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Na Açailândia—Santa Luzia 

Desespero arma Lavradores 

Notícias procedentes do 
povoado Açailândia dão con- 
ta de que cerca de 70 ho- 
mens armados impediram os 
serviços de topografia que 
estavam sendo feitos nas 
proximidades do Córrego 
Nôvo por agrimensores a 
serviço de quem se diz pro- 
prietário naquêle local. 

Acrescentam as mesmas 
notícias que os lavradores 
limitaram-se a impedir o ser- 
viço dos topógrafos que ti- 

veram que sair do local às 
pressas; mas os instrumen- 
tos teriam sido danificados 
a bala. Informa-se mais que 
é voz corrente na mata que 
nenhum serviço de medição 
de terras será ali feito por 
particulares que os lavrado- 
res reputam grileiros. Al- 
guns dos medidores, segun- 
do consta, teriam sofrido ve- 
xames, obrigados a ficarem 
despidos, implorar de joê- 
Ihos que lhes fôsse poupada 

Carnaval só nos Clubes 

Como sempre acontece, foi 
dos mais fracos o carnaval 
de rua em Imperatriz. Ape- 
nas a presença de pequenos 
grupos, ou desfilando ou pas- 
seando de carro chamava a 
atenção muito mais pelo ba- 
rulho feito que pelas fanta- 
sias que não apareceram. 

Já nos Clubes Juçara, To- 
cantins e nas sédes de algu- 
mas associações de classe e 
salões de festas dos bairros 
aconteceram animadíssimos 
bailes, de sábado a terça fei- 
ra, com sessões infantis na 
parte da manhã. 

O concurso de fantasias-mi- 
rins promovido pelo Juçara te- 
ve os seguintes vencedores: 

l5 lugar— Príncipe e Princesa 
2o—A Bailarina; 3o—Havaiana; 
4o—Palhaços e 5Q—BaeJana. 

Também nos Clubes hou- 
â 

ve a pobresa de fantasias, 
predominando os shorts, os 
mini e os micros-vestidos. 
Mas a animação foi grande 
em todos os salões. Como 
toda curiosa, o que aliás a- 
contece até nos grandes cen- 
tros, predominou a música 
dos antigos carnavais, inclu- 
sive e principalmente a sem- 
pre cantada "Jardineira". 

SUB-DELEGADO 
MILITAR EM 
AÇAILANDIA 

Em virtude da confirmação 
na polícia de denúncias de 
morador-s de Açailândia fei- 
tas através dêste jornal, ehe- 
ga-nos a informação não ofi- 
cial de que a sub-delegacia 
daquêle povoado passará a 
ser exercida por um sargen- 
to da PME. 

O POVO RECLAMA 

a vida e a retirarem-se do 
local da medição a pés, car- 
regando nas costas o que 
lhes foi possivel. 

Também as mesmas notí- 
cias, que dependem de con- 
firmação, garantem que a 
pista de pouso de Pindaré- 
Mirim teria sido inutilizada 
por uma valeta feita por la- 
vradores no intúito de im- 
pedir a descida naquela ci- 
dade de eventuais compra- 
dores de terra na região o- 
ra agitada. 

Homem vira 

mulher em Belem 

O carpinteiro Mário Silva 
foi levado às pressas de Ca- 
panema para Belém para sub- 
meter-se á exames médicos 
pois e^á virando mulher e a 
população de sua cidade não 
aceita essa transformação. U- 
sando cabelos curtos e com 
voz feminina Mário conta que 
desde criança vem sofrend-» 
a metamorfose que se acentu- 
ou no período da puberdade 
quando percebeu o desenvol- 
vimento dos seios e o surgi- 
mento do sexo feminino por 
baixo do saco escrotal. Os 
médicos classificaram de pse- 
udo-hemafroditismo o caso e 
admitem a necessidade de u- 
ma intervenção cirúrgica no 
caso de confirmação da trans- 
formaçãotambém internamen- 
te.— Aí, o Mário será a Ma- 
ria, completamente. 

Os trechos das ruas abaixo relacionados estão pedin- 
do reparos urgentes, com piçarra e desvio de água, já 
que as carradas de barro simplesmente viriam aumentar 
o lamaçal: 
rua Minas Gerais — entroncamento com a BR. 14 e a 
Jòão Lisboa; rua Bahia — dom a BR. 14 e Av. Getulio 
Vargas (passagem instransponível); 
rua Alagoas — entre a Benedito Leite e a Aquiles Lisboa; 
rua Paraíba — entre a Getulio Vargas e a BR, 14; rua 
Ceará—entre a BR. 14%e a Getulio Vargas e próximo 
ao Mercadinho; rua Piauí — com a Benedito Leite; rua 
Maranhão — com a Tamandaré; rua Pará — vários tre- 
chos; rua Sousa Lima — entre a BR. 14 e a C Var- 
gas; rua Coriolano Milhomem — com a Benedito Leite e 
Luiz Domingues; rua Amazonas — vários trechos; Trav. 
João Lisboa — entre Alagoas e Sergipe; rua Benedito 
Leite — vários trechos; rua Simplicio Moreira — entre a 
Benedito Leite e Aquiles Lisboa; rua Godofredo Viana 
(valeta exigindo reparo frente ao cartório do primeiro 
ofício e no cruzamento a Magalhães de Almeida); rua 
Cél. Manoel Bandeira — valeta oferece perigo no cruza- 
mento com a Getulio Vargas. 

Foi designada a data de hoje 
para a inauguração do Merca- 
do Municipal de Açailândia pa- 
ra onde seguiram oncem o pre- 
feito Renato Moreira, o verea- 
dor Leôncio Dourado e vários 
elementos ligados a administra- 
ção do município. 

A nota pitoresca da inagu- 
ração é o movimento de resis- 
têncie encabeçado por alguns 
elementos que não concordam 
com a mudança preferindo que 
o mercado continue num velho 

e i undo barracão cercado de 
quiosques, no centro do povoa- 
do. Alegam os inimigos da 
nova obra municipal que que o 
mercado ora inaugurado fica 
para os ricos; o velho será o 
mercado dos pobres. 

Com o anúncio de que a Pre- 
feitura mandaria demolir o bar- 
racão do açougue velho, para 
limpeza da área, comentou-se 
até que isso provocaria violên- 
cia o que felizmente não se 
confirmou até agora. 

AVLt.0 DA T.A.L. CAJJ: 3 MORTOS 

O "v herokee" PP-AMN, da 
TAL, pilotado por Heitor Ba- 
celar, projetou-se contra o 
solo nas proximidades da ci- 
dade de Anajás (Pa), quando 
tentava o piloto uma aterris- 
svgero forçada A aeronave 
estava perdida, com o rádio 
em pane O comandante Ba- 
celar desviara-se da rota pa- 
ra contornar o mau tempo e 
procurou descer numa larei- 
ra, ocasião em que o PP—A- 
MN chocou-se contra uma ár- 

Muitos dos logradouros pú- 
blicos de Imperatriz estão 
servindo de críatório de por- 
cos. É o caso dos lamaçais 
que ficam nas proximidades 
da cadeia, no Entroncamen- 
to, nos terrenos baldios e no 
velho barreiro entre as ruas 
Godofredo Viana e Simplicio 
Moreira, onde dçzenas de suí- 
nos são vistos diàriamente 
revirando o lamaçal que se 
acumula e que se transfor- 
ma em atoleiros. 

Existe uma portaria muni- 
cipal proibindo a criação de 
animais soltos nas ruas. Fal- 
ta a repressão da parte dos 
fiscais da Prefeitura. E essa 
repressão deve estender-se 
também aos animais de por- 
te maior; jumentos, vacas e 
cavalos que voltam a criar 
embaraços ao trânsito. 

ESTÃO "FURANDO" 

O DETRAN 

Está tornando-se freqüente 
a passagem de carros pela 
A v.Getúlio Vargas, rumo ao 

Entroncamento, na contra- 
mão, portanto. Os motoristas 
obedecem ao guarda que fi- 
ca postado na entrada da rua 
mas desviam-se a seguir pe- 
las ruas transversais e apa- 
nham o asfalto na altura da 

rua Pará de onde seguem 
tranqüilamente até o final da 
Getúlio Vargas ou estacio- 
nam. A colocação de um guar- 
da nas proximidades do 
FSESP Poderia servir de col- 
biçâo a essas transgressões. 
Alguns motoristas têm sido 
flagrados e multados; mas 
muitos ainda insistem. Mul- 
tas nêies! 

MÃO ÚNICA 
AMEAÇADA 

Quem transita pelas ave- 
nidas BR-14 e Luis Domin- 
gues tem razão de temer pe- 
lo fracasso da adoção das 
medidas do Trânsito, recen- 
temente implantadas. E que 
ambas as artérias estão ca- 
recedoras de serviços ur- 
gentes e já oferecem dificul- 
dades à passagem de veícu- 
los. Com a intensificação das 
chuvas e a passagem de car- 
ros de carga, dificilmente es- 
sas ruas vão suportar o mo- 
vimento, pondo em risco a 
medida tão em boa hora pos- 
ta em prática. 

LIVROS para o cur- 

so secundário, só 

Tipografia Violeta 

Quaudo dirigia uma camione- 
ta rumo a sua propriedade ru- 
ral, o Sr. Alberto Pereira da 
Silva, proprietário dá Renova- 
dora de Pneus Boa JJSorte per- 
deu o controle Jdo carro que 
capotou próximo ao Barra Gran- 

sequência, perdeu a vida um 
trab^hador da propriedade que 
viajava na carroceria do veícu- 
lo, ficando outros feridos.—Foi 

constatado que o carro tombou 
depois que se soltou a sua bar- 

de, na Belém-Brasília. Em con- ra de direção. 

vore, perdendo uma das asas. 
Morreram no acidente a dra. 
Dalva Patriarcha, e os Srs. 
Otávio Augusto Nery, Alcides 
Monteiro Evangelista e Do- 
mingos Simões, — O resgate 
dos mortos e dos sobreviven- 
tes foi feito por 15 homens 
da Fôrça Aérea Brasileira. 

DASASTRE MATA 
GOLEIRO 

O goleiro Arlindo, do Pai- 
sandú de Belém perdeu a vida 
na quarta feira de cinzas, em 
conseqüência de capotamen- 
to de um taxi por êle mes- 
mo dirigido, entre Belém e 
Vigia. Também o acompa- 
uhant^ do goleiro faleceu no 
local do desastre. Arlindo de- 
fendeu as cores do Papão até 
a temporada de 71 quando 
foi substituído por'Úbirajara. 
Estava em negociações com 
um clube do Amazonas para 
transferir-se para aquele Es 
tado. 

TELIMS A contrata 

Lista Telefônica 

Sexta feira passada, reu- 
nidos dirigentes da TELE- 
FÔNICA DE IMPERATRIZ 
S. A. e de LANCE EDITO- 
RA E PUBLICIDADE, ficou 
acertado o lançamento por 
esta última da lista telefô- 
nica de Imperatriz. 

O contrato firmado esta- 
belece que a lista será lan- 
çada no mês de setembro 
próximo, em encadernação 
de primeira ordem que con- 
tará além dos elementos es- 

sencialmente formadores de 
uma publicação dessa natu- 
reza, também dados histó- 
ricos e estatisticos que me- 

lhor espelhem o desenvol- 
vimento do município e sir- 
vam de divulgação do mes- 

mo até onde chegar a pu- 
blicação, prevista para mil 
exemplares na I- edição. 

Ainda ficou estabelecido 
que a LANCE EDITORA 
venderá aos interessados to- 

da a publicidade consegui- 
da para a Lista Telefônica, 
mas somente receberá o va- 
lor correspondente após o 

lançamento da mesma, pela 
modalidade que acertar com 
o interessado. 

A LANCE EDITORA é 
firma de conceito nos meios 
publicitários goianos e con- 

ta com a direção de jor- 
nalistas já experimentados 
no campo publicitário. 
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Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHAO 

DECRETO NQ 01/72 

O cidadão RENATO CORTEZ MOREIRA, Prefeito Mu- 
nicipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, no uso de 
suas atribuições legais, etc. 

CONSIDERANDO que os serviços de "taxi'' explorados no 
município de Imperatriz por emprêsíu ou profissionais autôno- 
mos carecem de reformulação nc iríxerêsse de que melhor se 
ajustem às normas preceituadas pelo Código Nacional de Trân- 
sito e às determinações municipais pertinentes à exploração 
dêsses serviçofe. 

CCITOxuERANDO que os exploradores dos serviços em 
referência persistem em infrigir essas normas, inclusive quan- 
to à obrigatoriedade do alvará de licença exigido pela muni- 
cipalidade; 

CONSIDERANDO finalmente, que cabe ao Prefeito Mu- 
nicipal "'exercer o poder de regulamentar" no âmbito da com- 
petência municipal (n0 V do art. 46 da Lei 2.820 de 19/02/1968 
—Lei orgânica dos Municípios). 

RESOLVE: 

Art. Io— Ficam extintos os Postos de Táxis "Simpllcio 
Moreira", Rodo-Taxi" e '"São Cristóvão" atualmente existentes 
no municípic; 

§ único A extinção dêsses Postos não explica na sus- 
pensão dos serviços de transportes de passageiros mas unica- 
mente na fixação do "ponto" de cada veículo adaptado e usa- 
do para esse fim, a qual p^ssa a ser livre enquanto enexisti- 
rem os "Postos", a partir aa vigência do presente decreto.; 

Art. 2^ — Dentro de 30 (trinta) dias contados da vigên- 
cia do presnte decreto, obedecidas as exigências do Código Na- 
cional de Trânsito e as normas municipais atinentes à espécie, 
será reformulada a concessão dos serviços de que trata este 
decreto, com a nova fixação dos "Postos" e dos usuárioss de 
ada um deles. 

§ único — Dentro do referido prazo e com o objetivo de 
regulamentar essa reformulação, o prefeito Municipal criará uma 
comissão de que farão parte de um (1) representante do Poder 
Executivo, dois, (2) membros da Câmara de Vereadores e o 
Delegado de Policia de Imperatriz, a qual apresentará 
ao Chefe do Poder Executivo Municipal 
asconclusões a que chegar quanto a fixação 
dos novos Postos, seu número e número dos carros vincu- 
lado a cada Posto, bem assim a documentação exigida à em- 
presa ou ao profissional autônomo pretendente a um lugar nos 
Postos. 

Art. 3o—O presente decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação no semanário local "O PROGRESSO", 
devendo ainda ser afixado nos lugares costumeiros. 

Publique-se Registre-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, em 31 
de Janeiro de 1972. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

Publicado novamente pela verificação de incorreções na primeira 
publicação 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

NA POLÍCIA 

Ladrões nos carros 

Avolumam-se as queixas 
contra os ladrões de peças e 
acessórios de carros em Im- 
peratriz. Recentemente foi 
forçada a porta da C-14 do 
industrial Neudson Claudino, 
da qual tirou o amigo do a- 
Iheio o tapete, objetos en- 
contrados no cofre e até o 
folheto de instruções forne- 
cido pelo fabricante. Há ain- 
da o registro de roubos de 
faróis, pneus e até capotas 
de jeeps. 

O industrial proprietário da 
C 14 alega mais que foi à po- 
lícia apresentar queixa mas 
desistiu porque quando co- 
mentava o caso com um sol- 
dado ouviu dêste a explica- 
ção: "quem pode ter carro 
pode ter garagem; é só pôr 
o seu na garagem que evita 
o ladrão". 

CARNAVAL MANSO 
Nenhum registro de ocor- 

rência grave durante os fes- 
tejos de Momo, nem no Trân- 
sito nem na polícia nem nos 
Hospitais. O policiamento es- 
teve atento e os foliões não 
abusaram. Constam que ape- 
nas dois estiveram recolhi- 
dos por algumas horas ao xa- 
drez, por embriaguez. 

UMES reúne 
Estudantes 

Quando encerrávamos esta 
edição estava sendo aguarda- 
da na cidade uma caravana 
composta de membro da di- 
retoria da União Maranhen- 
se de Estudantes (UMES). Se- 
gundo estamos informados, a 
presença dos dirigentes es- 
tudantis prendc-se ao deba- 
te e encaminhamento de as- 
suntos de interesse dos se- 
cundaristas locais, especial- 
mente no que diz respeito à 
identidade estudantil, passa- 
gens em coletivos e entradas 
nos cinemas. O aviso da via- 
gem foi endereçado ao Grê- 
mio Estudantil Bernardo 
Sayão, entidade filiada à 
UMES. 

A máquina de escrever 

Mãe, se eu morrer de um repentino mal, 
Vende meus bens a bem de meus credores; 
a fantasia de festivas cores 
que usei no derradeiro carnaval. 

Vende êsse rádio que ganhei de prêmio 
por um concurso num jornal! do povo, 
E aquêle terno novo, ou quase novo, 
com poucas manhãs de café boêmio. 

Vende também meus óculos antigos, 
que me davam uns ares inocentes. 
Já não peecisarel de duas lentes 
para enxergar os corações amigos. 

Vende além das gravatas e do chapéu 
meus sapatos rangentes. Sem ruído, 
é mais provável que eu alcance o céu 
e logre penetrar despercebido. 

Vende meu dente de ouro. O Paraíso 
requer apenas a expressão do olhar. 
Já não precisarei do meu sorriso 
para um outro sorriso me enganar. 

Vende meus olhos a um judeu qualquer, 
que os guarde numa loja poeirenta, 
reluzindo na sombra pardacenta, 
refletindo um semblante de mulherl 

yende tudo ao findar a minha sorte, 
libertando minha alma pensatlva, 
para uinguêm chorar a minha morte, 
sem realmente desejar que eu vivai 

Podes vender meu próprio leito e roupa, 
para pagar àqueles a quem devo. 
Sim, vende tudo, minha mãe. mas poupa 
Esta caduca máquina em qie escrevo! 

Mas, poupa a minha amiga de horas mortas, 
de teclas bambas, tique-taque incerto. 
De ano em ano. manda-a ao concerto 
e unta de azeite as suas peças tortas. 

Vende tôdas as grandes pequenezas 
q le eram meu humillmo tesouro. 
Mas. nãol ainda que ofereçam ouro. 
não vendas o meu filtro de trístezasl 

Quanta vez esta máquina afugenta 
meus fantasmas da dúvida e do mal, 
ela que é minha rude ferramenta 
e meu doce instrumento musical! 

Bate rangendo, numa espécie de asma 
mas cada vez que bate é um grão de trigo. 
Quando eu morrer, quem a levar consigo 
há de levar consigo o meu fantasma! 

Pois será para ela uma tortura, 
sentir nas bambas tecclas solitárias 
um bando de unhas ususárias 
A datilografar uma fatura! 

Deixa-a morrer, também, quando eu morrer, 
deixa-a calar numa quietude extrema, 
à espera de meu último poema, 
que as palavras não dão para fazer. 

Conserva-a, minha, mãe no velho lar, 
conservando os meus íntimos Instantes. 
E nas noites de lua não te espantes 
quando as teclas baterem devagarl 

(De autor anônimo) 

O VI L — 0leos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

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

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

COVAP Materiais para Construção 

Atenção 1... Durante 30 dias 

Super produção em material elétrico 

Fio a partir de Cr$ 0,16 

ESTOQUE PERMANENTE E SELECIONADO 

Av. Ge túlio Vargas esq. c/ Rua Pará s/n 
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No próximo dia 27 o Pre- 
lado de Tocantinópolis. D. 
Carmelo Chizzinl, conferirá a 
ordem sacerdotal ao diácono 
Nilson Vieira da Silva, ex- 
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aluno do Seminário Menor 
Leão XIÍI, daquela cidade. O 
jovem sacerdote é natural da 
cidade de Barra do Corda, 
Maranhão, de onde veio com 
sua família para Itaguatins e 
posteriormente para Tocanti- 
nópolis. Concluiu seus estu- 
dos t-m Belo Horizonte, em S. 
Paulo e na Pontifícia Universí 
dade Católica dos Padres Je- 
suítas. Sempre trabalhou a 
fim de custear o prórpio estu 
do. Lecionou em diversos 
colégios e residiu em compa- 
nhia de estudantes universitá- 
rios. Em 1969 conseguiu per- 
missão para viver um ano fo- 
ra do seminário, em contáto 
com outras áreas da ativida- 
de humana. — Ordenando-se 
sacerdote dia 27, Padre Nilson 
celebrará sua primeira mis- 
sa solene na cidade de Ita- 
guatins, no dia õ de março-. 
No dia 12 celebrará sua pri- 
meira missa em Imperatriz. 
Em seguida voltará à prela- 
zia de Tocantinópolis onde 
exercerá as funções de Co- 
ordenador da Catequese e 
Ensino Religioso da Prelazia. 

(Divulgação da equipe cul- 
tural do Grêmio Juvenil Ca- 
tólico de Imperatriz-Ma. 

EDITAL 

O Dr. José Delfino Sipaúba Juiz de Direito da 2a Va- 
ra da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão etc. 

Faz saber, aos que o presente edital virem, e dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa, que no dia 22 de 
fevereiro próximo, às 10 (dez) horas, na sala do Fórum, 
nesta cidade sobre a presidência deste juizo e pregão do 
Porteiro dos auditórios serão vendidos em leilão público, 
os bens adiante transcritos e penhorados á R. Neves & Ir- 
mão, na ação executiva que lhe move o Banco do Brasil 
S/A, a saber:— Uma (1) Máquina Zacarias modêlo Comer- 
cial. tipo C, com dois (2) burnidores, com separador e 
levador de farelos grosso e arrastador de farelos, no es- 
tado, avaliado em Cr$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos cru- 
zeiros): — Um flj motor estacionário Diesel MWM, modê- 
lo K.D.12.8, de 22 HP, com polia n0. 6.135-22, avaliado por 
Cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos cruzeiros) e todos no 
total de Cr$ 9.000,00 (nove mil cruzeiros) E quem os re- 
feridos bens quizer arrematar deverá comparecer no dia e 
hora designados, sendo êles entregues a quem mais der 
maior lance oferecer, pago no ato as despesas da lei e 
em seguida também no prazo legal o valor da arremata- 
ção. O presente s^rá publicado por trez vezes na im- 
prensa local e afixado no local de costume. Imperatriz, 24 
de janeiro de 1972. Eu Antenor Bastos, Escrivão dati- 
lografei. 

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

NOTÍCIAS DO MUNICÍPIO 
f 

Prefeito inaugura escolas 

Semana passada o prefei- 
to Renato Moreira inaugu- 
rou mais um prédio escolar, 
o do povoado São Félix, às 

margens da estrada Impe- 
ratriz—Cidelândia. Também 
na mesma semana foi inau- 
gurado o prédio da escola de 

Lagôa Verde, enquanto o de 

Ribeirãzinho terá sua inau- 

guração na semana entrante. 

ii 

•/í 

if 

:• V. 

ESCOLA MUNICIPAL DE TRECHO SECO 
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ESCOLA MUNICIPAL DO POVOADO «1700» 

RRMHZEM 

-rll 

TECIDOS ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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SOCIAIS 

VIAJANTES 

De retorno à terra o casal José- 
Ceres Santana, vindo de um giro pe- 
lo nordeste, 

xxx 
Também ^ aordeste (Alagoas), re- 

tomou o médico Carlos Amorim, a- 
companhado da esposa e filhos. Dr 
Carlos jà está à frente da Clínica 
Sta. Tereza. 

xxx* 
Para a temporada carnavalesca, 

vieram de Porto Franco as Srtas. 
Zeile Santos, concludente da Escola 
dí Enfermagem do Meranhão e a 
vereadora Lenes Gomes, líder do 
MDB na Câmara daquela cidade. 

VISITANTES 
Visitaram a redação os acadêmi- 

cos Haroldo Aquino Noleto e Vicen- 
te de Melo, futuros médicos que in- 
tegram o Rondon/72. 

Também para rever amigos esteve 
em visita a cidade a enfermeira ""e- 
rezfnha Maihias, exfuncionária do 
FSESP nesta .cidade e atualmente 
funcionária do Gabinete do Ministé- 
rio de saúde. 

xxx 
O PROGRESSO registra com sa- 

tisfação a visita dos Srs. Ayrton Alí- 
rio Monteiro e João Brito Pereira, 
auditores da PARAGÁS a serviço 
na recém-lnaugurada Loja-Exposl- 
ção dessa grande emprêsa que está 
revcluçlonando o mercado eletro-do- 
méstico em Imperatriz com a adoção 
de um crediário inédito na cidade. 

xxx 
Também em visita à redação a 

equipe da LANCE EDITORA, com- 
posta de jornalistas e publicitários 
de Goiânia. A LANCE será a lon- 
çadora de Lista Telefônica de Im- 
peratriz. 

DIVERSÃO 

Para os amantes de circo: está na 
cidade o MASTERES SHOW C1R- 
CUS, com seus cães amestrados, 
trapezistas, malabaristas e mulheres 
bonitas. Está armado na Praça Tira- 
dentes. 

ANIVERSARIANTE 

Aniversariou nó dia 17 último a 
Srta. Maria José Vieira, querida fi- 
lha do casal José-Vicencia Vieira, 
proprietários da Tipografia Violeta. 

XXX 
Em visita a seus pais, esteve na 

cidade e regressou hoje a Belém a 
Srta. Maria das Graças, acadêmica 
de Medicina da Universidade do Pa- 
rá, filha do Sr. Luis Bucelles, pro- 
prietário do Cine Celimar. 

BRINDE 

A Redação agradece ao CINE CE- 
LIMAR a gentileza—a primeira, a- 
liàs, entre as casas de espetáculo da 
cidade da cessão de uma "perma- 
nente" para o corpo Diretor de"'© 
. ROGRESSO". 

XXX 
Está escrito .. no caminhão: 
"Se mulher fosse dinheiro, tinha 

multa neta falsa". 

Missa-Convite 

Gabriel Pereira dos Santos, 
João Batista, Tertulina Ubiraja- 
ra e Verdulina, esposo e filhos 

Agora é cinza... 

JURÊDO 

Quando recebeu o dinheiro na última sexta feira do 
mês o Rocha resolveu logo partir para a economia. Para 
ajudar a velha só cem cruzeiros, pois a camisa de meia 
e as sandálias para o carnaval ainda estavam na loja es- 
perando aquele ornenado. Resolveu dispensar o cinema 
e a cervejinha. Também não iria a festinhas; o dinheiro 
estava destinado a ser gasto na folia, O aniversário da 
Julinha era no dia 10; ela, porém era uma namorada 
compreensiva e não iria cobrar o presente. Mas enquan- 
to o homem soma o diabo divide; e já no dia seguinte 
o Rocha não resistiu à tentação defuma passada pelo 
bar onde fazia as suas partidas de sinuca. Pois foi lá 
que ficou a metade do seu cabedal carnavalesco. Come- 
çou apostando cerveja, acabou apostando o tempo e 
entrou bem. E agora? 

Na segunda feira lá estava ele nas presenças do 
patrão: disse que a mãe estava doente, o remédio era 
muito caro, o Hospital ídem e tra-la-lá, até chegar ao 
cheque mate: precisava de um vale por adeantamento do 
ordenado de fevereiro. O patrão estava na onda de bom 
e caiu. Agora o Rocha estava armado. 

Veio o sábado e êle com a Julinha a tiracolo, pu- 
lando muito trocou a cerveja pelas doses de rum porque 
era mais barato. Mas quando as doses passaram na ca- 
beça já era éle o amigo mais rico de todos os colegas 
que apareciam. E vai cerveja e vão doses. Quando deu 
o balanço no domingo é que chegou à triste conclusão: 
o dinheiro não ia dar até na terça feira. O remédio a- 
gora era driblar a Julinha e sair no "bloco do só" até a 
noitada final, filando uma dose aqui outra ali, pagando 
umas poucas e dançando anonimamente em outro Clube. 
Assim ele fêz no domingo e na segunda até às tantas da 
matina, quando resolveu, já meio alto, dar uma voltinha 
no salão de sua preferência. A namorada a Uessa hora de- 
via estar dormindo, pois era direitinha e não se arrisca- 
va a sair sem a companhia dêle. Outra mancada; quando 
chegou ao salão a primeira coisa que êle viu foi a Julinha 
muito pendurada no pescoço de um cabeludo. Pr'a cha- 
tear. ela ainda deu um sorriso para êle. E lá se foi o 
resto do dinheiro do Rocha, todo em dose. Nem sabe co- 
mo chegou em casa. 

Na terça feira êle resolveu reagir. Ia pular e dançar 
com outra namorada na frente da Júlia. Mas cadê dinhei- 
ro? Foi olhar as iíoras e resolveu o problema: vender o 
relógio, um Seiko muito aplumado. com pulseira bacani- 
nha, que êle comprou mêses antes por trezentas pratas. 
De tanto oferecer acadou achando ;0 lance mais alto— 
cento e vinte cabrais, na hora. Pegou e partiu para o 
Clube. Não achou a pretendida namorada e viu Julinha 
balançar-se a noite tôda nos braços do outro. Viu tam- 
bém o Seiko desmanchar-se todinho em doses e cerve- 
jas. Chegou em casa levado pelos colegas já no raiar da 
4.a feira. 

Quinta feira. Levanta se e ainda com dor de cabeça 
chega ao emprègo. 

— Bom dia, seu Carlos. Alguma coisa para hoje? 
— Sim, alguma coisa. O senhor está dispensado. Isso 

aqui não é Banco, nem repartição pública que o senhor 
abandona no sábado e só aparece na quinta. Está na rua. 

E assim terminou o carnaval do Rocha: sem Juli- 
nha, sem o ordenado, sem emprêgo e sem o Seiko. Nem 
sabe a quantas anda. 

daquela que em vida se cha- 
mou EUNIDES MARQUES DOS 
SANTOS, cumprem o doloroso 
dever de participar aos paren- 
tes e amigos o seu falecimen- 
to ocorrido nesta cidade em 
data de 14 do corrente. 

Outrossim, convidam para 

assistirem a missa de 7o dia 
que farão raalizar em sufrágio 
a alma daquele ente querido, 

dia 21 de fevereiro às 6,30 
na Igreja de N. Sra. de Fátima, 
de já agradecendo a todos que 
comparecerem a esse ato de 
caridade cristã. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

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

Imperatriz - Maranhão 
com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTI ÜLAH DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue — 
LABORATÓRIO DE ANALISES LÍNICAS; Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

Cirurgia do Tórax—Abdomem— Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia 
— Dermatologia —Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituorio de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

Comentando 

Política 

DE AMARANTE 

Consta que está dividido entre o 
prefeito Estevão Mota e o ex-prefei- 
to José de Ribamar - Ribinha - o di- 
retório municipal da ARENA em A- 
marante. Na convenção partidária as 
duas alas fizeram um acordo agora já 
ameaçado pela determinação do ex- 
prefeito, que já se diz novamente 
candidato e que vem tentando anu- 
lar a eleição do nôvo diretório. Se- 
gundo a informação prestada ao re- 
pórter, o prefeito Estêvão Mota e o 
líder arenista naquela cidade, Miguel 
Gomes, estão tentando junto ao Tri- 
bunal Eleitoral a corfirmação da exe- 
cutiva municipal. 

DE MONTES ALTOS 

Líders da Arena daquele municí- 
pio garantem que não pssa de intri- 
ga a notícia da existência de duas 
alas na ARENA de Montes Altos. 
Garantem que a candidatura Jonas 
Gomes de Sousa foi lançada por che- 
fes do MDB da cidade que preten- 
dem com isso enfraquecer a candi- 
datura já considerada vitoriosa de 
Vanderiy Ferraz Sousa, sobrinho de 
Jonas. Ainda segundo a mesma fon- 
te de informação, o MDB prometeu 
apoiar a candidatura Jonas Sousa, 
com o sacrifício d(» candidato parti- 
dário. Todavia, está assegurada até 
aqui a unidade do partido governista 
naquêle município. 

DE PORTO FRANCO 

Teria surgido um desentendimento 
entre o prefeito Lourival Milhomem 
e o líder arenista Anisio Bandeira 
ds Miranda, detentor do comando 
partidário em P. Franco. Os desen- 
tendimentos foram acentuado quan- 
do da realização da convenção mu- 
nicipal. oportunidade em que Ban- 
deira vetou o nome do vereador Co- 
lemar Egito, concunhado do prefei- 
to, para a liderança partidária que 
ficou em mãos do vereador Osmar 
Avelino, filho adotivo de Anísio Ban- 
deira. Tanbém teriam sido alijados do 
oiretdjrio municipel alguns amigos do 
prefeito. As mesmas fontes garantem 
ainda que no povoado Paraíso está 
nascendo um movimento contrário à 
candidatura do ex-prefeito Bandeira, 
provável disputante da Prefeitura 
porto-franquina no próximo pleito. 

EDMILSON FRANCO 

Diz uma velha música nor- 
destina que "o pau que nas- 
ce torto não tem geito, mor- 
ra torto." É o caso dos ôni- 
bus d^ Imperatriz que nin- 
guém conserta. 

Viajando rumo ao Entron- 
camento num dêsses coleti- 
vos, passei pela borboleta re- 
gistradora e fiquei observan- 
do. Passa o primeiro passa- 
geiro e recebe a informação 
de que falta trôco: daz cen- 
tavos. Adiante entram quatro 
rapazes e dão cr$ 1,00 para 
o cobrador tirar as passagens 
dos quatro. O cobrador man- 
da que êles passem pela bor- 
boleta de dois em dois, re- 
gistrando logicamente só duas 
passagens. Sobram mais 40 
centavos para êle. Mais na 
frente um garoto que só tem 
20 centavos deixa a moeda 
na mão do cobrador e pula 
a registradora. São mais 20 
centavos que a emprêsa não 
vê. 70 cts. em menos de mil 
metros rodados. 

A continuar assim, logo 
mais o cobrador será pro- 
prietário e o dono da emprê- 
sa vai pr'a roça. E como nin- 
guém dá geito, também o pas- 
sageiro vai perdendo dia a 
dia seus minguados trocados 
pois o zeloso cobrador jamais 
tem trôco disponível. Taí um 
empreguinho rendoso, 

Peixe caro 

Continua sendo vendido além 
do preço de tabela o peixe 
fresco, oferecido nas ruas da ci- 
dada. Aqueles de melhor acei- 

tação são oferecidos a preços 
exorbitantes, sem qualquer tra- 

tamento e sem cogitação do 
peso. 

Cinema versus Estudantes 

Por ALDEMAN COSTA 

O que mais se comenta em ro- 
dadas de estudantes é o caso da 
meia entrada que o Cine Marabá 
está desconhecendo e que os Es- 
tudantes também desconbeoera o 
porquê. Disse-me o porteiro, que a 
bmprêsa fornecedora de filmes, nâo 
aceita meia entrada para filmes de 
estréia e sim para reprise. O fato 
é que à Emprêsa exibidora tem por 
iniciativa de "puchas", a represália 
contra o estudante dizendo- ... Que 
nada esses bmho a gente bate o pé 
prd êles, e êles correm, engolem 
qualquer bucha sem dizer nada. 
Contribuindo assim para a soma na 
bilheteria se avolumar dia à dia. 
b, a interrogação vem após a inter- 
ferência do money—"Eu não disse"? 
Ora meu caro deixe disso e não 
pense que é um favor recebido por 
parte dos Kmpresários, é um direi- 
to assistido por lei 

Parabenizamos o Cine Muiraqui- 
tã, por nunca deixar de conceder 
aos nossos colegas estudantes, quer 
do Bernardo Sayào, 8.T, .1. Sía. Te- 
reza Cristo Rei e outros ... a care- 
cida meia. 

O menor cinema existente em im- 
peratriz, respeita a carteira do es- 
tudante bem como o direito que lhe 
é cabível, porque o senso de com- 

preensão è mais volumoso. Note-se 
que é fruto adquirido através de 
colégios, o que não é mesmo fá- 
cil ser arranjado de hora para ou- 
tra: dou razão. Foi por isso que es- 
teve em S. Luiz um dos nossos cole 
gas, onde manteve conctato com a 
U.M.F.S. em relação a Imperatriz, 
isto depois da Placa (carteiras do 
Bernardo Sayâo não valem) lixada 
na porta do Cine Marabá. A nossa 
solicitação de vir uma comissão do 
órgão superior era todo Estado, na 
organização dos Estudantes Secun- 
dários, foi atendida e já encontram- 
se em n1 ssa cida e os representan- 
tes da U.M E.S. 

Está marcada para hoje á noite 
uma reunião com presidentes de 
Grêmios e a diretoria ea A.E.Í./60, 
quando serão debatidos assuntos 
relacionados à organização sadia do 
Estudante tocantino, que é sem dú- 
vida coluna forte no sustentáculo 
deste Brasil que se levanta. 

Contando com o apoio da Prefei- 
tura Municipal bara a temporada 
dos estudantes diretores; orgulha- 
se o Grêmio do Sayão por mais um 
merecimento, e envia bola preta pro 
Marabá (cine) e boia branca p'ra 
comi-são U.M.E.8. 

... E parabéns MUlRAQUITA. 

CINE CELIMAR 

Apresenta hoje o grande filme com astros de re- 
nome internacional 

CONDESSA DE HONG-KONG 

Com Marlon, Sofia Loren, Patrick e Cargill 

Muito amor. muita música e muito riso. 
Cenário deslumbrante 

Duas sessões em sua tela 72.-Ás 730 e 9,30—Hoje (domingo) 


