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6 MILHÕES: MOURÍO RANGEL 

Sob a aperosa direção 
de frei Epifânio (Taiolli 
Gino Giuseppe) o Depar- 
tamento de Atividades 
Comunitárias de Impera- 
triz (Daci) movimenta-se 
para dar condições de 
funcionamento ao prédio 
do Grupo Escolar Mourão 

Rangel, abandonado pelo 
Estado. 

O orçamento da recu- 
peração é de seis mil cru- 
zeiros que o DACI preten- 
de conseguir entre os pa- 
is dos aluno do proprio 
Grupo, ajuda da Prefeitu- 
ra e comunidade em geral. 

Providências estão sendo 
tomadas para a aquisição 
do material e dinheiro 

necessários á obra, ao 
mesmo tempo em que já 

estão sendo recebidas ma- 
trículas para a escola que 
funcionará no prédio. 
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As chuvas torrenciais es- 
tão deficultando o trânsito na 
rodovia, Belém-Brasília e ro- 
dovias secundárias, como é 
o caso da PA.-70 e da Es- 
treito Carolina.-O ônibus que 
faz a linha Itinga-Marabá 
não está trafegando atual- 
mente, dizem que pelos cor- 
tes verificados na rodovia. 

Entre Estreito e Carolina, i- 
gualmente, a rodovia está 
bastante atingida pelas a- 
guas, com ameaças de rom- 
pimentos em mais de um 
trecho. Já na BR-14 tem-se 
notícia da um corte nas pro- 
ximidades do Ribeirãozinho, 
sem se falar na erosão de- 
corrente do passar das em- 

xurradas. De Imperatriz ao 
Itinga os ônibus da linha 
municipal esta gastando em 
média 4,30 horas. De outro 
lado, tôdas as estradas de 
penetração estão sem condi- 
ção de trafego por veículos, 
o que inclusive vem tornar 
maior ainda o isolamento 
da população interiorana, pe- 
la dificuldade de locomo- 
ção e transporte de cargas. 
Com muita dificuldade ainda 

se viaja rumo a Grajaú; mas 
a continuar a intensidade 
das chuvas, mesmo essa li- 
nha seráfatalmente interrom- 
pida, o que significara a 
paralização terrestre das via- 
gens rumo ao nordeste. 

Montes Altos ex- 

porta Maconha 

O Pôsto Fiscal de Coli- 
nas de Goiás apreendeu 4 
quilos de maconha transpor- 
tada por Fernandes Alves 
Filho, Raul Antônio Alves 
Cruz e Marcos Antonío Ma- 
galhães. 

Prestando declarações à 
policia os traficantes escla- 
receram que a "diamba" foi 
adquirida a sessenta cruzei- 
ros o quilo aos Índios da al- 
deia de São José, em Mon- 
tes Altos e já estava des- 
tinada à colocação no eixo 
Anápolis - Goiânia - Brasília, 
com lucros fabulosos. 

O Departamento da Po- 
lícia Federal em Goiás já es- 
tá interessado no assunto. 

Governador convi- 

da para recepção 

O Governador do Estado e 
Senhora Pedro Neiva Santana 
endereçaram ao prefeito Re- 
nato Moreira convite especial 
para a recepção que oferece- 
rão às 21 horas do dia 15 de 
março proximo no Palácio dos 
Leões, dia da posse do novo 
mandatário do Estado. 
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Chega ao nosso conheci- 
mento que o prefeito Louri- 

val Milhomem adquiriu e 

está adpatando para funcio- 

namento do Ginásio de Porto 
Franco um prédio situado 

à rua Joaquim Pereira. 

Segundo a informação re- 
cebida o prédio será aumen- 

tado de várias salas para 
funcionamento de classes es- 

colares, gabinetes, secreta- 

SEM COMENTÁRIOS 

Dec. Lei n. 3.688 de 2/10/1941 das con- 

travenções relativas à polícia de 

Costumes 

art. 50—Estabelecer ou explorar jôgo de azar em lu- 
gar público ou acessível ao público, median- 
te pagamento de entrada ou sem ele ; 

§ 3o — consideram-se jogos de azar: 

a) — o jogo em que o ganho e a perda dependem 
exclusivamente ou principalmente da sorte ; 
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O clichê ilustra a prática do JOGO DO BICHO 
em nossa cidade, feito de porta em porta. 

E o chamado jogo do bicho é contravenção penal. 

ria, laboratórios e ainda de 
grande auditório. 

Ainda com referência ao 

No lado paraense 

AGUA ENGANADA NO ITINGA 

O Governador Alacid Nu- 
nes, do Pará, acompanhado 
de assessores estava no lado 
paraense do povoado Itinga, 
também conhecido por Ca- 
boré, para a inauguração o- 
ficial do serviço de águas 
naquêle povoado, com ca- 
pacidade para atendimento 
a 10 mil pessoas. 

O Governador desceu na 
pista de Ligação da aerona- 
ve do Estado que o trans- 
portou até ali, vindo de car- 
ro para o Caboré onde foi 
festivamente recepcionado. 

Quer ceder água 

ao Maranhão 

Um dos problemas dos 
moradores do lado m a r a- 
nhense do Itinga é justa- 
mente o de bom abasteci- 

mento de água. Ali uma car- 
ga do liquido (4 latas) cus- 
ta um cruzeiro e tem que 
vir forçosamente do riacho 
de onde nem sempre vem 
em condições de ser bebida, 
principalmente na época das 
chuvas. 

Pensando nisso, alguns 
moradores do lado mara- 
nhense foram ao governador 
do Pará pedindo que êle 
concordasse e m abastecer 
também o lado de cá, prin- 
cipalmente porque a popu- 
lação do Setor paraense é 
muito pequena em relação 
ao volume de água que po- 
de ser fornecido. 

Em resposta ao pedido a- 
legou o Gov. Alacid Nunes 
que o Pará não faz nenhu- 
ma objeção à cessão da á- 

gua. Acontece que êle não 
poderá fazê-lo por conta pró- 
pria, pois que isso melindra- 
ria o Govêrno do Maranhão. 
Entretanto, garantiu, se o 
município de Imperatriz con- 
seguir com o governador 
maranhense a assinatura de 
um convênio nêsse sentido, 
o problema será imediata- 

mente solucionado pois até 
o Engenheiro encarregado 
de abastecimento de águas 
no Pará já está autorizado a 
trazer o líquido até o Mara- 
nhão uma vez firmado o a- 
côrdo entre os dois govêr- 

noo. Frisou ainda o dirigente 
paraense que isso tem que 
ser conseguido o quanto an- 
tes, pois que êle está pres- 
tes a deixar o mando do 
seu Estado. 

Elementos de destaque no 
Itinga do Maranhão estão 
tentando obter a assinatura 
dêsse convênio, através da 
intervenção do município de 
Imperatriz. 

Casas para 

funcionários 

Na mesma festividade o 
Gov. Alacid Nunes anun- 
ciou que já autorizou a cons- 
trução naquêle povoado pa- 

raense de casas para todo o 
funcionalismo estadual ali 

fixado, bem como p a r a a 
instalação das repartições 

públicas estaduais. Autorizou 
ainda a instalação da rêde 

elétrica no Caboré. O gera- 
dor já está no local. 

Ginásio de Porto Franco, o 
Dr. Mário Ferraz, Diretor do 
mesmo, declarou-nos que 
passara a funcionar no pe- 
ríodo noturno em atendimen- 
to á matricula de elevado 
número de pesssoas adultas 
e de comerciarios que não 
podem freqüentar as aulas 
no período diurno. 

Policia garantiu 

a ordem 

Merece louvores a ativi- 
dade da polícia militar em 

Imperatriz no que toca à 
fiscalização dos festejos de 

carnaval. O destacamento 
foi visto em ronda constante 
nos diversos pontos da cida- 

de, fiscalizando e prevenin- 
do, bem assim detendo al- 
guns foliões mais exagera- 

dos. Considerados os poucos 
recursos de que dispõe o 

destacamento local, a atua- 
ção policial pode ser consi- 

derada bastante eficiente 
sob êsse aspecto. 
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EDITAL 

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

FAZ SABER aos quantos o presente edital virem, dele 
<i!(i11ríi™c?men*:0 tiverem, que foi por este Juiz procedido o 
ALISTAMENTO DOS JURADOS e respectivos SUPLENTES, 
do Municipio de imperatriz, termo, sede e Comarca do mesmo 
nome, em virtude de não ter sido feita na época oportuna 
conforme proceitua a Lei de Organização Judiciária do Es- 
tado, por acúmulo de serviço eleitoral, civil e criminal que 
o titular responde. 

JURADOS: 

1—Adelino Tinto de Souza 
2—Amadeu Ferreira Freire 
3—Agnelo Rocha Rolim 
4—Antonio Miguel da Silva 
5—nfiloquio Ribeiro Soares 
6—Antonio Rocha Rolim 
7—Alberto Pereira da Silva 
8—Adauto Alves da Silva 
9—Augusto Cortez Moreira 

10—Anisio da Silva Rêgo 
11—Antonio Evoétimo Solomão 
12—Alcindo Rocha Soares 
13—Benedito Marques Freitas 
14—Benedito Martins Sanches 
15—Bartolomeu Rodrigues Barros 
16—Bento dos Reis Santiago 
17—Carlos Gomes de Amorim 
18—Carlos Lima de Almeida 
19—Celso Henrique Saraiva 
20—Dorian Riker Teles de Menezes 
21—Enéas Fontinele Bastos 
22—Enéas Miguel Taveira 
23—Eudes Guimarães Silva 
24—Elias Liarth de Freitas 
25—Eurico Milhomem Barros 
26—Francisco Marques Ramos 
27—Francisco Pereira Assunção 
28—Fernando Santos Cunha 
29—Francisco Alves de Freitas 
30—Feliciano Cavalcante da Silveira 
31—Francisco Newdson Claudino 
32—Feliciano de Souza Brito 
33—Francisco dos Santos Soares 
34—Francisco Prata Martins 
35 -Guilherme Cortez 
36—Humberto Jonatas Miranda 
37—Ivan Paiva Assunção 
38—José de Jesus Batalha Filho 
39—Jonas Barbosa dos Reis 
40—João Marques da Silva 
41—José de Ribamar Cunha 
42—João Epifânio de Almeida 
43—Jofre de Sotiza Tocantins 
44—João Viana da Silva 
45—-Joaquim Monteiro Nunes 
46—José Ribamar Marinho Costa 
47—João dos Santos Viana 
48 João Borba Sobrinho 
49 José Alves de Araújo 
50 Jose Maria Quaríguasl 
51 José Ribamar Veiga 
52-José Motos Vieira 
53-José de Ribamar Raposo Bezerra 
54-José Vicente Lisboa Souto 
55 - João Domingos de Brito 
56-José Rodrigues da Silva (casusa) 
57 - João Herênio 
58 - Josemir Gomes da Silva 
59-José Raimundo Serra da Silva 
60 - José Ribamar Monteiro 
61 - José Ribamar Muniz Pinto 
62 - João Paulo da Silva 
63 - Licínio da Rocha Cortez 
64 - Lazaro Rocha Soares 
65 - Luiz Henrique Veras 
66 - Lourenço Duarte Sobrinho 
67 - Luiz Soares de Araújo 
68 - Manoel Hilário de Araújo 
69 - Manoel Alves Resplandes 
70 - Moacir Campos Milhomem 

Comerciante 
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comerciante 

» 
« 
« 
« 
« 
« 
í 

motorista 
comerciante 
barbeiro 
funcion^ púb0 

pecuárista 
industrial 
médico 
comerciante 
bancário 

« 
func. pub. 
comerciante 
rádio Técnico 
comerciante 

« 
rádio técnico 
pecuarista N 

bancario 
comerciante 
func0 Mune. 
Industrial 

comerciáriq 
comerciante 
bancario 
comerclnate 
bancario 
comerciante 

« 
« 
« 
« 
« 

protetico 
comerciante 
comerciante 
func. fed. 
telegrafista 
bancario 
func^ pub^ 
industrial 
dentista 
bancário 
comerciante 

« 
comerciário 
magarefe 
bancário 

comerciário 
comerciante 

« 
bancário 
magarefe 
industriário 
alfaiate 
comerciante 

Laboratório Pr. Anionio Tavares 

ANÁLISES CLINICAS E BANCO DE SANGUE 

Hematologia - Sorologia - Parasitologia - Bioquí- 
mica do Sangue (Dosagem de: Glicose - Proteínas 
totais e frações - Uréa - Bilirrubina direta e indi- 
reta - Transaminases - fosfato se alcalina - Coles- 
terol) - Diagnóstico Precoce da Gravidez - Exa- 
mes pré-nupeiais - Urinálise e Transfusões. 

Endereço: Avenida Frei Manoel Procópio 

Imperatriz — Maranhão 

O PROGRESSO 

Fundado em 3 de maio de 1970 
Registro n® 136 

Diretor-Proprietário 
José Matos Vieira 

Diretor e edator-Çheíe: 
Jurivê de Macêdo 

Redatores 
Luis Henrique Véras 

Pedro José Pereira Braga 
Colaboradores: diversos 

TIRAGEM 

800 Exemplares 
Numerosavulso : 0,50 

» atrazado: 0,60 

Assinatura anual 20.00 
» semestral 12,00 

Redação e Oficinas 
Rua Simplicio Moreira, 1674 

À direção não assume responsabili- 
dade por conceitos emitidos em artigos 
assinados e nem devolve originais 
mesmo não publicados 

Dr. Wener Pereira Lopes 

- ADVOGADO - 
Causas cíveis e criminais, inventários e partilhas, cobranças judiciais e 
amigáveis de títulos e alugueis, habeas-eorpus, contratos, procurações, 
representações de prefeituras etc. — Aceita chamados para o interior 

deste Estado e visinhos. Expedientes normais. 

Trav, Nagalbães de Almeida, (Escritório Goiano) —imperatriz - Maranhão 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 — IMPERATRIZ — MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azuleljo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

71 - Moacir dos Santos Lopes 
72 - Maria Luiza Coelho Brandão 
73 - Manoel Bandeira de Moraes 
74 - Maximiano Macena de Miranda 
75 - Mario Castro Albuquerque 
76 - Mário Brandão 
77 - Netuno Trajano dos Santos 
78 - Natanael Cipriano de Araújo 
79 - Otamires de Sousa Pereira 
80 - Osmilo de Sousa Pereira 
81 - Ocy Araújo Cortez 
■82 - (ítacilio Costa e Silva 
83 - Olívio Alves Viana 
84 - Paulo Carneiro 
85 - Pedro Ja Rocha Rolim 
86 - Pedro Faustino Neto 
87 - Pedro Lemos Guimarães 
88 - Raimundo Vieira da Silva 
89 - Raimundo Gomes Batista 
90 - Raimundo Nonato Pires 
91 - Huy Aguilar Martins 
92 - Simplicio Rodrigues Bandeira 
93 - Sady Melo Duarte 
94-Sebastião Curts Melo Duarte 
95 - Salomão Mota Brito 
96 - Tadeu Barros Dias 
97 - Übirajara Parreira da Silva 
98 - Valdomiro Mota 
99 - Vicente Soares de Sousa 
100-Jacy Gomes Marinho 
101-Osmar Pereira da Silva 
102-Roosevelt Soeiro da Silva 

SUPLENTES JURADOS: 

1 - Antonio de Souza Melo 
2 - Adauto Batista Oliveira 
3 - César Pereira Maranhão 
4 - Cristovam Dourado Milhomem 
5 - Domingos Franscisco de Sousa 
6 - Floriano Pereira da Silva 
7 - Gumercindo de Souza Milhomem 
8 - João da Rocha Miranda 
9 - José Porto Filho 

10 - Jonas Ribeiro Soares 
11 - Juracy Ataíde Conceição 
12 - Juracy Francisco de Souza 
13-José Moraes Borges 
14 - Luiz Simplicio dos Passos 
15 - Matias Rodrigues dos Sautos 
16 - Mustafà Pereira Charife 
17 - Pio Lima e Silva 
18 - Raimundo Rodrigues 
19 - Raimundo Nomato Vieira 
20 - Ruy Fragoso da Silva 

Do que para constar, lavrei o 
afixado no lugar do costume. 

Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos de- 
zesseis dias do mês de Fevereiro do ano de mil novecentos 
e setenta e um... (16.02.1971). Eu, Raimundo Bandeira Barros, 
Escrivão que dactilografei, e subscrevi. 

Dr. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 
Juiz de Direito da Vara 
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presente, que será 

SOLICITADAS 

Despejo de 90 fa- 

mílias no Goiás 
Por ALFREDO NETO 

Na Ilha de São Vicente, mu- 
nicípio de Araguatins - Go.,' úl- 

do Nofte Goiano, 
reclamam seus di- 

tima cidade 
90 famílias' 
reitos. 

É tensa a 
São Vicente 

situação na Ilha de 
onde 90 (noventa) 

pequenos agricultores estão com 
ordem de despejo, mandada pe- 
lo Juiz Federal naquêle Estado, 
atendendo o requerimento do 
Sr. Francisco Anunciado dos 
Santos, telegrafista dos Correi- 
os, aposentado e que se diz a- 
meaçado em seu patrimônio. O 
prazo para a execução do des- 
pejo era de 24 horas. Como o 
Sr. Francisco tomou conheci- 
mento que haveria grande pres- 
são por parte dos agricultores, 
concedeu 10 (dez) dias de pra- 
zo. Não só os pequenos lavra- 
dores como todo povo de Ara- 
guatins consideram a situação 
como um favorecimento inex- 
plicável e sobre tudo desumano. 

Para reivindicar também o di- 
reito de participação nas ativi- 
dades agro-pastoris e extrativas 
dos seiscentos alqueires da área 
da Ilha de São Vicente, O sr. 
Jair Acacio Cavalcante depoen- 
te deste artigo em nome das fa- 
mílias de agricultores vem por 
meio desta reportagem de " O 
PROGRESSO'", pedir as auto- 
ridades Federais providencias 
imediatas no sentido de que se- 
já solucionada tamanha calami- 
dade. 

As produções destes peque- 
n o s agrícultoies eqüivaleu a 
80% dos cereais Araguatínense 
e são oriundos da Ilha, como 
o arroz, milho, feijão, f a v a e 
além de bananas, verduras man- 
dioca e etc. Não só estas no- 
venta famílias se utilizam d a 
Ilha como também mais de duas 
centenas delas se utilizam ex- 
plorando o côco-babacú que 
produz em grande escala, a pa-. 
lha do mesmo que empregam 
para a coberta de suas casas. 
Quanto ao Sr. Francisco Anun- 
ciado dos Santos que se diz do- 
no da referida Ilha, nada pro- 
duz e só o que tem na Ilha é 

(Continúua na 4a página) 

O VIL — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da RR -14 — Fone 278 — Imperatriz — Ma. 

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

A parte histórica da mono- 
grafia do mimicipio de Tucu- 
ruí no Estado do Pará, péca 
pela fraqueza dos dados e 
pela mutilação dos fatos. Fun- 
damenta o seu texto em ocor- 
rências recentes, desprovidas 
do verdadeiro fato histórico, 
inconbrido assim, um pasado 
distante, rico de lances glo- 
riosos, épicos e brilhantes, 
todos eles motivados no cum- 
primento do dever e em au- 
ceios de liberdade e fraterni- 
dade. 

Relatam os contêxtos do 
IBGE, que Tucuruí deve a 
sua fundação ao governador 
da provincia do Grão Pará. 
José Nápoles Teles de Mene- 
zes, no ano de 1.781 com o 
duplo caracter fiscal e mili- 
tar, sobre a navegação do 
rio Tocantins. 

Já os Anais do Arquivo da 
Biblioteca Publica do Pará, 
contam a respeito do muni- 
cípio de Tucurui de hoje, 
que no inicio do Século XVI1Í, 
o tratamento barbaro infligi- 
do aos escravos uêgros que 
no anfiteatro amazônico tra- 
balhavam nos engenhos de 
açúcar, nos soques de arroz, 
nas fazendas de gado do Ma- 
rojó, e até mesmo nas roci- 
nhas de Belém, ocasionava 
suas figas, como ocorria nas 
demais partes do Brasil. E 
como os escravos procuras- 
sem se unir para se fortale- 
cer na luta em defesa das 
suas liberdades, formaram em 
conseqüência os dois únicos 
quilombos que se registra no 
Norte do Brasil. Um no rio 
Trombetas, proximo às suas 
cachoeiras e o outro à mar- 
gem esquerda do Rio Tocan- 
tins, em um local elevado a 
que se chamou Alcobaça. Aí 
se reuniu e se formou um 
grupo armado de 300 negros, 
sob a chefia da mulher Feli- 
pa Maria Aranha, intitulada a 
"Principala" tão famosa pela 
süa valentia e respeito que 
impunha, que as autoridades 
portuguesas de então, se vi- 
ram obrigadas a trata-la co- 
mo beligerante e depois ácei- ' 
tar a sua aliança. 

Apesar da vigência de uma 
trégua, contida nos capítulos 
do acordo firmado, e sendo a ' 
bacia Araguaia Tocantins, o 
percurso preferido para o 
tráfico 'de escravos entre o 
porto do Grão Pará e Mato 
Grosso, à bordo dos chama- 
dos "botes Mineiro", muitas 
vezes estas expedições foram 
surpreendidas, perdendo suas 
«peças de ebano». E isso de- 

M. M. 

vido os ataques de surpresa, 
fa nos trechos encachoeira- 
dos, efetuados pelos coman- 
dados da «Principala» Aranha. 

Este estado de guerrilhas 
em zona tão perigosa, atin- 
giu tal gravidade e submetia 
as expedições a tais riscos 
e percas, que o governo pro- 
vinciano se viu na contin- 
gência de desbaratar o qui- 
lombo. Tal operação militar 
foi realizada após encarni- 
çados combates travados em 
desespero, com muitas bai- 
xas de ambos os lados e ca- 
ptura dos cativos foragidos 
que sobreviveram que foram 
entregues aos seus senhores. 

Como medida militar de 
segurança, foi edificado no 
local do extinto quilombo, 
um «forte de fa.china, arti- 
lhado com 6 p3ças e sob a 
denominação de «Nossa Se- 
nhora de Nazaré de Alcoba- 
ça». A seis milhas acima, Já 
no inicio do trecho encacho- 
eirado, foi edificada uma 
praça de guerra denomina- 
da Àrroios, que funcionava 
como sentinela avançada da 
praça de Alcobaça. 

Anos após, foi justamente 
travando combate com a praça 
de guerra de Alcobaça, que 
teve fim Jacob Patacho. 

Este filbusteiro, tentado pe- 
las riquezas e especiarias 
que emanavam da bacia a- 
mazonica nos porões dos bar- 
cos comerciaLs, teve a infeliz 
idéia de transpor a zonafor- 
ficada que guarnecia a em- 
bocadura Leste do Rio Mar. 
Acossado pelas batériás dos 
fortes e fortalezas espalha- 
dos estratégicamente desde 
a Vigia á Belém, não viu ou- 
tra salvação para se livrar 
de tão incômodo canhoneio, 
a não ser velejar Tocantins 
acima. Tendo sempre na sua 
esteira, porem, a presença 
perigosa de algumas das náus 
da força nâval sediada em 
Belém, foi obrigada a dar 
combate diversas vezes, sal- 
vando-se na ultima hora, gra- 
ças à velocidade é rapidez 
de manobra de sua embarca- 
ção. Finalmente, já meio des- 
troçado, com inúmeras baixas 
na sua tripulação, defroutou- 
sô com o fogo das baterias 
do forte dé Alcobaça, onde 
recebeu, o golpe de misericór- 
dia na sua triste carreira de 
filbusteiro. Foi capturado vi- 
vo e enfóreado era Cariietá 
com todas as honras do esti- 
lo, o único e celebre pirata 
brasileiro. 

Em 19-2-1971 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
ESTADO DO MARANHÃO 

Portaria 05/71 

O Prefeito Mutiicipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
r . ranhâo, cidadão Renato Cortez Moreira, > no uso de 

suas atribuições legais etc. . * > . 

RESOLVE: Dar ciente a quem interessar possa, que: confor- 
me concurso público realizado nesta Prefeitüra, em da- 
ta de 7 a 8 do corrente mês foram aprovados e obtive- 
ram media global, os candidatos que fizeram juz as car- 
reiras de: 

ESCRITURÁRIO DATILÓGRAFO: MÉDIA GLOBAL 
Cristina Maria de Andrade Melo .. .9,5 
Rosilda Gomes da Rocha       8 

i Constantino Bento Duarte   • .7,5 
Creusa Brandão Almeida   6 

ESCRITURÁRIO AUXILIAR: 
a Euda Marinho Rocha.9 

Doracinda Costa Cunha 6,5 

ART. Io - A convocação dos candidatos aprovados, será me- 

5winrrihmp v     ■>.- 
 rtm >xv.v.■ .. .Sv.sv^. —itànr iniT 
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VENHA DIZER"0HH! "EM NOSSA LOJA. 

Ohh! Novas linhas 
avançadas, traseira em 
"fast-back", uma delícia pára, 
os olhos. Ohh! Estofamento 
superluxuoso, como 
exige qualquer dono de carro 
esporte que se preza. 

Ohh! Motor plano de 2 
carburadores e 65 HR (SAE), 

bravo ê forte, que vai até 
145 por hora, num instante. 
E volta a O na hora, graças 
aos freios a disco. Ohh! 
4 lugares, 2 à frente e 2 atrás. 

Ohh! V. pode experimentá-lo 
em nossa revenda, sentir 
o imenso prazer de ter um 
Karmann Ghia TC. 

Agora, pare de dizer "ohh.I" 
e conheça nossos planos de 
pagamento, São tão 
camaradas que v. vai ter seu 
Karmann Ghia TC muito ' ~ 
antes do que pensa. Ohhl 

KARMANN EMA Tü 

Comércio de Automóveis MAGOPAR S.A 

Rua Minas Gerais, 113 — 

K M V ERA T R f Z 

Teleg. MAGOPAR — Fone 151/153 

— MARANHÃO REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1.511 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 — Eletrocardiograma — Oxigênio — Banco de sangue ~ Eletroconvulsoterapia 
' LABÓMTÔRÍO DE ANÁLISES CLÍNÍÇAS: Todos qs exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, Dr- 
Antonio Escorcio, Dr. Augusto Boado Quiroga. Analista Joberval Lobato de Souza 

Cirurgia do Tórax—Abdo mem — Çfcstetrica — Cinecológica — Traumatologia 
 - '    Ortopedia — Dermatolcgia — Pediatria — Clínica Geral 

PLANTÃO PERMANENTE — As,24 horas do dia ; 

diante a necessidade para o preenchimento das referi- 
das vagas. 

ART. 2Q - Dê-se ciência, públique-se e cumpra-se. 

ARI. 32 - Revogue-se as disposições em contrario. pastas plastiicadas> Ca_ 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, 18 de fe- dernos escolares, 1 apis 
vereiro de 1.971.   - r - coloridos, Livro caixa, 

RENATO CORTEZ MOREIRA Guia de saída e recolhi- 
Prefeito Municipal mento. 
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O Progresso 

Conselho Regional de Contabi- 500 Mil 
tidade do Maranhão 

ANO I Imperatriz (Ma) 28 de Fevereiro de 1971 N0. 41 

Carnaval de Lágrimas 

—E assim está bem próxi- 
mo o carnaval 

—Ê, está, mas parece tão 
frio o carnaval dêssè ano. 

Conversávamos cotidiana- 
mente em vários assuntos, o 
que mais estava presente no 
meio da palestra era: como vai 
ser o "Bernardo Sayão este ano? 
Só sairei daquele colégio quando 
for prestar o vestibular; vou 
mas não esqucerei jamais (dizia 
entusiasmado). — falando em 
vestibular, você vai fazer o que? 

— Eu vou fazer Direito, em- 
bora o ramo já esteja muito ex- 
plorado. A minha tendência e 
para ser advogado, gosto do 
debate (os senhores já devem 
saber de quem estou falando). 

Um dia quando parecia tudo 
alegre e sorridente naquela 
manhã, observava eu em pé na 
porta de casa à rua Cel Manoel 
Bandeira até onde a vista dava 
de um lado e de outro da rua. 
Um movimento de pessoas en- 
trando e saindo de suas casas, 
outros em bares enquanto ou- 
tros derramavam talco nos a- 
migos e terminava em garga- 
lhadas. Lembrei-me que era o 

domingo de carnaval. Por volta 
das 11,00 encontro-me com ele, 
que me disse: hoje a nossa tur- 
ma vai sair para o carnaval de 
rua (quando falava assim se re- 
feria aos colegas do colégio). 
Era o Antonio Luiz do Bernardo 
Sayão; todos qua ali estudam e 
que lecionam o conhecem. Após 
o almoço saimos para o barzinho 
do J oão (casquita) e lá começou 
o carnaval, entre cerveja, talco 
e a jardineira, saimos empoados 
Passamos no Balaio (Boite) pra- 
ticamos a mesma ação; talco e... 

Vamos o bloco dos jovens 
está prá frente - disse ele. 

Endereçamos pela Godofredo 
Viana, alcançamos av. Getulio 
Vargas e rumamos em direção 
ao Entroncamento. A alegria 
reinava naquala confraria. Cada 
um queria ser melhor na batu- 
cada e no samba; por onde 
passavamos, as portas e janelas 
apareciam lotadas de pessoas 
que com olhares curiosos e sor- 
rissos nos lábios apontavam di- 
zendo para o lado: aquele é o 
Samuel, aquele é o Ruy, e o 
outro é Valdimir. Olha o Alde- 

mam e o Antonio Luiz. Assim 
seguiu o bloco sem fantasia rua 
acima. Quando a alegria tangia 
as musicas sem tons e os gri- 
tos eufóricos que interpretados 
diziam: aqui também tem car- 
naval: Èle, um dos mais diverti- 
dos, levando consigo o entusias- 
mo de ser jovem, e de jamais 
sofrer humilhação, de conside- 
rar os colegas, uma familia em 
que sou defensor intransigente 
seria êle... Foi então que um 
carro descia a Avenida em alta 
velocidáfde... e o Antonio Luiz 
do Bernardo Sayão cortou os co- 
rações dos fuliões seus amigos. 
O carro pegou atirando-o de en- 
contro ao meio fio do asfalto, do 
que resultou: perna, clavicula e 
cabeça quebradas. Levamo-lo 
ao hospital e o domingo de car- 
naval foi banhado de lagrimas, 
os amigos e a familia lamenta- 
vam a desdita. Ele ainda vive; 
só nos resta pedir a Deus que 
derrame suas bênçãos sobre es- 
te jovem; para manhã dizermos: 
"aquele Dr. foi aluno do Ber- 
nardo Sayão" 

ALDEMAN ARAÚJO COSTA 

Ameaça Cortar 

Imperatriz - João Lisboa 

É dos piores o estado da 
rodovia Impera triz-João Lis- 
boa, Até jeeps estão ficando 
atolados em determinados 
trechos da estrada. A con- 
tinuar a intensidade da es- 
taçãa chuvosa torna-se-a im- 
possível a continuidade do 
trânsito de veículos entre as 
duas cidades, com as difi- 
culdades acumuladas para 

os comerciantes e habitan- 
tes do trecho ao longo da 
rodovia, inclusive no interior 
do município de João Lisboa 
a partir daquela cidade, que 
vive exclusivamente do in- 
tercâmbio comercial entre 
os dois municípios, servin- 
do-se dêsse único meio de 
transporte além daquele fei- 
to em costa de animais. 

A PEDIDO 

Voz Esoíríta Luz Cristã 

CAMPANHA DA CARIDADE 

Mensagem aos homens políticos brasileiros: 
jrmãos, por esta entrada de ano nôvo de 1.971, espe- 

ramos em todos os brasileiros, governadores e governados, 
a tranqüilidade e a paz espiritual. 

Governantes, pensai religiosamente na doutrina divina, 
quando nas horas- das decisões administrativas do País ou 
do Estado ou do Município que governais. Ê em vossás 
mãos, irmãos políticos, que se encontram os aestinos de to- 
da a nação brasileira. Esperamos para êsses grandes homens 
a Força Espiritual Divina, para termos melhores dias. Esta- 
mos, irmãos, atravessando uma difícil fase politica-religiosa. 
E devemos muito refletir nas decisões e nos despachos de- 
finitivos de vossa responsabilidade, pois religiosos e políti- 
cos. temos, que lutar, não com armas mas com paz, do amor 
e tranqüilidade divina e com compreensão de fé, amor e 
caridade entre os homens de toda a nação brasileira. 

Imperatriz, janeiro de 1.971 

(a) ADERSON BAIANO DA SILVA 

rua Amazonas, n0 16 

Despejo de 90 fa- 

mílias no Goiás 

Cont. da 2§ página 

um alqueire de capoeira no a- 
berto e quinze rêses esbraveja- 
das e sem nenhum controle e 
pastagem, Nem sua pequena 
barraca já existe mais; caiu há 
uns 4 (quatro) meses atraz. A 
exploração da Ilha de São Vi- 
cente por um única mandatario 
ou pessoa represento uma que- 
da sem limite na economia de 
Araguatins. 

Ao invés de solucionar u m 
problema êste será multiplicado 
e agrava do com as conseqüên- 
cias econômicas e sociais, po- 
dendo também acontecer coisas 
imprevisiveis caso as altas au- 
toridades não tomem providen- 
cias necessárias. 

O Sr. Anunciado só desen- 
volverá a opressão e a intran- 
qüilidade entre todos nós que 
lutamos do nascer ao pôr do sol, 
para um Brasil mais integrado 
e desenvolvido. 

Neste artigo fica o apêlo do 
Sr. Jair Acacio Cavalcante, em 
nome do povo São Vicente, pa- 
ra que as autoridades Federais 
tomem uma medida certa. 

Matou-se 

por REMORSO 

Jaromir Hauush, engenhei- 
ro que em 1945 ajudou a cons- 
trução da primeira bomba a- 
tômica, enforcou-se pendura- 
do em uma árvore nos arredo- 
res de sua casa, em Málaga. 

DELEGACIA DE IMPERATRIZ 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Levamos ao conhecimento 
dos interessados que, já se 
encodtra em funcionamento 
na sala da Secretaria Parti- 
cular da Prefeitura local, a 
Delegaçia do C.R.C. - Ma. on- 
de atenderá no horário das 
8,00 às 12 e das 15 às 17 horas, 
nos dias úteis. 

Estão sob a jurisdição des- 
ta Delegacia as seguintes ci- 
dades de nosso Estado: Impe- 
ratriz, João Lisboa, Amaran- 
te. Grajaú, Porto Franco, Ca- 
relina, Balsas, Riachâo, For- 
taleza dos Nogueiras, Tarso 
Fragoso, Sitio Novo, Montes 
Altos e São Raimundo das 
Mangabeiras. 

Os Contadores |e Técnicos 

A Maçonaria 

em Ações 

Está sendo instalado nesta cidade, 
uma distribuidora das AÇÕES MA- 
ÇONICAS ABRAHAM LINCOL 
(AMAL) para assistência médica 
hospitalar, Odontológica, pecúlio 
por morte e invalidez. Térá o direi- 
to maçons e não maçons. 

Está funcionando no Escritório do 
Costa na Rua Simplicio Moreira. O 
representante conta com a colabora- 
ção dos maçons e toda população. 

O representante. 

MARTINHO ALVES DE CASTRO 
Rep. autorizado 

Povo não quis 
Identificação 

Retornou a S ã o Luís a e- 
quipe da Secretaria de Segu- 
rança que veio proceder aos 
serviços de identificação de 
pessoal. 

Depois de 15 dias entre Im- 
peratriz, Porto Franco e João 
Lisboa a equipe retornou de- 
pois de atendimento de cer- 
ca de 800 pessoas, quando 
veio preparada para identifi- 
car 2.000. 

Apesar da existência d e 
grande número de interessa- 
dos nas Carteiras de Identi- 
dade e da boa vontade da e- 
quipe, o descaso^ dessas pes- 
soas é injustificável, princi- 
palmente se levarmos em 
consideração o valor do do- 
cumento, a dificulidade d a 
vinda de elementos da Secre- 
taria até aqui e especialmen- 
te os gasto com êsse pessoal 
pelas prefeituras, para no fi- 
nal, atenderem a poucas pes- 
soas. 

Espanha, atormentado pelo 
remorso e julgando-se res- 
ponsável pela morte de 150 
mil pessoas vítimas dos bom- 
bardeios de Hiroshima e Na- 
gasáqui. 

Jaromir, aliás, não foi o 
primeiro a ser abatido pelo 
remorso. Entre outros, um dos 
pilotos do avião que bombar- 
deou Hiroshima ficou louco 
e outro deixou a aviação pa- 
ra internar-se num mosteiro, 
atormentados pela visão do 
primeito bombardeio atômico. 

Paradoxalmente, todavia, os 
homens continuam fabrican- 
do armas muito mais perigo- 
sas que aquela bomba. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes Amorim — Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLÍNICA GERAL — CIRURGIA — PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO -r RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

E 

nesta cidade 

Praça de Fátima, 461 

para Aeroporto 

A Chefia do Serviço de En- 
genharia da 2.a Zona Aérea, 
sediada em Recife, comuni- 
cou ao prefeito Renato Mo- 
reira a designação no plano 
de ação para 1.971 da impor- 
tância de quinhentos mil cru- 
zeiros para as obras do ae- 
roporto desta cidade, em con- 
vênio com o Govêrno do Ma- 
ranhão. 

A comuicação decorre d e 
apelos do prefeito a patentes 
da Aeronáutica para que se 
dê início à construção do nô- 
vo campo de pouso. 

em Contàbilidades das cida- 
des acima relacionadas, de- 
verno procurar esta delega- 
cia para solução dos seus 
problemas junto ao C.R.C. do 
Maranhão. 
Imperatriz-Ma., 27 de feverei- 
ro de 1971. 

SALUSTIANO VIEIRA SILVA 
Delegado Substituto 

Livros para 

o aluno 

Está programada para o 
primeiro dia escolar, no Gru- 
po Escolar Gov. Archer, a so- 
lenidade de entrega dos li- 
vros do programa "Livros pa- 
ra o aluno", da COLTED. 

Estarão presentes autorida- 
des municipais, educacionais 
e representante do MEC. — 
Os livros já se encontram 
nesta cidade. 6 cidades do 
Maranhão foram contempla- 
das com essa ^distribuição. 

Caiu da 

Torre e Morreu 

Noticia-se que nas primei- 
ras horas do d i a de ontem, 
numa das torres da Embratel, 
próximo ao lugar Ligação, 
no Para, um operário da em- 
prêsa despencou-se da altura 
de 40 metros, sofrendo mor- 
te horrível ao chocar-se con- 
tra o solo. Faltam detalhes, 
sabendo-se apenas que o cor- 
po do inditoso môço passou 
por esta cidade rumo a Go- 
iânia onde residem os pais do 
mesmo. 

MAGISTRADOS EM REUNIÃO 

Seguiu para São Luís o Dr. 
José Delfino Sipaúba. da 2^. 
vara desta comarca, a fim de 
participar de uma reunião de 
juizes de direito naquela ca- 
pital. 

Também os promotores de 
justiçp têm reunião marcada 
na Ilha para os próximos dias 
quando será criada a entida- 
da congregadora da classe, 

CRISTINA-A Rainha do Carnaval 

No desfile de fantasias le- 
vado a efeito no baile da úl- 
tima noite de carnaval, foi vi- 
toriosa a concorrente Cristi- 
na Melo, funcionária da Pre- 
feitura Municipal, que exibiu 
o traje "O GAÚCHO". 

No desfile mirim, no baile 
das crianças, foi vencedora a 
garota Paula Cristina, filha 
do casal Francisca-Ribamar 
Bezerra, seguida de Maria 
Helena Tavares Suely, Claude 
Fitar e Suzana. 


