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0 homem que chega 

Dir-se-ia que o ilustre médico Antonio Dino passou 
pelo Palácio dos Leões como o Oficicial de Dia passa pe- 
lo Quartel: ocupando o lugar enquanto vem a substituição, 

Ficará na história política do Maranhão como o com- 
panheiro de chapa de Sarney; mas nos anais da adminis- 
tração do Estado apenas figurará como ''DINO (ANTÔ- 
NIO) Vice-Governador em exercío de tanto a tanto". 

Não deixará aos olhos do povo um marco ao menos 
de sua passagem pelo alto posto. Uma decisão pelo me- 
nos que ecoasse na opinião pública. Nem conseguiu ser 
atacado pela oposição ou pela imprensa, pois quem não 
faz não erra ou não recebe críticas. 

Dizem que encontrou um Estado arruinado, A ver- 
dade, só a história o dirá porque, se verdadeira a afir- 
mação, êle preferiu desgastar-se para não arruinar a car- 
reira do companheiro a quem substituiu. Calado entrou 
e calado ficou. 

Agora; vem o Dr. Pedro Neiva de Santana, tido e 
havido como o Delfim Neto do Maranhão; o homem que 
sabe onde está o dinheiro e onde ir buscá-lo. Altamente 
capacitado — é êle mesmo quem o diz — para o exercício 
do cargo, chega S. Exa. a Palácio com a áurea de sal- 
vador. Estão nêle a esperança do Maranhão e (para ri- 
mar) a confiança da Revolução, ela que o escolheu. 
Dirigente das finanças do Estado até há bem pouco, sa- 
be perfeitamente o nôvo Governador onde está a mina 
mais rendosa do Maranhão. Sabe êle de cór e salteado 
de onde rolam os milhões para o Tesouro Estadual. Os 
milhões que deram à Mesa de Rendas de Imperatriz o 
pomposo título de "a maior arrecadadora do interior". 

Justo portanto é esperar-se do Mago de nossas finan- 
ças que êle procure recompensar com o adubo de sua vi- 
são e de sua ação êsse canteiro de milhões. E, por certo, 
a melhor maneira de fazê-lo será o emprêgo aqui mesmo 
em Imperatriz de uma parte da renda local. Não precisa 
buscar em outra fonte. Basta lançar, aqui, em obras, 
uma parcela do suor e da dedicação dessa gente tão ge- 
nerosa que faz de Imperatriz uma 'cidade de crescimen- 
to desordenado mas vertiginoso; uma cidade que o Go- 
vêrno não tem visto mas que tem sempre o que oferecer 
ao Govêrno. 

E se o Dr. Pedro Neiva transformar em ENERGIA 
ELÉTRICA, ao menos nisto, parte do que em Imperatriz 
se arrecada, êle ficará na História do Maranhão como um 
Governador que fêz justiça a um município e a uma 
região que converge para êsse município. E fazendo jus- 
tiça Imperatriz êle estará fazendo com que os cofres do 
Maranhão sejam ^cada vez mais fartos, à medida que 
Imperatriz expandir-se e encontrar apôio. 

lít 

SR. RENATO MOREIRA 
A fim de tratar de assüntos 

ligados à sua administração 
junto a altos órgãos da esféra 
federal, seguiu para Brasilia o 
prefeito Renato Moreira. Da 
capital da República o prefeito 
seguirá para S. Luís a fim de 
estar presente ás solenidades 
de posse do Governador Pe- 
dro Neiva de Santana. 

Helius de Monção 

Para integrar a equipe 
redatorial d' O PROGRES- 
SO, já se encontra nesta 
cidade o jornalista Helius 
Monção, ex-redator de O 
DEMOCRATA e de O MA- 
RABÁ, que a partir des- 
ta edição enriquecerá nos- 
sas páginas com o brilho 
de sua pena. 

ao companheiro, as 
nossas boas vindas. 

Trocavam farinha 

por wisky 

Em Abril: Marabá - Estreito 

Noticia-se em Mabará que 
o Ministério dos Transportes 
já progamou para dias de 
abril próximo a inauguração 
do trêcho Marabá—Estreito 
da Transamazonica. Sabe-se 
naquela cidade que o Presi- 
dente Médici e grande cara- 
vana estarão presentes ao 
ato inaugural do trecho da 

rodovia que porá Marabá em 
contato com o restante do 
país, visto que no Estreito a 
Transamazonica se confundi- 
rá com a Belém—Brasilia. De 
outra parte, já a PA-70 que 
também liga aquela cidade 
á BR-24 ja está permitindo 
viagens rodoviárias, princi- 
palmente para Belem. 

A Polícia Federal cearen- 
se desmantelou uma qua- 
drilha de contrabandistas de 
uísque. Faziam parte da 
mesma os maranhenses José 
Maria Maciel e Geraldo de 
Sousa, tidos como principais 
membros de uma vasta rêde 
de contrabandistas no nor- 
deste. 

Segundo a polícia, a últi- 
ma novidade em matéria de 
contrabando foi a adotada 
pela citada quadrilha: troca- 
va em Cayena 400 alqueires 
de farinha de mandioca por 
60 caixas de uísque Old- 

Atendendo a solicitação da 
Prefeitura e da Sunab, a poli- 
cia, ao que estamos informados, 
efetuou uma blitz nos açougues 
da cidade, quando apreendeu 
balanças e pesos viciados, ago- 
ra depositados na municipali- 
dade. 

Nós que por mais de uma vêz 

denunciamos a existência des- 
sas balanças, estamos vendo 

agora comprovadas de publico 
essa denúncias que visam ex- 

clusivamente o interesse da co- 
letividade. Oxalá esssa provi- 
dencias produza os resultados 
satisfatórios desejados. 

ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO MARANHÃO 

mm de juizeTiji cjuw 

Com o natural interesse de con- 
gregar e defender os interesses de 
sua classe, os magistra dos mara- 
nhenses criaram com séde em São 
Luis a AMM — Associação dos Ma- 
gistrados do Maranhão. 

Participante das reuniões prepa- 
ratórias e integrante da Comissão 
de Teses, o Dr. José Delfino Sipaú- 
ba, da 2a Vara da comarca de Im- 
peratriz, de regresso a nossa cida- 
de prestou à reportagem esclareci- 
mentos sôbre os objetivos e a fun- 
dação da AMM. 

A DIRETORIA: 
Conselho Executivo; presidente De- 

sembargador Moacir Sipaúba da Ro- 
cha; vice-presidente juiz José Joa- 
quim Ramos Filgueiras; Secretário 
Geral o juiz José Ribamar Heluy; 
Tesoureiro Geral Desemb. João 
Manoel Assunção e Silva e Io Te- 
soureiro a juiza Judith Pacheco. 

Para o Conselho Fiscal foram es- 
colhidos os Deáembargadores Almei- 
da e Silva, César Berredo Martins e 
outros. 

O TEMÁRIO: 

Nôvo Código Penal — conferência 
pelo Prof. Antenor Mourâo Bogéa;— 
Ante—Projeto do Código de Proces- 
so Penal — conferência pelo Prof. 

Dorotheu Soares Ribeiro; — Organi- 
zação Judiciaria do Estado — confe- 
rência pelo Desemb. Araújo Neto. 

PLENÁRIO: 

Aprovação dos Estatutos da enti- 
dade e proposições de interesse da 
classe pelos juizes José de Ribamar 
Heluy, José Delfino Sipaúba e pelo 
juiz de São João dos Patos. 

No dia 3 o conclave foi encerrado 
com a sessão de posse da Diretoria. 

FEDERALIZAÇÃO DA JUSTIÇA: 
No pronunciamento do Dr. José 

Delfino Sipaúba abordou S. Exa.' 
entre outros assuntos, a federaliza- 
ção da Justiça ou a instituição da 
Justiça inter-estadual, a paridade de 
vencimentos entre os Poderes Cons- 
tituídos e a melhor assitencia à Jus- 
tiça através da obrigação dos muni- 
cípios de construírem Eorum e casa 
própria para juizes, a exemplo do 
que já se faz em Goiás. Reinvindicou 
ainda o reconhecimento do verdadei- 
ro papel da Justiça pelos demais Po- 
deres. 

ENCONTROS: 
Uma das decisões da AMM é o 

encontro periódico entre juizes para 
apresentação de trabalho jurídicos e 
exame dos problemas da classe. 

Banido volta e vai preso 

Tarzã de Castro, terroris- 
ta que escapou do Brasil 
pelo asilo na embaixada do 
Uruguai de onde foi remetido 
para aquêle país, conseguiu 
retornar e fazia parte de um 
grupo de subversivos que a- 
gia no nordeste, especial- 

mente em Pernambuco e no 
R. G. do Norte. 

Uma intervenção da poli 
cia acaba de desmontar o 
"aparêlho" e efetuar várias 
prisões, inclusive a de Tar- 
zã e de sua mulher Cristina 
Rizzi. 

MORTE NA 

BELÉM-BRASILIA 

Um caminhão de carga 
qua transportava passagei- 
ros tombuou nas proximi- 
dades desta cidade, provo- 
cando a morte e ferimento 
de passageiros. Consta que 
entre o local do acidente e 
os Hospitais para onde fo- 
ram transportados morre- 
ram 5. vítimas. 

Smuggher. 
A notícia foi colhida em 

"O Povo", de Fortaleza, edi- 
ção de 3 do corrente. 

POLÍCIA. MASSACRA VAQUEIRO 

Motorista desvia mercadoria 

A firma Diomar Luiz da 
Silva & Cia., desta praça, 
ingressou em juizo contra o 
motorista ARIOVALDO DE 
OLIVEIRA SANTOS, resi- 
dente em João Pessoa, que 
recebeu em Imperatriz 400 
sacos de arroz pilado para 
serem entregues em Joazei- 

ro do Norte, no Ceará, ain- 
da em novembro passado, e 

até hoje não chegou ao des- 

tino nem deu sinal de vida. 

Há indícios da passagem 
do mesmo pela Bahia. O 

prejuizo é da ordem de 17 
milhões. 

Colheu a reportagem que 
na cidade de Marabá solda- 
dos do destacamento de po- 
licia abateram com 9 tiros 
de revólver a um vaqueiro 
que no momento dos dispa- 
ros encontrava-se escondido 
na casa de sua amante. O 
crime teve como causa de- 
sentendimentos entre o va- 
queiro e policiais, todos em- 
briagados, num dia de car- 
naval. Jactanto-se de sua 
condição de vaqueiro a ser- 

viço de uma rica familia de 
Marabá a vítima dizia que 
não temia a policia. Os sol- 

dados, por sua vêz, inconfor- 
mados com a atitude do va- 
queiro uniram-se para pren- 

de-lo. E como êste refugiou- 
se na casa da mulher, os po- 
liciais disparam contra o 

mesmo, da rua para dentro 
da casa. —De Belém, chegou 

a Marabá comissão encarre- 
gada de apurar os fatos. 

POLICIA PRENDE 

QUADRILHA 

Chega ao conhecimento des- 
ta folha que a policia local efe- 
tuou a prisão de vários elemen- 
tos envolvidos no furto e recepta- 
ção de mercodorias. A gang "o- 
perava' em casas comerciais 
e residências particulares e 
tem grande ramificação. 

A policia ainda não divulgou 
nomes nem a conclusão de in- 
quérito, mas os trabalhos de 
investigação prosseguem inclu- 
sive com a presença de comer- 

ciantes prejudicados que estão 

prestando depoimentos. 

VARIG volta a T 

Imperatriz 

Reiniciou os pousos de suas 
aeronaves no aeroporto local a 
VARIG que teve sua linha sus- 
pensa temporàriamente por de- 
ficiências verificadas no campo 
de pouso. 

Ainda no setor dos tranpor- 
tes aéreos, Imperatriz e a região 
foram beneficiados pelo surgi- 
mento de mais uma linha de 
transporte aéreo a NOTA (Nor- 
te Transportes Aéreos), com a- 
viões bimotores para 8 passa- 
geiros, de Marabá para o inte- 
rior maranhense. 
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Distorção de uma cultura 
o PROGRESSO 

Aristóteles, o Filosofo mace- 
donio, discipulo de Platão, foi 
um idealista visionário, u m 
grande sonhador. Julgou que a 
cultura dos póvos da sua épo- 
ca, seria condição suficiente 
para a assimilação dos funda- 
mentos da sua Lógica e Politi- 
ca, e o bastante para a aceita- 
ção das suas novas formas de 
governo humanas e objetivas, 
embora absurdas na época. Ora, 
quando no mundo a maioria da 
humanidade ainda habitava em 
cavernas, se alimentandc de car- 
ne crúa e se sangrava valen- 
do-se das próprias prêsas; uma 
tentativa no plano político, de 
adoção de regime como a Uto- 
pia e a Democracia, valia tan- 
to como um impacto fundamen- 
tal que haveria de abalar os a- 
licerces dos sistemas de governo 
em vigôr. Daí a sua recusa e 
não compreensão, a condenação 
popular como veredicto; e a 
cicuta e o exilio voluntário, co- 
mo pena ao seu pugnador. 

Hoje em dia, apezar dos co- 
nhecimentos e da técnica ad- 
quiridas pela cultura dos póvos, 
mesmo com' isso, é tarefa difí- 
cil e perigosa aos dirigentes de 
estado, conservar a pureza e a 
vigência dos princípios demo- 
crático. E continuar manttndo 
no bôjo da sua constituição, a 
integridade do que diz respeito 
á garantia, liberdade e direito 
do indivíduo, é o mérito maior 
de um estado, e o mais elo- 
qüente testemunho da estabili- 
dade da sua estrutura política. 
Considere-se pois tais fatos o- 
correndo em épocas tão remo- 
tas, quando a ambição e a for- 
ça eram os fatores preponde- 
rantes do poder, o campo de 
cultura era estreito e assim 
mesmo bitolado dentro dos pre- 
conceitos sociais e religiosos; e a 
ordem e o estado eram discipli- 
nados pelo mêdo e pela tirania. 

Nas paginas da história, vez 
por outra salta uma idéia, bri- 
lha a centelha de um fáto iso- 
lado, contrario mesmo ao fluxo 
das idéias, tendências e acon- 
tecimentos onde se gerou. Por 
isso, produz em reação, uma 
verdadeira cadeia de atritos, 
choques, tumultos e controvér- 
sias. Este fenomeno tanto pode 
se manifestar tendo o indiví- 
duo isolado como origem, ou 
também a sociedade ou os pó- 
vos de uma forma geral. É po- 
de-se dizer, a manifestação de 
uma idéia ou de um comporta- 
mento, desajustados no tempo e 
no espaço. É afinal, o testemu- 
nho mais claro e saudavel, da 
imaturidade do indivíduo ou do 
pôvo, diante de u m a verdade 
desconhecida e incômoda aos 
hábitos e regras. 

Em Marabá está ocorrendo 
uma situação assim. Dilatou-se 
de forma tal u ma concepção 
erráda quo o indivíduo se con- 
sidera tão evoluído, tão solido 
e independente firme, ao ponto 
de se julgar emancipado das o- 
brigações que o prendem a o 
município, á coletividade, á so- 
ciedade e á religião. Tornou-se 
tão vaidoso nesta presunção, 
que levantou uma barreira en- 
tre êle, o município, a comuni- 

M. M. 

dade e a sociedade. A manifes- 
tação de tais conceitos só po- 
deria produzir os fruto que deu 
em colheita: choques entre os 
cenceitos "obrigação" e "prer- 
rogativas", cujo resultado foi a 
taboa rasa onde cada um age 
como lhe dá na venêta. O indi- 
vidu 3 se julga livre como o ven- 
to ou como a agua do rio. Faz 
o que entende e julga-se no di- 
reito de n ã o prestar contas a 
ninguém, dos seus êrros ou dos 
seus crimes. A Policia coitada, 
é um órgão de temôr e não de 
manutenção da ordem. Incomo- 
da mas logo esquece. A Justi- 
ça é vagarosa. Quando chega 
nada mais encontra. O contra- 
ventor ou o criminoso já está 
longe. Atravessou o rio e varou 
o sertão. 

O silencio de todos sobre 
estes acontecimentos, é simples- 
mente a confissão da vergonha 
da maioria, que ainda dispõe de 
conciencia bastante para com- 
preender o estado de êrros em 
que vive. Aí está a prova de 
que o mêdo e a vergonha, anu- 
lam a ação do dever. E aconte- 
ce mais, que ninguém se apraz 
em exibir com cinismo, as 
pústulas das próprias chagas. E 
sendo estas mazelas conserva- 
das escondidas, embaixo da rou- 
pa de cada um sem medicação 
de especie alguma, cada vês 
tornam-se maiores e mais gra- 
ve. Um observador de proble- 
mas sociais, da Escola L. J. Le- 
bret. de inconteste autoridade 
no mundo das ciências sociais, 
ha alguns anos dissecou o or- 
ganismo social maranhense e 
chegou á triste conclusão de 
que nesta terra "se morre mais 
de mórte matada do que de 
mórte morrida". 

Infelizmente este quadro e es- 
ta verdade, são do conhecimen- 
tos de todos. Ninguém néga a 
sua existência. Mas existe tam- 
bém uma silenciosa aceitação 
desta evidencia, baseada e per- 
doavel, d a d a a distorção de 
compreensão de cada um. Até 
mesmo no plenário do próprio 
Legislativo Municipal, se fazem 
ouvir vozes esparsas e esporá- 
dicas, dando cobertura à proli- 
feração do antros de vicio. E 
com isso o "botequim" reforça 
sua cobertura e continúa sendo 
a expressão maxima dos fócos 
de vivência da coletividade, dia 
e noite, sendo o menór parte 
integrante e ativa do seu am- 
biente. 

E para q u e se diga basta a 
este sistema de via tão perni- 
cioso na sua conseqüência; para 
que afinal se corte para sempre, 
esta perspectiva dos nossos há- 
bitos de povo em sociedade, tão 
cheia de altos e baixos; se faz 
necessário que as autoridade, os 
homens de prol da terra, con- 
juguem os seus esforços, com- 
preendam as suas obrigações, e 
forcem o indivíduo a reconhe- 
cer o estado de êrros em que 
vive, e compreenda a obrigação 
que possui de prestar conta de 
todos oe seus átos, Coletivida- 
de, ao proximo e a si mesmo. 

Em 25 / 2 / 1971 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLINICA GERAL — CIRURGIA — PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

Fundado em 3 de maio de 1970 
Registro n® 136 

Diretor-Proprietário 
José Matos Vieira 

Diretor e Redator-Çheíe: 
Jurivê de Macêdo 

Redatores 
Luis Henrique Véras 

Pedro José Pereira Braga 
Colaboradores: diversos 

TIRAGEM 

800 Exemplares 
Número avulso : 0,50 

» atrazado: 0,60 

Assinatura anual 20.00 
» semestral 12,00 

Redação e Oficinas 
Rua Slmplicio Moreira, lfi74 

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

Aumento das 

tarifas postais 

O Ministro Corsetti das 
Comunicações, ja anunciou 
o aumento das tarifas postais 
dentro em breve. Sem 
a divulgação das tabelas de 
aumento, espera-se entretan- 
to que as cartas e telegra- 
mas passarão ser pagos ao 
dôbro das tarifas atuais. 

Meu pé d' Aço 

Escreve: ANTENOR BASTOS 

Não sei purque estou sen- 
do castigado. Ultimamente só 
encontro tristezas. 

Ontem, como passageiro de 
um ônibus da Emprêsa Es- 
treia Dalva, vinha tudo cor- 
rendo bem até que em certa 
altura deparamos com duas 
filas de várias especies de veí- 
culos, parados. Nosso tran- 
poríe, como natural, se asso- 
ciou a uma delas. E porque 
estavam parados? Apenas 
uma chuva que caiu à noite 
e a enchorrada cortou o ater- 
ro do "Ribeirão Danta". Ali 
ainda estava inerte a grande 
"manilha", a engulir a água 
do brabo corrego; porem a 
erosão se estendia de ambos 
lados. 

Preciso foi que os funcio- 
nários dos transportes colo- 
cassem umas madeiras frá- 
geis a fim de que com bastan- 
te sacrifício pudéssemos nos 
transportar para outra mar- 
gem, para tomarmos outro 
transporte. Grande sacrifício, 
porém correu tudo bem. 

Tudo isto por volta das 14 hs. 
Até então não verificamos ali 
uma única pessoa da turma 
da conserva da Rodobrás. 

É de admirar-se que o Ri- 
beirão Danta, fica no muni- 
cípio de Imperatriz, muito 
perto da séde. 

E um passageiro entre os 
duzentos, exclamou:"MaÍ8 uma 
para o Maranhão Novo". 

Auxilio fraterno 

P. SEBASTIÃO BRITO 

Mais um ajio expira para a nossa entidade assistêncial. 
O seu trabalho continúa enfrentando dificuldades econômi- 
cas, o que impossibilita assistir a um maior número de ne- 
cessitados. Felizmente neste fim de ano, o - M.E.C. mandou 
pagar Cr$ 5.000,00 (Cinco Mil Cruzeiro), que juntamente com 
os auxílios extraordinários de movimentos locais cobriram 
as despesas 

A arrecadação mensal não tem sido suficiente para as- 
sistir o número de doentes fichados, pois vários sócios es- 
tão em atrazo, diversos meses. 

São várias as pessoas a reclamarem dos pobres conti- 
nuarem a pedir esmolas nos domicílios, alegando ao AUXÍ- 
LIO FRATERNO, e não assistência; incluindo ainda nos meios 
pedintes, os pobre autorizados por autoridades. 

Temos procurado todos os meios possíveis e cabíveis, 
para conseguirmos donativos e acrécimos de numerários, 
para maiores condições assistenciais. 

Infelizmente, grande parte da sociedade em nada nos 
tem ajudado. 

A nova Diretoria procura, com este manifesto amigo, 
mostrar ao bom pôvo de MARABÁ, a necessidade de auxi- 
liar o Movimento, para com isto termos uma Cidade Carido- 
sa, orgulho do nosso Estado. 

Sem pedintes a esmolar nas ruas, a impresão é de alto 
grau de humanidade, de prosperidade e organização 

O nosso grande objetivo, é servirmos com o máximo de 
cuidados, aos enfermos; principalmente os recuperáveis (Tu- 
berculosos e Leprosos). Exemplos temos, de pessoas que já 
se encontram trabalhando, não mais necessitando dos nossos 
cuidados. 

No momento assistimos a 18 (Dezoito) doentes e podeJia- 
mos a outros tantos, que muitos nos tem procurado. Ajude- 
nos e teremos dias melhores. 

Uma contribuição, que para o leitor nada significa, pa- 
ra alguém será, talvez de importância vital 

Ajude-nos, pois quem com os pobres contribui, engran- 
decido fica perante a Deus e aos seus semelhantes 

Queremos agradecer a todos os colaboradores, passados 
e presentes e também aos futuros, que cremos, tomados de 
piedade por esta mensagem Divina não nos neguem suas 
colaborações. 

Não menosprezando aos demais, queria-mos mostrar ao 
povo geral, até que ponto ainda contamos com pessoas hu- 
manas, em nossos meios; A exemplo a FARMÁCIA SALVA- 
ÇÃO, que contribui com 0,5% de sua venda bruta, para au- 
xílio dos menos Felizes. 

Para uma total avaliação dos esforços dos membros da 
entidade - AUXILIO FRATERNO, apresentaremos abaixo, os 
relatórios dos meses: - OUTUBRO - NO VEMBRO - DEZEMBRO 
e JANEIRO, consecutivamente dos anos anos, 1970 e 1971. 

DISCRIMINAÇÃO DÉBTO HAVER SALDO 

Déficit e despesas CrS 6 065,51   6.065,510 
Verba Federal do M.E.C. Cr$  5.000.00 1.065,51D 
Arrecadação   Cr$  1.130,0o 64,49C 

JANEIRO -1971 

Saldo anterior  64,49 64,49 
Arrecadação  493,90 558,39 
Despesas  .. Cr$ 654,49   96,10D 

Marabá, 18 de Fevereiro de 1971. 

JOSÉ PEREIRA SILVA 
(Presidente) 

Laboratório Dr. Antonio Tavaros 

ANALISES clinicas e banco de sangue 

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

Endereço: Avenida Frei Manoel Procópio 

Imperatriz — Maranhão 

O VIL — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro 1 da BR - 14 — Fone 278 — Imperatriz — Ma. 

CQC.06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142/053,006 
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Faleceu, dia 4 ültimo, no 
Hospital onde estava internado, 
o estudante Antonio Luiz, viti- 
ma de atropelamento no do- 
mingo de carnaval. Apesar do 
esforço da equipe médica que 
o socorreu, o jovem não resis- 
tiu à gravidade dos ferimen- 
tos recebidos, inclusive fratura 
na base do crâneo. 

Segundo depoimentos, Anto- 
nio Luiz foi atropelado quando, 
em companhia de colegas, per- 
corria a avenida Getulio Vargas 
num cordão carnavalesco. In- 
forma-se que foi colhido por 
táxi em alta velocidade, na 
contra-mão. dirigido pelo mo- 
torista conhecido por Nêgo Chi- 
co, que não prestou nenhum 
socorro a sua vitima, tendo fu- 
gido no momento do abalroa- 
mento, embora se tenha apresen- 

tado à polícia no dia imediato. 
O corpo do estudante foi ve- 

lado e acompanhado por grande 
número de pessoas, principal- 
mente de seus colegas do Giná- 
sio Bernardo Sayão, que 
esperam agora a apuração de 
responsabilidade por parte de 
quem de direito, posto que o 
motorista causador do atropele- 
mento continua dirigindo nor- 
malmente. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. i0 1.511 Fone 230 — Imperatriz - Maranhão 
INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

DO INTERIOR DO ESTADO 
Eletroconvulsoterapia 

Getúlio Vargas n 
Credenciado pelo 

0 MAIS REM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR 

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

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

Cirurgia do Tórax—/^bdomem— Obstetrícia — Ginecológia — Traumatologia 
Ortopedia - Dermatologia Pediatria — Clínica Geral 

PLANTAO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

Dr. Wener Pereira Lopes 

- &DV06A&0 - 
Causas cíveis e criminais, inventários e partilhas, cobranças judiciais e 
amigáveis de títulos e alugueis, habeas-corpus, contratos, procurações, 
representações de prefeituras etc. — Aceita chamados para o interior 

deste Estado e visinhos. Expedientes normais. 

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

V. abandonaria a mecânica 

Volkswagen só por causa de 

umas idhas mais bonitas? 

Não precisa. 

Já está em nossa loja 

o Volkswagen bonito. 

m 

Êle acabou de chegar, mas pelo 
jeito vai embora logo. 

É que as pessoas olham as coisas 
bonitas que o VW 1.600 tem, 
e saem querendo levar um 
para casa. 

O que é muito compreensível, 
pois seu desenho é muito bonito. 

Na frente, tem grandes faróis 
retangulares. 

Na frente e atrás, pára-choques 

que além de bonitos, são duplos. 
Nos lados, 4 portas. 
E atrás delas, outras coisas 

bonitas; um painel tipo jacarandá, 
acabamento luxuoso, sistema de 
ventilação interna, uma alavanca de 
câmbio mais curta e esportiva 
para reduzir o tempo de troca 
de marchas, um volante de 
desenho funcional... e bancos tão 
macios que convidam a gente 

a aproveitar tudo isso durante 
bastante tempo, 

O VW 1.600 ainda tem outras 
coisas bonitas, mas que não se vê; 
um motor de 60 HP, que permite 
chegar até 135 km por hora. 

Mecânica 100% Volkswagen, e 
por isso, 100% pão-dura. 

Igual à do "Fusca". 
Se v. já gosta dessa mecânica, 

aproveite. 

Comércio de Automóveis MAGOPAR S.A. 

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

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele conhe- 
cimento tiverem, ou interessar possa, que se processa pe- 
rante êste Juízo e Cartório do l.9 Oficio, uma Ação_Execu- 
tíva, em que são partes como executado SEBASTIÃO AN- 
TONIO DA SILVA e exequente a Prefeitura Municipal de 
João Lisboa, deste Estado, e atendendo ao que foi requerido 
pelo advogado da exequente, — Dr. Agostinho Noleto Soares, 
que afirmou estar o executado em lugar incerto e não sa- 
bido, pelo presente edital, que será afixado na séde deste 
Juízo, no lugar de costume, e, por cória, publicado pelo 
prazo de 30 (trinta) dias, uma vez no jornal "O Progresso" 
desta cidade, cita o mesmo executado Sebastião Antonio da 
Silva, brasileiro, casado, de profissão ingnorada, nos termos 
da petição e despacho em seguida transcrito: PETIÇÃO. 
Exm0. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1.° Vara da Comarca de Im- 
peratriz. A Prefeitura Municipal João Lisboa, termo judici- 
ário desta Comarca, por seu procurador e advogado, abaixo 
assinado (doe. l), vem a presença de V. Excia. expor e afi- 
nal requerer contra Sebastião Antonio da Silva, brasileiro, 
casado, de profissão ingnorada, o seguinte; 1 — A Suplican- 
te recebeu do Egrégio Tribunal de Contas da União, em a- 
nexo ao ofício n0 054/70 da Delegacia daquele Tribunal 
no Estado do Maranhão (doe, 2) cópia autenticada da deci- 
são proferida no processo n0 10966/68 de prestação de con- 
tas da aplicação dos recursos do Fundo de Participação dos 
Municípios, pelo ex-Prefeito Sebastião Antonio da Silva 
(doe. 3) onde fica determinado à atual Prefeitura Municipal a 
obrigação de intentar, em juizo, contra o ex-prefeito ação 
competente de cobrança do débito, referente ao Fundo de 
Participação do Municípios, cujas origens descreve a seguir: 
2 —Em virtude de denuncias feitas pela Câmara Municipal 
e posteriormente pela atual administração municipal ao E- 
grégio Tribunal de Contas de União, foi designada uma ins- 
peção especial na Prefeitura Municipal de João Lisboa, a 
fim de apurar irregularidades na prestação de contas do Fun- 
do de Participação dos Municípios pelo ex-Prefeito Sebas- 
tião Antonio da Silva, constantes do supra citado processo n0 

10966/68. O funcionário encarregado pela inspeção, após acu- 
rados exames do contabilidade da Prefeitura, constatou, di- 
go, concluiu seu relatório (doe. 4), onde fica patente o desfal- 
que nas contas do ex prefeito Sebastião Antonio da Silva, 
referente ao Fundo de Pertic^pação dos Municípios, recursos 
federais creditados à Prefeitura, no valor total de Cré 20.900,64 
(Vinte mil novecentos cruzeiros e sessenta e quatro centa- 
vos), conforme documento n9 5. Nêstes termos, quer a Prefei- 
tura Municipal de João Lisboa, mover a presente ação con- 
tra o ex-Prefeito, Sebastião Antonio da Silva, nos termos do 
art. I.0 decreto-Lei n.0 960, de 17 de dezembro de 1938, re- 
querendo desde já, a citação do réu por edital, visto se en- 
conirar em lugar ignorado, para que pague INCONTINENT1 a 
importância da reposição exigida pelo Tribunal, sob pena de 
não o fazendo, lhe serem penhorados tantos bens quantos 
bastem para pagamento da dívida, acrescida de juros, cus- 
tas processuais e honorários advocatícios à base de 20% 
sôbre o valor da causa, tudo nos termos do art. 69 e seguin- 
tes do citado Decreto-Lei 960, de 17 de dezembro de 1938. 
Prostestando pelo depoimento pessoal do Suplicado, pena de 
confesso, provas testemunhais, documentais, perícias e de- 
mais provas admitidas em direito, dá a causa o valor de 
Cr$ 20.900,64. Têrmos em que P. Deferimento. Imperatriz, 
10 de abril de 1970. Agostinho Noleto Soares-OAB 623. (DES- 
PACHO fls. 26). Faça-se a publicação do edital no jornal 
"O Progresso", desta cidade, pelo prazo de 30 dias. Trata- 
se Jo edital de citação do executado. Imperatriz, 19 Feve- 
reiro de 1971. (ass.) José de Ribamar Fiquene. E para que 
chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar 
ingnorancia, mandou expedir o presente edital, na forma da 
lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos deze- 
nove dias do mês de Fevereiro de 1971. Eu, Raimundo Ban- 
deira Barros, Fscrivão datilografei e suberevo. 

(DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE) 
Juiz de Direito da 1.^ Vara 

Rua Minas Gerais, 13 —Teleg. MAGOPAR— Fone 511/153 

IMPERATRIZ - M ARA X MÃO 
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Leiam e anunciem em "0 PROUSSO 
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TURISMO & RELAÇÕES PÜBLICAS 

Trazidos pelo nosso particular ami- 
go, o poliglota e proiessor Bruno 
Woczinski, recebemos a amavel vi- 
sita dos jovens Christine Porter, de 
San Francisco (Califórnia), James 
Nofziger, de Nova York e de Brian 
Porter, de Medford (Oregon), em 
viagem de turismo à América do 
Sul com a duração prevista para 
seis mêses, aproximadamente. Em 
Imperatriz são hóspedes do dr. An- 
tônio Escórcio, no Hospital Sta. Lú- 
cia, onde têm encontrado a fidalguia, 
a compreensão e a cordialidade tão 
peculiáres ao eminente e humano 
médico. 

Pretendem os excursionistas ame- 
ricanos manter um melhor conheci- 
mento e maior amizade com os 
povos irmãos desta parte do Con- 
tinente, para o que viajam com re- 
cursos próprios, sem quaisquer sub- 
venção ou auxílio oficiais. Chegaram 
ao Brasil há apenas três semanas, 
passando já por Manáus e Belém. 
De Imperatriz prosseguirão em seu 
roteiro que inclui as principais ca- 
pitais brasileiras, além de outras de 
países circunvisinhos. 

A senhorita Christine é enfermei- 
ra-pslquiatra, com prática em hos- 
pitais na Califórnia, principalmente 
nos especialistas na cirurgia espe- 
cífica. Os jovens James Nofziger e 
Brian Porter são ainda estudantes: 
o primeiro, de psicologia e o último, 
de assuntos internacionais, curso si- 
milar destinado aos que visam o 
nosso Itamaraty. Todavia, Brian não 
pretende ser um diplomata de car- 
reira, mas exclusivamente seguir o 
magistério superior. Fôram unâni- 
mes nos elogios ao nosso País, sln- 
tétizados na expressão cativante de 
Christine: "O brasileiro em geral é 
simpático, amistoso e amigo. A mu- 
lher, então, é bela e gentil." 

Ao professor Bruno, o nosso du- 
plo agradecimento. Pela feliz opor- 
tunidade de nos contactar com tão 
simpática representação da tera do 
"Tio Sam". E, principalmente, por re- 
presentar com honestidade o povo 
desta terra que o considera, de já, 
o seu legítimo e culto cicerone jun- 
to aos eatrangeiros que por aqui 
passam. 

Acidentada tôda 

a família 

O comerciante Manoel Al- 
meida Filho, sua esposa e 
os filhos Ana e Lamartine, 
foram internados no Hospi- 
tal de Araguaina, vítimas 
de capotamento do carro em 
que viajavam rumo ao sul e 
ocorrido nas proximidades 
daquela cidade goiana. O co- 
merciante recebeu profundo 
córte na fronte e couro ca- 
beludo. Lamartine sofreu 
fratura de uma perna e es- 
coriações diversas. As duas 
mulheres sofreram escoria- 
ções generalizadas, sem gra- 
vidade. 

Prefeitura Municipal de 
Imperatriz 

ESTADO DO MAMNHiO 

Aviso 

A Divisão de Educação e 
Cultura da Prefeitura Muni- 
cipal de Imperatriz, solicita 
o comparecimento das can- 
didatas aprovadas no concur- 
so público para professora 
Municipal, referente a Porta- 
ria n5. 13/71, no prédio do 
Grupo «Marly Sarney», dia 
08 às 14:40 horas, a fim de 
tratar assuntos de seus in- 
teresses. 

Imperatriz, 5 de março de 1971 

ITAPOAN MARTINS LIMA 

Chefe de Divisão 

Prefeitura Municipal ae Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Portaria N0 19/71 
O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado 
do Maranhão, cidadão Renato Cortez Morei- 
ra, no uso de suas atribuições que são 
conferidas por Lei. 

CONSIDERANDO - A falta de um Código de Postura do Mu- 
nicípio que discipline a criação e pastagem 
de animais. 

CONSIDERANDO - Que os proprietários de animais de qual- 
quer especie, que deixarem soltos nas vias 
publicas da cidade, como também o desmo- 
ronamento da cêrca do Aéroporto, para 
fazerem pastagens do mesmos; 

CONSIDERANDO—O risco que ocorre por ocasião dos pou- 
sos efetuados por companhias aéreas, colo- 
cando-o em perigo de vida não só a tripu- 
lação das aeronaves como também seus 
passageiros. 

RESOLVE 
ART. 15)— Com o pessoal credenciado a partir de (10) dias 
após a pubiicação desta portaria, será efetuada à apreensão 
de qualquer animal encontrado & solta, nas vias públicas como 
também dentro do Aeroporto, e, depositar os mesmos em 
local determinado pela Prefeitura; 
ART. 2o)— Para que os proprietários obtenham a soltura dos 
animais apreendidos, ficarão sujeitos a pagar às despesas de 
alimentos que será fornecidos a êstes no valor de Cr$ 10,00 
por unidade; 
ART. 35) — Após oito dias de retenção, os proprietários não 
tomarem suas devidas providencias, a Prefeitura disciplina- 
rá novas medidas. 
ART. 45) — Dê-se ciência— publique-se e Cumpra-se 

Imperatriz, Estado do Maranhão, em 03 de Março de 1.971. 
RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 

Sociedade 

na 'paéóareia 

silva júnior 

Estará retornando à Anápo- 
lis na semana vindoura o jo- 
vem industrial Marco Antonio 
Moura que irá receber as bên- 
çãos do matrimônio. 

Ao Marco e Neusa os nos- 
sos parabéns. 

XXX 
Após uma longa ausência em 

excursão pelos países da Amé- 
rica do Sul retornou ao seio 
de nossa sociedade a estimada 
família Santana. 

A ela os votos de boas vindas. 

XXX 
Transferiu definitivamente 

sua residência para nossa cida- 
de o Sr. Roosevelt Guerra. 

xxx 
Bem movimentada a noite de 

ontem no Balaio, onde os jo- 
vens de nossa society aprovei- 
taram para as despedidas de 
férias. 

x v x 

Entre nós a Srta. Goreti, da 
cidade paulista de S. Bernardo 
do Campo que estará inetgran- 
do a nossa sociedade, 

XXX 
Desfilando pelas ruas de nos- 

sa cidade o jovem José Afonso, 
desta vez em uma Motoca 
Honda. 

XXX 
BOLA PRETA á TELIMSA, Ha 
dias não falamos com ninguém. 

BOLA BRANCA ao Clube 
Tocantins pelo carnaval muito 
bom deste ano. 

xxx 
Aniversariou dia 8 ultimo a virtu- 

osa senhora Mayflowaer Riker dc 
Menezes, digna esposa do sr. Irapuan 
Teles de Meneses, residente sm San- 
tarém—Pará . A efemeride foi mo- 
tivo de lembranças saudosas para o 
jovem bancário Dorian Riker Teles 
de Meneses (do BB). 

xxx 
João Silva Lima. competente fun- 

cionário da Tipografia Violeta, teve 
dia 5 p. passado o complemento de 
mais um ano de sua laboriosa exis- 
tência. Registrando seu natalicio na- 
quela data, abraçamo-lo cordialmen- 
te e desejamos Paz e Prosperidade 
futuras, 

xxx 
A Senhora Sieglinde Brunckhorst 

viajou com destino a S. Paulo. Ela 
que é esposa do nosso amigo Klaus 
Brunsckhovst, membro da Confede- 
ração Evangélica do Brasil, ora em 
atividades em Açailandia, dêste mu- 
nicípio, com sua simplicidade simpá- 
tica deixou, entre nós, a lembrança 
de u'a marcante personalidade. 

Aniversariou no dia 28 a sra. Ro- 
sa Feitosa Pereira, esposa do Sr. Ál- 
varo Alvares Pereira, advogado em 
nossa cidede. 

Parabéns à aniversariante. 

VIAJANTES 
Para São Luiz: Sandra Maria Ma- 

cedo, filha do casal Jurivé (Leonor 
Macedo), e o vereador Pedro R. Gon- 
çalves. 

REUNIU-SE A EDILIDADE 

Abrindo os trabalhos do atual 
período legislativo, a Gamara Mu- 
nicipal de Imperatriz efetivou sua 
primeira sessão em data de Io de 
março p.p., sob a presidência do 
sr. Leoncio Pires Dourado.' 

Na l" parte de Ordem do Dia, com 
exclusividade foi tratada a matéria 
referente a escolha, nor votação, 
dos membros para a formação das 
comissões internas do Legislativo, 
obtendo-se o seguinte resultado: 
C. O. F. O. P.: Presidente-Pedro Ri- 
beiro Gonçalves; Relator - prof. Be- 
nedito Pereira; Membro - Ezir Leite. 
G. J.: Presidente: Remy Ribeiro; Re- 
lator - Francisco Freitas Filho; Mem- 
bro - Ezir Leite. 

Os srs. Vereadores decidiram, a- 
inda, que as Comissões Especiais 
seriam designadas nas oportunidades 
que se fizerem necessárias, a fim 
de solucionares os problemas e- 
quacionarem estudos, a mediãa que 
se apresentarem à decisão do Po- 
der Legislativo. 

Facultada a palavra, já na segunda 
parte da Ordem do Dia. usaram-na 
os edis Pedro Ribeiro Gonçalves e 
Benedito Batista Pereira para, res- 
pectivamente. solicitar a presença 
da Impresa local nos trabalhos da 
Câmara, já que em Imperatriz cir- 
culava com bastante aceitação o se- 
manário "O PROGRESTO" a hm 
de dar maior ênfase e publicidade 
as atividades da Casa, e para falar 
da necessidade da constituição de 
u'a Comissão especial destinada ao 
estudo e elaboração da um Novo Re- 
gimento Interno, eis que o atual se 
encontra desatualizado, e em desa- 
cordo com a vigente Lei Orgânica 
dos Municípios, Ambos os pronun- 
ciamentos foram aprovados, fican- 
do a Comissão Especial, requerida 
pelo último daquêles vereadores, 
para ser escolhida na próxima ses- 
são. Nada mais havendo, o Verea- 
dor-presidente encerrou os trabalhos 
resaltando a cordialidade e o senso 
de responsabilidade com que se 
conduziram seus Pares. 

■ 

José Matos Vieira ponto de vista 

Mais uma ia 

Mais uma vida foi ceifada, 
em pleno vigor, pela imprudên- 
cia. Um môço, estudante, des- 
filando ao lado de colegas pe- 
las ruas da cidade, foi colhido 
na contra-mão por um táxi em 
velocidade além da normal. Ê 
notório que no momento do a- 
tropelamento nenhum obstáculo 
e nenhum veículo correndo na 
mesma direção ou em direção 
contrária ao táxi atropelador ao 
menos tenha servido de pre- 
testo para desviar a atenção do 
motorista cuja culpa é tanta 
que êle próprio parou metros 
depois para deixar os passagei- 
ros de seu carro em plena rua 
e tomar rumo ignorado, sem 
socorrer sua vítima que ficou no 
local, em mãos de colegas, até 
que outro carro passasse pelo 
local para socorrê-lo. O rapaz 
morreu após muito esforço pa- 
ra que sua vida fôsse salva. E 
o motorista continua dirigindo, 
sem que se saiba ate aqui a 
quem cabe a culpa pelo atro- 
pelamento, 

Não seria de bom alvitre a 
instauração de inquérito? 

Livros? NORDESTE 

Na Tipografia VIOLETA 

recebemos também formulá- 
rio para Declaração-do I. de 
Renda e plastificamos. 

A data de 2 de março é, anual- 
mente, o de maior significação para 
o pessaal "cá de essa". É quando o 
Zé Vieira, nosso dedicado Diretor, 
vira a página seguinte do livro da 
Vida que, por sinal, é rico nas rimas 
da virtude 

Este âno o Vieira se manteve na 
"moita" e os extra-familiares não 
"moraram na jogada". Não houve 
comemoração alguma mesmo porque 
a sua filosofia é de que nada há pa- 
ro se festejar quando a velhice se 
aproxima ainda mais, mas o colu- 
nista estava "de ôlho" e, mesmo 
respeitando os sentimentos do "ve- 
lho" não poderia deixar na omis- 
são tão feliz evento. 

Eis 
sário 

porque ao noticiar o aniver- 
nataliclo do sr. José Matos 

Vieira, homem de imprensa e de 
indústria, rotariano e. acima de tudo, 
ótimo esposo e exemplar pai de fa- 
mília, o fazemos brindando com a 
lembrança que sempre nos traz o 
bom vinho: — "Quanto mais velha 
MELHOR é",. E que assim seja pe- 
los séculos e séculos. Amém. 

Instituições Culturais General Dwight David Eisenhower 

Curso de Inglês Intnscivo de 6 mêses - Conversação - Aulas a Do- 
micílio Somente. — Inicio dia 10 de março 

MATRÍCULAS ABERTAS 

Mensal Cr$ 15,00—Semetral Cr$ 50,00 — Pagamento adiantado 
Livro de Inglês para o curso Crè 20,00 - 2 Livros de conversação 

NOTA: — As aulas para o curso de inglês intensivo será somen- 
te a domicílio. Período de aula de 1 hora cada turma. 14 horá- 
rios a diposição do aluno. 

Imperatriz, 7 de março de 1971 

PROF. BRUNO WOCZINSKI 

diretor assitente depart de cursos na america do sul 

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, etc. 

Repórteres paulis- 

tas em Imperatriz 

Imperatriz hospada o cineasta A- 
velino da Silva e o jornalista Sil- 
vestre Silva de Aquíno (Maranhão). 
Pertencentes aos quadros d "O COM- 
BATE DEMOCRÁTICO", de S. Paulo, 
aqui estão para uma temporada que, 
esperamos, lhe seja frutífera profis- 
sionalmente. Aos colegas de Impren- 
sa, auguramos feliz êxito no desem- 
penho da árdua missão de "comuni- 
car servindo à comunidade". 


