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IOÃO LISBÔA DIRÁ "ALÔ' 

A NOSSA HOMENAGEM 

«RETRATO DE MÃE» 
Dom Ramon dei Jara 

Uma simples mulher existe que, pela imensidão de seu amor, tem 
um pouco de Deus; e pela constância de sua dedicação, tem muito de 
anjo; que, sendo moça, pensa como uma anciã e, sendo velha, age com as 
forças todas da juventude; quando ignorante, melhor que qualquer sábio 
desvenda os segredos da vida, e, quando sábia, assume a simplicidade 
das crianças; pobre, sabe enriquecer-se com a felicidade dos que ama, e, 
rica, empobrecer-se para que seu coração não sangre ferido pelos ingra- 
tos; forte, entretanto estremece ao chôro de uma criancinha, e, fraca, 
entretanto se alteia com a bra\ura dos leões; viva, não lhe sabemos dar 
valor porque à sua sombra todas as dores se apagam, e morta, tu- 
do o que somos e tudo o que temos daríamos para vê-la de novo, 
e dela receber um aperto de seus braços, uma palavra de seus lábios. 
Não exijam de mim que diga o nome dessa mulher, se não quiserem 
que ensope de lágrimas êste álbum : porque eu a vi passar no meu cami- 
nho. Quando crescerem seus filhos, leiam para êles esta página: êles 
cobrirão de beijos a fronte; e dirão que um pobre viandante, em troca 
da suntuosa hospedagem recebida, aqui deixou para todos o retrato de 
sua própria MÃE..." 

Governador adia a entrega de Títulos de terra 

Noticia-se oficialmente 
que o Dr. Lourenço v iei- 
ra da Silva, Secretário da 
Agricultura, comunicou o 
adiamento por 24 horas 
da entrega de títulos de 
terra, em Imperatriz, pe- 
lo Gov. José Sarney. 

A programação anun- 
ciada para ontem f o i 
transferida para hoje. 

' Além da entrega dos tí- 
tulos de propriedades de 
terras, informa-se o Gov. 
Sarney aproveitaria a 
oportunidade na estada 
entre nós para anunciar. 

Associação 

Comercial 

de Imperatriz 

Prazeirosamenie registra 
mos a chegada a nosso co- 
nhecimento da intensa ativi- 
dade classista presentemente 
desenvolvida pela Associa- 
ção Comercial de Imperatriz, 
ora sob a direção do jóvem 
industrial Dorgival Pinheiro 
de Sousa, ilustre vice-prefel- 
to municipal de Imperatriz e 
dinâmico homem de negócio. 

Sabe-se que é pensamento 
do do Presidente da Associa- 

ção um entrosamento verda- 

deiro entre o comércio local 
na luta pelos interêsses da 

classe que até aqui muito se 
tem resentido de uma atua- 
ção mais vibrante da entida- 
de classista. 

sua renúncia ao restante 
do mandato governamen- 
tal. 

Em virtude dêsse adi- 
amento, daremos mais de- 
talhes da visita do gover- 
nador na próxima edição, 
vêz que esta estará cir- 
culando quando da pre- 
sença entre nós do ilus- 
tre líder político- 

MILLET E VITOHINO 

UNIDOS, APOIAM 

LA ROCQUE 

PARA O GOVERNO 

A notícia è de correspon- 
dente em São Luis do jornal 
"Folha do Norte", na edição 
do último dia 6, que diz: "Ôs 
antigos adversários fizeram 

as pazes, selando-a com um 
acordo sensacional". 

Nossa Opinião 

Uma das grandes coisas que a administração 
pública já fêz por Imperatriz foi o asfaltamento de 
algumas vias públicas da cidade. 

As ruas tomaram outra aparência, ficaram bo- 
nitas. Os buracos desapareceram e os felizes mora- 
dores dêsses logradouros, ou que por êles passam, 
já não temem que à poeira lhes manche a camisa 
e a lama Ihçs engrosse o solado do sapato. 

Sabe-se agora que os governos do Estado e de 
nosso município decidiram aumentar a área asfalta- 
da. Consta até a existência de um convênio firmado 
nêsse sentido e em razão do qual mais seis quilôme- 
tros de vias públicas receberão asfalto. 

Louve-se a iniciativa dos governantes empe- 
nhados no embelezamento de Imperatriz. Mas é o 
caso de perguntar-se: vale a pena o asfalto antes do 
esgoto? Õ embelezamento não sairia mais caro aos 
cofres públicos? 

Acreditamos que sim. As últimas chuvns já de- 
ram a demonstração insuspeita da premente neces- 
sidade de uma sólida e extensa rêde de esgotos na 
cidade, além do que isto é exigência elementar em 
matéria de saneamento. 

Naturalmente os técnicos devem ter tido em 
mente o problema que abordamos, quando da elabo- 
ração dos pianos. E logicamente procuraram a so- 
lução. i 

Mas a verdade é que o ; problema persiste: a 
rêde de esgotos é uma necessidade. Grande neces- 
sidade. 

O entusiasmo era contagi- 
ante na séde da TELEFÔNI- 
CA DE IMPERATRIZ S/A. 
(TELIMSA) no último dia 8. 

Enquanto simpáticas tele- 
fonistas revesavam - se no 
atendimento às chamadas, 
Diretores desdobravam-se na 
verificação de documentos e 
na discussão de cláusulas do 
contrato prestes a ser assi- 
nado. 

Em meio a essa azáfama 
conseguiu â reportagem, con- 
vidada para aquela solenida- 
de, ouvir interessantes decla- 
rações do Sr. Pedro Améri- 
co Sales Gomes, jovem e 
operoso Diretor - Presidente 
da TELIMSA. 

— O contrato que estamos 
firmando com a COTEC — 
Comercial e Técnica de Co- 
municações Ltda. - assinala 
a primeira das grandes con- 
quistas de nossa Organiza- 
ção na atual diretoria. 

— E prossague: Acabamos 
de contratar a instalação até 
o dia 31 de agosto vindou- 
ro de mais 100 aparelhos te- 
lefônicos semi-automáticos. 
Êsses telefones serão postos 
a venda no próximo dia 11, 
a preços acessíveis e condi- 
ções de venda bastante fa- 
voráveis, àqueles de poder 
aquisitivo pequeno mas que 
necessitam de um telefone 
em sua residência, escritó- 
rio ou oficina. 

— Presidente, para a orien- 

tação dos eventuais compra- 

dores dêsses aparelhos, po- 

deria a TELIMSA esclarecer 

a modalidade de venda. 

— Para os telefones adqui- 
dos até o dia 11 de agosto 
cobraremos uma jóia de 
NCr$ 100,00 e vinte paga- 
mentos mensais de NCr$ 
65,00 cada. Claro que pode- 
reremos vendê-los a menor 
prazo, com a conseqüente 
diminuição de preços. Por 
outro lado, os aparelhos ven- 
didos depois de 11 de agos- 
to o serão com jóia de NCr$ 
300,00 e 10 pagamentos 
mensais de NCr$ 120,09 ca- 
da. 

As vendas serão feitas 
aqui nos nossos escritórios, 
por Diretores e iuncionários 
destacados especialmente pa- 
êsse fim. 

— Que outras medidas exi 

gem essa instalação? 

— Inicialmente o acopla- 
mento à instalação atual de 
mais uma mesa ADF/162, 
fóra naturalmente outras pro- 
videncias de natureza téc- 
nica. 

— Acredita a Diretoria na 

venda dêsses 100 telefones? 

— Embora não iniciada a 
venda já podemos assegurar 
que ela talvez se faça já nos 
primeiros dias destinados a 
essa campamha. A procura 
de telefones é tão grande que 
possivelmente êsses 100 a- 
inda não serão suficientes ao 
atendimento de todos. Aliás, 
dependendo do sucesso des- 
sa venda, partiremos a se- 
guir para outros contratos 
da natureza do que ora esta - 
mos firmando. 

— Na èra da micro-onda, 

Presidente, porque não pen- 

sarmos no telefone automá- 

tico? 

— Êsse é o nosso objetivo. 
Em Fortaleza já contamos 
com um escritório que a esta 
altura jà planeja um emprés- 
timo junto ao Banoo do Nor- 
deste, pelo prazo de 5 anos, 
justamente para a aquisição 
do equipamento destinado à 
completa instalação de telè- 
fones automáticos em subs- 
tituição aos atuais. 

Já que se falou em micro 
onda, a TELIMSA mantém 
entendimento com órgãos 
federais para que a nossa 
rêde telefônica passe a in- 
tegrar a rêde de micro-ondas 
da Amazônia, a qual, se- 
gundo declarações do Sr. 
Ministro do Interior, estará 
instalada em principies do 
próximo ano. Estamos as- 
sim bem próximos do con- 
táto telefônico direto com 
todo o País. 

—Além da instalação dês- 

ses 100 telefones, que ou- 

tros planos tem a diretoria 

da Telefônica ? 

Partiremos, concomitan- 
temente, para a moderniza- 
ção de nossas instaiações 
que serão adaptadas às re- 
ais necessidades da Orga- 
nização, 

Ampliaremos o quadro 
funcional e instalaremos um 
escritório apto ao atendi- 
mento de todo nosso servi- 
ço, inclusive do serviço de 
cobrança que atualmente é 
feito de casa em casa. 

Mas nossos planos ainda 
não se restringem a isso: 
vamos além, crescendo à 
medida que a cidade cres- 
cer, atendendo-a sempre, 
dentro do nosso setor de 
atividades. 

„ Todavia, o nosso outro 
grande plano é a chegada 
da TELIMSA até João Lis- 

(Coutinua na 4?. página) 
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Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

LEI N.0 03/70 

O Senhor Renato Cortez Moreira, Prefeito Municipal Tde Im- 
peratriz,, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições le- 
gais, faz saber a todos os seus habitantes e a quem mais pos- 
sam inteessar que a Çâmara Municipal de Vereadores desta ci- 
dade, por seu Presidente Venceslau da Silva Brito, promulgou 
e nos fazemos a publicação da Lei n.e 03/70. 

A Câmara Municipal de Imperatriz sancionou e eu 
publico a seguinte Lei. 

ART. I.0) A Telefônica de Imperatriz S/A., "Te- 
limsa" concede-se o direito de explorar, nêste Mnnicípio o 
serviço de comunicações telefônicas, no setor urbano e in- 
ter-urbanos, podendo operar com centro Semi-Automático 
ou Automática e, nas comunicações com locais alem do 
raio de ação de seu centro, utilizar canais de micro-ondas 
ou ondas curtas, porventura existentes. 

ART. 2.9) Á presente concessão vigorará pelo pra- 
zo de trinta (30) anos, a contar da data em que esta Lei en- 
trar em vigor, e será exclusiva da "Telimsa". 

ÁRT. 3.° Revogadas as disposições em contrário 
esta Lei entrará em vigor na data em que for publicada. 

Revogam-se as disposições em contrário. Publi- 
que-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Es- 
tado do Maranhão, em 17 de Março de 1970. 

Renato Cortez Moreira 
Prefeito Municipal 

Remotismo 

Éscreve: MARIO MAZZINI 

— Murmulhantes e turbulentas, as 
aguas do Tocantins lambem e en- 
golem o barranco, espraiando cada 
vez mais em torno de Marabá, um 
vasto lençol barrento. 

Paneiro ás costas, rifle na ban- 
doleira, cachorro no cambão; os pés 
descalços dos castanheiros chapi- 
nham na lama rala que a chuvi- 
uha fina de janeiro amolece no 
barro das ruas. Barracões formi- 
gam de gente e mercadoria que en- 
tram e saem. Os patrões briguen- 
tos e regateantes, fornecem dinhei- 
ro. despacham aviação e controlam 
o embarque da turma. 

Cascos, montarias, reboques e ba- 
telões chapados com os verdugos 
nagua, empurrados por forquilhas 
e ganchos, soltam os cabos e tan- 
gidos ao compasso rouco das re- 
madas e dos tiros dos "44", lar- 
gam o barranco em demanda dos 
castanhais distantes localizados nos 
rios Itacaiunas, Vermelho, Sororó, 
Sororosinho e Taurizinho, 

É a faina da colheita da Castanha 
do Pará, pulsaudo o ritual do início 
de mais uma safra, 

XXX 

As aguas do Tocantins impanzi- 
nado, continuam se derramapdo 
contra as barrancas de Marabá. 
Hio acima, no fim do estirâo, para 
lá do "Sêco-Grande", apontam em- 
barcações descendo a correnteza, 
São muitas e se aproximam em 
ordem como o gigantesco sucuri da 
lenda amazônica. 

É o pessoal castanheiro de Impe- 
ratriz que todos os anos vem par- 
ticipar da coiheita da Castanha do 
Pará. Á guiza de exploradores ou 
batedores, tangidos com velocida- 
de pelos remos de seus tripulan- 
tes, na vanguarda puxam a guia, os 
cascos de mariscos e de caça. Se- 
guidos de perto pelas montarias e 
pelos reboques. Fechando o desfile, 
os cascos imponentes dos batelões 
de 300 barricas. 

As vógas cortam agua roncando. 
Os béques se enfeitam com o bigode 
branco das espumas oagua, e so- 
bre a esteira de banzeiro produzi- 
do pelobôjo das embarcações e pelo 
cavado dos remos, contornam a ci- 
dade e sobem Itacaiunas acima, 
soberbos na grandeza da missão a 
cumprir e na velocidade ocasiona- 
da pelas remaaas vigorosas das tri- 
pulações, os maiores batelões da 
historia da vida castanheira: - "Si- 
queira campos". "Bom Jesus''. 
"Santos Reis", "Santa Maria" "San- 
ta Tereza", "Sabiá" e "São Paulo". 

Era Simplicio Moreira com seu 
pessoal. Os irmãos Araújo, os Mi- 
Ihomecs, os Maranhão, Antonio Ga- 
briel e muitos outros destemidos 
pioneiros, calejados nas lutas da 
selva contra endemias, feras e sel- 
vicolas, que todos os anos vinham 
prestar o quinhão da valiosa aju- 
da, na patriótica conquista da Ama- 
zônia, na construção e grãndeza 
da economia da nossa região. 

Toda população marabaense aco- 
metida de verdadeira alegria acor- 
ria ao litoral para assistir e par- 
ticipar desses momentos inesque- 
cíveis e festivos que carateriza- 
vam o acontecimento da chegada 
das turmas de Imperatriz. 

XXX 

Os anos desfiaram o tempo. Mui- 
tas outras safras se . passaram. O 
Tocahtins encheu e vazou muitas 
vezes. A BR-14 atingiu e transpoz 

A vida é assim 

Escreve: JOTAÉME 

DO VALOR DO RÓTULO 

Aquele encontro era um ritual. Po- 
dia faltar tudo aos dois, menos a- 
queles minutos para uma cervejinha 
dessas "com véu e grinalda". 

Antes do bar passavam pelo ve- 
lho jornaleiro que màquinalmente 
lhes estendia um número da última 
edição. O pagamento, sabia o jorna- 
leiro, só no fim do mês, que na ci- 
dade até a notícia adquire-se pelo 
crediário, sem entrada e sem fiador. 

E enquanto bebericavam dividiam 
entre si as páginas do noticioso, com 
ligeiros comentários das manchetes. 

Foi aí que o mais môço começou 
a cismar da coisa, mal a garrafa era 
posta sôbre o balcão e já o outro, 
com paciência e cuidado dignos de 
menção, arrancave-lhe até o último 
fragmento do rótulo, j©gando-o para 
longe, Todo dia isso. Em toda gar- 
rafa a mesma operação. 

Até que um dia o colega estrilou; 
—que diabo de mania essa sua. Se- 
rá que fèz promessa para arrancar 
todo rótulo de garrafa? 

—Olha meu chapa, eu sou inspetor 
de vendas da Nívea e. como vê 
você, sô tomo Brahma. — Já pen- 
sou o vexame se um de nossos 
vendedores me flagra bebendo pro- 
duto da .?cancorrente? 

E com um sorriso vitorioso, arre- 
matou: 

— Pois é. Sem o rótulo tóda gar- 
rafa é igual. 

Imperatriz Seus habitantes guina- 
ram o rumo das suas atividades, 
se implantando no bôjo do progres- 
so trazido na esteira da Rodovia. 
Sua população sofreu uma explo- 
são, ediíicando em torno da velha 
matriz, uma cidade nova e bonita. 
A Imperatriz de hoje difere muito 
da Imperatriz de hontem. Seus fi- 
lhos são outros e muitos. Mas no 
tezouro onde "o marabaense amea- 
lha seus sentimentos de gratidão 
e saudades, continuarão imorre- 
douras e queridas, as personalida- 
des amigas e fidalgas daqueles ve- 
lhos companheiros que ao nosso 
laao lutaram e sofreram na cons- 
trução de uma Patria maior e mais 
feliz. 

Pelos teus Filhos e pelo teu Pro- 
gresso, eu te Saúdo. imperatriz de 
hontem, de hoje e de amanhã. 

Marabá, em 29/4/970 

Anuncie em 

"O PROGRESSO" 

IMPERATRIZ: 

Comarca de Terceira 

Entrância 

Fontes bem informadas dão- 
mos conta de que brevemen- 
te será a nossa Comarca 
elevada à 3a. entrância, nu- 
ma demonstração do reco- 
nhecimento pelo Tribunal de 
Justiça do Estado do vulto 
dos trabalhos forenses locais. 

De outra parte, a elevação 
da comarca acarretará, em 
conseqüência, a nomeação 
de mais um juiz de direito 
(3a. vara), mais um promo- 
tor de justça e a criação de 
mais um cartório. 

Sindicato Rural 

de Imperatriz 

Circular n. 1 

ASSUNTO: 
Financiamento Bancário. 

Cumpre-nos informar aos 
senhores associados, em res- 
posta a uma consulta nossa 

recebemos da CREAI-BANCO 
DO BRASIL S.A.^ a seguinte 
informação. 

Io - O BANCO se propõe a fi- 
nanciar a quitação de bovi- 
nos negociados no recinto da 

EXPOSIÇÃO-FEIRA AGRO- 
PECUÁRIA DE IMPERATRIZ- 

2o.-Os sócios interessados 
na aquisição de animais com 

financiamento bancário devem 
procurar, desde logo, conta- 

tos com o BANCO a fim de 

ajustarem seus cadastros às 
normas da CREAI. 

ATENCIOSAMENTE 

IVO MARZALL (Dr.) 
Presidente 

1970 

0 ANO DA ESPERANÇA 

O ano de 1.970 deve ser 
encarado por todo impera- 
trizense como o ano da Es- 
perança. Esperança, porque 
à frente da Comuna encon- 
tra-se um prefeito jóvem e 
dinâmico que se propôs a 
realização de vasto progra- 
ma, inclusive a continuação 
do serviço de asfaltamento 
das principais ruas da cida- 
de; porque com o advento da 
energia elétrica, prometida 
pelo Governo Estadual para 
breve, forçosamente cresce- 
rão a indústria, o comércio 
do município, além do au- 
mento populacional, pois que 
a notícia de eletrificação 
atrairá mais gente para o 
nosso meio; Esperança por- 
que se realmente a EMBRA- 
TEL instalar até outubro a 
sua rêde de telecomunica- 
ções que nos ligará a todo 
o país, teremos em breve 
até a captação da imagem, 
via salélite, nascendo assim 
entre nós a éra da televi- 
são; porque a rodovia Açai- 
lândia-Santa Luzia, grande 
obra do Govêrno José Sar- 
ney, será o élo de ligação 
entre nós e a nossa Capital. 
E com essa Esperança 
prosseguimos no decorrer 
do ano animados do desêjo 
insaciável de viver e rea- 
lizar e ver crescer sempre 
mais, esta tão querida Im- 
peratriz cujo nome já al- 
cança todos os rincões do 
país. Esperança nossa, de 
"O Progresso", de ver co- 
roado de feliz êxito o nosso 
empreendimento e desêjo de 
servir à comunidade, que 
essa é a nossa grande as- 
piração. 

JOSÉ VIEIRA 

CRUZEIRO DEIXA DE SER NOVO 

A partir de 15 de maio 
desaparecerá o "cruzeiro 
novo" para existir apenas 
o "cruzeiro" como padrão 
monetário nacional. Com 
o desaparecimento do 
"novo" desaparecerá a 
sigla "ncr$" para existir 
apenas "Cr$" antes dos 
algarismos. 

COVAP DO MARANHÃO 

Está presente no desenvolvimento de Imperatriz 

FILIAL: RUA CORONEL MANOEL BANDEIRA, N0. 1444 — TELEFONE 202 - IMPERATRIZ - MA. 

MATRIZ: RUA 20 N0. 809 - GOIÂNIA - GOIÁS 

De tudo para sua construção pelos melhores preços da região: Azuleijos, Ferro, Cerâmica, Louças sanitárias, Canos 

galvanizados e Conexões, Cimento, Caixa dágua, Metais, Telhas Brasilit, Chapas pretas galvanizadas, Tintas em pó e 

preparadas, Fechaduras, Material elétrico, Canos plásticos e Co ixões. Portas de madeiras e portas de Ferro, etc. 

■ ■ 

í 

TÁXI AÉREO LONDRINENSE LTDA. 

3as. e 6as. 09,00 horas para Santa Inês e S. Luiz 

3as. e 6as, 15 horas para Grajaú— Barra do Corda— S. Domingos 
2as. - 4as. e sábados para Araguatins — Marabá e Belem. 
Pontualidade-Tarifas reduzidas-Equipamentos novos 

FONEf ÍOO E IOO 
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IMPERATRIZ: o que foi e o que é 

(Cont. do número anterior) 

COUROS B PELES 
 38.328 couros, vendidos pelo total de NCr$ 285.265,00 

(peles de Ariranha, Capivara, Gato Maracajá e peludo, Quei- 
xada, Caitetú, Veado, Jacaré, Tiu e Camaleão, Onça Pinta- 
da e Jibóia, sobressaindo-se as de Veado, que ioram de 
número igual a 16.380 couros, pesando 24.570 quilos, num 
total de NCr$ 36.820,00. 

PESCA 

Ainda explorada pelos princípios tradicionais, por 
iniciativa própria dos moradores das regiões ribeirinhas, 
alcançou no ano de 1969 a seguinte quantidade e valor: 
48.800 quilos, no valor de NCr$ 38.820.00, sobressaindo-se o 
Pirarucu, com 13,000 quilos, no valor de NCrS 14.400,00. 

A variedade de peixes é muito grande, destacando-se 
dentre outros, os seguintes: Pacu, dourada, filhote, pirarucu, 
tucunaré, curvina, curimatá, piabanha etc. 

EXPLORAÇÃO DE OLEAGINOSAS 

A exploração de amêndoas de babaçu contribui con- 
sideravelmente' para a economia municipal, alcançado-se no 
ano transato de 1969, a 3.840 000 quilos, no valor de 
NCr$ 1.152.000,00. 

MADEIRAS 

As indústrias e serrarias serão discriminadas em tó- 
picos abaixo: Daremos somente algumas atividades nêste 
ramo, mais comumente exploradas: 

— Casca de Angico: 25.000 quilos, no valor de_Nur$- 
1.320 00 — Lenha: 22.290 m3, no valor de NCr$ 5.725,00 — 
Toros: 1.800 m3, no valor de NCrS 90.000.00 — Carvão de 
madeira: ou carvão vegetal: 258.000 quilos, num total de 
NCr$ 15.880,00. . ^ 

OBSERVAÇÕES 

Estas informações foram colhidas junto ao IBGE, com 
base no ano de 1969. Acreditamos serem de importância 
para um juízo mais aprimorado sobre as possitilidades de 
crescimento dêste município. 

BANCOS 

São 3: BANCO DO BRASIL S. A. — BANCO DA AMA- 
ZÔNIA S. A. e BANCO DO ESTADO DO MARANHAO S. A. 

INDÚSTRIAS 

Não possuiraos energia, por conseguinte nossas indús- 
trias são impulsionadas por energia própria dos titulares, 
não necessitando, portanto, ressaltar seu elevado cus.o 
industrial. 

a) Beneficiamento de arroz: 

A noticia 

dos outros 

"Filiação — Tôdas as crian- 
ças que nascerem no Brasil 
depois do dia 21 de outubro 
do corrente ano, filhas de 
pais que não sejam casados 
entre si, voltarão a ser cha- 
madas de filhos ilegítimos. O 
termo "ilegítimo" que havia 
sido suprimido dos registros 
de nascimento por lei de 
1.949, voltou a prevalecer 
com a Lei n.2 1.000 que de- 
verá entrar em vigor no dia 
21 de outubro próximo. 

Caso até naquela data o 
presidente /Sa República não 
modifique o texto da nova 
lei, as certidões de nascimen- 
to aos filhos nascidos fora do 
casamento terão de indicar 

SALARIO 

MÍNIMO 

Com a decretação dos novos 
níveis de salário-mínimo, vi- 
gorantes por decreto presi- 
dencial ^dêsde o dia 1.° de 

maio, o nôvo mínimo no Ma- 
ranhão atinge a NCrS 124,80, 
enquanto em Goiás chega a 

NCr® 144,00. 

que os mesmos são ilegítimos. 
Em certos setores, as nos- 

sas le;s, em vez ae irem pa- 
ra frente, estão indo para 
traz. 

Transe, de "Folha ao Nor- 

*te" —Belém—28/4/70. 

ITINGA TRANSFOR- 

MADO EM LODAÇAL 

Varas de porcos desfilam 
impunemente pelas ruas do 
povoado ítinga. Nas vias pú- 
blicas, nos quintais, nos ca- 
pinzais e nos bebedouros os 
suinos revolvem a terra e 
deixam por onde passam o 
lamaçal, os detritos e o máu 
cheiro que incomoda e até 
faz mal. 

Até os bovinos já se res- 
sentem dessa anomalia e re- 
zes já se encontram afetadas 
em decorrência da presença 
dos porcos nos pastos e a- 
guadas. 

Espera-se de quem de di- 
reito as medidas coibitíoras 
dêsse abuso, quando se sabe 
que lei municipal regulamen- 
ta a criação de suinos. 

V. tem inlerêsse 

em saber tudo 

sobre o Volkswagen 

de 60 HP? 

temos 23 usinas na sede 
e 5 no município, 
são 2, ambas na sede. 
são 3, tôdas na sede. 

f) Fábrica de carroceria: 

b) Beneficiamento de algodão: 
c) Extação de óleo de babaçu: 
d) Fábrica de sabão; 1, na sede 
e) Madeiras e serrarias; Madereira propriamente dita 

temos uma na região denominada "FRADES". Trata- 
se da CIDA, com financiamento da SUDAM, mas, 
que até agora sem produção a considerar. 
Serrarias são em número de 6, tôdas de pequena 
capacidade. 

Contamos também com uma 
pequena fábrica de carroce- 
rias porta janelas etc., de 
pequena capacidade. 

g) Fábrica de Vitroux, Serralheria: são 2, ambas na sede. 
COMÉRCIO 

Segundo informações da fundação IBGE, são em nú- 
mero de 1.184 estabelecimentos comerciais, industriais, ofi- 
cinas, boteis, etc.; contando na sede 1.005 e 179 na zona 
rural. 

HOTÉIS 

Mantém a cidade 13 boteis de modestas instalações, 
destacando-se entre êles o "FÍDES HOTEL", e 15 pensões 
de estado precário. 

RESTAURANTES 

São seis (6), todos com reduzido cardápio. 
HOSPITAIS 

Em número de quatro (4), inclusive uma maternidade, 
dispondo no total de 48 leitos. 

CINEMAS 

São em número de três (3) com precárias instalaçõès. 
CLUBES 

São quatro (4), destacando-se o "Club Recreativo To- 
cantins". 

ASSOCIAÇÕES 

Temos as seguintes associações: "Associação Atlética 
Banco do Brasil, Sindicato dos Criadores de Imperatriz, 
Sindicato dos Arrumadores de Imperatriz, Associação Co- 
mercial de Imperatriz, Sindicato dos Trabalhadores Ru- 
rais, etc." 

CLUBES DE SERVIÇO 
Mantém vários, entre os de mais destaques sobressa- 

em "Rotary Club de Imperatriz, Casa da Amizade etc. 
MÉDICOS 

Em número de nove (9). 
(Cont. no prõximo número 

Procure-nos. 

Estamos interessados 

no seu ínterêsse. 

Tão interessados que até já vamos 
lhe adiantando algumas informações. 

E a primeira é esta: o Volkswagen 
1.600,apesar de ter 4 portas, é 
mais Volkswagen do que nunca. 

Ou seja: êle também tem motor 
refrigerado a ar. 

Só que com mais potência: 
60 HP. 

E com suspensão por 

barras de torção. 
Além de uma vantagem que 

aparece nas curvas: o VW 1.600 
vem com um estabilizador 
também no eixo traseiro. 

Economia? 
Para consumir um litro de gasolina 

v. vai ter que andar 11 km com êle. 
E para trocar 2,5 litros de 

óleo, só depois de 2.500 km. 

Como todo Volkswagen que sa 
preza, o VW 1.600 também tem 
aquela chapa de aço fechando 
tudo embaixo. 

Mas para saber tudo sôbre o 
Volkswagen de 60 HP, dê-nos o 
prazer de sua visita. 

Afinal, se v. está interessado no 
Volkswagen 1.600, nós estamos 
interessados no seu interesse. 

Rua Minas Gerais, 113 — Teleg. MAGOPAR — Fones 151/153 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 

REVENDEDOR 
AUTORIZADO 



EDUCADORA ESTA' NA 'ONDA' 

Brevemente Imperatriz con- 
tará com poderosa estação de 
rádio-difussão, com equipa- 
mento moderno, prédio pró- 
prio e alcance médio de 250 
quilômentros. 

A informação é de Leônico 
Pires Dourado, dinâmico ho- 
mem de imprensa e e con- 
ceituado político local (ve- 
reador pela Arena), que pros- 
segue: 

— A equipagem da RÁDIO 
EDUCADOURA DE IMPERA- 
TRIZ será composta de 1 
Transmissor HIDRELMON, 
com 250 Watts na saída da 
antena; 1 "consoleto" de alta 
fidelidade dotado de 2 am- 
plificadores, 4 canais de mi- 
crofone, 2 canais para linha 
telefônica, 4 jpara pick-up, 2 
para gongo elétrico e 2 canais 

para rádio-escuta. Teremos 
uma torre de meia onda, com 
75 metros de altura, que será 
instalada assim que liberado 
o canal requerido para a 
Emissora. 

A mentagem dêsse equipa- 
mento estará a cargo da pró- 
pria firma vendedora que é 
também a responsável pela 
legalização da rádio junto à 
CONTEL, o que já está a ca- 
minho. - A documentação re- 
ferente á propriedade da emis- 
sora igualmente está em an- 
damento. 

— Atualmente, como 

ciona a Educadora? 

fun- 

Em caráter precàiio, cau- 
telosamente, com uma pro- 
gramação sadia e jà do agra- 
do de todos, ao mesmo t-m- 

po que prestando serviços de 
utilidade pública. 

Contamos atualmente com 
os locutores Nílton Lopes da 
Silva e Siney Karan, que tam- 
bém controlam o setor comer- 
cial e artístico. Na locução 
propriamente dita contamos 
com Aldeman Costa, Edmii- 
son Franco e Dilza Fontene- 
le, todos sob nossa supervisão. 

Posso adiantar, finalmente, 
que já adquirimos o terreno 
para a construção do prédio 
da Radio-Educadora Fica 
próximo , à praça Brasil na 
Av. Getúlio Vargas. Ate o dia 
15 estarei viajando para São 
Luis e de lâ vou até Brasília 
para rovos entendimentos 
com os vendedores do equi- 
pamento, principalmente jun- 
to a CONTEL. 

JMegócios d 

Finanças 

NEGÓCIOS & FINANÇAS 
Nos têrmos de Resolução 

n0 144, de 31-03-70, do BANCO 
CENTRAL DO BRASIL, adtar- 
se-á, a partir de 15-05-70, a de- 
nominação de CRUZEIRO pa- 
ra a unidade do sistema mo- 
netário brasileiro que grafica- 
mente se representará pelo 
símbolo Cr$. 

A partir da mesma data en- 
trarão em circulação as novas 
cédulas de emissão do Banco 
Central do Brasil, nos valores 
de CrS-1,00, Cr®-5,00, Cr$-10.00 
Cr$-50,0ü e CrS-100,00. 

Outrossim, consoante deter- 
minação do Conselho Mone- 
tária Nacional, divulgada pela 
referida Resolução n0 144, as 
cédulas antigas de 100, 50, e 
10 cruzeiros - CARIMBADAS 
OU NÃO PELO BANCO CEN- 
TRAL - perderão o seu poder 
liberatório, a partir de Io de 
outubro de 1970. 

FIRMA DO EXTERIOR QUE 
DESEJA IMPOTAR 

ARROZ 

Voltei S.A.C.I. 
Avda. Cabido, n^ 1577. 
Buenos Aires. 
ARGENTINA. 

(Informações da CACEX n. 185) 

ANO I Imperatriz (MA) 10 de maio de 1970 N0. 2 

2a. Exposição-Feira Agropecuá- 
ria de Imperatriz 

31 de maio a 7 de junho, próximos. 

Informações fidedignas nos 
dão conta de que o BANCO 
DO BRASIL—CARTEIRA DE 
CRÉDITO RURAL— èstá dis- 
posto a financiar as aquisi- 
ções de bovinos de elevada 
mestiçagem negociados no 
recinto da 2a. Exposição-Fei- 
ra Agropecuária^ de Impe- 
ratriz. 

Soubemos, ademais, que os 
dirigentes do Banco, consi- 
derando que o investimento 
em nossa incipiente pecuária 
requer tratamento especial, 
convida a todos os interesa- 
dos a entrarem em contato 
dêesde logo com a CREAI e 
com ò departamento de CA- 
DASTRO, ga fim de serem 
ajustadas .as condições das 
operações e formalizada as 
propostas. 

Por oportuno, convém sa- 
lientar, afinal, que o êxito das 
operações creditícias cir- 
cunscreve-se dentro de um 
razoável espaço de tempo que 

/Deéfíle Social 
, Por HENRY 

No sábado passado foi realizado a 
festa promovida pela RODOBRÁS 
- 29. Distrito. A noitada esteve bas- 
tante animada, tendo a sociedade de 
Imperatriz comparecido a essa bri- 
lhante iniciativa. Destacamos n o 
Cluhe Recreativo Tocantins os se- 
guintes casais; Sr. Sra. Paulo de Tar- 
so Barreto, eng0. chefe do 2o. distri- 
to; Sr. e Sra. Francisco José Barata; 
Sr. e Sra. Moyses Melul; Sr. Sra; 
Dorlan Riker; Sr. e Sra. Wallace Reid. 
Sr. e Sra. Ribamar Milhomem; Sr. e 
Sra. Luiz Veras; sr. e sra. Pedro 
Braga; sr. e sra. Luiz França; sr. e 
sra. Alexandre Carvalho; sr. e sra. 
Tadeu Barros; Eng5, Wladimir Miran- 
da; os jovens: mariano, Serra, Freitas, 
Solange. Cláudia, etc. 

No dia 5, o casal LEITA e MOY- 
SÉS, recepcionaram seus amigos em 
sua residência, à noite, oferecendo 
um prato típico do pará: Pato Tu- 
cupi, em face de comemorar a sua 

permita o equacionamento, 
estudo e condução das pos- 
lulações de financiamento, 
evitando-se possíveis omis- 
sões prejudiciais, tanto ao de- 
ferimento, quanto ao prazo a 
ser determinado e às demais 
normas próprias aplicáveis. 

AGRICULTURA 

Lavoura de entressafra 

Prestando um justo serviço 
ao homem do campo, eviden- 
ciamos que conforme infor- 
mações colhidas, o BANCO 
DO BRASIL S.A. - CREAI já 
iniciou as coletas de propos- 
tas corespondentes às lavou- 
ras de maior expressão na 
região, buscando, assim, di- 
namizar as diversas linhas de 
crédito da Carteira Agrícola 
e oferecer aos produtores 
maiores vantagens pela redu- 
ção de despesas de viagens 
e sisando,-* também, acelerar 
o início de novas explora- 
ções agrícolas, sem o tradi- 
cional intervalo ocioso de 
uma lavoura a outra. 

Atualmente, obedecendo a 
sistemática de utilização do 
crédito, sob o império do 
Decreto-lei n^. 167, de 14-02- 
67, o financiado vem fazer 
o lavantamento da última 
parcela do empréstimo e con- 
comitantemente, realiza sua 
proposta para apoio financei- 
ro do ano agrícola subse- 
quente. 

despedida de nossa cidade. O1 casal 
avionou no dia seguinte para a ci- 
dade de Belém-Pará, sendo passa- 
geiros da VARIG. Ao casal que ora 
nos nos deixa, almejamos muitas fe- 
licidades. 

Na quarta-feira, da de semana que 
passou, esteve aniversariando a Fi- 
lomena Braga, esposa Sr. Pedro Jo- 
sé Braga, funcionário do Banco do 
Brasil S/A., local. A aniversariante 
foi bastante cumprimentada pelos 
amigos e amigas. Nos que fazemos 
esta coluna, enviamos noss cumpri- 
mentos. 

O lar do casal Antonia-Moises Nu- 
nes, recebeu no dia 6 do corrente 
mês, a visita da cegonho, que trou- 
xe uma robusta menina, que rece- 
berá na pia batismal o nome de 
Cristina Raquel, Ontem o distinto 
casal, recebeu inúmeras visitas, ten- 
do sido servido umas "cervejotas", 
etc. A nossa coluna, envia parabéns 
aos papais. 

A 7 de maio o nosso amigo Ma- 
noel Pinto da Fonseca, Gerente da 
firma Comércio de Automóveis Ca- 
rolina S.A., revendedores Ford e 
Willys em nossa cidade. Ao Manoel, 
aquele abraço. 

Aniversariou no último dia 4 o ga- 
roto José Macedo Neto, filho de 
nosso redator-chefe Jurivê de Ma- 
cedo e de Da. Leonor de Macedo. 

Ao Macedinho. os nossos para- 
béns. 

Aniversariou ontem o jovem Mes- 
sias Valadares Vieira, estimado filho 
do nosso companheiro José Matos 
Vieira, Diretor deste jornal e de D. 
Vicencia Valadares Vieira. 

Parabéns Messias. 

A nossa cidade, ertá em festa, ha- 
ja vista a próxima visita do nosso 
Governador, Sr. José Sarney. Nossa 
boas - vindas. 

PROGRESSO 

KALAM HtiLEUTEROS 

De repente o Vieira chega junto de mim e pergunta: 
—Como è, o Julivê falou contigo? 
E eu: 
—????. e fiquei ' na coruja" 
Então êle. 
—O Jornal \ai sair, o Jurivê está encarregado de coordenar 

a redação. E êle me disse que ia falar contigo. . M 
A primeira coisa que fiz foi interpretar aquêle "vai sair . No- 

tei que era pra valer mesmo Não era o "vai sair' mixuruca que a gente 
estava acostumado a ouvir, tantas e tantas vêzes e traduzia logo, mais 
ou menos como: sabe-se lá quando! 

O Vieira é um idealista. Não havia uma so vez, quando a con- 
versa tocava no assunto de tipografia, que êle nâo mencionasse o jornal. 
Tinha que sair, mesmo por ideal, Foi êle quem lançou "O MABABA . 

Aquêle papo do começo foi no lube, depois de uma reunião. 
E eu fiquei com aquela sensação esquisita, aquêle negócio martelando a 
cuca (vocês que só andam com um FBi no bôlso trazeiro, devem sabei 
daquela estória da peça que não se encaixa quando o heroico b-man 
está para deslindar o mistério). Então eu matei. Mas não foi assim 'de 
tapa", foi devagar, pensando   

"Vai sair o jornal. O primeiro jornal com a cara de jornal, 
impresso aqui. Imperatriz vai ter seu ór ^ão de imprensa (os radialistas 
diriam escrita, pois êles tem aquela estória de imprensa falada, e eu sem- 
pre achei que deve ser porque a fala dêles vem imprensada pelo iio ate 
chegar no nosso receptor. Só que aqui não tem fio porque todo rádio e 
de pilha). Mas como eu dizia, ou melhor, pensava—o parentesse eu pensei 
também—o jornal, símbolo da evolução cultural do povo, noticioso, in- 
formativo, passatempo, oportunidade para os que gostam das letras anun- 
ciar o seu verbo, iustrutivo, educador, unificaoor das idéias e dos cos- 
tumes, vai sair e, faltando tão pouco tempo, eu não sabia ^.ogo aqui em 
Imperatriz, onde qualqer empreendimento é anunciado, badalado, e quantos 
"ados" vocês quiserem muito antes de começar, e ás vezes nem começa. 
Aqui tem dente de coelho". . . 

Ninguém faltava no jornal, ninguém sabia quando ia sair, e, 
aem mesmo, se ia sair. ..... ■„ A n 

Mas saiu. Deveria ter saído no dia primeiro de maio, dia fes- 
tivo e bom de se comemorar os futuros aniversários. Mas, ate nisso, nao 
deu Saiu num domingo comum, apenas domingo. E. como o "nosos amor 
que não esqueço", sem foguete, sem luar e sem violão, íl&s com retrato. 
Lois reLatos^al^.^^ ^ ginal. sinal de "PROGRESSO", pois pois 

o seu começo contrariou a regra geral de todos os começOs daqui.g Nao 
tinha oente, nâo. , , „ 

. gora, só nos falta prestigiá-lo. colaborar com ele, e fazer 
com que cresça; em conteúdo e conceito. De nós depende que ele seja 
sempre o veículo da mais alta expressão cultural desta terra e nunca um 
amontoado de algarávias. que sirvam apenas para justificar a sua cir- 
culação, 

Quando o Vieira pediu ao artista que bolasse o logotipo do 
jornal (logotipo é o título do jornal, padronizado), o dito apresentou-lhe um 
caprichado modêlo com tipos em itálico (para quem não tem dicionário em 
casa, tipos em itálico são aquelas letras deitadas que servem para lazer 
grifos). , . , 

O Vieira, vendo o logotipo, foi saindo com essa; 
— Não serve. Se "O PROGRESSO" já começa deitado, quem 

é que vai acreditar nêsse progresso?. 
* * » 

Com vários cursos ginasiais e outros tantos de segundo ciclo 
funcionando na cidade, já é tempo de se ir pensando em uma Biblioteca 
Pública Só com livros didáticos, que na maioria das vezes sao comprados 
e passados adiante ao fim de cada série . para poder adquirir o da serie 
seguinte nâo se conseguiraá uma formação esmerada. Os meninos preci- 
sam de fontes onda pesquisar, dirimir suas duvidas e tirar as suas pró- 
prias conclusões. í recisam se ilustrar. Cultivar o que aPrenderam,E is- 
so só conseguirão com o auxílio de uma boa biblioteca. Fica a ad r . 
cia aos podêres competentes (Sr. Prefeito, etc. e tal). Será que ja se es- 
tá pensando nisso? Se não. vamos incluir nos planos, e em regime pno- 
ríetário. 

* * 
Por falar em biblioteca, o Dr. Sipaúba está. juntamente com 

equipe formada de rotoríanos (ele também o é), desedvolvendo um traba- 
lho notável com o fim de conseguir livros suficientes para a futura facul 
dade de filosofia. Sabe-se que ela só poderá existir (condição sine qua non ) 
depois de conseguida a dita biblioteca. 

"k i: 

Aqui, uma homenagem a data de hoje consagrada ao dia das 
mães, É uma maneira muito hábil que encontraram de a descul- 
par das diabruras do tempo de criança e, muitas vezes, ate depois d. 
marmanjos. 

Com destino à visinha cidade de 
Carolina viajou o sr. Pedro Américo 
de Sales Gomes, Diretor-gerente da 
Diesel Carolina S/A. Ao Pedro Amé- 
rico que se tornou um entusiasta ad- 
mirador de "O PR0CRS550". 
os nossos votos de feliz viagem e 
breve regresso. 

B. Santiago Ind. e Comércio 

Vendedor auh das aiamadas Maquinas D'ANDRÉA na região 

Comunica que tem para venda e de pron- 
ta entrega a nova máquina modelo compacto 
para beneficiar arroz, com capacidade diária 
de 25 a 30 sacas de arroz beneficiado, e de 40 
a 50. Inteiramente metálica, blindada, ocupa 
mt-nos espaço com novo aperfeiçoamento. 

As referidas máqniuas já vem montadas pron- 
ta para o seu bom funcionamento. 

Procure hoje mesmo para melhores esclarecímantos com o seu vendedor 

B. SANTIAGO INDUSTRIA E COMÉRCIO 
Rua Bom Futuro canto com Pernambuco,, Telefone 104 
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No afã de cumprimentar todos os 
amigos nesta hora saudosa em que 
me retiro para outras plagas, é pro- 
vável que tenha esquecido algum 
ou alguns dos quem sempre me 
dispensaram sua amizade. Por isso, 
quero deixar patente, a êsses que 
em meu pensamento conservo a mes- 
ma amizade e estarei sempre às 
suas ordens aonde estiver. 

Imperatriz, 06/maio/1970. 
Moysés Leão Melul e família 

Nosso incentivo a II feira-agrope- 
cuária, E criação da Faculdade de 
Filosofia Stop. 

T2LIMSA... 
(Cantinuação) 

boa. Já estudamos essa possi- 
bilidade e podemos assegu- 

rar, agora, que se o govêrno 
municipal daquela cidade in- 
teres.sar-se pela integragaçâo 

de João Lisboa ao nosso sis- 

tema de telecomunicações, 
talvez ainda êste ano dare- 
mos os primeiros passos para 

levar ate lá os fios e apare- 

lhos da TELIMSA. 


