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Assassinado o vice-prefeito 

DOIS AM ANTES, OS AUTO R E S DO CRIME 

Mistério envolve a causa da morte de Dorgival: Ciúme? Vingança? 
& & 

Apesar da confissão dos dois 
assassinos, um ambiente de 
mistério ainda cerca o móvel 
do assassinio do vice-prefeito 
Dorgival Pinheiro de Sousa, 
ocorrido ao raiar do dia 12 úl- 
timo, na Trav. Bom Jesus, fren- 
te à residência da mulher Maria 
da Queiroz, pivô e co-autora do 
crime. 

Do que foi apurado na polí- 
cia, em resumo, Maria dormia 
em sua casa em companhia de 
seu amante, o motorista conhe- 
cido pelo vulgo de Zé do DKV, 
quando a vítima chamou na 
porta da casa. Segundo os 
amantes, êle teria forçado um 
dos vitreaux que dá para o 
quarto de dormir, frente para 
a rua. Os assassinos são con- 
traditório sem seus depoimentos. 
A mulher alegou a principio 
que o tiro foi dado por ela. Mais 
tarde jogou a culpa no aman- 
v . que confirma a autoria do ti- 

ro. íouv.T7|at a mulher diz que 
foi seu amart. p -^hou 
o revólver e as balas. Carre- 
gando a arma, êle teria saído 
pela porta de fundos e atirado 
"num vulto", voltando a seguir 
para o interior da casa onde 
deixou a arma, para depois fu- 
gir. Zé do DKV já conta dife- 
rente a história: diz quá foi a 
mulher quem lhe deu o revólver 
e mais 3 balas. E que êle ati- 
rou com apenas o braço fora da 
porta, sem olhar para onde. Ne- 
gou que tivesse feito pontaria; 
adiante, porém, diz que atirou 
num vulto, mas não sabia quem 
era. 

Além de outras contradições 
que a polícia procura esclare- 
cer, não se pode aceitar em 
princípio a narrativa de que o 
tiio foi dado da porta para fo- 
ra, pois a vitima foi fulminada 
em local de onde êssse tiro ja- 
mais poderia chegar. Comple- 
tamente fôra da Unha de tiro 
descrita pelo criminoso. Man- 
chas de sangue na calçada, fora 
do gradil que a separa da rua, 
dão também a entender que a 
vítima foi atingida na rua e não 
no jardim da casa. A vítima 
tinha nas mãos a chave de seu 
carro e foi cair próximo à por- 
ta do mesmo. Foi atingida de 
perfil quando, parece, tentava 
tomar o carro. 

Versões contraditórias sur- 
gem a respeito do crime. Uns 
entendem que a vítima, que be- 
bera até alta madrugada em 
companhia de amigos, tinha en- 
contro marcado com Maria da 
Paz, que por sua vez marcou 
encontro também com o aman- 
te. demonstrando total irres- 
ponsabilidade. — Mas há quem 
acredite também que Dorgival 
tentava apenas flagrar a assassi- 
na em companhia do amante. 
A vítima era amiga do ex-com- 
panheiro da criminosa e dêsde 
a morte dêste vinha prestando 
auxílios diversos a esta última. 
Sabendo-a lavando vida irregu- 
lar, Dorgival estaria tentando 
apenas comprovar isso. 

Surge, todavia, versão que 
deixa dúvida maior ainda quan- 
do à causa do crime. Uma tes- 
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DORGIVAL PINHEIRO DE SOUZA 

. > temunhi afirma- qUe ^ antes nhecer. 
A1-, assassinato A do assassinato /tl v DKV teria 
dito a uma mulher c}w ^ "ia en. 
trar numa boca muito quente 
e ia cair fora de Imperatriz' . 
Sabe-se também, que cerca de 
3 horas da madrugada Maria da 
Paz foi chamada pelo telefone. 
Admite-se por isso que o ex-vi- 
ce prefeito tenha caído numa 
cilada. Foi levado traiçoeira- 
mente à cena do crime. Êle es- 
tava desarmado e vestia um 
macacão de côr branca. Já está 
apurado também que cerca de 
30 minutos após, o assassino te- 
lefonou para a casa de sua 
amante e mantiveram ligeiro 
entendimento, tendo esta a se- 
guir procurado sair de casa, no 
que foi impedida por uma das 
testemunhas. Zé DKV foi preso 
quando tomava seu táxi, no 
ponto onde faz parada. Maria 
foi recolhida logo que confessou 
a autoria do crime, alegando 
que pensava ter atirado num 
ladrão. Essa versão é totalmen- 
te inaceitável pois não se pode 
admitir que um ladrão tentasse 
entrar numa casa batendo na 
porta e, principalmente, em ma- 
drugada clara, quase ao ama- 

íS 

A polícia, sob a direção do 
sargento Amujacy Silva e 
do escrivão Altiipar Paiva 
.está apressando o andamento 

'nquérito. Esprra-se, po- 
rem,que muita novidade ainda 
surgira, pna«r,iveimente com 

outra versão do assassinato. 

A VÍTIMA^" 

Dorgival Pinheiro de Sousa nas- 
ceu em Canto do Buriti, Estado do 
Piauí, em 9 de novembro de 1939, 
filho de Joaquim Pinheiro e D. Ro- 
salinda Rodrigues Brito. 

Aqui chegado quando do início da 
evolução que transformou esta cida- 
de numa das primeiras do Estado. 
Dorgival, pelo esforço próprio con- 
jugado com a principal característi- 
ca dos fortes que é a coragem, coroou 
de êxito as iniciativas privadas, gal- 
gando posição de destaque e de pres- 
tigio nesta Imperatriz por quem tan- 
to deu em vida. Era vice-prefeito do 
município, presidente da Associação 
Comercial, diretor-tesoureiro da TE- 
LIMSA, diretor do Rotary Clube, 
membro ativo e efetivo da Loja Ma- 
çonica "Firmeza e Humanidade Im- 
peratrizense'5 e titular da firma in- 
dustrial que leva seu nome. Deixa 
viúva a sra. Maria Consolação Bar- 
bosa Pinheiro e na orfandade os filhos 
menores: Wilkens, 11 anos; Rosa, 10 
anos; Dorgival Jr., 7 anos e Joaquim, 
com penas 5 anos de idade. 

COMERCIANTES MORREM EM ACIDENTE 

iventi 

ILUSTRES PERSONALIDADES VISI- 

TAM A COLONIA AGRÍCOLA GURUPI 

Cumprindo um exaustivo 
programa de visitas à região 
amazônica, os ilustres Dr. 
Paulo Yokota — Diretor de 
Crédito Rural e Industrial do 
Banco Cental do Brasil, Ni- 
lo Barroso — Diretor de 
Crédito Rural do Basa, Os- 
valdo Tavares Moreira - Ge- 
rente do Banco Central, Jo- 
sé Ribamar Melo Ivo Mar- 
zall - Consultores do Banco 
Central, foram Recebidos 
no Aeroporto de Açailandia, 

d^a 7, domingo, pela nova 
cóordenadoria técnico — ad- 
ministrativa da Colônia 
Agrícola Gurupi. 

Parte da manhã do dia se- 
guinte, foi dedicada ao co- 
nhecimento dos programas 
assistênciais ali desenvolvi- 
dos, bem como, das necessi- 

dades sentidas para uma real 

e racional exploração agro- 

pecuária naquela região de 

Imperatriz. 

Notícias do Município 

ESCOLAS 

Com recursos recebidos 
do MEC, o prefeito Renato 
Moreira determinou a cons- 
trução de mais 4 escolas 
municipais, que serão locali- 
zadas nos seguintes povoa- 
dos: São Felix, Acaizal, 
'T.700" e São Domingos. 

ESTÁDIO 

Estão em fase de conclu- 
são os muros do Estádio Mu- 
nicipal. Logo a seguir será 
construído o alambrado em 
tôrno do campo de futebol. 
Também o gramado do cam- 
po será melhorado 

Para a re-inauguração do 
Estádio Frei Epifânio, pre- 
tende o prefeito municipal 
trazer à Imperatriz dois 
quadros de futebol, possivel- 
mente um de São Luis e um 
de Belém, que disputarão 
partida amistosa, com por- 
tões abertos ao púbico. 

trarjrrxuu U tiQj^PHAÇA 

CAÇAMBA E LIXO 

Ainda na Prefeitura, a re- 
portagem foi informada que 
aquela repartição está ad- 
quirindo um carro Mercedes 
Benz, tipo caçamba, para 
atendimento aos serviços de 
recuperação de ruas e es- 
tradas. 

Quando o nôvo veículo 
entrar em serviço, as outras 
caçambas passarão a fazer o 
serviço de coleta de lixo a 
ser implantado breve- 
mente na cidade. 

TRÊCHO-SECO A CIDA 

Para que o traWyTJ não 
cesse entre o Trecho-Seco e 
o Entroncamento da Cida, a 
a Prefeitura está providen- 
ciando a recuperação dessa 
estrada vicinal. 

portante 

O moderno matadouro 
municipal e as obras da 
Praça de Fátima, assim co- 
mo as da rua frei Manoel 
Procópio deverão estar con- 
cluídos até o fim do mês 
corrente, segundo fontes da 
administração municipal. 

Diante da lamentável ocorrência 
qu,e enluíou o comunidade impera- 
trizense com o falecimento de seu 
ilustre concidadão DORGIVAL PI- 
NHEIRO, e associando-se à tristeza 
dos entes quariãos que choram a 
perda irreparável do insubstituível 
CHEFE, os familiares de Gumercindo 
Milhomem e de D. Eva Gomes Mi- 
Ihomem tornam público o cancela- 
mento da recepção que fariam rea- 
lizar no C. R- Tocantins na data de 
amanhã, 15 de novembro, em home- 
nagem a passagem do 509 aniversá- 
rio (Bodas de Ouro) do referido 
casal. 

Viajando em um C-14, tra- 
tando de negocios, faleceu 
vitima de acidente o comerci- 

ante RAKÍD SHARIF, proprie- 
tário da casa SHARIF, nesta 
cidade. 

Apurou a reportagem que o 
desastre verificou-se no mu- 
nicípio paraense de Parago- 
minas, quando o carro em 

que viajavam Radik e mais 3 
companheiros, precipitou - se 

de uma ponte em reparos so- 
bre o leito do rio. Sharif en- 
controu a morte no local do 
acidente,como também um seu 
companheiro cuja identidade 
ainda não foi levantada pela 
reportagem.Hospitalizados em 

Imperatriz,estão 2 companhei- 

ros do comerciante, também 
homens de negócios, sendo 

um dêles o proprietário da 
Loja Damasco. 

A.*. G.-. D,-. G.-. A.'. D.". U/. 
Aug.*. e Resp.'. L_oj.-. Simb.*. 

'FIRMEZA E HUMANIDADE IMPERATRIZENSE" 

NOTA DE PEZAR 

A Aug.*. e Resp.*. Loj.*. Simb.*. "FIRMEZA E HU- 

MANIDADE IMPERATRIZENSE", ainda sob o doloroso im- 

pacto da prematura perda de seu diIeto_e Pod/. Ir.'. D0R- 

GIVAL PINHEIRO enlutando todamnlliaMaço^ 

por intermédio da presente, formular de público o PEZAR 

dos OORr.*. desta Oi.*., traduzido nos sinceros sentimentos 

de tristeza e de luto com que se associa à dor de sua 

virtuosa esposa e amantissimos filhos. 

Que o G.A.D.U. ilumine e ampare a DORGIVAL PI- 

NHEIRO pela estrada da Vida Imortal, recompensando-lhe 

as virtudes quando de sua rápida, mas exemplar, pas- 

sagem por este mundo profano. 

Imperatriz, 12 de Novembro de 19?!. 
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COLABORAÇÃO: 

O Pecado de Adão 

Da terra o germe por pecado 
Surgiu das diretrizes do Divino 
E de um sôpro formado 
Nasceu Adão e Eva por destino. 

Na íêmea o engenho foi criado, 
Em junção com o macho a procriar 
E a custo dêste original pecado, 
Foi dito: — Crescer e Mutiplicar. 

II 

Adão e Eva o feito espalha... 
Sendo os primeiros o fruto a comer. 
Hoje se sabe a Biblia não falha!... 

III 

Regressa-se a terra fria 
Morrendo sem se entender 
O que formos na terra um dia. 

Em, 20/02/71. 

Amélio Marinho. 

HORÁRIO 

Chamamos a atenção para 
o novo horário de atendimen- 
to da Agencia local: das 7 
horas às 17, 30 horas ininter- 
ruptoSfcTfft;. Com esta medida, 
o agente visa maior atendi- 
mento ao público, cuja aflu- 
ência aumenta à medida que 
se passam os dias. 

FISCALIZAÇÃO 

Normalizaram-se os servi- 

nesiíí^ÜS^^íiP1 a Presença 
noldo Pinho Go 
tada na agencia local serã 
de 2 meses que, findos, o fa- 

rá regressar a S. Luiz, sendo 
substituido por outro de acor- 
do com o rodízio estabeleci- 
do no sentido de que as ne- 
cessidades fiscais não sofram 
solução de continuidade, 
atendendo os interesses ge- 
rais. 

FUNCIONÁRIOS 

Conforme o plano inicial 
quando da instalação da 
agencia de Imperatriz, o nú- 
mero atual de funcionários 
não apresenta condições ide- 
ais de trabalho. Medidas es- 
tão sendo tomadas para a 
sua lotação integral com ele- 
mento capazes, e comprova- 
das com a recente vinda do 
sr. Raimundo Zilmar da Silva 
?osta, assistente de admiuis- 

Ça^-a chega- 

COMPRE BEM, COMPRE JÁ, COMPRE SEMPRE, NA SUA 

Casa Menezes 

Rádios,^ Radiolas, Geladeira, Bicicle- 
tas,Fogão a Gás,Miudezas etn Geral, 
Bijuterias, Confecções Para Homens e 

Mulheres, Decorações, Louças, Ferragens e um 

Mundo de Brinquedos para o Natal. 
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um dos quais seria o sr. Gil- 
berto Machado. 

ATENÇÃO 

Sobre qualquer duvida ou 
falta no atendimento por par- 
te dos funcionários responsá- 
veis pelos diversos setores 
da agencia local, deve ser 
será procurado o proprio agen- 
te, sr. José Ávila Daniel Ma- 
ranhão, a quem compete di- 
rimi-las e equacionar as quei- 
xas justas. A fidalguia e o 
cavalheirismo do Sr. Mara- 
nhão comprovarão o nosso 
conselho, além de patrocina- 
rem os elementos de comuni- 
cação e entendimento para a 
solução dos problemas exis- 
tentes. 

O POVO RECLAMA 

Recebemos, com pedido 
de publicação: 

'limo. Amigo Jornalista: 

Peço ser lançado no seu 
jornal um reclamo sôbre os 
convênios do Sindicato dos 
Lavradores; que eles prome- 
tem tantas e tantas coisas pa- 
ra nós sócios e essas pro- 
messas são como flores que 
não vingam frutas. Agora, ou- 
tro dia. o fiscal da COHAB 
disse que ninguém pedia fa- 
vor aos médicos enquanto 
êles estão ganhando crS 
1.000,00 por mês. Peço ao jor- 
nal seja lembrado que os 
chefes do Sindicato lembram- 
se das promessas que fazem 
e não só recebam o dinheiro 
dos sócios. 

(a) - Francisco Vieira Silva" 

x-x-x 

Motoristas profissionais e 
particulares apelam às auto- 
ridades do Trânsito uma com- 
panha que vise educar o pe- 
destre quanto ao uso das vias 
públicas. Alegam que a maio- 
ria dos acidentes em nossas 
ruas é devida à imprudên- 
cia do pedestre que atraves- 
sa a via pública sem nenhum 
cuidado ou não se utiliza das 
calçadas, preferindo o leito 
da rua. Reclamam agora con- 
tra o estacionamento no meio 
da Av. Getúlio Vargas, frente 
ao Cine-Marabá, nas horas 
de sessões cinematográficas. 
O amontoamento de carros ^ 
o grande número de^^ues- 
tres, nessas horas, é^^i risco 
constante naquej,p:ai\íria que 
é a mais movymentaJS da ci- 
dade. yl ' , 

o JÔGO DE SINUQUINHA. 
Pois os donos das referidas si- 
nucas que permitem os meno- 
res {jogarem diz o seguinte: na 
Impèratriz não tem lei. Provo- 
cando as autoridades e êstes sa- 
bem que portarias e editais 
pregados nas portas proibindo 
jôgo para as crianças, êles con- 
sentem os meninos jogarem. 
Outros tomam objetos dos me- 
ninos em resgate do tempo. Dei- 
xam as crianças na louca; as 
crianças não encostam mais em 
casa dos pais. Abandonam o 
colégio, outras vão é roubar, e 
assim vai. Muitos dos proprie- 
tários diz ainda; na Imperatriz 
não tem lei. Mas também não 
vê falar que um dono de SI- 
NUQUINHA foi flagrado(conce- 
dendo) consentindo menores jo- 
gando e foi prêso e multado. Aí 
êles diziam «na Imperatriz tem 
lei.» Mas se vê todos os dias,«um 
menino de fulano perdeu tanto 
na Sinuquinha e ficou com mê- 
do de encostar em casa e se 
evadiu.» Os donos que deixam 
as crianças jogarem dizem que 
em Imperatriz não tem lei. 

Habinabid 

Educadário 

Santa Teresinha 

A V I f O 

A Diretoria do "Educand^^^ 
Santa Teresinha,ás 
^J^soas que os 

•l 

s -o- 

Material escolar e 

para escritórios, só 

na Tip. Violeta. 

O maior assalto que circula 
em tôrno de mais de cem che- 
fes de família nesta cidade de 
Imperatriz, parte do JÔGO DE 
SINUQUINHA. Todos sabem 
que é proibido jôgo e para me- 
nores na Imperatriz é liberado 

Tntéi 
exames de Ia época, para os 
candidatos à Ia série no ano 
de 1972, realizar-se-âo nos 
dias 2 e 3 do mês de dezem- 
bro próximo. 

O.referido exame, consta de 
duas provas escritas de Por- 
tuguês e Aritmética e que 
dia 25 do mês em curso co- 
meçarão as inscrições. 

Melhores esclarecimentos, 
na Secretaria do Estabeleci- 
mento de Ensino. 

Imperatriz - 11/11/71 

O V I L — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BB - 14-Fone Z78 -Imperatrix-^la. 

QGC. 06 - 146 - 245 _ insc. Est. 142 / 053,006 

COVAP DE 60IAS ■ Materiais para Construção 

^ MA TRIZ — Rua 20 n. 809 — Goiânia - Goiás 

FILIAIS j Av# Géfulio - Esq. c/ a Rua Pará - Tel: 202 e 400 - Imperatriz - Ma. 
( Rua Cônego Joào Lima, 427 - Tel. 168 - Araguaina - Goiás 

Revencfedora de Motores estacionários Yanmar - Trituradores para ração Menta - 

Serras: Braçais e Golpiões - Canos galvanizados e plásticos - Caixa dagua. Telhas 

dé cimento Amianto - Cerâmica e azuleijos - Ferro redondo para construção - Ci- 

mento - Material para encanamento em Geral - Vidraçaria completa. 

-X 

-     | 
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Coluna do Lavrador 

Plante Mamo na, Gergelim, Girasol e Soja 

A CASA DO LAVRADOR DE IMPERATRIZ poderá re- 
comendar, a partir do próximo ano, como cultura nova pa- 
ra a região, dentro da filosofia de diversificação da lavou- 
ra, as culturas de mamona, gergelim, girasol e soja, depen- 
dendo do resultado da experimentação a ser iniciado den- 
tro de alguns dias. 

Para complemento do campo experimental da CASA 
DO LAVRADOR será montada dentro de 15 dias, a estação 
metereológica com finalidades puramente agrícolas. 

Patrulha volante de combate às pragas 

As culturas Áe arroz da nova safra serão devidamen- 
te protegidas contra as pragas pela patrulha volante equi- 
pada com moderno equipamento de pulverização da Cam- 
panha de Defesa Sanitária Vegetal que a CASA DO LA- 
VRADOR promete instalar dentro de alguns dias em Impe- 
ratriz. 

Itinga e Açaílândia também 

Itinga e Açailândia já dispõem de subpostos de vaci- 
nação da CASA DO LAVRADOR estando, assim, os pecua- 
ristas daqueles lugares de parabéns pela assistência que 
passarão a receber, pois a CASA DO LAVRADOR dispõe de 
grande quantidade de vacinas, a serem vendidas a prêço 
nacional. 

Tratores tem mil horas de serviço 

Agricultores e pecuaristas de imperatriz solicitaram 
tratores da patrulha mecanizada da CASA DO LAVRADOR, 
num total de mil horas, até o presente momento, compro- 
vada assim, a aceitação da mecanização introduzida na re- 
gião, acima de todas as espectativas e deixando antever o 
brilhante futuro da agricultura em nossa região, à altura 
dos melhores padrões nacionais. 

AVISO 

A ACAR-MARANHÃO avisa às pessoas abaixo rela- 
cionadas que o Curso de Hortaliças terá início no dia 19 
do corrente mês. Os candidatos deverão comparecer no 
Ginásio EBENEZER às 17 horas daquêle dia. 

1 — Mustafá Pereira Chariffe 2 — Jaldo de Sousa Lima 
3—Antonio Brasil Rodrigues 4 — Paulo de Andrade Melo 
5 — Raimundo Gonzaga Ribeiro 6—r- ~Mo Oliveira Lopes 
7 — Raimundo Martins de A vieira de Sá 
9-Alde^Pere.ra -ia ^ V 

^ ^ ue aousa Caldas 12 — Antonio Cavalcante de Arai 
.0 13 —João Pereira dos Reis 14 — El eus ina Pereira Cunha 
15 —Cícero Ferreira Modesto 16 — João Palmeira Sobri- 
nho 17 — Iran Bezerra Fialho 18 —Josefa Bezerra Fialho 
19 — Manoel Mendes da Silva 20-Manoel Alves dos Reis 
21 Alevino Porfírio Nunes 22 — Jose de Jesus Batalha 
Filho 23 — Manoel Paulo Mota. 

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 DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue — 
LABOMTÚRIO DE NAüSES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES -j- e SANGUE 

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

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

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

CASA DAS TINTAS 

Tintas e Vernizes 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 

sortimentos, menores preços. 

Avenida Getulio Vargas, 1366 — Fone: 354 

Imperatriz  —  Maranhão 

NOTÍCIAS ESTADO 

Gov. participa do Conselho Deliberativo 

da SUDENE 

Governador Pedro Neiva 
de Santana acaba de retor- 
nar a São Luís, depois de 
realizar viagem a Recife, Sal- 
vador e Rio de Janeiro, on- 
de tratou da solução de pro- 
blemas, de interêsse de sua 
administração. 

pernambucana, 
x'ecutivo mara- 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz Maranhão 

nn"n8e 

Na capital 
chefe do ' 

participvP11 de mais 
uma . eunião ora'mária do 
Conselho Deliberativo da SU- 
DENE, quando, entr(> 0otr08- 
foi aprovado o pedido de ti- 
nanciamento pela t aroma 
de desenvolvimento j.ogioni- 
das obras das rodovias MA-1 
e MA-74. 

Em Salvador, o Professor 
Pedro Neiva de Santana pre- 
sidiu a última sessão planá- 
ria do II Encontro de Gover- 
nadores estaduais para deba- 
tes sôbre a Defesa do Patri- 
mônio Histórico, Artístico, 
Cultural, Arqueológico e Na- 

tural do Phís, quando fo- 
ram apreciadas as propostas 
maranhenses, destacando-se 
como mais importante o Pro- 
jeto "Praia Grande", que per- 
mitirá restaurar tôda a área 
e reintegrá-la à vida da cida- 
de com novas funções. 

Na Guanabara, o Governa- 
dor do Maranhão manteve 
encontro com o Presidente 
do Banco Nacional da Habi- 
tação, Economista Rubens 
Costa, quando foi discuU^, 
especialmente ^^âama de 
'.oFciiaiiLaçáo 0 * capital a 

ser executado >ela Prefeitu- 
ra de São Luís. O titular do 
BNH manifestou ainda ao go- 
vernante maranhense seu en- 
tusiasmo pelos programas ha- 
bitacionais da COHAB-MA e 
assegurou apoio integral do 
organismo que dirige para a. 
plena execução dos mesmos 

Semana Pedagógica 

A DIRETORIA DA ESCOLA 
CRISTO REI, sentiu-se hon- 
rada cm ter participado da 
SEMANA PEDAGÓGICA, pro- 
movida pela Escola Normal 
Pedagógica de Imperatriz. Se- 
mana em que as professoran- 
das demosntraram-se alta- 
mente coahecedoras da No- 
va Didática a ser aplicada 
na Escola Primária. Essa se- 
mana teve como Coordena- 
dora a dinâmica professora 
Sofia Oliveira Dias e atua- 
ram na referida escola: 

Professorando — Benedito 
Batista Pereira como obse- 
vador. 

Professorandas Laura Herê- 
nio 

Maria das Graças Paiva 
Uva Jorge Miranda 
Elza Vieira Coutinho 
Iva Soares 
Antônía Queiroz Olivei- 
ra. r. 

Agradecemos a preferên- 
cia dessas professorandas pe- 
la nossa Escola, e desejamos 
a todas muita êxito no per- 
correr de tão sublime missão. 

Assessoria de Com. Sociais 

Olhos dirigem cadeiras de rodas 

A voz da America na últi- 
ma terça-f'"" 
cara W- o- perder os 
^ois braços e as duas pernas 
que continuará ainda coíno 
condições para se mover e 
badalar pela praça. 

A nova cadeira de rodas 
motorizada é dirigida pelo 
movimento de olhos do seu 
ocupante. Há, contudo, um 
perigo muito sério. Se passa 
iirna dona boa, daquelas de 
fazer os olhos dar camba- 
lhotas, a cadeira capota com 
tudo. 

O TEX 
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TECIDOS E ELETRO- 

nnMÉSTicos ^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 



O Progresso 
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Marabá em Revista 

0 Discurso do Presidente 

(De Raymundo Rosa, especialmente para '0 PROGRESSO) 

O discurso do Presidpnte Mè- 
dici de 27 de Outubro foi, re- 
almente, um pronunciamento de 
grande alcance para a Amazô- 
nia, notadamente no que diz 
respeito ao aproveitamento do 
potencial hidro-elétrico da ca- 
choeira de Itaboc^s, no rio To- 
cantins. Mais uma vez o Su- 
premo Chefe da República sur- 
preende a Nação com um pro- 
nunciamento tão vigoroso e 
oportuno, confirmando sua vi- 
são e capacidade com que vem 
conduzindo o país para seus le- 
gítimos destinos. 

Marabá, que hoje se situa no 
centro de todas as cogitações, 
recebeu com o mais vivo entu- 
siasmo a fala do Presidente que 
vem sacudindo as forças vivas 
da Nação para a batalha patrió- 
tica de integração da Amazônia. 

Foi assim que o Prefeito El- 
mano Moura Melo, interpetran- 
do a gratidão de nosso povo, 
endereçou ao General Presiden- 
te o seguinte telegrama: 

Presidente Emilio G. Médici 
Palaclq Plamfe» 

Brasília. 

Quando Vossa Excelência, vi- 
sitando Transamazônica em Ma- 
rabá nos disses aspas CONFIO 
NA SUA AÇÃO E NO SEU 
TRABALHO AQUI aspas agra- 
deci a Deus por termos o Pre- 
sidente que temos pt. Ao ler 
discurso Vossencia dia 27 cor- 
rente síntese maravilhosa preo- 
cupação nossaAmazônia se reve- 
lam novas e fulgurantes se- 
qüências como aproveitameto 
Itabocas vg instalação Unidade 
Militar vg Educação vg Saúde 
vg Urbanização vg Produção e 
Transportes vg rezei novamen- 
te pedindo a ELE conserve 
Vossencia Presidente por mui- 
tos anos pt. Se porém na su- 
cessão inexorável dos mandatos 
inherentes ás Democracias tal 
não fôr possível que ELE guie 
os passos dos que vierem de- 
pois mesmo caminhos trilha- 
dos quem soube com inteligên- 
cia vg tenacidade e patriotismo 
quebrar o encanto secular que 
entorpecia maior parte fabulosa 
região pt. Respeitosas Sauda- 
ções. Cap. Elmano Moura Me- 
lo - Prefeito Municipal Marabá, 

Oportuna intercessão do Pre- 

feito Moura Melo junto ao Mi- 
nistro Higino Corsetti. 

Por sua situação geográfica, 
por suas riquezas, por sua pu- 
jança econômica, e, sobretudo, 
pelas atenções de que tem sido 
alvo por parte dos poderes cen- 
trais, Marabá está fadado a ser 
um dos principais centros de 
progresso e desenvolvimento da 
Amazônia. Colocada, assim, no 
vertice dos acontecimentos, nos- 
sa cidade e nosso povo preci- 
sam preparar-se para esse de- 
senvolvimento em todos os se- 
tores, mormente no das comu- 
nicações. 

Pensando em cobrir as defi- 
ciências das comunicações é 
que o Prefeito Marabaense vem 
de oficiar ao Ministro Corsetti 
pedindo a liberação do Canal 
de Rádio - Difusão requerido pe- 
pa Prelazia de Marabá, "por se 
tratar de valioso e imprescin- 
dível instrumento de sucesso ao 
Movimento de Educação de Ba- 
se (MEB), cujo convênio já -foi 
celebrado entre a Prelazia e o 
Ministério de Educação e Cultu- 
ra." 

Os Destaques " de Mister X 

BODAS DE OURO 

OUMERCINDO - EVINHA MILHOMEM 

15 de novembro de 1921. — A cidadezinha apresentava um movimen- 
to inusitado. Ia haver um casório. O noivo, trajando o rigor da época, 
estava ansioso à espera da eleita. A noiva, nervosíssima pela importância 
do fato, vivia um dos momentos mais felizes de sua vida jovem e cheia 
de esperanças. Já na Igreja-matriz, o casal recebeu as bênçãos matrimo- 
niais do Vigário. Logo após, o meretíssimo Juiz selava, em definitivo, a u- 
nião indissolúvel que unia os destinos de GUMERCINDO e EVINHA 
MILHOMEM. E assim começou a luminosa caminhbda conjunta de um 
goiano de "boa cêpa" (êle nesceu em Tocantinópolis' e de u'a maranhense 
de boa índole (ela é de Canto Bom, do atual município de Montes Claros). 

15 de novembro de 1971 — Sete filhos vivos ç 31 netinhos rodeiam 
o venerando casal, que olha o passado com saudade mas bendiz o pre- 
sente que lhe é fértil e confia no futuro que lhe reserva outras alegrias, 
conseqüências de uma vida de felicidade. GUMERCINDO e E V I N H A 
MILHOMEM completam a BODAS OURO — cinqüenta anos ininterru 
ptos de sonhos realizados, bafejados pelo Deus do AMOR e da CONCÓR- 
DIA. Cinco decênios de felicidades; meio século a serviço da Família, 
da Pátria e da Obediência aos desígnios divinos que os uniram para o 
exemplo de todas as virtudes cristãs. 

Parabéns, Gumercindo e Evinha iMlhomem. Esta é a melhor home- - 
gem que O PROGRESSO lhes poderia oferecer, sincera e carinhosamen- 
te, no dia de sua BODAS DÊ OURO. 

D. PRIMÊNIA 

Nem todos sabem mas Mister X é 
parecedissimo com o confrade Héli- 
us de Monção. Mesmo físico, mes- 
ma "fachada", mesmos gestos, mes- 
mos gostos, são prefeitos sósias. Pois 
bem; dia 11 o jornalista em aprêço, 
apezar da distancia, festejou com o 
coração o aniversário de sua vene- 
randa genitora, D. Premlnia, viuva 
do poeta e auto-dldata Alfredo de 
Monção, fundador e ex-prefeito de 
Marabá. Pelo acontecimento de gran- 
de envergadura sentimental para o 
coléga, quero parabenizar a D. PD- 
raenia, desejando-lhe muitos anos 
ainda por esta vida afóra,.. 

ANIVERSÁRIOS 

Quem esteve "de berço'' dia 8, foi 
o Severino Silva, cérebro e alma do 
Sindicato dos Arrumadores. O acon- 
tecimento foi comemorado pela 
imensa falange dos amigos que pos- 
sui, da qual o aniversariante foi alvo 
de merecidas e inequívocas provas 
de alegria, como a do colunista... 

x-x-x 

GOVERNADOR AGRADECE TITULO 

O vereador Pire Dourado, presidente da Câmara Mu- 
nicipal de Imperatriz, recebeu do Gov. Neiva de Santana 
o seguinte ofício: 

Sennor XTite: 

Recebi, com justificada savfqcão e orgulho, o Ofício 
n.0 98/71, no qual Vossa Excelência o,. haver essa 
Augusta Câmara me outorgado o Título ^e Cidaaao iu^ 
ratrizense. 

A decisão dos Senhores Vereadores, refletindo um re- 
conhecimento pelo trabalho que o Poder Executivo vem 
desenvolvendo no próspero município de Imperatriz, trans- 
forma-se em estímulo para uma equipe que, consciente de 
suas obrigações para com o nosso Estado, vem desenvol- 
vendo um Trabalho sério e apolítico visando exclusiva- 
mente o bem estar social e o desenvolvimento. 

Estejam certos os Senhores representantes, de que o 
Govêrno está e continuará semnre presente às reinvindica- 
ções justas do povo de Imperatriz. 

Reafirmando os meus agradecimentos, ao ensejo renovo a 
Vossa Excelência e ilustres Pares, os meus protestos de 
elevado estima e distinta consideração. 

Pedro Neiva de Santana 
GOVERNADOR DO ESTADO. 

Trágico Acidente 

A menor Nadir Fialho Be- 
zerra, filha do Sr. Vicente 
Bernardino Be^rja, faleceu 
trágicamenU.e por. vdta -^as 
15, 30 h oras de ontem, em 
plena Pre .ça de Fátima, colhi- 
da por i im basculante (ca- 
çamba) cujo motorista eva- 

~io-se imprimindo alta ve- 
locidade a seu veículo. A 
morta era sobrinha do ex- 
prefeito Eurípedes Bezerra. 

I 

Amanhã, 15 de Novembro, o 
Sindicato dos Arrumadores 
de Imperatriz comemorará a 
p?:..agem de seu 6^. aniver- 
çário. Fundado em 1965, e 
oficialmente reconhecido em 

i daquela para a atual 

0 S, A. itoou-se a 

realidade no congraçamento e 
na defesa da classe, graças ao 
inaudito esforço do seu ab- 
negado presidente Severino 
Silva. Inúmeros foram os seus 
feitos, pontificando a q u a s i 
etinção do índice do analfa- 
betismo entre os associados, 
de 90% de entã0 Para ape' 
nas o reduzido número de 
40 pessoas que, assim mesmo 
faz um curso noturno para 
o seu radical combate. Com 

140 associados (100 efetivos 
e 40 estagiários), os bens atu- 
ais do Sindicato ascende a 
apreciável soma dos 100 mil, 
constantes de uma séde pró- 
pria e bem moderna, onde em 

1972 terá dependências para 

um restaurante tipo SaPS 

atendendo seus sócios 6 0 pu- 
blico particular que o queira, 
móveis e utensílios, veículo, 
e terreno onde será constru- 
ído um ambulatório medico- 
hospitalar condizente com a 
sua importância. Várias são 
as solenidades programadas 
para a comemoração do e- 
vênto, com inicio no dia de 
boje e termino no de amanhã, 
as quais culminará com a rea- 
lização de uma sessão sole- 

Gratifica-se 

PRDE-SE a pessoa qne achou um 
canão de inscrição comercial nesta 
cidade, pertencente a Nivaldo Araújo 
de Sousa, entregar no escritório do 
Sr. Rubens Lima, à rua Cel. Manoel 
Bandeira, que será bem gratificado. 

Vereador-Estudan- 

te defende classe 

O vereador Freitas Filhe, 
da bancada emedebista, está 
promovendo junto às empre- 
sas de transporte coletivo e 
aos cinemas a obtenção de 
passagens e ingressos estu- 
dantis com abatimento de 
50%, Cogita o edil estudante 
da instituição do sistema de 
de passes, nos coletivos. Es- 
ses passes seriam vendidos 
nas secretarias dos colégios 
que os receberia das emprê- 
sas. O assunto vem sendo de- 

batido com sucesso e o ve- 

reador cogita agora um en- 

contro com os Grêmios Estu- 
dantis, para debate de idéia 
e a adoção de providencias 
de ordem pártica. 

Dia 8 também D. Fátima esteve na 
berlinda. Ela, que e esposa do ami- 
go Licinio Cortez, recebeu na initi- 
midade apenas um f estrito 
da amizade irrr ^nsa que desfruta nes- 
ta Cidajf je. E, como sempre, o colu- 
nic' ,ca ficou "por fora", o que não 

importa qüe eu parabenize aniversa- 
riante.., 

x-x X 

Já no anterior 7 de novembro, foi 
a vez de D. Celeste entrar em no- 
va era, para alegria e felicidade do 
marido, Luiz Henrique Veras. Na 
oportunidade levo a D. Celeste vo- 
tos de supremas e perenes felicida- 
de... 

x-x-x 

Amanhã, dia 15, aniversaria o "ga- 
rotão" Sirnplicio Moreira Neto, filho 
querido do ilustre casal constituído 
pelo prefeito Renato Moreira e D. 
Diva. Naturalmente, a data será co- 
memorada dentro dos mais requinta- 
dos padrões da total satisfação que 
o acontecimento requer. Belo futuro 
rapaz... 

M O B RA L 

Neste domingo o fato importante 
é a entrega de diplomas aos alunos 
que concluíram o MOBRAL. O ato 
será ás 9 horas e no Cine Marabá, 
presentes entre pessoas de realce, o 

juiz dr. José de Ribamar Flquene, o 
Secretario Executivo do Movimento 
em nosso Município, sr. Itapoan Li- 
ma, monitores do curso. Solenidade 
que deve ser prestigiada por nossa 
camunidade, dada a importância do 
relevante feito no setor educacional 
de Imperatriz... 

X-X-X 

A 20 de novembro estará comple- 
tando ano o sr. Adolfo Calgil, o 
"Hcspanhol" diretor do Auto Peças 
Amazonas. O digno homem de ne- 
gócios será, por certo, homenageado 
com todas as honras que merece, e 
o colunista antecipa de já congratu- 
lações... 

VISITANTES 

Esteve na redação deste "jornal- 
zinho'' o confrade Edmundo Andra- 
de, fundador e diretor do 1 CAMI- 
NHO RÚR AL",; revista especializa- 
da que se edita em Amparo do To- 
roró — Salvador — Estado do Ba- 
hia. Agradecendo em nome da dire- 
ção d, O PROGRESSO, quero ex- 
ternar ao colega os nossos senti- 
mentos de profunda admiração e 
grata satisfação por tê-lo entre nós.., 

ne para a admissão de novos 
socios efetivos e entrega de 
títulos de beneméritos a au- 
toridades e pessoas gradas, 
destacando-se as dos Exmos. 
Srs. Delegado Regional do 
Trabalho Superintendente do 
I. N. P. S. do sr. Henrique 

x-x-x 

Também foi recebida a visita de 
djEnilson Rocha Sousa, coordena- 
dor^xecutlvc da Colonia Agrícola 
do Gurupi. O visuaute e,<t9S^a ^ 
vasto conceito e detentor de cura^. 
especiais em assuntos ligados ao de- 
senvolvimento de áreas, feitos na 
Italla. Agradecendo sua visita, co- 
loco me no rói de seus sinceros ad- 
miradores... 

PÓ STUMA 

Os leitores hão de compreender 
esta nota final. A "minha" coluna 
está de luto. Não somente pelos 3 
dias ' oficiais". Por muito mais tem- 
po. DORGIVAL morreu. Com êle 
foi-se a alegria de uma vida exem- 
plar e digna. Comigo ficou a sauda- 
de de u'a amizade antiga, onde não 
existia lugar para a hipocrisia tão 
comum de hoje em dia. O seu corpo 
baixou à sepultura para o todo e 
sempre. Mas o seu espirito de bon- 
dade, de solidariedade e de justeza 
ficará não só comigo mas com todos 
aqueles que, como eu, o puderam ter 
como amigo. Que Deus que lhe deu 
uma vida fértil também lhe conce- 
da a Paz a alma boa e caritativa. Es- 
ta é a minha mensagem de pezar ao 
Dorgival de ontem, de hoje e de 
sempre... 

Ultima Hora 

Maria sabia que era Dorgival 

Ao encerramos esta edi- 
ção, apuramos que interro- 
gada ontem, a empregada de 
Maria da Paz Queiroz disse 
que sua patroa lhe afirmou 

às 4 horas da madrugada 

"que havia atirado em seu 

amigo e cunhado e que tal- 
vez não saísse mais da ca- 
deia. "Afirmou que manteve 
segrêdo atendendo a ordem 
de sua patroa. 

Entêrro 

Foi transferido para 9 ho- 
ras o sepultameto do corpo 
do ex-vice-prefeito impera- 

trizense, atendendo à solici- 

tação de um irmão do mor- 

to, que somente nesta data 
chegará a esta cidade. 

de La Roque Almeida, que 
deverão estar presentes àque- 
le honroso ato, e a do pró- 
prio presidente Severino Sil- 
va, bem merecedora diga-se 

de passagem. Por tudo isso, 
é que o S. A. 1. bem merece 
o elogaivel conceito e presti- 
gio que gosa em nosso meio, 
por nós endossado através des- 
te pálido mas sincero regis- 
tro de parabéns. 


