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O Presidente no Estreito 

O Presidente Médici es- 
tará no próximo dia 7 na 
cidade de L/etícia, Colombia, 
local do encontro com o pri- 
meiro mandatário daquêle 
país. 

Oficialmente, o presiden- 
te do Brasil deixará a Ca- 
pital da República no dia 6 
e permanecerá J dias na re- 

gião amazônica, visitando 
Belém, Manáus, Tabatinga e 
Bejamim Constant, de onde 
chegará à Bolívia. Ainda 
nêsse período, inaugurará 
também o primeiro trecho 
trafegável da Transamazô- 
nica, de Estreito a Marabá. 

Colheu a reportagem que 
no povoado do Estreito já se 

Noticias do Municipio 

CONCORRÊNCIA — GRU- 
POS ESCOLARES 

Termina amanhã o prazo 
de coleta das propostas para 
a construção de 5 Grupos Es- 
colares, modêlo padrão. Os 
processos de desapropriação 
das áreas estão em fase de 
preparação. 

MEIO-FIO 

No proximo mês de agos- 
to a Prefeitura fará a toma- 
da de prêços para a constru- 

ção de "meio-fio" ao longo 
das Avenidas BR - 14 e Luis 
Domingues, e das ruas Sim- 
plicio Moreira e frei Manoel 
Procópio. 

ESTÁDIO MUNICIPAL 

. Também em agosto será 
efetuada a tomada de pre- 
ços para a reconstrução do 
Estádio Municipal, destruído 
na maioria de suas amura- 
das pela ação da tempesta- 
de que há, cerca de um ano 
abalou a cidade. 

Surpreendentemente, foi afasta- 
do da presidência do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de 
Imperatriz o sr. João Palmeira 
Sobrinho, pelo Exmo. Sr. Dele- 
gado Regional do Trabalho no 
Maranhão, que autorizou ao sr. 
Vicente Bernardino Bezerra Fia- 
lho a assumi-la. 

Fontes locais garantem que 
o afastamento de Palmeira se 
deve à crescente animosidade 
entre o Sindicato e os proprie- 
tários rurais, que se sentiam 
prejudicados pela orientação 
dada àquela Entidada pelo ex- 

afasta Palmeira 

presidente. Por outro lado, in- 
forma-sa que êste, inconforma- 
do, viajou a S. Luiz para saber 
e tratar de sua real situação. 

HOSPITALIZADO 0 PREFEITO 

Numa das clínicas locais foi 
hospitalizado o prefeito Renato 
Moreira. Assessores de S. Sa. 
informam que o Chefe da Co- 
muna encontra-^e atacado de 
malária, com complicações 
renais. Não obstante, passa bem 
e o internamento obedeceu a 
medida de cautela. 

encontram agentes de segu- 
rança da presidência da Re- 
publica, tratando dos por- 
menores da estada de S. Exa. 
ali, em rápida passagem. 

Visitantes 

Dr. Sálvio Hino 

Encontra-se nesta cidade o 
renomado causídico SALVIO 
DINO, figura de projeção nos 
meios forense, político e so- 
cial do Estado, antigo repre- 
sentante de Imperatriz na As- 
sembléia legislativa e atual- 
mente ocupando alto cargo 
na Secretaria de Estado da 
Fazenda. Ao registrarmos sua 
presença entre nós, o faze- 
mos também para expressar- 
lhe a nossa admiração e una 
aprêço, através de um since- 
ro e amigo abraço. 

Uepatado S.a Roque 

"O PROGRESSO" recebeu a 
visita do eminente deputado 
federal Henrique La Roque, 
representante da Arena ma- 
ranhense, ora em nossa cida- 
de. Homem público dos mais 
ativos e de grande nomeada 
no cenário sócio-politico bra- 
sileiro, o comparecimento do 
digno parlamentar comprova 
uma honrosa distinção a este 
humilde jornal, razão pela. 
qual formulamos agradeci- 
mentos e desejamos-lhe um 
futuro que, embora conse- 
qüente de ár Jua luta, recom- 
pense toda uma vida em prol 
do solo e da gente timbiras. 

•lanir S. ^edeon 

Contactou com nosso Se- 
cretário, de quem é amigo 
particular, o sr. Janir S. Ge- 
deon, fiscal previdenciário 
têmpora'iamente em ativida- 
des na terra carolinense. Uom 
esta nota, "O PROGRESSO" 
apresenta-lhe desejos de 
prosperidade funcional. 

No dia 31 do corrente, se- 
rá oficialmente instalada a 
Agência do LN.P.S. em Impe- 
ratriz. Ás solenidades de ins- 
talação, além da presença do 
Superintendente Regionai do 

Superintendente WILSON VALLE 

LN.P.S., Jornalista Wilson Val- 
le, virão o Assessor do Mi- 
nistro do Trahaiho e Previ- 

dência Social, Dr. José 
Schmitd Braz, responsável 
pela Transamazônica, e altas 
autoridades estaduasis, 

A Agência do |I,N.P.S. pos- 
sibilitará uma assistência mé- 
dica eficiente aos trabalhado- 
ras da Transamazônica. como 
também a população que em 
sua grande maioria é benefi- 
ciária do Instituto. 

O funcionamento da Agen- 
cia no inicio'do próximo mês 
se deve, sobretudo, aos es- 
forços do atual Superiaten- 
denle Regional do 1. N. P. S. 
qua dinamizou os serviços da 
Instituição em nosso Estado 
e vem procurando entender 
a todas as cidade importantes 
do Maranhão uma assistência 
previdenciaria, que beneficie 
aos trabalhadores e seus fa- 
miliares. 

Falando perante a Câmara 
dos Deputados, o ministro Hi- 
gine Corsetti, das Comunicações, 
salientou entre outras coisas que 
o Govêrno Revolucionário en- 
controu em funcionamento no 
pais 1.270 emissoras de rádio. 

Delas, a maioria aglomerada 
em alguns Estados, enquanto 
outras regiões não contam com 
nenhuma.Pensando nisso, é pen- 
samento do Govêrno a distri- 
buição de novas emissoras nes- 
sas regiões onde elas não exis- 
tem, especialmente na Amazô- 
nia. Adiantou que em Manáus 
será instalada uma emissora de 
rádio com 500 kwatts de potên- 
cia. 

Sôbre a TV, afirmou o Minis- 

tro que é plano do Govêrno 
uma distribuição das difusoras 
de imagem, de moda a permi- 
tir que todo o território nacio- 
nal possa captar a um só tem- 
po, em cadeia única, qualquer 
programação televisada nacio- 

nal. Sôbre os Corrêios disse o 
titular da Pasta das Comuni- 
cações que outras novas agên- 
cias serão instaladas, em cida- 
des até então desprovidas das 
mes/nas, ao contrario do que 
vinha acontecendo em determi- 
nadas regiões em que agências 
dos correios estavam sendo fe- 
chadas. Entende o Ministro que 
essas agências não podem visar 
exclusivamente o lucro, mas o 
melhor atendimento ao público. 

Caminhão mata passageiro 

Um incêndio devorou, em 
poucos minutos, a um caminhão 
carregado de farinha de man- 
dioca e de madeira, que trafe- 
gava 5ã. feira última pela Belépi 
Brasília. 

O veículo, que se 
va já da cidade. 

avisinha- 
além da 

carga conduzia também diver- 
sos passageiros, fato irregular 
por ser terminantemente proi- 
bido êsse tipo de transporte. 
Ao chegar a uma ponte, o ca- 
minhão despencou sôbre e lei- 

CEM AR presta conta ao Govêrno 

Trazida pelo ilustre deputado Federal Henrique La 
Rocque, com o pedido de publicação ua íntegra, le- 
vamos ao conhecimento dos leitores a matéria abai- 
xo que fala de perto aos interesses do nosso povo: 

Senhor Governador: 

Para conhecimento de Vossa Excelência, damos a se- 
guir informações sôbre os trabalhos que esta Emprêsa vem 
realizando, com vistas à energização, dentro Je mais al- 
guns meses, da cidade de Imperatriz: 

1 — GERAÇÃO— a) estão sendo desmontadas e trans- 
portadas duas unidades geradoras Worthington, de 1500 KW, 
estimando-se a conclusão de tais operações para os próxi- 
mos 30 dias; b) já acertamos com as Centrais Elétricas do 
Piaui-CEPISA, a aquisição de duas unidades compactas GM, 
de 1250 KVA, cada uma, estando essa aquisição dependen- 
do apenas da liberação, já em processo, dos recursos orça- 
mentários próprios. 

2 — OBRAS CIVIS — Construção da Usina 
Procedemos licitação pública saindo vencedora a firma 

PLANECON — Engenharia Ltda., devendo as obras serem 
iniciadas até o dia 20 do corrente mês, com término previs- 
to para, no máximo, 120 dias, após seu início. 

Construção da rêde de distribuição 

A firma vencedora da licitação foi a Regeneração e 
Montagens Elétricas Ltda.-REMOEL, devendo os trabalhos de 

construção ter início dentro de 45 dias. Os materiais neces- 
sários à edificação dessa rêde já foram adquiridos e estarão 
a disposição do empreiteiro, em Imperatriz, a partir do 
principio do mês de agosto entrante. 

3 — MONTAGEM DAS UNIDADES GERADORAS — a) 
montagem dos grupos Wortington será começada dentro 
dos próximos 45 dias e a previsão de conclusão de tais ser- 
viços é de 120 dias. 

b) a montagem das unidades compacto GM está condi- 
cionada à^chegada delas à cidade de Imperatriz. Como di- 
tas unidades se encontram atualmente na cidade de Tere- 
zina, no Estado do Piauí, estima-se o deslocamento em 60 
dias e a entrada em funcionamento 30 dias após a chega- 
da delas em Imperatriz. 

4 - INAUGURAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DR ENERGIA ELÉTRICA DE IMPERATRIZ 

Salvo motivos dé força maior, a CEMAR, pretende, em 
meados do mês de novembro do corrente ano, começar a 
distribuição de eneergia elétrica, utilizando-se de uma uni- 
dade GM compacto, de 1240 KVA. As demais unidades ge- 
radoras entrarão em funcionamento no correr do mês de de- 
zembro, também db ano em curso. 

Ranovamos a Vossa Excelência nossos protestos de 
real estima e profundo respeito. 

Atenciossmente 

as) CEL. ALBERTO LIÉGE DE SOUSA BRAGA 

Diretor-Presidenie da CEMAR 

to de um riacho, incendiando- 
se de imediato, saindo feridos 
todos os muitos passageiros que 
trazia. Um deles, mais infeliz, 
ficou sob a carga e, antes mes- 
mo de receber qualquer socor- 
ro, pereceu totalmente carboni- 
zado. 

Convite a La Rocque 

O deputado Henrique La 
Rocque, que passou a sema- 
na entre Imperatriz. João Lis- 
boa e Montes Altos, recebeu 
da turma de concluintes da 
Escola Normal da Fundação 
Eurico Dutra e do'Educandá- 
rio Santa Terezinha, convi- 
tes para paraninfa-las quando 
das solenidades de formatu- 
ra, de 6 a 8 de dezembro 
próximos. 

Não houve o desastre 

Causou apreensão a noti- 
cia de que um coletivo que 
faz a linha Belém-Brasilia ha- 
via tombado próximo a Aná- 
polis e que nêsse desastre 
teria morrido uma senhorita 
da sociedade local que via- 
java para a capital federal 
em companhia de seu pai, 
o antigo Agente Postal Te- 
legrafico local, Newton Pinto. 

Podemos informar, agora, 
com absoluta segurança, que 
a notícia carece de funda- 
mento, não passando tudo 
de interpretação errônea de 
um noticiário radiofônico 
ouvido nesta cidade' que re- 
latava a um outro acidente. 

/ 



o PROGRESSO Págian 

mosaicos literários 

a árvore da serra 

Augusto dos Anjos 

— As árvores, meu filho, não têm alma I 
E esta árvore me serve de impecilho ... 
É preciso cortá-la, pois, meu filho, 
Para que eu tenha uma velhice calrn a I 

— Meu pai. por que sua ira não se acalma? 1 
Não vê que em tudo existe o mesmo brilho?! 
Deus pôs almas nos cedros .., 
Esta árvore, meu pai, possui minh'almal.. 

— Disse — e ajoedhou-se, numa negativa: 
"Não mate a árvore, pai, para que eu viva 1 " 
E quando a árvore, olhando a pátria serra, 

Caiu aos golpes do machado bronco, 
O moço triste se abraçou com o tronco 
e nunca mais se levantou da terra ! 

O Vizir 

Faoundes Varela 

— Não derribes meus cedros I murmurava 
O gênio da floresta aparecendo 
Adiante de um vizir, senão eu juro 
Punir-te rijamente ! e no entanto 
O vizir derribou a santa selva ! 
Alguns anos depois foi condenado 
Ao cutelo do algoz. Wuando encostava 
A cabeça febril no duro cepo, 
Recuou aterrado: Eternos deuses 1 
Êste é de cedro ! E gâbre a terra 
A cabeça rolou banhada em sangue 1 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLINICA GERAL —CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RASO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

Primo rico e primo pobre 

—A família do Brasilino é an- 
tiga e numerosa, conta com 
parentes ricos e pobres, e do- 
mina um munciâo de terras 
com muitas benfeitorias, tíle 
é o parente pobre e esta con- 
dição o leva a sofrimentos e 
vexames. 

Trabalho, economia, cansel- 
ra, mais buraco no cinto e 
jejum, é o rojão caseiro im- 
posto aos filhos a fim de po- 
der usufruir o previlégio de 
de se misturar ao convívio 
dos parentes ricos e prestar- 
lhes biscatinhos a trôco de 
nada. 

Apezar desta aparência de 
vida larga, de fartura, des- 
frutada á sombra oa grande- 
za dos parentes, só ele sabe 
quanto lhe custa o sofrimen- 
to de se livrar das rebana- 
das da ambição dos parentes 
que a toda hora tentam lhe 
tirar até a própria camisa do 
côrpo. 

Seus pais foi gente bôa, 
trabalhadora a mais não exis- 
tir, corrétos como ninguém. 
Legaram-lhe uma verdadei- 
ra mansão num terreno mag- 
nífico. Um paraíso na terra, 
com pomar, campos, montes, 
rios largos e mares, tudo 
quanto. Os parentes ricos, 
apezar da fortuna que pos- 
suem, são péssimos, ambicio- 
sos e invejam essas coisas. 

Faz tempo as crianças brin- 
caram de cabanagem. Eles 
se meteram envenenando a 
brincadeira. Os meninos que 
já eram grandinhos, compre- 
enderam o "faz de conta", 
tomaram-lhe as baladeiras, os 
bodoques, todos os brinque- 
dos e os mandaram de volta 
aos empurrões. 

O mais lindo pomar do 
mundo é o do Brasilino, ha 
até fruteiras de chiclétes. É 
a sua despensa e o seu te- 

M. M. 

souro Dá de tudo e ninguém 
possui outro igual. Pois não 
é que es parentes ricos pei- 
taram um visinho invejoso, 
para tomar o pomar do Bra- 
silino na marra, e dar a eles 
em troca de bugigangas de 
plástico!... Aí então foi um 
zuadâo de meter mêdo, con- 
fuzâo de sapo com lombriga. 
O outro parente o Placidino, 
veio correndo, suado e dana- 
do da vida, em companhia 
duns cabras do mearim arma- 
dos de chuços, "prafóras" e 
"ponta-direitas", e foi aquele 
salslfrê!.. "Pontadireita" co- 
meu amanhecido, relampean- 
do debaixo da mataria role- 
tando braços, pernas e orêlhas 
e a sanguera correndo em bica 
para dentro dos igarapés. 
Mas isso não serviu de exem- 
plo e ja foi esquecido, e eles 
continuam a chatear o coitado 
do Brasilino. E olhe que legal 
só mesmo como ele. É bem 
verdade que os parentes riccs 
mandam aplainar o terreno do 
Brasilino, acértando o chão. 
Mas acontece que carregam 
os cocurutos de terra. 
Agora estão se chingando 
novamente, na iminência de 
arrebentarem a cêrca da bôa 
visínhança, arrancarem os pa- 
us das porteiras. 
Brasilino preparou uns pes- 
queiros que ficam em frente 
da sua casa, em terreno seu. 
Deseja garantir o abasteci- 
mento futuro da mesa da sua 
casa, pois a familia aumenta 
e muita gente junta, come 
demais. 

E não é que os parentes 
ricos desejam raspar o pes- 
queiro do Brasilino deixando- 
o na mão!... 

Puxa vida, são uma pragas 
de ruindade estes parentes 
do coitado do Brasilino! 

Marabá em 18/06/71 
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Focalizando 

O Esporte local 

Troféu "IN PS" 
Com o jogo entre Tocantins e U- 

nião, tiveram domingo p.p. a aber- 
tura do torneio "Troféu INPS", des- 
ta cidade. 

Jogando apenas com 10 homens 
durante os 90 minutos, o Tocantins 
goleou sensacionalmente o União, 
pelo alto escore de 5x2. O jogo foi 
bem movimentado, tendo como me- 
diador o sr. Messias com um bom 
trabalho. 

Fato curioso é que o União atuou, 
todo o primeiro tempo, com 12 jo- 
gadores contra 10 do Tocantins. Mes 
mo assim ao findarem os primeiros 
45 minutos os corais ganhavam fá- 
cil, por 4x0 No intervalo para o se- 
gundo tempo, quando os jogadores 
foram assinar a súrrula, ó que foi 
descoberto que o União atuava com 
12 jogadores. A grande atração foi 
á estréia dos jogadores Reis Rui e 
Aroldo, recentemente chegados de 
Goiânia, do meia volante Orlando e 
o quarto-zagueiro Pará, que foram 
cedidos por empréstimo, 
pelo A. C. Renner. Com esta der- 
rota frente ao Tocantins o União 
ficou alijado do torneio. 

Ã marcha da contagem foi a se- 
guinte: Orlando (7 m.), Reis (aos 15m\ 
Aroldo (aos 35m.) e Nonatinho 
(aos 41 m. do 1? tempo, Fedegoso 
aos 10 m,', Boró (aos 31m,) e Nona- 
tinho (aos 40m) no 2o tempo. 

O tornei prosseguirá hoje com a 
efetivação de duas partidas, Na pre- 
liminar defrontar-se-fo Imperatriz x 
Fabril, enquanto que na partida de 
fundo jogarão Tocantins x Tira- 
dentes, 

Ê grande a expectativa para a ro- 
dada da hoje, principalmente na 
preliminar, quando atuarão Impera- 
triz (campeão da cidade) e Fabril, 
que por sua vez faz estrear vários 
jogadores inclusive três (3), oriun- 
dos da cidade de D, Pedro onde se 
destacavam como melhores jogado- 
res da cidade, 

O Imperatriz, como todos já sa- 
bem é o campeão da cidade [invic- 
to), tem os melhores jogadores, é 
um time bem estruturado na sua 
forma técnica e tática e os jogado- 
res fisicamente estão melhores pre- 
parados. É na realidade o Impera- 
triz, franco favorito do jogo, já que 
tem o melhor ataque, o melbor 
meio de campo e a melhor defesa. 
Mas o Fabril pde complicar e endu- 
recer o jogo. Pode dar zebra, porém, 
acho difícil. 

Por Josil 

Discurso pronunciado pelo Deputado Hen- 

rique La Rocque na Câmara Federal 

Senhor Presidente, 

Senhores Deputados: 

O eminente Governador do Estado do Maranhão, Dr. Pedro 
Neiva Santana, em O GLOBO de 2 do corrente, configurou de for- 
ma precisa o STATUS da Unidade Federativa que comanda, enfati- 
zando os objetivos que pretende atingir com o seu programa 
de ação. 

O nosso gestor maior, por demais conhecido pelo seu pas- 
.sado de honradez e sua proclEmada alergia à demagogia e ao 
exagêro, promete agir enfrentando os problemas prioritários 
de nosso Estado, na sua marcha para o progresso. Dá ênfase à 
ajuda à agricultura, prometendo "destruir barreiras tradicionais 
que se opõem à sua ambicionada expansão". A agricultura 
"constitui programa prioritário do meu Govérno" — afirmou o 
Governador, acrescendo que "o desenvolvimento e a industria- 
lização do Estado só podem obter ritmos de crescimento sa- 
tisfatórios teúdo por base um vigoroso setor agrícola". Discor- 
reu mais, afirmando: "Prosseguirei no esforço para dotar o Esta- 
do de infra-estrutura econômica adequada aos objetivos do desen- 
volvimento, através da construção e pavimentação de 2.000 km de 
rodovia de primeira classe e 3.000 km de estradas de produção; 
distribuição de energia elétrica em 80 Municípios, com especial 
atenção à eletrificação rural; implantação do sistema de tele- 
comunicações interligando a Capitai a 21 cidades pólos do desen- 
volvimento; construção de sistemas de saneamento para 100.000 
habitantes. O Governo estadual incentivará também o fomento 
industrial, consciente do dinâmico papel desempenhado pela in- 
dústria, na'expansão da economia." 

E termina o Governador: "O Maranhão oferece sem dúvida 
condições excepcionais para vencer a curto prazo sua condição 
de subdesenvolvimento, e o meu Gonvêrno não poupará esforços 
para transforma^ em realidade essa potencialidade." 

Tais declarações, por sua relevância, devem constar dos 
nossos Anais. É êsse o sentido da nossa presença na tribuna da 
Câmara dos Deputados na Sessão de hoje. Acreditamos firme- 
mente que no futuro a realidade será a concretização das pro- 
messas de hoje. 

Agora, outro assunto da maior relevância para o Estado do 
Maranhão. O Govêrno da República, através do Ministério de 
Transportes, assinou contrato para construção do pôrto 
fluvial de Imperatriz. Êsse documento prevê um cais em rampa 
cem três patamares, num comprimento acostável total de 120 m. 
Inclui, ainda, a programação, a construção de um armazém e 
de um pátio para estocagem de combustível. O prazo para o 
término da obra é de 14 meses, ao preço de Cr$ 998.959,00. 

O município de Imperatriz serve no presente como amos- 
tragem do que pode realizar o esforço humano. É a área do 
território maranhense que mais cresce e a sua arrecadação para 
os cofres públicos é realmente marcante. A beira do gigante 
Tocantins, essa comuna cresceu de tal forma que é apontada co- 
mo o pedaço do rincão maranhense ondt a terra que dá tudo 
e o povo que não pára de trabalhar constituem modêlo de su- 
cesso e perseverança. Cabe aqui agora um apêlo ao nosso hon- 
rado Governador para que torne realidade a promessa que nos 
fêz de ainda êste ano cobrir aquela região com^ energia elétrica. 
Êsse velho sonho, há tanto tempo acalentado, acreditamos estar 
próximo de se tornar realidade. É a credibilidade de que é me- 
recedor aquêle que prometeu que nos faz antever com alegria o 
fim do suplício humilhante em que vive até hoje uma grande 
massa de maranhenses que têm direito a êsse benefício, cujo 
significado não é preciso encarecer. 

AGENCIAS: 

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

sília - Uberlândia - Uberaba - Anápolis e tam- 

bém em IMPERATRIZ 

Expresso Mineiro Lida. 

Av. Getúlio Vargas, 585 —Fone 341 

Escola "Cristo Rei" 

No próximo dia 2 de agosto estará em funcionamento 
a Escola "Cristo Rei" também com o Curso de Admissão 
nos turnos: matutino, vespertino e noturno, matrículas 
grátis. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

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

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR 00 INTERIOR 00 ESTADO 

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

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

v 
Cirurgia do Tórax—Abdomem— Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Oétopedia 
— Dermatologia—Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos 

PLANTAO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

\ 
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Um Confronto O V I L — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região" 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR - 14-Fone 278—Impeí-afriz-iMa. 

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

Normas de Apresentação Tabular Suriname 

Em editorial recente, o JOR- 
NAL FOLHA DE G01AZ tra- 
tou do que classifica de "dra- 
mática e humilhante situação 
dos juizes de direito goianos" 
cujos vencimentos estão, diz 
o periódico, muito aquém do 
merecido pagamento. 

E bastou que o jornal sa- 
ísse às ruas para que, em 
Brasília, os deputados fede- 
rais daquele Estado, arenis- 
tas e emedebistas. fossem à 
tribuna tomar posição em fa- 
vor dos magistrados seus 
conterrâneos, chamando a 
atenção do Poder Executivo 
da terra para a "aflitiva si- 
tuação da magistratura de 
Goiás". 

A notícia não mereceria 
destaque de nossa parte não 
fôsse a oportunidade de um 
confronto; 

De inicio, um juiz de direito 
recem-nomeado em Goiás já 
vai para o cargo percebendo 
exatamente o que no Mara- 
nhão percebe um DESEM- 
BARGADOR, posto que nor- 
malmente é o ponto culmi- 
nante na vida do magistra- 
do. O juiz de primeira en- 
trância em Goiás e o DESEM- 
BARGADOR no Maranhão 
percebem exatamente cr$ 
2.750,00. 

Paralelamente, lá na mes- 
ma Câmara Federal está tôda 
uma bancada maranhense, 
menor em número mas não 
inferior em gabarito. Todavia, 
enquanto os goianos reclamam, 

A Juventude 

A Juventude é a base de form»- 
ção moral intelectual e espiritual do 
homem. O meio, o princípio, o am- 
biente, sâo os grandes responsáveis 
por todos êsses conceitos. 

A Juventude, á parte dos conhe- 
cimentos que adquire vai forman- 
do uma personalidade e um carater. 
Adquire um conjunto de qualida- 
des que determina sua conduta e 
distingue das demais. Recebe al- 
go assim como um sêlo iudivi mal 
que caracterizará por toda vida. 
Será reconhecida como perseveran- 
te, paciente e lutadora, retraída e 
derrotista; será aíavel e compreen- 
siva ou agressiva e intoleranc -; in- 
dagadora e estudiosa ou indiferen- 
te e preguiçosa, 

A religião é a vida, a fé puriíica- 
dora, a confiança num Sêr supre- 

defendem o aumento de ven- 
cimentos de magistratura de 
sua gente, os nossos repre- 
sentantes acomodam-se, per- 
dendo a oportunidade de igual 
projeção e de igual enpenho 
em favor de uma causa tão 
justa. Êles que ás vésperas 
das eleições vivem a exter- 
nar o seu maior aprêço e o 
maior respeito aos juizes do 
Maranhão, passada a agrura 
da campanha esquecem-se até 
de uma palavra, lá da Câma- 
ra, em favor dos seus desam- 
parados conterrâneos. 

Se é "dramática, humilhan- 
te, aflitiva" a situação de um 
juiz de direito de Tocar.tinó- 
polis, Filadélfia, Itaguatins, o 
que dizer-se da situação dos 
seus colegas de Porto Fran- 
co, Imperatriz, Carolina, que 
vivem os mesmos ploblemas 
e enfrentam o mesmo custo 
de vida numa mesma região 
géo-eoonômiua? Será que um 
simples atravessar de um rio 
confere ao goiano o privilé- 
gio de ser melhor pago? 

É estranho que os deputa- 
dos federais maranhenses 
tenham perdido essa oportu- 
nidade. Mas ainda é tempo 
que, federais e estaduais, uni- 
dos, réconheçam a injustiça 
que estão cometendo em es- 
quecer os juizes de direito 
maranhenses. E que, reco- 
nhecendo, êles tenham tam- 
bém a oportunidade de repa- 
rar essa injustiça. Bem sabem 
êles como repará-la. 

e a Religião 

SINEY KARAN 

mo, um conjunto de pensamento em 
torno de Deus para amá-lo, obede- 
cendo Suas leis, é a melhor parte 
do sêr humano em veneração a 
Deus e dedicação ao próximo 

A Juventude, atravéz dos bons 
ensinamentos amor, obediência, ca- 
ridade adquire um conhecimento 
era Deus para amá-lo e seguir a 
Sua re igião, esteio^ da felicidade 
humana, ma a Deus e o próximo, 
constroe ainda a defesa do mal e 
prepara o terreno para salvar sua 
alma. 

A Juventude, atravéz dos maus 
ensinamentos, onde existem o ódio, 
a calúnia, o crime, desvia-se da or- 
dem, da sociedade e sobre;udo da 
religião 

Os fatores principais que fazem 
a presen a do jovem não aparecer 

■ om o objetivo de orientar a a- 
presentação racional e uniforme de 
dados estatístico-, era forma tabu- 
lar, no Sistema Estatístico subordi- 
nado à orientação normativa e su- 
pervisão técnica da Fundação IBGE, 
o Instituto Brasileiro de Estatística 
reuniu, em opúsculo, as normas para 
a apresentação tabu ar da estatística 

A Marinha no 

Vale do Araguaia 

A Marinha de Guerra do 
Brasil, em perfeito entrosa- 
mento com o governo do Es- 
tado de Goiás, visa promo- 
ver uma ação assistencial nos 
municípios do Vale do Ara- 
guaia goiano, enviando gru- 
pos para prestarem às po- 
pulações ribeirinhas serviços 
de ordem social, médica, den- 
tária e assistencial. 

na religião é o despreso da lei so- 
cial e religiosa, é a falta de com- 
preensão por parte dos ministros 
religiosos. 

A censura é a gran e inimiga rio 
jovem, a negl gência usaJa pelos 
mlaístr< 3 na religião, no que con- 
cerne á modalidade de preparação 
para os cultos religiosos, a buro- 
cracia de muit s ministros ínzem 
com que o jovem perca a paciência 

brasileira, que aparecem agora era 
nova edição revista e atualizada. 

Elaborado com base nos escudos 
realizados a respeito pela então 
^omissão Técnica de Revisão e 
Aperfeiçoamento das ' ampanhas 
Estatísticas, do antigo Conselho Na- 
cional de Estatística e com o apro- 
veitamento das recomendações per- 
tinentes da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas e do instituto 
Nacional de Pesos e Medidas, o tra- 
balho do IBE normalisou o campo 
da apresentação tabular da estatís- 
tica brasileira. É o seguinte o su- 
mário do opúsculo: 1 Objetivos e 
< ampos de Aplicação: 2 — Defini- 
ções; 3 — Numeração e mdieação 
dos Titules e Subtítulos; 4 — Espe- 
cificação dos dados; 5 — Indicação 
dos Intervalos Parciais nos Distri- 
buições de Freqüência; 6 — Em- 
prego de Sinais Convencionais; 7 
■ mprêgo de Unidades de Medida e 
de seus Simbolos; 8 — indicação 
da Data de Referência dos Dados; 
9 Aureseniação dos Dados; 10 — 
Apresentação das Tabelas; 11 — 
Disposições Gerais; 12 - Anexo. 

O referido trabalho acha-se à ven- 
da na°sedQ do Instituto Brasileiro 
de Estatística — Avenida Fra.kjn 
Roosevelt, 166, GB. JBGE). 

e abuse da pregação. Nada de nôvo, 
sempre a mesma coisa, o nome de 
Deus dito sem nenhuma observa- 
ção, como se fos' e ura cabeçalho 
de uma reoação sem muito pro- 
veito. 

A Juventude quer mais alguma 
coisa, uma explicação resumida e 
positiva da religião. Algo que lhe 
impressione e prenda seu pensa- 
mento. 

Fontes ligadas ao Ministé- 
rio dos Transportes anunciam 

que o Govêrno Federal pre- 

tende ligar o Brasil ao Su- 
riname, antiga Guiana Holan- 

deza, por uma rodovia que 
partirá de Santarém, no Es- 
tado do Pará. Estudos preli- 
minares já se iniciaram e os 
trabalhos de campo poderão 

ser iniciados ainda êste âno. 

sAnápoíié também 

/«z •feótival 

A epidemia de festivais de 
música chegou também à Man- 
chester goiâna; está em ple- 
na fase de apreciação as 101 
composições inscritas ao Io. 
Festival da Canção de Aná- 
polis, sendo que no período 
compreendido entre 29 e 31 
de julho, eliminadas as de 
menor valor artístico, um júri 
escolherá as vencedoras re- 
compensando seus autores 
com valiosos prêmios em di- 
nheiro e em projeção nacio- 
nal. A maior preocupação dos 
compositores é que haja um 
real e honesto julgamento, 
fugindo da regra comum dês- 
ses acontecimentos quando, 
às vezes, sâo escolhidas mú- 
sicas que não preenchem os 
méritos melódicos e rítmi- 
cos. 

LIVROS DE ATAS, de 100 
e 200 folhas, Giz de Cera, 
Classificadores, Bobinas, la- 
piseiras BIC e JOFA 9, na 

TIPO^RAHA VIOLETA 

HRMHZEM 

. .. •. • A* 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 

/ 

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. 

Azulêjo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 
material elétrico, etc. 
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Um Confronto 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 
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Normas de Apresentação Tabular Suriname 

Em editorial recente, o JOR- 
NAL FOLHA DE G01AZ tra- 
tou do que classifica de "dra- 
mática e humilhante situação 
dos juizes de direito goianos" 
qujos vencimentos estão, diz 
o periódico, muito aquém do 
merecido pagamento. 

E bastou que o jornal sa- 
ísse às ruas para que, em 
Brasília, os deputados fede- 
rais daquêle V-stado, arenis- 
tas e emedebistas. fossem à 
tribuna tomar posição em fa- 
vor dos magistrados seus 
conterrâneos, chamando a 
atenção do Poder Executivo 
da terra para a "aflitiva si- 
tuação da magistratura de 
Goiás". 

A notícia não mereceria 
destaque de nossa parte não 
fôsse a oportunidade de um 
confronto: 

De inicio, um juiz de direito 
recem-nomeado em Goiás já 
vai para o cargo percebendo 
exatamente o que no Mara- 
nhão percebe um DESEM- 
BARGADOR, posto que nor- 
malmente é o ponto culmi- 
nante na vida do magistra- 
do. O juiz de primeira en- 
trância em Goiás e o DESEM- 
BARGADOR no Maranhão 
percebem exatamente cr$ 
2.750,00. 

Paralelamente, lá na mes- 
ma Câmara Federal está tôda 
uma bancada maranhense, 
menor em número mas não 
inferior em gabarito. Todavia, 
enquanto os goianos reclamam, 

A Juventude 

A Juventude é a base de forirm- 
çâo moral intelectual e espiritual do 
homem. U meio, o princípio, o am- 
biente, sâo os grandes responsáveis 
por todos esses eonceitos. 

A Juventude, á parte dos conhe- 
cimentos que adquire vai íorman- 
do uma personalidade e um carater. 
Adquire ura conjunto de qualiãa- 
des que determina sua conduta e 
distingue das demais. Recebe al- 
go assim como um sêlo iudivi mal 
que caracterizará por toda vida. 
Será reconhecida como perseveran- 
te, paciente e lutadora, retraída e 
derrotista; sérá aíavel e compreen- 
siva ou agressiva e intolerant ; in- 
dagadora e estudiosa ou indiferen- 
te e preguiçosa, 

A religião é a vida, a fé purifica- 
dora, a confiança num Ser supre- 

defendem o aumento de ven- 
cimentos de magistratura de 
sua gente, os nossos repre- 
sentantes acomodam-se, per- 
dendo a oportunidade de igual 
projeção e de igual enpenho 
em favor de uma causa tão 
justa. Êles que ás vésperas 
das eleições vivem a exter- 
nar o seu maior aprêço e o 
maior respeito aos juizes do 
Maranhão, passada a agrura 
da campanha esquecem-se até 
de uma palavra, lá da Câma- 
ra, em favor dos seus desam- 
parados conterrâneos. 

Se é "dramática, humilhan- 
te, aflitiva" a situação de um 
juiz de direito de Tocantinó- 
polis, Filadélfia, Itaguatins, o 
que dizer-se da situação dos 
seus colegas de Porto Fran- 
co, Imperatriz, Carolina, que 
vivem os mesmos ploblemas 
e enfrentam o mesmo custo 
de vida numa mesma região 
géo-econômica? Será que um 
simples atravessar de um rio 
confere ao goiano o privilé- 
gio de ser melhor pago? 

É estranho que os deputa- 
dos federais maranhenses 
tenham perdido essa oportu- 
nidade. Mas ainda é tempo 
que, federais e estaduais, uni- 
dos, réconheçam a injustiça 
que estão cometendo em es- 
quecer os juizes de direito 
maranhenses. E que, reco- 
nhecendo, êles tenham tam- 
bém a oportunidade de repa- 
rar essa injustiça. Bem sabem 
êles como repará-la. 

e a Religião 

SINEY KARAN 

mo, um conjunto de pensamento em 
torno de Deus para amá-lo, obede- 
cendo Suas leis. é a melhor parte 
do sêr humano em veneração a 
Deus e dedicação ao próximo 

A Juventude, atravóz dos bons 
ensinamentos amor, obediência, ca- 
ridade adquire um conhecimento 
em Deus para araá-Io e seguir a 
Sua re igião, esteio _ da felicidade 
humana, ma a Deus e o próximo, 
constroe aiada a defesa do mal e 
prepara o terreno para salvar sua 
alma. 

A Juventude, atravéz dos maus 
ensinamentos, onde existem o ódio, 
a calúnia, o crime, desvia-se da or- 
dem, da sociedade e sobre:udo da 
religião 

Os fatores principais que fazem 
a prrsen a do jovem não aparecer 

" om o objetivo de orientar a a- 
presentação racional e uniforme de 
dados estatístico-, em forma tabu- 
lar, no Sistema Estatístico subordi- 
nado à orientação normativa e su- 
pervisão técnica da Fundação IBGE, 
o Instituto Brasileiro de Estatística 
reuniu, em opúsculo, as normas para 
a apresentação tabu ar da estatística 

A Marinha no 

Vale do Araguaia 

A Marinha de Guerra do 
Brasil, em perfeito entrosa- 
mento com o governo do Es- 
tado de Goiás, visa promo- 
ver uma ação assistencial nos 
municípios do Vale do Ara- 
guaia goiano, enviando gru- 
pos para prestarem às po- 
pulações ribeirinhas serviços 
,1e ordem social, médica, den- 
tária e assistencial. 

na religião é o despreso da lei so- 
cial e religiosa, é a falta de com- 
preeiisão por parte dos ministros 
religiosos. 

A censura é a grac e inimiga rio 
jovem, a negl gência usaJa pelos 
miaistr-. 3 na religião, no que con- 
cerne á modalidade de preparação 
para os cultos religiosos, a buro- 
cracia de muit s ministros fazem 
com que o jovem perci a paciência 

brasileira, que aparecem agora em 
nova edição revista e atualizada. 

Elaborado com base nos e8*udos 
realizados a respeito pela então 
i omissão Técnica de Revisão e 
Aperfeiçoamento das ' ampanhas 
Estatísticas, do antigo Conselho Na- 
cional de Estatística e com o apro- 
veitamento das recomendações per- 
tinentes da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas e do Instituto 
Nacional de Pesos e Medidas, o tra- 
balho do IBE norraalisou o campo 
da apresentação tabular da estatis- 
lica brasileira. É o seguinte o su- 
mário do opúsculo: 1 ■- Objetivos e 
• ampos de Aplicação: 2 — Defini- 
ções; 3 — Numeração e 'ndicação 
dos Titulo» e Subtítulos; 4 — Espe- 
cificação dos dados; 5 — Indicação 
dos Int.-rvalos Parciais nos Distri- 
buições de Freqüência; 6 — Em- 
prego de Sinais Convencionais; 7 
i inprégo de Unidades de Medida e 
de seus Símbolos; 8 — Indicação 
da Data de Referência dos Dados; 
9 Apresentação dos Pados; 10 — 
Apresentação das Tabelas; 11 — 
Disposições Gerais; 12 - Anexo. 

O referido trabalho acha-se à ven- 
da naj|seda do Instituto Brasileiro 
de Estatística — Avenida Fra.k.in 
Roosevelt, 166, GB. vlBGE). 

e abuse da pregação. Nada de nôvo, 
sempre a mesma coisa, o nome de 
Deus dito sem nenhuma observa- 
ção, co no se fos e ura cabeçalho 
de uma relação sem muito pro- 
veito. 

A Juventude quer mais alguma 
coisa, uma explicação resumida e 
positiva da religião. Algo que lhe 
impressione e prenda seu pensa- 
mento. 

Fontes ligadas ao Ministé- 
rio dos Transportes anunciam 

que o Govêrno Federal pre- 

tende ligar o Brasil ao Su- 
riname, antiga Guiana Holan- 

deza, por uma rodovia que 

partirá de Santarém, no Es- 
tado do Pará. Estudos preli- 
minares já se iniciaram e os 

trabalhos de campo poderão 
ser iniciados ainda êste âno. 

jAnápoiié também 

•faz (eótivai 

A epidemia de festivais de 
música chegou também à Man- 
chester goiâna; está em ple- 
na fase de apreciação as 101 
composições inscritas ao Io. 
Festival da Canção de Aná- 
polis, sendo que uo período 
compreendido entre 29 e 31 
de julho, eliminadas as de 
menor valor artístico, um júri 
escolherá as vencedoras re- 
compensando seus autores 
com valiosos prêmios em di- 
nheiro e em projeção nacio- 
nal. A maior preocupação dos 
compositores é que haja um 
real e honesto julgamento, 
fugindo da regra comum dês- 
ses acontecimentos quando, 
às vézes, são escolhidas mú- 
sicas que não preenchem os 
méritos melódicos e rítmi- 
cos. 

LIVROS DE ATAS, de 100 
e 200 folhas, Giz de Cêra, 
Classificadores, Bobinas, la- 
piseiras BIC e JOFA 9, na 

TIPOCRAPIA VIOLETA 

RRMHZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 

/ 

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. 

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


