmara cassa Vereadores 

colocou-se em 3o lugar entre 
asas 11 concorrentes ao tí- 
tulo de Miss Maranhão. 

IVAR AMEAÇADO 

I ■ 

ICI 

A Câmara Federal con- 
cedeu licença ao Presidente 
Médici para ausentar - se do 
País. O primeiro mandatário 
da Nação entrevistar - se á, 
na primeira quinzena de 
julho, com seu colega do 
Paraguai, Presidente 
Alfredo Stroessner. 

Relata o JORNAL PEQUE- 
NO que uma crise surgida 
nos bastidores da Assembléia 
Legislativa do Eestado está 
ameaçando o deputado Ivar 
Saldanha da destituição da 
presidência daquêle Poder. 
Parece que tudo se prende à 
decisão de referido parla- 
mentar em seguir a orienta- 
ção política do deputado fe- 
deral Henrique La Rocque, 
contrária pois â linha do di- 
retório estadual e da maioria 
da Assembléia. A mesma fon- 
te de informação garante ain- 
da que o dep. Ivar nega-se ao 

atendimento a essa preten- 
são de alguns de seus pares, 
mantendo-se irredutível e 
declarando que deve obedi- 
ência apenas aos estatutos 
da Assembléia e à orientação 
do Govêrno do Estado, em 
matéria política. 

Os vereadores Nestor Go- 
mes de Abreu Milhomem e 
Antônio Gomes Abreu, tive- 
ram declarados extintos se- 
us mandatos por decisão do 
Presidente da Câmara Muni-, 
cipal de João Lisboa. Os 

cassados pertencem à ARE- 

contra a cassação que enten- 
de meramente política, co- 
mo medida preliminar o pro- 
curador dos vereadores cas- 
sados já requereu em juizo 
o fornecimento de certidões 

abusivamente negadas pelo 
presidente da Câmara de 
João Lisboa, mesmo contra NA-2 e são minoria naquela .     

Casa. Julgando-se prejudica- dispositivo constitucional, 
dos aqueles dois edis já con- 

trataram os serviços profissi- 
onais do Sr. Jurivê de Ma- 
cedo que recorrerá à Justiça 

A construção do porto 

Já assinado o Contrato 

Tivemos oportunidade de nicipal. pelo chefe da Divi- 
tomar conhecimento do ofí- são de Engenharia da 9o. 
cio dirigido ao Prefeito Mu- Diretoria Regional do D.N. 

P.V.N. com séde em Goiânia, 
GO., no qual é feita a co- 
municação da assinatura do 
contrato, entre o referido 
Departamento e a firma SI- 
GIA, para a construção do 
porto desta cidade, e cujas 
obras, deverão ser iniciadas 

imediatamente, segundo o 
mesmo protocolo oficial. 
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mosaicos literários 

FAGUNDES VARELA 

A UM ENJEITADO 

Como a semente caída 
Sobra um ingrato terreno 

Nasci; 
E pobre planta esquecida, 
Sem viravões, sem sereno 

Cresci! 
O meu primeiro momento 
Foi um momento maldito, 

Bem sei; 

Filho do vício cruento, 
Sempre a nódoa do precito 

Terei! 
De um porvir alvo e dourado 
Aquece as humanas frontes 

A luz; v 

Mas, triste ser malfadado, 
Só vejo nos horizontes 

A Cruz! 

HOSPITAL SÃO 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 — 
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDIuO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 
Analista Joberval Lobato de Souza 

Cirurgia do Tórax — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia 
— Dermatologia—Pediatria—Clínica Geral—Doenças do? oihos e receituano de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

Nem todo mal é mal 

—Nos jardins de Academus em 
Atenas na Grécia de Sócrates, 
um dia Pausanias disse aos seus 
condiscípulos, que toda ação em 
si, não é nem bôa nem má. 
Mas pode tornar-se tal segun- 
do o modo por que se realize. 

Muitos séculos após, o acêr- 
to desta verdade vem de se 
confirmar mais uma vez. agora 
á sombra farfalhante dos cas- 
tanhais de Marabá. 

A crise política surgida com 
a sucessão municipal, vem des- 
de novembro, arrastando con- 
sigo uma soma heterogenea de 
males que afetam a vida polí- 
tica e administrativa do muni- 
cípio e castigam o conceito e o 
prestígio ^de homens públicos 
dignos e merecedores da con- 
fiança e do apoio popular. 

Sabido é que tais aconteci- 
mentos é a resultante da insa- 
tisfação dos interesses pessoais 
havidos nas disputas das 
candidaturas que deveriam con- 
correr ao pleito sob as legen- 
das arenistas. Dai a sequencia 
de males que vêm rolando por 
sobre o meio político local, e 
que deixa como rastro a seqüela 
característica dos processos de 
destruição: indisciplina partidá- 
ria, desagregação das células in- 
ternas, enfraquecimento de pres- 
tigio, ausência de liderança, di- 
vorcio entre os Poderes Exe- 
cutivo e Legislativo, e o mais 
grave:— vacancia do govêrno. 

Todavia, a projeção deste qua- 
dro clinico, na sêquencia dos 
acontecimentos negativos que 
o caracterizam, teve por méri- 
to, situar o caso marabaense 
numa posição altamente previ- 
legiada: — confinou-o no campo 
experimental da terapêutica de 
uma nova ordem administrati- 
va e política. Foi um mal que 
se transformou num bem. 

A vigilância revolucionaria, 
atenta aos mínimos rebaixos do 
panorama político nacional, lo- 
go se apercebeu da inconveni- 
ência do caso marabaense, que 
além de se constituir um fóco 
de indisciplina partidária, tam- 
bém funcionava como estímulo 
de manifestações idênticas aos 
grupamentos políticos visinhos. 
Diante desta balburdia política, 
que clamava por urgentes me- 
didas de saneamento, a discipli- 
na revolucionária julgou ser o- 
portuno dizer basta de desgo- 
vêrno que campeava Marabá. 

M .M. 

Catalogou o município dentro 
da faixa de segurança nacional, 
enquadrou-o em novo dispo- 
sitivo administrativo e designou 
um Militar para conduzi-lo ao 
ponto aonde as suas riquezas 
permitirem, livre das pêias das 
ambições políticas. 

Assessorado por equipes de 
diversos setores técnicos, o 
novo Gêstor ocupou o Paço Mu- 
nicipal no dia 14 do més pró- 
ximo passsado e iniciou suas ati- 
vidades, atacando todas as areas 
da Administração Pública. Pe- 
sou as precárias condições hu- 
manas do elemento funcional, 
balanceou os escassos recursos 
financeiros disponíveis, sondou 
as fontes de renda praticamen- 
te estagnadas pelo abandono a 
que foram jogadas pela passa- 
da administração, se deparan- 
do afinal, com muito trabalho 
a realizar e poucos recursos. 

Com pulso e estratégia, ini- 
ciou a condução do seu trem 
administrativo. Envolve redu- 
tos críticos, remove obstáculos, 
dispondo o terreno para a im- 
plantação de um plano de gran- 
de envergadura e cujos con- 
tornos já se alinhavam nos 
traçados das equipes de pro- 
jetistas. 

Todavia esta operação não 
será uma ação pacífica, sem 
choques e nem desgostos. Eles 
virão porque além do progres- 
so sér trabalho e ação, fôrça e 
energia e reação igual e con- 
traria; deve-se considerar tam- 
bém a existência de interesses 
políticos contrariados e insatis 
fações ocasionadas pelo ineditis- 
mo do processo administrativo 
posto em prática. 

Além destes senões atrofiati- 
vos, deve-se justificar ainda a 
existência de reações normais 
áo acatamento e aceitação da 
mais profunda e produtiva dos 
efeitos produtivos da ação do 
Direito Tributário,— setor bas- 
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Tri-campeào condenado 

IMPRESSOS EM GERAL 

Confecione na 

TIPOGRAFIA violeta 

tante inoperante no meio e que 
sempre teve sua função bito- 
lada e medida pel&s injunções 
politica-partidárias. E devido a 
esta prática predatória das fon- 
tes financeiras municipais, o e- 
rário público morria de inanição 
á sombra de arvore pejada de 
frutos de renda sazonados e a- 
bundantes. 

E como esta fase negativa de 
ação administrativa está chegan- 
do ao fim nas plagas maraba- 
enses, muitos desgostos e obs- 
truções têm surgido e hão de 
continuar a se manifestar, cas- 
tigando os passos do progres- 
so na nossa terra, a não ser que 
de momento para outro se mo- 
difique totalmente o nosso con- 
ceito dt administração pública 
e implicância política partidária. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Qr. Ovldio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195— Imperatriz—Maranhão 

O zagueiro Joel, tri-cam- 
peão mundial de futebol e in- 
tegrante da equipe do Santos 
foi coddenado a 20 meses de 
prisão pelo desastre automo- 
bilístico ocorrido na madruga- 
da de 22 de novembro pas- 
sado na cidade praiana, quan- 
do Joel e Carlos Alberto, ês- 
te hoje no Botafogo, saíam 
de um daucing. O carro diri- 
gido pelo primeiro em alta 
velocidade acabou caindo nu- 
ma valeta, ocasião em que 

faleceram duas mulheres e 
saiu gravemente ferido o za- 
gueiro ora condenado, que 
desde então nâo teve con- 
dições de voltar à prática do 
futebol. 

Além da prisão, Joel fo 
obrigado ainda pelo juiz a 
visitar mensalmente, por duas 
horas, a enfermaria da San- 
ta Casa de Santos, onde mor- 
reu uma das vítimas do aci- 
dente. 

VENDE-SE 

"CASA DUTRA" 

Magnífico prédio, com instalação p/comércio, 12 andares, ao lado 
do armazém "Norte Sul", incluindo telefone, geladeira, balcões, 
etc. — Tratar no local ou pelo telefone 230, com s Sr. Antonio 
Alves Dutra. VENDA SOMENTE A VISTA. — Praça Lino Teixeira 

s/n-. — Entroncamento — Imperatriz 

AGENCIAS; 

São Paulo - Rio - B. Horizonte - Goiânia - Bra- 

sília - Uberlândia - Uberaba - Anápolis e tam- 

bém em IMPERATRIZ 

Expresso Mineiro Ltda. 

Av. Getúlio Vargas, 585 —Fone 341 

Justiça do Estado Maranhão 
COMARCA DE IMPERATRIZ 

CARTÓRIO DO OFICIO 

Edital de Praça 

O Dr. José Delfino Sipaúba Juiz de Direito da 2l1 

Vara da Comarca de imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, etc. 

FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele 
conhecimento tiverem, que no dia 30 do mês de junho às 
10,00 horas na "Sala do Fórum desta Comarca, o Porteiro dos 
auditórios levará à arrematação do bem da ação executiva 
promovida por ANTONIO RERRííRA DOS SANTOS, contra 
CIA. INDUSTRIAL DA AMAZÔNIA (CIDA), que se proces- 
sa nêste Juizo, constante de um caminhão marca ford, de 
cor beijo-claro, em bom estado de funcionamento, que se 
encontra em poder e guarda do depositário RUBENS PIRES 
LIMA, nesta cidade no valor de Cr$ 8.000,00 (oito mil cru-" 
zeiros). 

E quem quizer arrematar deverá comparecer ao lugar, 
no dia e hora acima mencionados, sendo êle entregue a quem 
mais der maior lance oferecer acima da avaliação, depois 
de pagos no ato o preço e as custas da arrematação, po 
dendo, entretanto, dá fiador edoneo por três dias. O pre- 
sente edital será fixado no lugar de costume e publicado ao 
semanário local " O PROGRESSO" na forma da Lei.Eu, Dora- 
cilda Ayres e Silva, Escrivã Substituta datilografei e assino. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Juiz de Direito da 2a Vara 

Auto Peças Anhanqüera 

Praça Lino Teixeira — Entroncamento —Fone 270 === 

C G C. 06149363 — inscrição Estadual 150053080 - Imperatriz - Maranhão 

PEÇAS e acessúriqs em geral para veículos: _ Willys— Chevrolet—Mercedes — Volkswagen — Ford 

Cortezia e boa vontade a serviço dos Motoristas e Proprietários de Veículos 
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O V I L — õle°s Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

Í£ • de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

<|nilunictro 1 da BR-14-Fone 278—Imperatriz—Ma. 

CQC.06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053,006 

O povo reclama 

E a saúde pública? ... 

Chamamos a atenção da 
saúde pública (se é que exis- 
te entre nós...), para o irre- 
gular costume de algumas fa- 
mílias possuírem, nos seus 
quintais, criação de animais 
selvagens, tais como porcos- 
do-mato e outros bichos. Ur- 
ge uma providencia sanea- 
dora, por dois motivos bási- 
cos: o perigo de contamina- 
ção e o prejuiso de algum 
incauto ser mordido pelas 
prêsas dos ferozes animais. 

★ 
ééMeo trôco cobrador? ... 

Passageiros de ônibus vie- 
ram até nós para uma justa 
reclamação: nunca recebem 
o trôco exato da passagem 
quando paga com notas su- 
periores ao seu valor. Dando 

Curso de treinamento 

Pelos srs. Enéas Bastos e 
Pedro James de Oliveira Go- 
mes, aquêle agente de esta- 
tística local e este Supervi- 
sor da área de Bacabal, e du- 
rante os dias de 10 a 16 do 
corrente, foi ministrado um 
curso de treinamento desti- 
nado aos supervisores muni- 
cipais que terão o encargo de 
procederá pesquisa censitá- 
ria agrícela na área 10, com- 
preendida pelos municípios 
de Imperatriz, J. Lisboa, Mon- 
tes Altos, Sitio Novo, Amaran- 
te, Porto Franco e Carolina. 
O recenseamento a se reali- 
zar abrangerá, também, a to- 
mada de/dados referentes aos 
coméacio. indústria e pres- 
tação de serviços. 

00 centavos, o cobrador não 
tem 20 para o trôco. Dando 1 
cruzeiro, só recebem 50 cen- 
tavos devolta (os 20 nunca 
existem). Transferimos a re- 
clamação ao órgão competen- 
te (existirá?...) para os de- 
vidos fins que o assunto re- 
quer. 

★ 

A maçada uos Correios 

Um cidadão teve a iniciati- 
va Me cronometrar o tempo 
que passou esperando, no bal- 
cão da Agencia local dos Cor- 
reios: 25 minutos. Falta de 
funcionários ? Morosidade no 
trabalho? Desconsideração ao 
público? As respostas a tan- 
tas interrogações ficam a car- 
go do sr. Agente da Empresa 
Brasileira dcs Correios e Te- 
légrafos {em Imperatriz. Nos- 
sas colunas estão à disposi- 
ção para a satisfação que o 
público merece. 

Para a Amazônia 

600íamílias nor- 

destinas 

Apoiado pelo INCRA que a- 
provou seu projeto, o Piano 
Rondon está cogitando das 
transferencia de 600 famílias 
cearenses para um núcleo de 
de colonização entre Itaiuba 
9 Jacarecanga, na Transama- 
zõníca. Possivelmente, será 
êsse o primeiro núcleo real- 
mente implantado na região. 

PL ACAS? 

Qualquer feitio ou material 

só na 

POLIPL AC AS 
Rua S. Domingos - 141 

Focalizando o Eoporte 

Torneio "Cidade 
de Imperatriz" 

S.A. Imperatriz - Campeã invicta 

Despertando desde o prinncipio do 
torneio como principal fôrça, em ra- 
zão do padrão de futebol que se a- 
presentava em seus con.promissos, 
domingo último a S.A. IMPERATRIZ 
sagrou-se campeã invicta e conquis- 
tou a belíssima taça denominada 
"Cidade de Imperatriz", oferta do 
Armazém Paraíba. 

Enfrentando uma série de obstá- 
culos, inclusive a atuação parcialis- 
sima do Juiz Samuel no jôgo con- 
contra o Renner, quando êste chegou 
ao cúmulo de marcar 3 penalidades 
máximas contaa o time do Severi- 
no, a S.A.I. teve méritos na conquis- 
ta, pois os números expressam bem 
a verdade da sua superioridade téc- 
nica: foi o time que teve o melhor 
ataque (27 goals), a defeza menos 
vasada (apenas 3 vêses, jamais foi 
derrotada e desde os primeiros jo- 
gos manteve se na liderança invic- 
ta e absoluta do certame. Foi de fa- 
to e de direito, a legitima campeã, 
coroando dessa forma os hercúleos 
esforços dos jogadores em campo, 
que venceram de ponta a ponta 
mesmo tendo que enfrentar arbitra- 
gens calamitosas e prejudiciais. No 
entanto, a técnica e a difinição táti- 
ca dos imperatrizenses conseguiram 
suplantar a todos os obstáculos da 
parcialidade, e agora tem, com jus- 
tiça, a taça e o cetro de campeã do 
torneio "CIDADE DE IMPERATRIZ". 
Parabéns, pois, aa Severino e seus 
rapazes. 

Eis o quadro campeão da S.A Im- 
peratriz que jogou e venceu por 3 
x 0 ao C.A. Tocantins, na tarde do 
dia 13/06/971: 

Osmar II; Valdeci, Cândido, Pelé 
e Lima; Zé Carlos e Pedrinho; Pe- 
dro Faustino, Carniceiro, Caporal e 
Waldemar. Além destes jogadores, 
tomaram parte ainda durante o tor- 
neio os seguintes elementos: Pro- 
fessor, Pará, Juvenla, Osmar I e 
Joãozinho. O técnico fci o sr. João 
Bôsco, que conduziu seus atletas 
com inteligência e sentido coletivo. 

RENNÊR CAIU OUTRA VÈZ 

No seu último compromiso, reali- 
zado também no domingo último, o 
Renner voltou a decepcionar desta 
vez sendo derrotado pelo FABRIL 
pelo escore de 3x2. 

i X X 
No próximo número daremos as 

cifras finais do "Cidade de Impe- 
ratriz'', com todos os dados a si re- 
lacionados. 

A 

. dl) 

(5.) ASSESSORIA DO GABINETE DO GOVERNADOR 

Dra. Conceição de Maria Carvalho Rocha — Resp. pelo 
Serviço de Expediente; Edson Carvalho Vidigal, 26 anos, 
Chefe da Assessoria de Comunicações sociais; (engloba os 
Serviços de Imprensa e Relações Públicas); Fernando Lis- 
boa Ferreira Lima — Assessor para Assuntos do Cerimo- 
nial; José de Jesus do Rosário Azzoline; Luis Gonzaga 
Baima Pereira: 

(6.) SECRETÁRIO PARTICULAR DO GOVERNADOR; 

Dr. Oséas de Souza Martins Filho 26 anos; — Bacharel em 
Direito. 

(7.) CHEFE DA CASA MILITAR: 

Capitão Gedeão Pereira de Matos—ex-Diretor do DETRAN; 
ex-Comandante do Corpo de Bombeiros; Oficial de PME. 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

TcluCoue 202 - IMPERATRIZ - MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

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

Edital de Praça de Bens 

O Doutor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito 
da Ia Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, na forma da lei, etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que, no dia vinte e 
oito (28) do mês de Junho vindouro, ás dez (10) horas, na 
sala das audiências deste Juizo, Des. Tácito Caldas, á Tra- 
vessa Urbano Santos, desta cidade, sob a Presidência des- 
te Juizo e pregão do Porteiro dos Auditórios, serão levados 
a venda e arrematação os bens penhorados a MANOEL A- 
RAÚJO DA SILVA, a quem mais der e maior lance ofere- 
cer sôbre o preço da avaliação de Cr$ 4.000,00 {quatro mil 
cruzeiros), o seguinte imóvel: Dois (2) quinhões de terras de 
lavrar e criar, em campo aberto e em comum com vários 
condominos, sito á fazenda "Folha Larga", nu município de 
Montes Altos, termo desta Comarca, transcrito no registro 
imobiliário desta cidade sob número 5.244. Quem, pois, o di- 
to imóvel quizer comprar, poderá no dia, hora e lugar aci- 
ma referido, com dinheiro a vista, ou sinal de 20% (vinte 
por cento), devendo neste caso integralizar o seu lance 
dentro de 48 horas (quarenta e oito) horas, sob pena de per- 
der o sinal dado. E, para os devidos fins de direito, mando pas- 
sar o presente edital, que será afixado no lugar do costume 
e publicado no semanário "O Progresso" desta cidade. Dado 
e passado nesta cidade de Imperatriz, aos trinta e um dias 
do mês de Maio de 1971. Eu, Raimundo Bandeira Barros 
Escrivão, datilografei e subscrevi. 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 

Juiz de Direito da Ia Vara 

HRMHZEM 
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TECIDOS E ELETRO 

^ DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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LAIVÇAD^ A CAMPANHA 2 Estudantes Carolinen- 

ses em Imperatriz 

Mais outro grande empre- 
endimento de iniciativa pri- 
vada começa a surgir em Im- 
peratriz, com promissor futu- 
ro. Profissionais liberais e 
homens de negócios, unidos, 
vão dotar a cidade de um 
centro de recreação sadia 
que propiciará a seus fre- 
qüentadores horas de lazer 
e de prazeirosa convivência 
para amenizar os rigores 
das jornadas de trabalhos. 

Localizado em amplo ter- 
reno, entre as ruas Paraiba e 
Pernambuco, surge o JUSSA- 
RA CLUBE DE IMPERATRIZ" 
que já tem a seguinte direto- 
ria provisória: presidente- Dr. 
Agostinho Noleto; vice presi- 
dente-Elias Liarth; 1* secretá- 

rio-Dr. José Maria Rodrigues; 
2" secretário: Diomar Luis da 
Silva; tesoureiro - José do 
Espirito Santo Xavier; e dire- 
tor social-Remi Ribeiro de 
Oliveira. 

Visitou nossa redação uma 
comissão de estudantes caroli- 
nenses, tendo à' frente a pro- 
fessora de história Valmisólia 
Machado Costa. Sua estada en- 
tre nós prende-se ao '"BIG- 
BAILE DA PESADA", promo- 
vida ontem nos salões do C.R.T. 

E pensamento dessa dire- 
toria o lançamento nos pró- 
ximos dias da venda de títu- 
los patrimoniais, calculados 
inicialmente em 500. Logo a 
seguir, terão inicio as cons- 
truções das piscinas tipo 
olímpico, juvenil e infantil, 
estando já em cogitação os 
nomes das firmas construtoras 
Depois, virá a séde social, 
com amplas instalações. 

Falecimentos 

D, LUCÍNDA MILHOMEM 

Dia 3 do corrente, em Goiânia, fa- 
leceu dona Lucinda Milhomem, de 
tradicional família imperatrizense, 
deixando aqui vários irmãos. Noti- 
ciando o infausto acontecimento, en- 
viamos aos seus familiares sincéras 
condolências. 

ALBERTO CARNEIRO F9. 

Iniciando suas atividades 
recreativas o JUSSARA es- 
tará promovendo nos próxi- 
mos dias 23 e 29, festas ju- 

Um Lar para quem niIias na séde provisória, iá r mesmo em seus terrenos, já 

não tem Lar 

A família é um grupo social, tido 
como o mais organizado da face da 
terra, onde o pai é autoridade má- 
xima na sua administração. Deste 
depende os destinos do lar e da fa- 
míUa. O primeiro ato do seu admi- 
nistrador é adquirir uma casa onde 
funcione a séde do amor, do cari- 
nho, da fraternidade, da união, e da 
igualdade que constituem o lar Sem 
a séde não existe lar; sem o lar 
não existe o amor fraternal nem 
carinho; a igualdade nem a união. 
Até mesmo a família não mais e- 
xiste, e a sociedade não sobrevive. 

cercados. O local está sendo 
ornamentado e terá uma pis- 
ta de danças e um bar, com 
ampla área livre. A renda 

dêsses festejos será aplicada 
na compra de material de 
construção. 

UMA CARTA, MAIS UM CONFORTO: 

Rio de Janeiro-GB, em 6 de junho de 1971 

Prezado amigo José Matos Vieira: 

Ao regressar de uma das minhas rotineiras ' 
do, tive a agradavel surpresa de receber o número 
SO" — edição de aniversário. 

'andanças" pelo mun- 
49 de -'O PROGRES- 

A classe estudantil é também uma 
família, cujos grupos são constitui-» 
dos pelas agremiações; suas sédes 
são os lares e os dirigentes são os 
pais das diversas famílias. 

Assim como a casa serve „de lar 
para uma família, e sem ela a fa- 
mília se dissolverá, do mesmo mo- 
do ela também constitue a alma 
das entidades, e sem ela jamais ha- 
verá sucesso em qualquer Entidade. 

Composto de 10 noticiosas páginas e com excelente apresentação, 
causou-nos o mesmo uma excepcional impressão. 

Como filho da região e conhecedor da abnegada luta da gente tocan- 

tina, sínto-me devéras emocionado com a pujante realização que óra se de- 
desenvolve em Imperatriz, sob a firme e inabalavel direção do estimado 
amigo. 

Até agora o leitor não sabe o que 
queremos dizer. Vamos explica-lo 
em poucas palavras: Pertencemos 
a uma das famílias que não tem 
lar: somos membros da família Es- 
tudantil de Imperatriz. Nosso lar é 
casa do Estudante de Imperatriz e, 
como também somos sua atual Di- 
retoria, podemos afirmar em nome 
de todos: queremos criar um lar 
para os que não têm lar, S. Excia. 
o Sr. Prefeito Municipal vai nos doar 
um terreno para construçdo do 
prédio, e atè mesmo uma alvenaria 
que você queira nos dar a recebe- 
remos de coração. Companheiro: 
eleitos fomos para conduzir as ex- 
tremadas responsabilidades da 
A,E.I,-69, juntamente com a t asa do 
Estudante de Imperatriz. E, máis 
uma vez, afirmamo-nos embuidos 
dos ideais e propósitos para lutar- 
mos atè o último instante, em de- 
fesa da classe Estudantil de nossa 
terra. 

Fonte inspiradora do progresso social e econômico da região, bem 
sei do quanto já se firmou o "O PROGRESSO" como autentico guardião 
das causas justas e defensor intransigente dos interesses da terra impe- 
ratrizense, razão pela qual, está predestinado a situar-se definitivamente, 
num futuro não muito remoto, como um dos grandes líderes da imprensa 
maranhense. 

Ao parabeniza-lo, torno extensivos os meus cumprimentos aos dire- 
tores Jurivê de Macêdo, Helius de Monção e demais colaboradores, aqui 
consignando pelo evento os meus melhores votos de constante prosperida- 
de para esse vanguardeiro empreendimento que, em última análise, sim- 
boliza o progresso e o bem estar da terra tocantina e, consequentemente, a 
grandeza da Pátria comum. 

Cordialmente, o patrício amigo: 

José Herenio de Souza 

José Herenio de Souza, é um dos ilustres iilhos de Imperatriz, que deixou as 
plagas tocantinas para voncer no Sul como tripulante de vôos internacionais 
da VAHIG. Hoje, realizado no ^exercício de uma profissão nobllitante, conti- 
nua o mesmo de sempre, jamais esquecendo a terra de origem e nunca a 
trocando pelas belezas e aparências de outros lugares mais ricos, porém, 
menos sensíveis ao seu coração eaboclo. E a carta gue nos manda, e que 
transcrevemos acima, dá-nos a sensação de conforto, eis que se origina de 
quom, como nós, ama esta região com o mais profundo sentimento de 
gratidão e amor. Muito obrigado, José Herenio de Sousa. 

A atual situação da entidade não 
é muito boa: encontramos dividas, 
mas não esmoreceremos. Estamos 
com muita fé e temos ainda a cer- 
teza de que contaremos com o apôio 
para as campanhas a que nos lan- 
çaremos, e nos trabalhos que temos 
de enfrentar para restauração com- 
pleta da A.E.I.-69. 

i 

Destaque Social" Por Mister X 

NASCIMENTO 
O conceituado casal da sociedade 

local constituído do sr. Adeiman 
Costa e digna esposa dona Maria 
Amélia, está de parabéns com a 
chegada da filhinha Raquel. A recem- 
nascida e acs orgulhosos papais, fe- 
licitações sincéras. 

VIEIRA RETORNA 

Depois de 10 dias de ausência, re- 
vendo Marabá e amigos, retornou ao 
nosso convívio o jornalista José M. 
Vieira, diretor deste semanário. Gra- 
ças a Deus, esbanjando saúde, a via- 
jem serviu-lhe ao espírito e ao físi- 
co nececessitados de "relax" a que 
se submeteu Vieira, 

Para uma estada de alguns dias 
na Capital, viajou o Exmo. Sr. Dr. 
José de Ribamar Fiquene,, ilustre 
Juiz da Ia Vara da Comarca local, 
educador emérito e literato homem 
a quem Imperatriz muito deve. De- 
sejamos-lhe breve regresso e vo- 
tos de felizes êxitos em todos seus 
afazeres. 

Vitima de pertínaz moléstia veio 
a falecer, no último dia 13, o jovem 
Alberto Carneiro, filho do sr. Alber- 
to Carneiro do Pôsto da Receita 
Federal, deixando viuva a sra. Ana 
Carneiro. Associamo-nos à dor da 
família enlutada, apresentando-lhe 
nossos sentimentos de pezar. 

Retornando à Goiânia o sr. Genè- 
slo Chaves Rocha, um dos diretores 
da COVAP que veio representar a 
conceituada firma no ato da instala- 
ção de sua filial de Âraguaina, as- 
sim como prestigiar a nossa Expo- 
sição Feira_ Agropecuária recém- 
realisada. Ao amigo Genésio, nossos 
votos de breve retorno por estas 
plagas. 

— o — 

Voltou para o Sul. onde reside, o 
nosso assinante e estimado homem 
de negócios Frederico M. Ázevêdo, 
tradicional nome da terra carolinense 

— o — 

Por um dos aviões da VÃRIG. 
transitou pelo aeroporto local' com 
destino à S. Paulo para tratar de 
negócios comerciais, o sr. Hiran Bi- 
chara, comerciante em Marabá e um 
dos sócios proprietários do novo 
cinema a se inaugurar brevemente 
Imperatriz. 

Depois de amanhã, terça feira 22, 
muda de era o Elzimar Lisboa Nas- 
cimento, subgerente do BÊM, L pro- 
fessor da Escola Técnica e do Gi- 
násio Sta, Terezinha e um dos dire- 
tores do Curso de Admisssão Obje- 
tivo. Como se vê o aniversariante 
é cheio de qualidades, o que lhe 
proporciona um sem número de a- 
migos admiradores, onde estamos 
incluidos Daí o nosso abraço e vo- 
tos de constantes vitóriaas. Para- 
béns. 

— o — 

Estará "no berço dia 25 próximo, 
o nosso velho e estimado amigo 
Guilherme Cortez, cuja vida é uma 
historia de abnegação e devotação 
por Imperatriz. Ao perabenizar-lhe, 
externamos nossa admiração e res- 
peito nos votos de suprema ventu- 
ras que lhe desejamos e que bem 
mereçe. \ 

No vigésimo segundo dia do mês 
em curso o sr. José Lcpes, comer- 
ciante de nossa praçe, estará com- 
pletando era. Nossos cumprimentos. 

Registramos com safisfaçâo a pas- 
sagem, hoje, da data natalicia da ve- 
neranda senhora Maria Cavalcante 
Nogueira, esposa do estimado far- 
macêutico Raimundo Nogueira de 
Sousa, do alto comércio local. À ilus- 
tre aniversariante, nossos- parabéns. 

heliograíando 

A 25 próximo o dr. José Delfino 
Sipaúba estará festejando o seu na- 
tal. Juiz de Direito da 2a Vara, em- 
prestando também relevantes servi- 
ços no setor educacional de Impe- 
ratriz, Diretor do Ginásio Bernardo 
Sayão, o dr. Sipauba é nome de res- 
peito, de admiração e de aprêço 
em nossa cidade. Enviamos-lhe an- 
tecipadamente parabéns, via de um 
abjaço amigo e de admiração. 

NOIVADO 

Pelo jovem Emiliano de Melo A- 
zrvêdo foi pedida em casamento a 
senhorita Odolina Lúcia. Éle é filho 
do ilustre casal carolinense Edson- 
Laura M. Azevodo e diretor-geren- 
te da Diesel local. Ela é filha do 
sr. Salomão e da sra. Magnólia Bri- 
to, nomes benquistos nesta cidade. 
Parabéns. 

— o — 

A Casa Marinho expandindo sua 
organização com a inuuguração de 
sua filial na Praça de Fátima. Mais 
um esforço do sr. José Ribamar 
Marinho em benefício do comércio 
varejista da cidade. 

De passagem nos primeiros dias 
da semana com destino a capital 
bandeirante, o estimado amigo ma- 
rabaense J.P. Silva, a quem envia- 
mos abraços. 

A semana que ôntem findou o 
nosso Diretor José M, Vieira e dilé- 
ta esposa, D. Vicência Valadares Vi- 
eira, tiveram a satisfação de come- 
morar as trocas de idade de duas 
fühas queridas: dia 16, a de Lucinha 
e dia 18 a de Diacuí Pelos festivos 
eventos parabenizamos às galantes 
aniversariantes, desejado muita paz 
e felicidade futuras, extensivas 
aos seus extremosos pais. 

FESTA CAIPIRA 

Aguardem para o próximo dia 26 
a animadíssima "FESTA CAIPIRA'' 
que os alunos do segundo ano téc- 
nico da Fundação Eurico GaSpar 
Dutra, farão realizar no Club Re- 
creativo Tocantins. 

LIVROS DE ATAS, de 100 
é 200 folhas, Giz de Gêra, 
Classificadores, Bobinas, la- 
pizeiras BIC e JOFA 9, na 

TIPOGRAFIA VIOLETA 

Agradecimento 

É sempre razão de satisfação quan- 
do se tem a oportunidade de regis-. 
trar um agradecimento, mormente 
quando se está, pelo coração, obri- 
gado a fazê-lo de público. É assim 
que me sinto nêste instante, quando 
o dever me impõe a imensa honra 
da gratidão a todos os meus amigos 
de Marabá, que me trataram na re- 
cente estada ali com as mais ine- 
quívocas provas de fraternidade. Por 
isto é que na singeleza desta pala- 
vra escrita, já que não existem vocá- 
bulos que retratem todo meu senti- 
mento, quero consignar tudo que 
mereci de todos de Marabá — terra 
que trago no coração agradeci- 
do, pelo muito que me à grata. — 
e com especialidade das famílias 
João Ç. Rocha e José Pereira da 
Silva, que me dispensaram fidalguia 
e o conforto dignos das melhores 
tradições de um povo amigo. 

Muito obrigado 

José Matos Vieira 

Mensagem ao "Pródigo" 

Já estamos expedindo carteira? 
ao prêço de Cr$ 3.50; vendemos 
também ações da Bibioteca Pública 
Municipal, cuja comissão será in- 
vertida para A.E.I.-69 na Casa do 
Estudante. 

Poéta: 

Somente assim poderemos pagar 
os débitos encontrados e lutaremos 
para construir a sede própria. Aju- 
de-nos a realizar!... 

Enlevado pelo sentimento patrió- 
tico, e pelos desejos estudantis de 
nossa terra lhes somos gratos. 

DANIEL DOS SANTOS 
Presidente da Associação Estudan- 

til imperatrizense 

SOB MEUS olhos cansados 
pelas vigílias das saudades, 
tenho o soneto que me ofe- 
receste. Quero-o assim: no 
original, rascunho de tuas 
próprias mãos, subscrito pelo 
"Pródigo" que se julga boê- 
mio, estróina, esbanjador. 

LEMBRA-TE, poéta, dos 
Paula Ney, Emilio de Mene- 
zes, Eduardo Prado e de ou- 
tros pródigos ou boêmios que 
nem por isto puderam ser es 
quecidos, jóias raras que fo- 

ram do Tesouro da Inteligên- 
cia, multimilionários do Sa- 
ber. Pródigos e boêmios, es- 
banjando as preciosas gemas 
da Cultura que ornam a al- 
ma dos artistas, sorvendo nas 
toscas mêsas dos bares pro- 
fanos o líquido féleo das 
desilusões tardias, a taça a- 
marga dos desenganos falazes. 

TUA MODÉSTIA, poeta, é 
pródiga de humildade, boê- 
mia de coerência fraterna. És 
pródigo na indiferença pelo 
teu talento. És boêmio na es- 

troinice da tua verve. Proíbes- 
me de divulgar o teu nome, 
mas não me podes proibir de 
reconhecer-me publicamen- 
te grato. 

E AQUI o faço, comparan- 
do o teu soneto a esta men- 
sagem. Duas vidas—a minha 
e atua —que se separam, 
mas que se unem no enlêvo 
da espiritualidade. Dois esti- 
los—o meu e o teu — que se 
diferem no manêjo do buril, 
mas que se fraternizam na 
excelsa arte das Letras. Duas 

almas — a minha e a tua — 
que se distanciam do conví- 
vio, mas que se harmonizam 
na homenagem perene à per- 
feição divina. 

ELEVEMOS ENTÃO nossas 
mãos na exaltação dos céus,, 
em lôas agradecidas: as tüãs 
mãos benditas de p&éféC sa- 
cerdote da Poesíâfâs minhas 
mãos bendiz^iites de apologis- 
ta, acólito dos poétas. 

E CRE, poeta. Crê, porque 
a Fé é a irmã-gêmea da Fe- 
licidade. .. 

I \ 


