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Importantes Firmas na 

Pavimentação da BB 

Em atendimento ao plano 
rodoviário do Govêrno, no 
que diz respeito a pavimen- 
tação da Belém/Brasília po- 
demos informar que o Estu- 
do de Engenharia final, tre- 
cho do Maranhão a cargo 
das Consultoras CONSOL, 
ESPA e H. SANTANA, está 
em fase de conclusão. Con- 
sequentemente, a data da 
concorrência para a constru- 
ção aproxima-se e no sen- 
tido de coletarem dados e 
informações para suas pro- 
postas o nosso trecho tem 
recebido representantes de 
cerca de 40 importantes em- 
prêsas interessadas na lici- 
tação, das quais 50 por cen- 

to são mineiras e as demais 
de S. Paulo, Guanabara, R. 
G.do Sul, Ceará,Bahia e Per- 
nambuco, presumindo-se que 
antes do término do prazo 

dia 13 próximo, outras tam- 
bém de renome no ramo es- 
pecializado estarão presen- 
tes à região. 

As visitas de estudos nos 
diversos setores vem sendo 
efetivadas por engenheiros 
da Rodobrás e das referidas 
Consultoras, e no caso par- 

ticular do trêcho Imperatriz- 
Estreito a coordenação cabe 
aos drs. Edmilson Moreira 
Veras e Mauricio de Lana. 
Como se observa, o Estudo 

de Engenharia final para a 
conclusão da momentosa o- 
bra em nosso Estado, de 
grande importância para 

Imperatriz e seu povo, dá ên- 
fase a um dos principais 
objetivos nacionais, e tudo 
indica, para muito em breve, 

uma total realização por 
mãos hábeis e capazes, pri- 
vilegio reservado a grande 

parte do nosss trêcho, cujo 
estudo foi orientado pelo dr. 
Antonio Pimenta (da CON- 

SOL) e que é um nome 
que se projeta como dos 
mais capacitados na já a- 
vançada técnica da enge- 
nharia rodoviária. 

20 Kms até Dezembro; 

■ ■ 

Atendendo a pedido do pre- 
feito Renato Moreira, o Gov. 
Pedro Neiva de Santana auto- 
rizou ao Eng. Luiz Raimundo, 
da CODERMA, dar prioridade 
neste município à construção 
da rodovia que ligará a cida- 
de aos povoados Coquelân- 
dla. São Felix, Petrolina, Boqi 
Jesus e Cidelândia. (Entron- 
camento da Cida.) 

Essa rodovia, segundo afir- 
mou o prefeito, dará escoa- 
mento a cerca de 2.000.000 
dos sacos de arroz geral- 
mente retidos naquêle setor 

por falta de meios de trans- 
porte. Foi esta a alegação 
feita ao Governador e que 
determinou a prioridade dos 
serviços. 

A reportagem teve a opor- 
tunidade de percorrer 10 qui- 
lômetros dessa importante 
estrada, verificando o acele- 
ramento dos trabalhos. O che- 
fe da equipe de tratoristas 
em serviço no trecho, Sr. Va- 
le, informou que até o fim 
de dezembro pretende entre- 
gar, piçarrados, 20 quilôme- 
tros da rodovia. 

Viajante Ilustre 

mm 

Imperatriz - S. Luiz 

Nova Linha do Expresso Braga 

Fomos informados, pela 
diligente agente sra. Anto- 
nia Epifanio Campos, da i- 
nauguração em breve de u- 
ma nova linha, cuja concor- 
rência foi ganha pelo Ex- 
presso Braga, agora no tra- 
jéto Imperatriz-S. Luiz-Im- 
peratriz. 

Para a viagem inaugural, 
já marcada para o próximo 
dia 16, o gerente local do 
EB está tomando as provi- 
denciais necessárias, espe- 
rando-se que dela fará par- 
te luzida comitiva de auto- 

ridades e pessoas gradas. Na 
capital do Estado estão pron- 
tos para a regularidade da 
nova linha 10 ônibus de lu- 
xo, do tipo "Diplomata" e 
"Marco Polo" e com leitos. 
De inicio, as viagens, numa 
duração de 48 horas apro- 
ximadamente, serão em nú- 
mero de 4 por semana, 

Dessa forma, novo bene- 
ficio receberá Imperatriz no 
setor de transporte e comu- 
nicação, o que trará natural 
vantagem aos interesses co- 
letivos. 
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Fiscais visitarão 

33.000 

Do Correio Braziliense, de 
2 do corrente, transcreve- 

mos: 
"Inicia-se amanhã, em to- 

do o país, a fase repressiva 
da Campanha Nacional de 
Promoção de Impostos. Dois 
mil agentes da Fazenda Na- 
cional e dos fiscos estaduais 
começarão a "visitar" 33 mil 
contribuintes estabelecidos 
em 500 municípios, levan- 
tando escriturações, recebi- 
mento do imposto de renda 
IPI, imposto de importãçã 
ICM e o que mais o diabo 
inventou para infernizar a 
vida dos que produzem a ri- 
queza do país e são os que 
menos palpites podem dar 
no comando das coisas." 

Pelo avião da cerreira seguiu com 
destino a Belém do Pará o sr. Re- 
nato Cortez Moreira, prefeito muni- 
cipal, que na capital das mangueiras 
fará uma estada de poucos dias tra- 
tando de interesses administrativos. 
Desejamos ao Ilustre homem público 
os melhores votos de bôa viagem 
para um regresso pleno de êxito. 

Mortalidade Infantil 

Colheu a reportagem que 
na atual fase de calor inten- 
so, em média seis crianças 
morrem diárlamente, vítimas 
de desidratação. 

A notícia é dada com re- 
servas graças à dificuldade 
da constatação oficial dos 
óbitos pelo não registro dos 
mesmos no cartório compe- 
tente. A fonte informadora 
esclareceu ainda que a falta 
d ê s s e registro é devida 
especialmente à incúria do 
encarregado dos sepultamen- 
tos que os faz mediante o re- 
cebimento de propinas, sem 
a exigência da certidão do 

registro de óbito. De outra 
parte, a grande maioria dêsse 
óbitos ocorre entre a classe 
reconhecidamente pobre, sem 
assistência médica. 

Micro-oÉs Fortaleza - São Loi 

Ao regressar deS. Luiz, on- 
de fôra assinar convênio pa- 
ra a realização, nesta cidade, 
de um curso denominado Mo- 
vimento Comunitário, o sr. 
Itapoan Martins Lima procu- 
rou a reportagem para os es- 
clarecimentos devidos e con- 
dicionados ao seu trabalho de 
Secretario Executivo do MO- 
BRALde Imperatriz.Disse-nos 
que o Movimento Comunitá- 
rio é um curso destinado aos 
que foram alfabetizados na 
primeira etapa, e terá uma 
duração de dois mêses de 
aperfeiçoamento de lingua- 
gem, matemática e conheci- 
mentos gerais. Para a reali- 
zação do curso serão realiza- 
das palestras, e espera con- 
tar com a participação de 
representantes das diversas 
classes, incluindo Juizes, Pro- 
motor, Prefeito, Vereadores, 
chefes da Receita Federal e 
Estadual e demais represen- 
tantes que possam proferi-las 
a fim de que os alfabetiza- 
dos tenham conhecimento das 
atuações dos responsáveis pe- 
la vida do Município. 

Esclareceu-nos ainda o sr. 
Itapoan que, depois do dia 10 

do corrente, chegará a esta 
cidade uma comissão com o 
propósito de treinar monito- 
res na alfabetização funcio- 
nal, educação integrada e de- 
senvolvimento comunitário, 
quando deverão estar entre 
nós dez monitores de municípi- 
os circunvizinhos para receber 
dita especialização, em 5 dias 
de treinamento num total de 
40 horas de curso. 

Dessa forma, o MOBRAL in- 
tensifica cada vez mais sua 
linha de ação visando atin- 
gir a forma ideal da meritó- 
ria finalidade em nosso meio, 
onde o secretario executivo 
Itapoan Martins Lima tem de- 
monstrado elogiavel esforço. 

Mercado 

Distrital 

de Itinga 

O prefeito municipal e 
assessores escolheram, sema- 
na passada, o local de constru- 
ção do mercado distrital do 
povoado Itinga. A obra obe- 
pecerá o mesmo projeto do 

Um Milhão 

Desfalque na LE 

Descobriu-se em Brasília, 
no Setor da Loteria Espor- 
tiva da Caixa Econômica 
Federal, um desfalque ava- 
liado em um milhão de cru- 
zeiros. O inquérito já ins- 
taurado aponta como culpa- 
dos até aqui os funcionários 
José Gentil e Aimard Mou- 
ra, mas acredita-se na exis- 
tência de outros implicados. 

Ainda sôbre a Loteria Fe- 
deral, 37 pessoas acertaram 
os resultados do teste 65, se- 
mana passada: 12 paulistas, 
13 cariocas, 4 fluminenses, 
4 mineiros, 1 goiano, um gaú- 
cho e 2 brasilienses. 

mercado de Açailândia, já em 
fase de construção adiantada. 
Deverá ser entregue ao pú- 
blico até o dia 30 de dezem- 
bro próximo. 

Recentemente, o Ministérij; 
do Planejamento ca  

m - 1 i/02/71, 
ebrado entre arEMBRATEL 

e a NIPPON EEÍECTRIC COM- 
PANY LTD — NEC, para im- 
plantação do Sistema de Tele- 
comunicações ligando as capi- 
tais do Ceará e do Maranhão e 
passando ainda pelas cidades de 
Sobral (CE), Bacabal (MA) e por 
Teresina (PI). É um sistema de 
microonda que constitui exten- 
são do Tronco Nordeste (Belo 
Horizonte, Governador Valada- 
res, Salvador, Aracajú, Maceió, 
Recife, João Pessoa, Natal e 
Fortaleza) e, como êste, será in- 
tegrado por dois Canais em 
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ixa Larga, cada um podendo 
comportar até 960 canais de voz, 
além de um Canal de Serviço, 
com capacidade para 60 canais 
de voz. 

Assim configurado, o Tronco 
Fortaleza - São Luiz permitirá 
a transmissão de telefonia, tele- 
grafia, telex, foto-telegrafia, fac- 
símile, dados, programas de ra- 
diodifusão em alta fidelidade e 
televisão. 

O valor total do equipamento 
contratado é de mais 1,8 mi- 
lhões de dólares; os trabalhos 
de instalação, correspondendo a 
cêrca de 2,5 milhões de cruzei- 
ros, deverão estar concluídos 
em meados de 1972. 

NOVA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 

Voltam a ser agitados os 
círculos políticos, quando 
ARENA e MDB empenham-se 
na conquista de novos adep- 
tos através da filiação parti- 
dária determinada pela reso- 
lução n0 9.058 do T. S. E. 

Sabe-se que 600 fichas des- 
tinadas à 33a. zona eleitoral, 
para Imperatriz, são ávida- 
mente disputadas pelas duas 
agremiações partidárias que 
procuram assim a formação 
de sua nova equipe, já com 
vistas às eleições dos próxi- 
mos anos, quando sòmente os 
regularmente inscritos pode- 
rão ser condidatos. A propó- 
sito disso, muito sonho de 
candidatos em potencial foi 
agora frustrado, eis que a 

9.058 só permite que dispu- 
tem cargos eletivos em 1.972 
aquêles que contarem até a 
data do registro de candida- 

filiaçãSf^Issoí^^aturafe^hte, 
em relação àqueles que dei- 
xaram a ARENA ou o MDB 
depois da última filiação par- 
tidária e que se filiam agora 
ao Partido oposto ao que dei- 
xou. 

A nova resolução do TSE 
disciplina ainda a perda de 
mandatos por infidelidade 
partidária e estabelece nor- 
mas para a realização das 
convenções partidárias, regis- 
tros de candidaturas, organi- 
zação de diretórios, a viola- 
ção dos deveres partidários, 
etc. 
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HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLINICA GERAL — ÇIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

Coluna do Lavrador 

Chega de Queimadas! 

Em apenas poucos mêses de funcionamento em sua 
nova fase, sob a influência do Governador Pedro Nelva e 
do Secretário Lourenço Vieira da Silva, a CASA DO LA- 
VRADOR DE IMPERATRIZ conseguiu imprimir um rítimo 
de trabalho e de realizações de tais prorpoções para nossa 
região que dão a garantia de sucesso dos elevados objeti- 
vos para os quais foi criada: a orientação técnica capaz de 
produzir uma infra estrutura necessária ao desenvolvimen- 
to regional com base em economia primária. 

Os técnicos lotados na CASA estão de fato, voltados 
com tôda sua juventude para o importante trabalho e o to- 
mam como desafio à sua capacidade de trabalho. 

A orientação segura de São Luís, sob a liderança do 
Dr. Lourenço Vieira da Silva, completa ?e ajusta trabalho 
aqui desenvolvido, para que os agricultores desta região pos- 
sam voltar-se para o aparelhamento que está à sua dispo- 
sição no firme propósito de reconstruir uma agricultura 
digna dos melhores padrões nacionais. 

Não conhecemos melhor forma de promover o desen- 
volvimento, mormente em nossa região de vocação pura- 
mente agrícola, de que estimular práticas agrícolas moder- 
nas, num trabalho sério e planejado como o da Secretaria 
da Agricultura. 

Pertanto, chega de queimadas! Não é maia possível 
praticar a agricultura predatória. Estamos na época da me- 
canização. 

A CASA DO LAVRADOR DE IMPERATRIZ dá o pri- 
meiro passo nêsse sentido. 

TESTES DE BRUCELOSE 

0 médico veterinário da CASA DO LAVRADOR lem- 
bra aos pecuaristas de Imperatriz que só realizará testes 
de brucelose, observadas a seguintes formas: 

1 — O sangue só poderá ser coletado com a presença 
do médico veterinário; 

2 — No caso dos bovinos que reagirem positívamen 
te ao teste de soro-aglutinação, serão os mesmo 
ferrados com um P. 

S. r>e ^testados serão expedidos com assinatura do 
médiêè «atprinário fazendo-se necessário o reco- 
nhecimento 

Gaúchos na 

Trans - AM. 

114 pessoas pertencentes 

a 3 9 famílias gaúchas do 

município de Tenente Por- 
tela embarcaram em Pôrto 

Alegre com destino a Alta- 
mira, Pará, onde vão coloni- 

zar terras que lhes serão ce- 
didas pelo govêrno federal, 

através do INCRA. Os colo- 
nizadores rumaram de avião 

diretamente para Altamira. 

MOSAICOS LITERÁRIOS 

MISSIONÁRIOS 

Ide, e pregai a toda criatura 
Do Evangelho do Bem o verbo ardente... 
E assim criou-se a legião docente 
Os Apóstolos do Verbo e da Escritura. 

Ide, e pregai... Dizei a toda gente 
Que a vontade de Deus, eterna e pura, 
è que as almas se voltem para a Altura 
e que os homens se amem mutuamente. 

Ide...O rebanho apascentai, zelosas, 
com doçura e piedade desviai-o 
dos caminhos do êrro, tortuosos. 

Desviai-o do báratro profundo... 
Conservai-o na Fé, iluminai-o: 
Vós sois o sol da terra e a luz do mundo. 

FUNDO DE REVENDA 
TIDADE DE VACINA CONTRA A 
PRÊÇO NACIONAL. 

DIS 
FE 

NDE QUAN- 

TAL 

TÁXI AEREO LONDRINENSE LTDA. 

Agora com aviões bi-motores. Vôo direto 
Imperatriz — São Luiz, às terças e sextas às 
09,30 hrs. Para Marabá — Tucurui e Belém 

às 13,30 horas de terças e sextas. 

Aceitamos carga e encomendas: 

Entregamos com eficiência. 

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 

Vidros 

Ispelhos 
MOLDURAS 

Ferros 

Cadeiras 

Travessa BR -14, n.0 1302 

Fone 373 — End. Tel. FENECLA 

IMPERATRIZ MARANHÃO 

COVAP DE GOIÁS ■ Materiais para Construção 

^ MATRIZ — Rua 20 n. 809 — Goiânia - Goiás 

_ ) Av. Getulio Vargas, - Esq. c/ a Rua Pará - Tel: 202 e 400 - Imperatriz - Ma. 

í Rua Cônego João Lima, 427 - Tel. 168 - Araguaina - Goiás 

Revencedora de Motores estacionários Yanmar - Trituradores para ração Menta - 

Serras: Braçais e Golpiões - Canos galvanizados e plásticos - Caixa d'agua. Telhas 

de cimento Amianto - Cerâmica e azulei] os - Ferro redondo para construção - Ci- 

mento - Material para encanamento em Geral - Vidraçaria completa. 
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EDITAL 

O Dr. José Delfino Sipauba, Juiz 
de Direito da 2? vara da Comarca de 
Imperatriz, Estado do Maranhão etc. 

Faz saber a quem inte- 
ressar possa que no dia de- 
seseis de Novembro proximo, 
as 10 (horas, no salão do fó- 
rum local, será levado á 
arrematação pelo preço da 
avaliação que é de oito mil 
cruzeiros (Cr$ 8000,00), uma 

_ casa nesta cidade rua Go- 
^-^mdo Viana n0 1010 Plat 

BandaT^íjerte com telhas, 
piso de cimeifo». pechorada 
de Ângelo Ferr&T** Lima e 
sua mulher Candida Lopes 
Lima em ação executiva qU*. 
lhe move Garrone José Gui- 
marães. Quem pois o dito 
imóvel pretender arrematar 
pelo preço acima da avalia- 
ção ou desta que compareça 
no dia e hora acima mencio- 
nados, pagando no atoas des- 
pesa de lei e em seguida 
também no prazo legal o va- 
lor da arrematação. 

O presente será publicado 
por três veses na imprensa 
local e afixado no local de cos- 
tume. Imperatriz, 21 de Ou- 
tubro de 1971. Eu, Antenor 
Bastos escrivão da datilogra- 
fei. 
Dr. José Delfino Sipauba 
Juiz de Direito da 2a Vara 

ao 

Tendo chegado ao nosso 
conhecimento que o Sr. LU- 
CAS DE MORAIS DA SILVA, 
ex-sócio de "POLIPLACAS - 
Ind. e Com. Ltda. - está re- 
cebendo indevidamente o pa- 
gamento de placas de nume- 
ração de prédios nesta cida- 
de, além até do real preço 
da placa, no interesse do pú- 
blico avisamos que referido 
Senhor já não tem nenhuma 
ligação com POLIPLACAS, 
da qual encontra-se afastado. 

As pessoas cobradas em 
nome de POLIPLACAS deve- 
rão efetuar o piigamento só- 
mente mediante a exibição 
da credencial do cobrador 
Fornecida pela Prefeitura e o 
fornecimento de um recibo 
numerado e impresso. Essas 
pessoas, outrossim, se cobra- 
das irregularmente devem en- 
trar em imediato entendimen- 
to com o Sr. Antônio da Costa 
Prata, à rua São Domingos 
n0 141, nesta cidade, escritó- 
rio ;da POLIPLACAS. 

Imperatriz, 28 de outubro de 
1.971 

Antônio da Costa Prata 

Esperado o 

Delegado 

Está sendo aguardada a 
chegada do nôvo delegado de 
polícia da cidade, Major 
Schulliber, da Polícia Militar 
do Estado. O Tte. Cél. Vinhas, 
comenta-se, será nomeado De- 
legado Regional. E o ex-de- 
leg-^ Macêdo foi para a 3^. 
del?^a da Capital. 

Classifi 

TIP. VIOLETA 
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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 PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue — 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA —1 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—Traumatoiogia-Ortopedia 
— Dermatologia —Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

Eloqüência na Tribuna 

Waldemar Santos 

O advogado em si carre- 
ga sôbrc os ombros, pesada 
Cruz. Não a de madeira, mas 
cim, de ferro bruto — com 
destino ao Calvário. É êle o 
cidadão onde repousa a con- 
fiança dos seus constituintes, 
vezes muitas a critica-lo, 
acerbamente. 

Os comentários de hoje, 
referem-se a dois criminalis- 
tas de fôlego, portadores de 
incomparavel facilidade de 
expressão, drs. Custodio Bo- 
géa e Sálvio Dino. 

Eloqüentes na Tribuna 
quer de Defesa, quer de Acu- 
sação, não lhes faltam recur- 

sos oratórios. Demonstram 
com absoluta convicção dos 
seus mistéres, a sustenta- 
ção da tése levantada, ar- 
gumentando, convineente- 
mente. 

Quem lê "Caminhos do Cri- 
me", de autoria do fabuloso 
Carlos de Araújo Lima, cons- 
tata o sacrifício enorme que 
despende o causídico, sem 
veleidade, no patrocínio de 
contas às vezes .'ingratas. 

Sálvio Díno e Custódio Bo- 
géa, além de oradores fluen- 
tes, empolgam e impressio- 
nam não eó a assistência do 
Tribunal do Júri Popular, co- 

CASA DAS TINTAS 

Tintas e Vernises para todo tipo de pintura de 
casas e de automóveis. — Antes de comprar 
suas, tintas visite a CASA DAS TINTAS e 
verifique como tem a maior vantagem, maior 

sorlimentos, menores preços. 

Avenida Getulio Vargas, 1366 — Fone: 354 

i Imperatriz  ——•  Maianhão 

roo também o próprio Conse- 
lho de Sentença. 

As palavras brotam-lhes 
como uma cachoeira perma- 
nente, na abundância dos se- 
us verbos admiráveis, sem 
causticar os ouvintes. 

A ninguém é dado ignorar 
que o advogado deverá usar 
de todos os recursos ao seu 
alcance, para conseguir a vi- 
tória final. 

O vernáculo tão comum aos 
juristas, ambos possuem. Na 
Rénlica ou na Tréplica, des- 
montam — como se diz na gí- 
ria popular — os adversários. 
Não se arrogam, jamais, de 
loquazes, por serem modes- 
tos. Os seus apartes, além de 
oportunos, são fulminantes. 

Não costumo endeusar os 
meus semelhantes. Quando o 
faço, ó porque lhes reconhe- 
ço méritos. Custódio Bogéa 
e Sálvio Dino — em que pé- 
se as suas modéstias — re- 
presentam a eloqüência pe- 
rasonificada. 

Aperto-lhes as raTTofT^m si- 
nal de respeito. 

Transcrito do Jornal Pequeno 
de São Luiz. 

O V I L  'Óleos Vegetei 
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to 
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Tratar com Lúcio Silva 
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Os Destaques de Mister X 

Luiz H. Véras 

Dia II de novembro. Alguns anos 
atraz vinha ao mundo um "robusto'' 
pimpolho que na pia batismal rece- 
beu o nome de Luiz Henrique Veras. 
Hoje, bastante crescidinho, é um dos 
sérios concorrentes ao título de Ban- 
cário-padrão, já que dá um "duro" 
danado na agência local do BB. Nas 
horas vagas, esquece a "preguiça" e 
premia nossos leitores com uma co- 
laboraçãozinha bem "quente''. Por 
tudo isso o menino de ôntem e o 
"respeitável" senhor de hoje é mui- 
to querido por todos nós. Daí por- 
que dia 11 estaremos lá abraçando o 
Veras, ajudando a soprar as velinhas 
do bolo de aniversário e cantando o 
"Parabéns a Você''...E com todas as 
honras de estilo.. 

DORGIVAL PINHEIRO 

Dorgival Pinheiro é um baluarte 
na vida de Imperatriz. Vice-prefeito, 
Presidente da Associação Comerci- 
al e industrial de "peso-e-medida'', 
o ilustre homem bem demonstra a 
sua invulgar capacidade de trabalho 
e comprova o merecido prestigio 
que gosa em todas as camadas. Pois 
bem: dia 9 será o aniversário de Dor- 
gival,'Aü^c-^ue oportunará aos seus 
muitos amigos ao teste do DESTA- 
QUE em que é tido por suas inátas 
qualidades. Pelo que me toca, ante- 
cipo de já o meu aprêço e os para- 
béns ao Dorgival. Falei e disse.. 

ANIVERSÁRIOS 

A data de hoje marca significativa- 
mente o viver do confrade Jurivê 

ra Macêdo, sua querida.. ^ 0livei! 
ra e esposa do «velho» José Pexc=., 
de Macêdo, residente em Porto Na- 
cional. Dona Fany está recebendo 
de sua «reduzida» prole de «apenas» 
17 filhos as carinhosas manifestações 
de júbilo que o evento requer, e 
mesmo de longe Jurivê, o primo- 
gênito saudoso, associa-se espiritu- 
almente a essa justa alegria. E o 
colunista também... 

x-x-x 
No próximo sábado, 13 de novem- 

bro, o dr. Yassuo Ota estará no li- 
miar de mais uma etapa de existên- 
cia fértil em inteligeficia e trabalho 
idealista. Pelo acontecimento, o dr, 

Ota receberá de seus amigos e com- 
panheiros da EMBRATEL, êle que 
chefia o Setor de Operações de Im- 
peratriz, inequívocas demonstrações 
de aprêço, às quais me associo por 
considera-lo bem merecedor. Felici- 
dades, doutor... 

REENCONTRO 

Outro dia, o colunista reencontrou 
o dr. Fiquene cuja ausência era re- 
clamada (e sentida) por quantos o 
sabem digno do respeito e da admi- 
ração de todo um povo, a quem o 
educador e magistrado tem empres- 
tado o calor de uma excepcional per- 
sonalidade. Ao abraço-lo com incon- 
tlda emoção, senti que Imperatriz 
sem Fiquene é como o dia sem sol 
ou a alegria sem riso, pois faltaria 
a essencia do sentimento genuíno. 
Nêste Destaque represento a voz 
de uma cidade grata e sincera na 
afirmativa; aqui está Imperatriz sem- 
pre reconhecendo o seu Juiz como 
exemplo de virtudes mil... 

IDAS & VINDAS 

D. ViCencia Valadares Vieira, da 
alta sociedade e de atitudes altruis- 
ticas, está a caminho de São Paulo, 
deixando "solto"' por aqui o "virtuo- 
so" esposo que não é outro se não 
o nosso "pacato" diretor José Viei- 
ra. Na capital econômica do Brasil, 
D. Vicencia demorará alguns dias em 
busca de tratamento especializado 
para o filho Messias que levou "a 
tira-colo". O colunista deseja-lhe um 
venturoso e breve regresso, mesmo 
para evitar que Vieira caia "no ca- 
minho tortuoso da perdição''. Vigi- 
lância, d. Vicencia... 

x-x-x 

Após as delicias d?, "lua-de-mel" 
volveu de Guarujá ;SP) o casal re- 
cém constituído p>r Pedro Pedrosa 
Neto e D. Maria do Socorro para re- 
integrar se à vir.a rotineira do "dia 
a dia", com planos bem traçados pa- 
ra um futuro de risos, flores e ale- 
grias constante::-, numa prova evi- 
dente de que a felicidade no lar é o 
sustentáculo das sociedades. Que 
assim seja... 

O amigo Jofre Tocantins está em 
Belém, «curtindo» uma das suas... 
Persona grata do colunista viajou na 
base do silencio: nada disse e nada 
mais lhe foi perguntado... Modesto 
como é não quer evidencia de nome, 
mas bem que m' rece o DESTAQUE 
por ser um dos positivos valores de 
Imperatriz... 

O Progresso 

ANO II Imperatriz (Ma) 7 de Novembro de 1971 N0. 75 

dentro do mais breve espaço possí- 
vel, promoverá medidas de grande 
alcance para a firma que orienta en- 
tre nós, agora instalada com os requi- 
sitos que exigiam sua importância e 
seu conceito entre o público local. 
Ao Antonio o nosso abraço de pro- 
funda consideração. 

UMA "DICA" 

Aí está: o meu amigo Luiz Carlos 
voltou de Goiânia e se apresta na 
modernização da sua Sapataria D. 
Bosco, para o que trouxe variado e 
modernissimo estoque de calçados. 
O Luiz está "na dêle" e para um 
"embalo" daquêles visite a Sapataria 
D. Bosco que está uma coisa. Êta co- 
merclalzinho barato... (oferta de Mis- 
ter X).. 

NOVA LINHA 

Palmas para o Expresso Braga pe- 
la inauguração, dentro em breve, da 
linha Imperatriz/S. Luiz/Imperatriz. 
Sem dúvida alguma, melhoramento 
para a cidade, facilidade para o pú- 
blico e projeção maior para a pode- 
rosa emprêsa. Enfim, todos lucram, 
'ne 

DESAPARECIDO 

MAGISTRADO Trazido 
do dr. Eroníd^k Si Pnnw"Aiv.carta 
mo Juiz de DirêWí- da Comarca de 
Marabá. Elogia esta coluna e esti- 
mula o "escrlvinhador" com palavras 
calorosas e vasadas em conceitos que 
acho imerecidos. A minha resposta 
só poderia ser através desta coluna, 
porque quero tornar público o meu 
agradecimento ao jovem e provécto 
magistrado: "merci", doe.. . 

"TO" GOIÂNIA 

Antonio Chaves Rocha, que dili- 
gentemente gerencia a filial da CO- 
VAP em Imperatriz e que também 
é um desportista dos mais destaca- 
dos, viajou a interesses comerciais 
para Goiânia. Sua volta, programada 

Encontra-se desaparecido o famoso 
Rubens Lima, brasileiro, casado, con- 
tador, que saiu para uma rápida via- 
gem e até quando se rabiscava esta 
nota não tinha voltado. O seu "ex- 
travio" tem causado preocupações 
gerais, mormente porque todos o sa- 
bem de uma "inocência" que como- 
ve. Presume-se que esteja nas Minas 
Gerais, onde um tal de Rubens Lima 
foi premiado com a Loteria Federal. 
Será o "mestre' ?... 

A PERGUNTA DO DIA 

Porque o C. R. Tocantins não 
convocou, até então, a Assembléia 
Geral para a eleição da nova dire- 
toria? A interrogação me foi pedida 
por quem se mostra surpreso diante 
da omissão. Será proposital?... 

"MACANUDO" 

Recado para o Genésio Gonçalves, 
Carolina-City: recorri a um "pai-^s- 
burros" e encontre^ ^"macanr^v^ 
Somente a bond%afs carolinense", po- 
ves, e alem d^djga no elogio (será vá- 
dena serjfe Mister X agradece reco- 
lido....) Emente. Vai mandando, bicho... 
nhecida 
- AGRADECIMENTO 

Somente hoje me é permitido a- 
gradecer ao Prefeito Absalâo Coê- 
Iho o convite para assastir as inau- 
gurações de Carolina. nos dias 18 
e 19 de outubro e com a presença 
do Governador Pedro Neiva. Bem 
que gostaria de ter ido à terra que 
me è grata ao coração, pelo nasci- 
mento de meu morto e imortal Pai, 
alem de ser onde tenho grandes 
amizades. Fica de pe a oportunida- 
de de, em breve, eu ir ate lá absor- 
ver um pouco de sua cultura. Então, 
pessoalmente, formularei o devido 
sentimento de admiração que teoho 
pelo dinâmico gestor Absalâo Coê- 
Iho. 

Arroz e Capim 

JURÉDO 

Uma ameaça até então desconhecida paira sôbre a 
tradicional cultura regional do arroz. 

A afirmativa feita tempos atrás em comício político 
de que "comida de .... é capim", parece agora menos uma 
ofensa do que uma profecia. Só que agora o capim não 
será apenas comida de   ; o negócio vai generalizar-se. 

Troquemos em miúdos: 

No bairro paulista de Bom Retiro teve início o Fes- 
tival Internacional do Capim. Como todo Festival que se pre- 
za, a abertura foi regada fartamente com líquido dêsse 
que não vem propriamente da torneira, nem dos rios ou de 
poços. O Festival foi fartamente regado com "batidas" e 
suco de ...capim. Não, não é "batida de limão"nem suco de 
tomate; era de capim, no duro. 

Seguindo-se aos aperitivos, veio o almoço, também à 
base do capim. Pratos os mais variados: arroz com capim, 
carne com capim, môlho de capim e até capim com capim. 
Faça-se justiça à "marca" do capim: napier, do bom. 

Deitando falação, Ezequiel Policarpo, um dos idealiza- 
dores do Festival, declarou alto e bom som "que é o pre- 
cursor da idéia; há mais de 15 anos come capim e com isso 
até já curou uma úlcera. Ensinou ainda que um copo de 
leite batido com capim tôda manhã "é uma dose diária de 
saúde." 

Claro que os nutricionistas foram chamados a opinar 
sôbre o assunto. Não disseram que sim nem que não. Mi- 
neiramente acharam que "antes pelo contrário." Um deles 
afirmou que embora o capim disponha de pouca quantida- 
de de proteínas, o napier não faz mal aigum ao organismo 
e pode até fazer bem. Apenas adverte para o fato de que 
existem mais de 500 variedades de capim e algumas delas 
são comprovadamente venenosas. 

Resta saber, agora, qual a cultura mais vantajosa, 
mais fácil; a do arroz ou a do capim, numa terra em que 
ambos se dão muito bem, caso das nossas terras. 

E se a cultura do capim for mais fácil e aApprSTuas qua- 
lidades nutritivas vierem a ser confirmadas, PMreparemo-nos 
para enireatar dentro em breve uma camua^rana publicitária, 
para a qual já quero contribuir, mod^estamente, com um 
slogan: "CAPiM NÃO áteÓ PaB^üGUA; BíSTA É QUEM 
NÃO COME 

diante, é só rezar para que a concorrência 
-*Tao grande como no caso do arroz, nem o Govêrno 

e o capim numa pauta muito alta, para o bem de 
odos e felicidade geral das barrigas vasias. 

MEDICO & ESPOSA 

Depois de alguns dia^ nesta cida- 
de, regressaram para a Guanabara 
onde residem o dr. Ivan Carvalho 
Aires e sua esposa D. Zilda Noleto 
Aires; êle. especialista em Ortopedia 
e Traumatologia de reconhecido re- 
nome nos meios médicos da Bela- 
cap; ela, irmã do amigo e também 
médico dr. Raimundo Noleto, de 
quem ambos vieram "matar as sau- 
dades''. 

COVAP informa: 

Cimento Búfalo a 

10,60 por saco 

Atenção ! 

Negócio de ocasião 

Por motivo de viagem ven- 
de-se um conjunto de quarto; 
Um conjunto de copa; Fogão 
a gás, com 2 bujões; Um ar- 

mário FIEL copa; Uma gela- 
deira a gás; Um rádio, Tra- 
tar com Salvador Ferro, no 
Banco do Brasil ou à Av. frei 
Manoel Procópio, em fren- 
te a Farmacia São Raimundo. 

heliografando 

INICIOU-SE o novembro - o 
mês do culto aos Mortos... 

LARES E FAMÍLIAS do uni- 

pr^^Í^verente^da^fü^brança 
e da Saudade àquêles que con- 
cluíram a missão de Caminhei- 
ros de Vida; àquêles que cum- 
priram as incertezas do Desti- 
no; àqueles que, voltando ao 
Pó Original, tiveram balancea- 
dos pela Equidade Divina as 
dívidas contraídas e os bens 
adquiridos na transitória passa- 
gem pelo Vale de Lágrimas ou 
pelo Cáos de Ilusões, êste mun- 
do Nada... 

A VIDA, queiram ou não, é 
curta e fugaz, efêmera e in- 
constante. Já a MORTE é pere- 
ne e imutável, eterna e irrever- 
sível. Causa e efeito do coti- 

diano, marcha interminável dos 
Tempos e dos Séculos. Verdades 
que se encontram, que se bus - 
cam, que se completam na 
complexidade da natureza e na 
perpetuidade do universo, mas 
que jamais se deixam identifi- 
car e nunca se permitem con- 
duzir pelo privilégio da Inte- 
ligência. 

MORTE E Vida são indeci- 
fráveis incógnitas até mesmo 
para os mais sábios que, ten- 
tando suas análises, nunca bra- 
darão o eufórico EUREKA 
anunciador das conquistas mais 
que notáveis ou das descober- 
tas mais que eméritas. 

CADA DIA, cada minuto, ca- 
da segundo, chora um alguém 
à beira de um túmulo aberto 
para receber, no sêio frio, o 

Finados 

(AOS ENTES QUERIDOS QUE SE FORAM) 

resto de um outrem. Momento 
de Dôr e instante de Infortúnio 
extravasando o sentimentalismo 
do coração sangrante. Ao baixar 
um corpo sem vida à solidão 
da cova raza, os que ficam sen- 
tem, na carne e na Alma, o 
traspassar do aço da realidade 
que mata, que fere na lem- 
brança dos episódios de uma vi- 
da que feneceu determinada pe- 
la PARCA impessoal nos ca- 
prichos, feróz nos desejos, im- 
placável na vontade domina- 
dora. 

MESMO ASSIM a gente dos 
mundos permanece inconforma- 
da e revoltada com a constân- 
cia que é a MORTE, querendo 
esquecer que em cada esquina 
da vida e em cada dobra do 
Caminho poderá, ali, ser encon- 
trada a MAGRA fantasmagóri- 

ca mas soberba na infalibilida- 
de. É o lúgubre espéctro da 
Fatalidade dirigindo a humani- 
dade para o fim da jornada, 
para o têrmo da estrada, para 
a transição eterna. E a gente 
dos mundos teima em percor- 
rer a senda tortuosa da Ambi- 
ção, o atalho da Fraqueza, a 
viela do Vicio, perseguindo-se 
e matando-se, amesquinhando- 
se e morrendo, na dosagem da 
cobardia dos que temem ou da 
arrogancia dos que fogem ao 
realismo da existência vã. 

UM DIA, porém, esta gente 
dos mundos terá pela frente a 
crueza da FOICE que não per- 
doa, do PODER que não se 
exáure na determinação destrui- 
dora. Reconhecer-se-á, então, 
impotente e inútil, desampara- 
da e só, tombada no àbismo do 

DESCONHECIDO para o acêr- 
to final e sumário do Tribunal 
Onisciênte. 

E TUDO será acabado... Res- 
tará somente a Saudade dos 
que não partiram ainda, a Tris- 
teza dos que continuam fican- 
do no sofrimento que o ama- 
nhã dos tempos fará esquecer... 
o NOVEMBRO de todos os anos 
irá perpetuando o culto aos 
Mortos, na manifestação póstu-^ 
ma às vidas que se finaram... 
e a MORTE continuará lançan- 
do no turbilhão do NADA mui- 
tas outras vitimas, numa sotur- 
na ronda, para que a gente dos 
mundos todos os anos preste o 
piedoso ato da reverencia cris- 
tã, do religioso amôr a supre- 
ma verdade do... ÉS PÕ e ao 
Pó retornarásü! 


