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Uma lei, que acaba de ser 
sancionada pelo Governador 
Pedro Neiva de Santana, 
modifica a redação do arti- 
go 64 do antigo decreto 36- 
96, estabelecendo-se, agora, 
que o reajustamento das 
pensões dos funcionários i- 

nativos do Estado do Mara- 
nhão sejá feita na mesma 

base adotada para o pesso- 

al em atividade. A medida 
teve excelente repercussão 

no seio do funcionalismo es- 

tadual. 

Carteira de Identi- 

dade padronizada 

O Ministério da Justiça es- 
tá acertando com a rede ban- 
cária a distribuição do novo 
registro nacional de brasilei- 
ros, que substituirá tôdas as 
carteiras atualmente em uso. 
A entrega será feita nos ban- 
cos que o cidadão tiver de- 
positada sua parcela do Pro- 
grama de Integração Social. 
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Brasil e Portugal 

As duas nações, já de si 
tão amigas, vão se aproxi- 
mar ainda mais a partir de 
agora, quando brasileiros e 
portuguêses terão direitos co- 
muns e iguais, como se nas- 
cidos fossem numa ou nou- 
tra Pátria. Êste ato, tão sin- 
gular na vida e relações de 
dois países, foi assinado na 
tarde do dia 8 último, no I- 
tamarati, pelos Chanceleres 
Rui Patrício e Gibson Bar- 
bosa. 

Concurso do Rotary Clube 

Reunida para a apreciação dos trabalhos apresen- 
tados, a comissão formada por diretores de colégios a re- 
presentantes do Rotary Clube assim classificou os con- 
correntes ao concurso "A INDEPENDÊNCIA DO^RASIL 
COM A REVOLUÇÃO": ■ 

Io. lugar - Itapoan Martins Lima 

2^. " - Carlos Orleans Sipaúba 

3o. " Antônio Lima Ferreira 

Oos 3 vencedores são alunos do Curso Técnico Co- 
mercial Gonçalves Dias, da CNEC. 

[Mais detalhes no próximo número) 

Retomando de S. Lu- 
ís, onde esteve a ser- 
viço da Municipalidade, 
o Sr. José Gomes de Ar- 
ruda, Secretário de Ad- 
ministração, prestou à 
reportagem os seguin- 
tes informes: 

— Junto ao INPS re- 
queremos o parcela- 
mento de débitos da 
Prefeitura, de 1966 até 
esta data. O Instituto 
deverá pronunciar-se a 
respeito dentro em bre- 
ve. 
— Na Secretaria de 
Segurança tratamos de 
assuntos ligados ao se- 
tor, quando o Secretá- 

rio confirmou sua vinda a Imperatriz para estudar o lo- 
cal para alojamento de uma Companhia do Batalhão da 
Polícia Militar. 
— Com a Delegacia Regional do Trabalho, conseguimos 
a prorrogação do convênio que autoriza à Prefeitura a 
expedição de carteiras profissionais. 
— Tratamos, finalmente, de obter dados a respeito da 
implantação em Imperatriz da SEMANA INGLESA (tra- 
balho somente ate às 12 horas do sábado). Dentro em 
breve a Prefeitura adotará as medidas cabíveis. 
— E ainda podemos afirmar que já no mês de outubro 
próximo terá inicio o serviço da posteamento da cidade, 
pela CEM AR, dentro do esquema de eletrificação de Im- 
peratriz até o dezembro de 71. 

GOVERNADOR FALA à IMPRENSA 

Companhia de Policia-Juiz da 3-Vara-Visita a Imperatriz-Amparo ao arroz-A terra é de quem trabalha 

(Texto de Jurivê de Macêdo) 

— Sou dos que entendem que 
os pronunciamentos públicos 
das autoridades do Govêrno de- 
vem obedecer a um critério no 
qual se leva em consideração, so- 
bre tudo, a oportunidade, a obje- 
tividade, a concisão e a simpli- 
cidade. Seremos concisos na me- 
dida do possivel e simples co- 
mo sempre fomos. Estamos a- 
qui — O Governador e a im- 
prensa — diante do Povo, para 
uma conversa que está sendo a 
segunda em nível "coletiva", 
com os jornalistas de minha ter- 
ra, depois que assumi o Govêr- 
no. 

A História da imprensa bra- 
sileira se confunde com a his- 
tória da nossa independência. 
ISlo dia 7, ouvia-se o grito do I- 
piranga e já no dia 10 de se- 
tembro o Imperador do Brasil 
assinava a primeira lei de liber- 
dade da imprensa no País. Que- 
ro, assim, nesta semana, no dia 
de hoje (porque no dia 10 não 
estarei em São Luiz), valer-me 
do ensejo para saudar a todos 
os homens que fazem a impren- 
sa no Maranhão, nas redações, 
no corre-corre das reportagens, 
nas oficinas, no microfones das 
rádios e nos stúdios da televi- 
são. Quero saudar a todos e di- 

zer que o Govêrno é grato à 
participação da Imprensa no 
processo da boa informação, da 
verdadeira informação das coi- 
sas do Estado». 

Com estas palavras, o Gover- 
nador Pedro Neiva de Santana 
iniciou a entrevista coletiva con- 
cedida à imprensa maranhense, 
no Palácio dos Leões, no dia 8 
último. 

Presente à reunião, como ú- 
nico representante da imprensa 
interiorana, "O PROGRESSO" 
teve ressaltados o esforço e a 
significação dessa presença. E a 
nossa reportagem travou com o 
Governador do Estado êste diá- 
logo: 

O Progresso — Muito se fala 
no incremente» à Pecuária no 
município de Imperatriz. Que 
medidas pretende adotar o Go 
vêrno para a formação o cur- 
tro prazo de infra-estrutura a- 
dequada? 

O Governador: — A nossa pre- 
ocupação é a de incrementar a 
agro-pecuária em tôdas regiões 
do Estado. O Secretário da A- 
gricultura, aqui presente, toda- 
via, vai responder a sua per- 
gunta: 

O Secretário: — Para dotar o 
Estado de uma infra-estrutura 
apôio à agro-pecuária' e s t á o 
Govêrno tomando duas medidas 
importantes. A primeira delas é 
a regularização das proprieda- 
des; e para isso já o Governa- 
dor solicitou ao Ministério da 
Agricultura e ao presidente do 
INCRA providencia» para uma 
imediata discriminação das ter- 
ras devolutas, no caso de Im- 
peratriz situadas hoje dentro 
da faixa de Segurança Nacional 
e portanto sob a jurisdição do 
INCRA. Já foi criada e será ins- 
talada em Imperatriz dentro de 
poucos dias a Comissão encar- 
regada do processo discrimina- 
tório. Feito isto, trataremos da 
assistência técnica. Para tanto 
estamos dando melhor estrutu- 
ra à Casa da Lavoura de Im- 
peratriz que recebe técnicos, a- 
grônomos e veterinários. Estes 
cuidarão da assistência aos re- 
banhos e aqueles orientarão a 
formação de pastagens e o tra- 
tamento da terra. Dentro em 
breve sua cidade assistirá a 
chegada de 12 máquinas pesa- 
das recentemente adquiridas 
pelo Estado, que formarão a pa- 
trulha moto-mecanizada à qual 
estarão afetos os serviços de 
derrubadas e destocamento de- 
pois do que será seguida de 
uma patrulha de máquinas le- 
ves que fprão o serviço de pre- 
paro do sólo. O lavrador e o 
pecuarista serão orientados 

quanto aos cuidados da estocá- 
gem, s i 1 a g e m e formação 
de campos de pastagem. 

Seguindo-se a isso partire- 
mos para a parte fundamental 
—o crédito—pois só a assistên- 
cia técnica não resolve. Impera- 
triz, João Lisboa, Porto Franco e 
outras cidades vizinhas serão a- 
tendidas pelo Serviço de Exten- 
são Rural. A ACAR orientará o 
agricultor na obtenção de crédi- 
tos e no setor de produção, 
tendo sempre em vista a Reso- 
lução do Banco do Brasil que 
recebeu o número 175/181. ins- 
trumento poderosíssimo para o 
desenvolvimento do setor rural. 

O Progresso—Sob o ponto de 
vista Segurança Pública, Impe- 
ratriz é ponto chave no Mara- 
nhão. Apesar disso, mesmo sen- 
do séde de Delegacia Regional 
de Policia, é, proporcionalmen- 
te uma das cidades mais despo- 
liciadas do Estado. Conta hoje 
com cerca de uma dúzia de po- 
liciais que mal chegam ao aten- 
dimento à cidade. Sua delega- 
cia é mal equipada e não die- 
pãe de viaturas. O que fará o 
Governo nesse setor ? 

O Governador—Desde que o 
permitam as condições finan- 
ceiras, o Estado sediará em Im- 
peratriz uma Companhia do Ba- 
talhão de Policia. Isso será o 
ponto de partida para a for- 
mação ali de poderoso grupa- 
mento de oficiais e soldados. 
Em parte, essas providencias 
estão dependendo de local pa- 
ra o alojamento dêsse pessoal 
na cidade. 

O Progresso—A organização 
Judiciária do Estado criou a 
terceira vara na comarca de 
Imperatriz, com o conseqüente 
aumento de cartórios e servi- 
dorés da justiça. Quando pre- 
tende o Governo preencher ês- 
ses cargos, considerado o as- 
soberbamento dos trabalhos fo- 
renses em Imperatriz ? 

O Governador—Ainda neste 
mês encaminharei à Assembléia 
dp Estado mensagem pedindo 
a criação desses lugares que 
embora já criados pelo Poder 
Judiciário necessitam, todavia, 
da confirmação da Assembléia 
porque implicam em aumento 
de despesas que têm que ser 
previstas. Logo a seguir a essa 
aprovação faremos as nomea- 
ções necessárias ao preenchi- 
mentos dos lugares criados. 

O Progresso—Quando visita- 
rá Imperatriz, V. Exa. 
que hoje é cidadão imperatri- 
zeme por decisão da Câmara 
de Vereadores daquela cidade ? 

O Governador—A minha ida 
a Imperatriz é um problema 
do obstetrícia, (pausa e risos 
dos presentes) Só vou a Impe- 
ratriz quando puder dar a luz lá 
Não prometi em praça pública 
mas tomei comigo mesmo a de- 
liberação de energizar aquela 
cidade. Acho que seria um pa- 
radoxo dentro do meu progra- 
ma de realizações o abandono 
de Imperatriz no setor eletrifi- 
cação. Daí a minha resolução: 
só irei a Imperatriz para fazer 
o teste de iluminação da cida- 
de, previsto entre o dia 15 de 
novembro e 15 de dezembro. 

Tópicos da 

entrevista 

Perguntando sôbre o que preten- 
de fazer pelo arroz maranhense, es- 
clareceu o Governador que o Estada 
lançará mão inclusive de veículo de 
promoção para melhorar a imagem 
negativa que hoje tem o nosso ar- 
roz no Brasil 

Ressaltou que os comerciante ad- 
quirem o arroz em Imperatriz e o 
rotulam de "arroz goiano" que des- 
fruta de ótimo aceitação e é bem 
mais caro. Isso representa uma san- 
gria na economia do Estado e não 
faz justiça ao nosso arroz, tão bom 
como qualquer outro. 

POPULARIDADE 

repórter disse ao Governador 

que todos os governantes que se vol- 
tam para a interioj-ização da admi- 
nistração acaba perdendo a popula- 
ridade, pela falta das inaugurações 
de obras que não aparecem. Respon- 
deu S. Exa. que:—Realmente, não se 
inaugura pé de arroz nem se coloca 
placa em pé de zebú. Mas eu não al- 
mejo popularidade, mesmo porque 
"já estou no fim da picada,'' Toda- 
via, acho que estou agindo certo. 

O principal objetivo do programa 
agro-pecuário do meu govesno é a 
fixação do homem à terra. Uma des- 
sas conseqüências será a menor pres- 
são demográfica sôbre São Luiz, 

GASTOS & PESSOAL 

A contenção de gastos atinge a- 
penas o setor de pessoal e o supér- 
fluo Para investimentos não haverá 
conteção. 

SAÚDE & ESTRADAS 

— O interior não está abandonado 
no que se refere à saúde pública; 
mas a prioridade do uso das verbas 
é para a abertura de estradas. 

TERRA, SEMPRE TERRA 

— Não permitiremos que os homens 
que trabalham a terra durante mui- 
tos anos sejam expulsos por quem 
quer que seja A terra deve perten- 
cer a quem trabalha nela. Só issq 
dará dignidade ao homem do campo. 

Paralelamente a êsse pronuncia- 
mento do Governador, o Secretário 
da Agricultura afirmou que "haverá 
revisão dos processos de vendas de 
terras do Estado, inclusive porque 
houve muita Irregularidade em de- 
terminadas vendas, quanto aos pra- 
zos de andamento do processo e 
quanto a áreas: 

POLÍTICA 

— Eu faço politica a meu modo no 
Govêrno. Prefiro que ao invés de 
me pedir a nomeação de um sub-de- 
legado — que é instrumento de pres- 
são — o prefeito ou o chefe políti- 
co me peça uma escola ou outra o- 
bra. 

SAGRIMA & 
% 

ODÃO 

— Ainda do Secretário Lourenço Vi- 
eira da Silva: A Secretaria está 
recolhendo os caroços de algodão em 
todo o Estado, para substituí-los por 
sementes tratadas, para evitar a pra- 
ga e o fraco poder genético dos ca- 
roços. 
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MOSAICOS LITERÁRIOS 

VOCAÇÃO 

(Ao confrade Hélius de Monção) 

A mim me chamam poéta. Escuto e calo. 
Que faço versos, é verdade, faço, 
Porque na rima me derramo e falo, 
tirando da alma o meu poema, e traço.' 

Sem egoismo e vaidade, p'ra escuta-lo 
Naturalmente a minha lira abraço, 
Entendo o mundo e sei portanto ama-lo, 
Passando a vida, dêsse modo, passo. 

Ah! ser poeta? Não sei, quem sabe é Deus.. 
Apenas sinto pelos versos meus. 
Que a inspiração me mata a covardia. 

Eu cá escrevo assim, de qualquer jeito, 
porque reside na arca do meu peito 
um verdadeiro amor à poesia. 

( Carlos Cavalcante — RECIFE ) 

O INPS solicitou ao Minis- 
tério da Fazenda que não se- 
jam liberadas as cotas do 
Fundo de Participação em fa- 
vor das Prefeituras que se 
encontrem em débito para 
com a Previdência Social. Co- 
mo não podia deixar de s^r, 
gande número de Prefeitos do 
Maranhão não estavam reco- 
lhendo as contribuições des- 
contadas do seu funcionalis- 
mo. Prefeituras há que jamais 
recolheram qualquer parcela 
ao INPS. 

Logicamente, os prefeitos 
já estão apelando aos Sena- 
dores e Deputados Federais 
no sentido de que os débitos 
previdenciários de seus mu- 
nicipios sejam parcelados pe- 
lo Ministério, do Trabalho, 
considerada a difícil situação 
da maioria das prefeituras 
que inclusive carregam con- 
sigo débitos de gestões ante- 
riores, acumulados. 

Fidelidade parlidaria 

Tribunal Superior 

Eleitoral íixa 

normas 

As sanções por infidelidade 
partidária serão aplicadas 
nos casos das adesões a par- 
tir do dia 27 de agosto últi- 
mo, segundo instruções bai- 
xadas pelo TSE. 

Para a filiação nova as 
principais normas são as se- 
guinte: fichas padronizadas 
pela Justiça Eleitoral forne- 
cidas aos diretórios políticos; 
o cidadão inscrever-se-á no 
município em que for eleitor; 
a, ficha de filiação será pre- 
enchida em 3 vias e uma de- 
las afixada na séJe do dire- 
tório ou; onde não houver di- 
retório, na Câmara Municipal 
no mesmo d i a da inscrição. 
Da ficha constarão o nome, a 
residência e a assinatura do 
eleitor, ao qual será forneci- 
do um recibo de sua filiação. 

AGORA 

Em Imperatriz, já se fabrica porta de 

aço para armazém ou garagem 

F. N. CLAUDINO 

A Oficina do NEUDSON, está em con- 

dições de atender qualquer pedido 

F. N. CLAUDINO 

Travessa BR -14, n.0 1302 

Fone 373 — End. Tel. FENECLA 

IMPERATRIZ MARANHAO 

Qualquer membro do partido, 

já filiado, poderá impugnar o 

pedido de filiação partidária. 

O V I L — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região" 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Qnilôraietro I da BR - 14-Fone 278—Imperalriz-iMa. 

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

O carro brasileiro 

Dados fornecidos pelo Sin- 
dicato Nacional da Indústria 
Automobilística mostram os 
seguintes números relativos 
à fabricação de carros brasi- 
leiros, correspondentes aos 
primeiros semestres de 1970- 
1971: 

1.970 1.971 

Volkswagen 129.087 158.066 
Ford Willys 41.250 53.629 
GM 39.343 45.442 
Mercedes-Benz 9.447 11.441 

1.372 1.481 
500 612 
388 292 
192 100 
120 186 

1.372 1.481 

Chrisley 
Scania Vabis 
Toyota 
Gagrus 
Fullmen 
FNM 

Em relação às vendas, e 
movimento foi de 4 milhões 
e 904 mil cruzeiros no primei- 
ro semestre do ano passado, 
contra 5 milhões e 989 mil cru- 
zeiros nos seis primeiros me- 
ses deste ano. 
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Heliografando 

JORNAIS DA CAPITAL não perdem a oportunidade da 
"malhação" contra Imperatriz. Procuram, através do sensaciona- 
lismo barato e gratuito, oferecer ao público sistemáticas e fal- 
sas imagens que comprovem algum negativismo que porventura 
possa existir em nossa comunidade, esquecendo propositadamen- 
te que nos ceniros de maior densidade populacional existe e 
sempre existirá, entre tantas coisas boas, algo divorciado da per- 
feição que se queira atribuir às cidades grandes, como Impera- 
triz já pode ser considerada. 

O PIOR É que certos repórteres, no afã de se mostrarem 
mais que zelosos defensores da razão, apegam-se a um recalcado 
bairrismo, fugindo do bom senso que é a regra geral da impren- 
sa sadia na divulgação da verdade, tão somente a verdade dôa 
a quem doer. São alguns provincianos diligentes em esconder as 
mazélas de própria e desarrumada casa, não se lembrando que 
"quem tem telhado de vidro não joga pedras no do vizinho..." 

A CRÔNICA VEM a calhar ao termos conhecimento de 
uma reportagem em certo jornal de S. Luiz afirmando que 
pesquisa feita na Penitenciária de Pedrinha apontar ser o maior 
número de detentos egresso de Imperatriz. Daí a conclusão mal- 
dosa do escrivinhador da noticia de que Imperatriz é a terra on- 
de campeia o crime, tal é o índice de criminosos que manda 
para o estabelecimento penitenciário do Estado. 

O ERRO DO noticiarista poderíamos matematicamente pro- 
var. Todavia, para fazê-lo reconheceriamos o acerto da infonna- 
ção e da propaganda desairosa contra esta cidade, já que iria- 
mos estabelecer um paralelo entre os crime» aqui cometidos aos 
de outros tantos lugares por êste Brasil afora, tomando como e- 
xemplo inicial a própria capital onde os delitos e as contraven- 
ções acontecem diaria e diuturnamente. E tão certo é o que a- 
firmamos que o mesmo jornal veiculador da notícia, intencional- 
mente pretendendo ferir os nossos brios de povo civilizado, tam- 
bém publica diariamente os furtos, os crimes, os "bafafás", as a- 
gressões, os etc. e tal ocorridos vêzes e mais vezes na "Ilha Re- 

O PROGRESSO 

..£ A JUSTIÇA CAMINHA! 

beide". E, nem por isso, nega-se-lhe o reconhecimento da con- 
dição de metrópole e de principal centro dq laborioso Estado do 
Maranhão. 

O QUE O autor da infeliz reportagem não atinou foi com 
a promoção que a "sua" notícia favoreceu a esta terra e a nos- 
sa gente. Porque a verdade é que, se na Penitenciária de Pe- 
dinhas existe um sem número de condenados por Imperatriz, é 
na razão direta de que em Imperatriz a Justiça sempre se ma- 
nifesta e que, embora cega na majestade do Direito, jamais dor- 
me e nunca se acomoda às facilidades circunstanciais, julgando 
os que incorrem nas sanções punitivas, condenando os que re- 
almente merecem ser condenados. Poder-se-ia insultar a Impe- 
ratriz, como quiz a reportagem ou o seu autor, se os crimes 
que aqui ocorrem os mesmos que ocorrem em toda a parte do 
mundo — ficassem impunes, alheios às malhas da Lei, isentos do 
castigo e da correção penais impostos pela soberania do Júri 
Popular que, até então, tem sabido cumprir com seu dever, ha- 
ja visto o tão alardeado número de criminosos mandados por 
Imperatriz para Penitenciária de Pedrinhas. 

E NÊSTE ÂNGULO da questão é que aparece o destaque 
da figura austera, imparcial e provécta do dr. José de Ribamar 
Fiquene, meretissimo Juiz da Vara Criminal e Presidente do Tri- 
bunal do Júri em Imperatriz, fazendo prevalecer a Lei acima 
dos doestos e das calúnias que se pretende infrutiferamente, 
imputar à nossa cidade. Desde os fins de 1969 até o presente 
momento, vinte e uma reuniões de julgamentos já foram rea- 
lizadas nesta Comarca, prova evidente e indesmentivel de que 
aqui a Lei está vigilante e o Direito está sendo aplicado corre- 
ta e corretivamente. 

ASSIM A JUSTIÇA em Imperatriz caminha "pari-passu" à 
grandeza da terra, o que, na realidade causa inveja ao provin- 
cianismo e ao bairrismo de muita gente. O resto é maldade, é 
a maledicencia tão comum aos homúnculos e às certas esferas 
ce um mundo incerto. Enfim, o resto é... resto mesmo!!! 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - MIPEKATBUZ - ÍMAUAN11ÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

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

Agência Postal Mó- 

vel na Guanabara 

As duas primeiras agências 
postais móveis instaladas em 
"traillers", entraram em fun- 
cionameto na Guanabara dia 
26, segundo anunciou ontem 
a Emprêsa Brasileira de Cor- 
reios e Telégrafos, acrescen- 
tando que outras unidades de- 
verão ser lançadas em segui- 
da. 

Cada agência postal móvel 
é integrada de um encarre- 
gado da agência e-de um car- 
teiro, executando os serviços 
de venda de selos, recebimen- 
to o expedição de entrega rá- 
pida de correspondência, re- 
gistro simples de correspon- 
dência a taxação de telegra- 
mas, com atendimento aos 
moradores de parte da zona 
norte e sul da cidade. 

O mesmo sistema de mini- 
agências, aplicado inicialmen- 
te na Guanabara, São Paulo, 
Belo Horizonte, Curitiba, Por- 
to Alegre e Goiânia, será su- 
cessivamente implantado em 
tôda as capitais do País. 

A Emprêsa Brasileira de 
Correios e Telégrafos espera 
desta maneira, solucionar um 
antigo problema existente nos 
grandes centros do País, que 
é o de tornar mais rápido e 
eficiente o serviço postal nas 
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viços por ela prestados. 

Rio de Janeiro, 25/8/71 

Curiosidades 

0 DESTINO DOS "CLIPES" 

O governo americano, preo- 
cupado com o excessivo con- 
sumo dos "clipes" nas repar- 
tições públicas, efetuou uma 
pesquisa para descobrir de 
que maneira os funcionários 
conseguiam gastar tantos. O 
destino de 100.000 "clipes" foi 
cuidadosamente estudado, e 
eis a conclusão: 

5.308 serviram para limpar 
unhas; 

3.196 para desentupir ca- 
chimbos; 

5.434 para palitar os dentes 
e limpar ouvidos; 

19.413 para servir de fichas 
em jogos de cartas; 

Compre 

LIVROS DE ATAS, de 100 

e 200 folhas, Giz de Cêra, 

Classificadores, Bobinas, la- 

piseiras BIC e JOFA 9, na 

TIPOGRAFIA VIOLETA 

14.163 foram entortados ou 
quebrados durante 
"bate-papos" prolon- 
gados por telefones. 

7.200 foram usados para 
prender ligas ou "sou- 
tiens" de funcionárias; 

25.286 foram jogados fora e 
atirados pelo chão; e 

3.500 foram levados para 
casa dos funcionários; 

Conclúe-se então, que ape- 
nas, 16.500 "clipes" foram re- 
almente usados no serviso pú- 
blico, na média de somente 
16.5%. E no Brasil qual se- 
ria a proporção ? 
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Edital de Cítaeão 

JUSTIÇA DO ESTADO DO 

MARANHÃO 

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFÍCIO 

O Dr. José Delfino Sipaúba, 
Júiz de Direito da Segunda 
Vara desta Cidade e Comar- 
ca de Imperatriz, Estado 

do Maranhão... 

FAZ SABER, a todos quan- 
tos o presente EDITAL virem 
que, por êste meio, cita, com 
prazo de trinta dias, para 
comparecer a êste juizo, a 
TARGINO FERREIRA LIMA, 
brasileiro, casado, proprietá- 
rio, atualmente de residência 
ignorada, para defesa de seus 
direitos na ação executiva 
por falta de pagamento de a- 
lugueres, que lhe move QUÍ- 
NEL NASCIMEMTO. O presen- 
te EDITAL será afixado no 
lugar do costume e publicado 
uma vez no "Órgão Oficial do 
Estado" e duas no semanário 
local "O Progresso" na forma 
da Lei e seus prazos, que 
correrá da primeira publica- 
ção, consíderar-se-á transcor- 
rido assim que decorram os 
trintas dias fixados e assim 
perfeita citação. Dado e pas- 
sado nesta cidade de Impera- 
triz, aos vinte dias do 
mês de agosto de mil e nove 
centos e setenta e um. Eu, 
Doracilda Ayres e Silva, es- 
crivã substituta datilografei 
e assinei, 

Imperatriz, 20 de agosto 1971. 

Dr. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Juiz de Direito 

NA GUANABARA 

Última Parada de 

7 de Setembro 

O Presidente da Repu- 
blica, Ministros de Estado 
e outras autoridades fe- 
deraes assistiram a para- 
da militar de 7 de setem- 
bro no Rio de Janeiro, a 
ultima que será realizada 
na capital guanabarina. 
O General Garrastazu 
Médici já determinou que, 
a partir do próximo ano, 
os festejos comemorati- 
vos à DATA Da INDE- 
PENDÊNCIA e atribuídos 
à esfera federal serão 
acontecidos em Brasília, 
DF. 

Companhia do Exer- 

cito em Marabá 

Segundo fomos informados 
dias atraz esteve na visinha 
cidade de Marabá o coronel 
Lúcio Oliveira, da 8a. Região 
Militar sediada em Belém do 
Pará, com o objetivo de sele- 
cionar a área destinada às 
instalações para o Quartel de 
uma Companhia do Exército, 
fixada na área, para Infanta- 
ria, inclusive a ante-aérea. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

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

0 MAIS EM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR 00 ESTADO 

Raio X — — Oxigênio — Banco 'de sangue — 
LAB0RTÓRI0 DE ANALISES CLÍNICAS; Todos os exames de URINB — FEZES — e SANGUE 

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

Cirurgia do Tórax — Abdomem—~ Obstetrícia—Ginecológia—Traunqatologia-Ortopedia 
— Dermatologia —Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos oihos e receituario de oculos 

PLANTÃO PER IVP-A N E N T E — As 24 horas do dia 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da SiN^aposo Neto 

CLINICA GERAL —CIRURGIA - PEDIATRI^^^ARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoe^Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 
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A Semana da Pátria em Imperatriz 

Como em todo território 
nacional, Imperatriz associou- 
se às homenagens da Sema- 
na da Pátria, iniciadas no pri- 
meiro dia do mês e esten- 
dendo-se até o 7 de setembro, 
data da nossa Independência. 

A Prefeitura Municical e as 
classes sindicais, estas pres- 
tigiadas por aquela, presta- 
ram significativas comemora- 
ções para a demonstração do 
zelo patriótico que as norte- 
iam nos passos pela evolução 
cívica de um povo como o 
nosso acompanhando a gran- 
deza e o progresso dêste Bra- 
sil imenso em todos os as- 
péctos. 

OsÉdesfiles dos grupos es- 
taduais e das escolas munici- 
pais no dia 5, do jardim da 
infância no dia 6, das escolas 
de ensino médio, entidades de 
classes e outras organizações 
no dia 7, comprovaram o alto 
gráu de entusiasmo da nossa 
gente, quando toda a Nação 
vibrava nas gratas recorda- 
ções de um passado histórico 
que jamais será negado pelos 
nossos corações de intransi- 
gentes defensores da indepen- 
cia e da liberdade comuns. 

Destacar êste ou aquele par- 
ticipante das monumentais 
paradas, seria omitir o senso 
de responsabilidade e o bri- 
lho da manifestação conjunta, 
já que todos mereçam a ova- 
ção popular que recompen- 
sava o esforço de cada um 
ao representar, sem dúvida 
alguma, o acendrado amor 
pela Pátria extremecida. Daí, 
os nossos apláusos aos que 
estiveram presentes àquelas 
cerimonias com a nossa pa- 
laVta de estímulo e integral 
sentimento de admiração. 

PALESTRAS 

As classes sindicais de Im- 
peratriz, tendo à frente o 
Sindicato dos Arrumadores, 
muito contribuíram para a e- 
vidência da Semana na Pátria 
em nossa Cidade, realizando 
palestras atinentes ao grande 
feito nacional, evoeano a fi- 
gura dos heróis que o cons- 
truíram e o realizaram em de- 
finitivo. Assim foi que, nas 
noites de 1, 6 e 7 do corrente, 
ne auditório daquele Sindica- 
to estiveram falando para u^ 
seleta audiente a dra. Ruth 

Dando especial ênfase ao 
sentimento de civismo que u- 
ne brasileiros de norte a sul, 
a cidade de Porto Franco co- 
memorou através da presen- 
ça de sua juventude e das 
autoridades constituídas a 
passagem do dia da Pátria. 

Dentre as comemorações 
merece destaque aquelas pro- 
movidas pela Escola Normal 
Ginasial de Porto Franco que 

garbosamente desfilou pelas 
principais ruas da cidade, a- 
pós o hasteamento do Pavi- 
lhão Nacional na fachada 
principal do colégio. Frente 
à Prefeitura Municipal, peran- 
te as autoridades civis e ofi- 
ciais do Exército Brasileiro 
sediados naquela cidade, re- 
presentantes da classe estu- 
dantil, da administração mu- 
nicipal e do Exército íizeram- 

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE IMPERATRIZ 
' ESTADO DO MARANHÃO 

EDITAL DE PRAÇA 

O Dr. José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da Pri- 
meira Vara desta Comarca de Imperatriz, 

Estado do Maranhão. Etc... 

Faz saber, aos que, o presente Edital virem, dêle tomar 
conhecimento ou interessar possa que no dia 16 (dezeseis) 
de setembro do corrente ano de 1.971, às 10 horas, na sala 
do Foíum, localizado no prédio da Prefeitura Municipal des- 
ta cidade, sobre a presidência dêste. Juizo, e Pregão do Por- 
teiro dos Auditórios, serão vendidos em leilão público, «s 
bens adiante descritos penhorados à R. Neves & Irmãos, na 
ação executiva que lhe move o BANCO DO BRASIL S/A., 
a saber:— Uma máquina Zacarias modêlo comercial, tipo C, 
com 2 (dois) burnidores, com separadores e lavadora de fa- 
relos grosso, e arrastador de farelos, que não estando a mes- 
ma em bom estado de conservação, foi avaliado em 6 500,00 
(seis mil e quinhentos cruzeiros):— Um motor estacionário 
Diesel, marca MWM, modêlo K. D. 12. Z, de 22 HP, com polia 
n.0 6.135-22, que avaliei pela importância de CrS 2.500,00 
(dois mil e quinhentos cruzeiros).— Avaliados todos por Cr%- 
9.000,00 (nove mil cruzeiros).— e quem os referidos bens qui- 
zer arrematar deverá comparecer no dia e hora designados, 
sendo êles entregues a quero der o maioi lance oferecido, 
pago no ato o preço e as custas de arremataçâo, "DESPA- 
CHO".— Marco o dia 16 setembro do corrente ano, às 10 
horas, para venda e arremataçâo dos bens penhorados e a- 
valiados.— Edital públicado pelo jornal "O PROGRESSO"— 
e afixados na/local de costume.— Intime-se. Imperatriz.— 
11 de 8 de^re71.— José de Ribamar Fiquene.— Dado e pas- 
sado nes^pliéclade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos 
onze dias do mê&vle agosto de 1.971. Eu, Doracilda Ayres e 
Silva, Escrivã Substituta datilografei o assino. 

Dr. JOSÉ DE RIBAMAR FJOUENE 

Aquino Noleto, o dr. Edmilson 
Moreira Véras e o professor 
Eduardo Moreira. Figuras de 
destaque compareceram a es- 
sas noitadas literárias, distin- 
guindo-se o Agente do INPS, 
sr. José Ávila Daniel Mara- 
nhão, o supervisor da ACAR 
no Maranhão, dr. José Olivei- 
ra Filho, o Juiz da Ia. Vara, 
dr. José de Ribamar Fiquene, 
dr. Ya^so Ota, da EMBRATEL, 
bancário Francisco das Cha- 
gas Torres, e os presidentes 
sindicais. Severino Silva, Plí- 
nio Cavalcante, Bernardino 
Barbosa da Silva e Vicente 
B. Bezerra Fialho. 

PARTE ESPORTIVA 

Várias competições espor- 
tivas tiveram efeito, patroci- 
nadas pelas entidades de clas- 
se, constando de disputas 'de 
futebol de salão, cabo de guer- 
ra e bola militar, saindo ven- 
cedoras as representações do 
BASA, dos Oleiros e do Sin- 
dicato dos Arrumadores, res- 
pectivamente, tendo o povo 
as prestigiado condignamente. 

Destaque Social Por Mister X 

se ouvir a respeito da Gran- 
de Data. Ainda no Ginásio, à 
tarde den-se encerramento 
das solenidades, sob a presi- 
dência do Dr. Mário Ferraz, 
juiz de direito daquela comar- 
ca e diretor da Escola Nor- 
mal Ginasial. 

Paralelamente ao destaque 
às atividades dos estudantes 
secundaristas portofranqui- 
nos, deve-se lamentar, toda- 
via, o descaso da direção do 
Grupo Escolar Clariudo San- 
tiago, tradicional escola pri- 
mária que há dois anos se- 
guidos deixa passar sem o 
merecido realce o 7 de setem- 
bro* Justamente quando o es- 
tudante recebe os primeiros 
ensinamentos é que cabe ao 
professor despertar nessas 
mentes em formação o senti- 
sentimento patriótico. E isso 
só se consegue quando no 
banco escolar a criança a- 
prende do mestre que a Pá- 
tria /merece o nosso carinho 
maior, o nosso respeito e 
homenagem; que os seus sím- 
bolos, os seus heróis e as su- 
as datas devem ser por todos 
nós cultivados com carinho 
especial. 

MEA CULPA 

O colunista laborou em êrro quan- 
do catalogou o 5 de setembro como 
o dia da Raça. Na verdade as deno- 
minações sáo as seguintes: 4 de se- 
tembro — Dia da Raça; 5 de setem- 
bro — Dia da Juventude. Batemos 
no peito, reconhecendo o "mea cul- 
pa mea maxima culpa" .. 

PAPEANDO 

O coléga Jurivê de Macêdo foi à 
S. Luiz mas já regressou. O nosso 
Redator-chefe foi "papear" com o 
Governador, em nome d"0 PRO- 
GRESSO'* .convidado pela Assesso- 
ria de Imprensa para uma entrevis- 
ta com S. Excia. O resultado é a be- 
la reportagem na página principal 
desta edição, escrita pelo "homem 
dos 7 instrumentos". Parabéns! 

DE NOVO, RUBENS?... 

O companheirão que é o Rubens 
Lima está passeando muito. A des- 
culpa, em casa, é o serviço. Mas, na 
realidade, é trabalho demais... que dá 
pra desconfiar. Daí o "quiprocózinho" 
toda vez que regressa. Qual é a tua, 
"mestre" Rubens? 

SECRETARIO REGRESSA 

O diligente secretário da adminis- 
tração municipal, nosso amigo José 
Gomes de Arruda, já regressou da 
capital onde fôra tratar de assuntos 
da comuna. Dando sempre seu reca- 
do, Arrnda mostra sua capacidade 
funcional, admirada por todos, inclu- 
sive pelo colunista. Um abraço, ma- 
no! 

AaíVEBSÁHIÜ & NASCIMENTO 

A alegria campeia no lar do nos- 
so amigo Benjamim Raposo Neto, di- 
nâmico representante da Sousa Cruz 
nesta Cidade: além do seu aniversá- 
rio dia ^8 passado, sua diléta espo- 
sa presenteou-lhe com mais um 
herdeiro que será um Júnior digno 
de um respeitável norne D. Marlene 
e o pimpolho passam bem, graças a 
Deus e aos médicos do S. Raimun- 
do. 

VOLKS-ANDANDO 

Dirigindo um "volkswaggen" azul, 
novínho da silva, vimos de retorno 
ao nosso convívio o querido médico 
dr. Carlos Gomes de Amorim. Daqui 
o nosso prometido abraço de satis- 
fação quando comunicamos, em um 
dos números anteriores, a sua via- 
gem à Brasília para um período de 
especialização profissional. Além dis- 
so, dr. Carlos é um "chapa" daque- 
les que jamais são esquecidos. Daí a 
nossa imensa alegria ao revê-lo com 
saúde e jovial como sempre. 

Juiz de Direito da l.9 Var 

Pretendem 

ser «imortais» 

Os poetas Abgar Renault 
e Waldemar Lopes acabam 
de formalizar seus pedidos 
de inscrição para as cadei- 
ras "Castro Alves" e "Cláu- 
dio Manoel da Costa", res- 
pectivamente, da Academia 
Brasileira de Letras. O poeta 
Abgar Renault é ministro do 
Tribunal de Contas da União 
enquanto que o segundo, 
Waldemar Lopes, é presiden- 
te da Academia Petropolita- 
na de Letras. 

Mozart Martins 

Bancário, ax-confrade e, principal- 
mente amigo, tivemos a oportunida- 
de de rever a Mozart Martins, pes- 
soa que a nós está ligada pelos la- 
ços indestrutíveis de um passado 
de lutas e de um presente de lem- 
branças mui caras. Sua estada jun- 
to a nós foi apenas de poucas ho- 
ras, que soubemos aproveitar recor- 
dando os velhos tempos quando nós 
Mozar, Vieira e Hélius — "queimá- 
vamos as pestanas" na elaboração 
de "O MARABÁ'', tarbernaculo de 
fé idealizado pelo exclusivo amor 
às justas causas da terra dos casta- 
nhaes. Ao registramos a passagem 
do diléto amigo, fazêmo-lo com o 
coração porque palavras jamais po- 
derão expressar todo o carinho e a 
máxima admiração que lhe tributa- 
mos. Ao Mozart, jà que nada mais 
nos é dado oferecer-lhe pela incom- 
petência da pena que redige esta no- 
ta, fizemos de sua rápida presença 
física entre nós a ratificação da união 
espiritual que sempre será encontra- 
da em nossos caminhos pela vida 
afora 

CONVITE 

Ü dr. Yasso Ota, chefe do setor 
de Operações de Imperatriz da EM- 
BRAl EL, convidou o colunista para 
uma visita às instalações locais da- 
quela importante empresa nacional. 
Agradecemos-lhe a nímia gentileza 
e qualquer dia apareceremos para 
conhecê-las pessoalmente e para 
um "bate-papo" que se pronuncia de 
já agradabilissimo. 

PALESTRAS 

Destacamos as palestras, durante 
a semana da Pátria, proferidas pelos 
conceituados drs. Kuth de Aquino 
Noleto e Êamiison Moreira Veras e 
erudito professor Edtiardo Moreira, 
no S. A, i. Suas palavras prenderam 
a atenção do soíeto auditório, me- 
recendo elogios gerais. Aliás, o co- 
lunista aproveita se deste espaço 
para agiadecer ao dr. Edmilson a 
a cópia que lhe ofereceu de sua 
Drilhantissima lése, üratissimo, dou- 
tor! 

OUTROS NATAIS 

No dia 6 de setembro, o calendá- 
rio social de nossa cidade anoou 
oastante movimeutado. Senão veja- 
mos: completou 8 amnhos a gracio- 
sa menina Mana do Perpeluo Socor- 
ro, uma das quendissimas filhas de 
Jose Ribamar e d. Uoracy (iarcez 
ôousa, funcionários do INPS, aqui 
lotados, inossos parabéns aos "ve- 
lhos corujas" e a jovem aniversa- 
riante. 

XXX 

Per outro lado, Neudson (laudino. 
nome "Demquistissimo'' na nossa ci- 
daue, concluía mais unm etapa de 
uma laboriosa vina. Que êle viva ate 
ou mais aos 80 anos é o nosso mai- 
or desejo. O colunista quer ve-Io üe 
bengala a mão aançuuao o xaxaao, 
que é a sua "especialidade". "Aque- 
le abraço, cabra-da-peste' 1 

OPORTUNIDADE 

O colunista aconselha os empre- 
gadores, empregados, contadores e 
contribuintes em geral a se inscre- 
verem e assistirem ao « urso de in- 
terpretação da Previdência Social, 
que o INPS fará realizar ainda este 
mês, É uma óãma pedida e melhor 
oportunidaae ainda para que se co- 
nheça o assunto e se evite os con- 
ceitos negativos que os "cabeçudos 
emitem a respeito, por total iguo- 
rancía da sua importância. Vamos 
la. pessoal! 

WALLACE REID 

Retornando do sul do país, onde 
foi submetido a delicada interven- 
ção cirúrgica, o operoso gerente da 
agência local do Banco do Brasil, 
sr. Wallace Reid Santos Mota. 

Nossa visita cordial e votos de 
pronto restabelecimento. 

DR. PAULO TÀRSO BARRETO 

Aniversaria hoj o Engenheiro Pau- 
lo de Tarso Barreto que durante 
muito tempo exerceu a chefia do 
Dietrito Rodoviário (Kodobrás'local 
e hoje exerce importante missão 
na fiscalização das obras do Trêcho 
imperatriz-Marabá, da Transama- 
zonica. 

Ao ilustre aniverf-ariante, nossos 
sinceros parabéns. 

CANASTRA 

Por falta de espaço, hoje não tem. 
Mas os b a zero foram devolvidos. 

Motorista surdo 
míope e cégo 

Elmo de Carvalho é moto- 
rista da Prefeitura Municipal 
de São Luiz, há muitos anos. 
Mas agora vai ter cassada a 
sua carteira pelo Departa- 
mento de Trânsito de Recife, 
onde provocou um desastre. 
Submetido a exame, consta- 
tou-se que Elmo é quase sur- 
do; mi^ope do ôlho esquerdo 
e cego do direito. 

Agora novo enderêço da COVAP 

Av. Getúlio Vargas, Esquina c / Rua Pará 

Crise na ARENA 

Maranhense 

Durante a entrevista que 
concedeu aos jornalistas, res- 
pondendo a uma das pergun- 
tas que lhe foram feitas o 
Gov. Pedro Neiva informou 
que realmente duas alas es- 
tão formadas dentro da ARE- 
NA no Maranhão. Que como 
Governador êle dialoga com 
as duas alas; mas como me- 
diador não tem conseguido ê- 
xito porqne "além das dissen- 
ções políticas existem já as 
dissenções no plano pessoal." 

Afirmou ainda o Governador 
que não procedem, as acusa- 
ções (não disse quem) de que 
êle vem criaddo problemas ao 
Partido. 

\ 


