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Se a estrada 

não vier... 

Dentro em breve Pôrto Franco está ligado a Grajaú 
e logicamente a S. Luis, ao nordeste. É que o BEC 
apressa a entrega ao tráfego da rodovia BR. 21, há deze- 
nas de ;anos existente nos mapas do Maranhão. 

Sabe-se mais que Sítio Nôvo do Maranhão, por ges- 
tões entre seu prefeito e o BEC. terá um ramal que a li- 
gará à grande rodovia. 

Enquanto isso, a ligação Imperatriz - Montes Altos 
-Amarante-Sítio Nôvo ■ Grajaú é cada vêz mais precária, 
mormente na estação chuvosa. E uma vez concluída a ro- 
dovia federal muito pouca gente terá a insensatez de sa- 
crificar seus caminhões e ônibus nos atoleiros que hoje nos 
levam àquelas paragens. 

Conclusão: o tráfego do nordeste passará a ser des- 
viado de Grajaú para Porto Franco e Estreito, rumo ao 
sul, levando em sua esteira sabe-se lá quanto dinheiro que 
por aqui deveria passar se estivéssemos ligados à Capital 
do Estado. 

A safra de arroz, com especialidade, abundante na re- 
gião alcançada pela BR. 21 passará com certeza a ser es- 
coada por Porto Franco e Estreito, com o inevitável e nega- 
tivo reflexo no movimento de compra e beneficiamento 
do produto pela indústria local, além do desvio para ou- 
tras coletorias dos tributos devidos sôbre êsse beneficia- 
mento e exportação. 

O próprio viajante, isoladamente, será sacrificado 
em suas andanças pela injustificável perda de mais de 
uma centena de quilômetros no percurso Imperatriz 
-Porto Franco-Grajaú, quando muito mais prático, muito 
mais econômico lhe seria fazer o trajeto Imperatriz 
-Grajaú. 

A visível preocupação do Govêrno do Estado é a 
interligação do interior maranhense através de rodovias. 
A antiga afirmação de que "governar é abrir estradas" paT 
rece bem ajustada aos planos do Dr. Pedro Neiva de San- 
tana. 

Por que, então, não chegarmos nós de Imperatriz até. 
Sa. Exa. com o Executivo Municipal, a Câmara de Verea- 
dores, a Associação Comercial, os Sindicatos e os Clubes 
de Serviços para pedir a êle que nos dê uma rodovia até 
Grajaú? O pedido não será uma impertinência e nem a ro- 
dovia será um gasto inútil. Muito ao contrário, ela será 
fonte de riquezas para o Estado, veículo de escoamento 
das safras e da fixação do lavrador à terra beneficiada 
pela estrada que viria beneficiar pelo menos cinco muni- 
cípios, pois João Lisboa igualmente rico e promissor, ca- 
rece também dessa ligação à Capital pela via mais eco- 
nômica 

Talvez a grandeza da BR. 21 tenha dado a impres- 
são à equipe de assessores do Governador do Estado 
de que essa rodovia federal resolveriao problema do trans- 
porte regional. E enquanto o engano não ficar gritante- 
mente patenteado, teremos nós que nos contentar com 
essa posição de inferioridade, 

Resta-nos, portanto, reclamar, especialmente agora 
que o próprio Govêrno do Estado sente o nosso mesmo 
drama, êle que vê paralizado entre G r aj a ú e Imperatriz 
o equipamento destinado à nossa rêde elétrica. 

A causa é justa e o momento é dos mais propícios. 
Cabe-nos a iniciativa. Que ela venha. 
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Nas proximidades do lugar 
Posse, município de Montes 
Altos, o ônibus dirigido pelo 
motorista conhecido por Ca- 
bano tombou quando o moto- 
rista tentou encostá-lo numa 
barreira para evitar perigo 

maior aos passageiros que 
pulavam precipitadamente do 
coletivo que descia de ré u- 
ma ladeira. 

Lamentàvelmente, ao tom- 
bar o ônibus esmagou a me- 
nor Antônia Sueli Farias Sa- 

Presidente quer 

corrigir falhas 

Espera-se pará breve um 
pronunciamento do Presiden- 
te da República sôbre a A- 
mazônia, segundo a observa- 
ção de jornalistas credencia- 
dos junto à presidência. 
Segundo essas informações, o 
presidente Médici teria vol- 
tado de sua viagem à Amazô- 
nia preocupado com a neces- 
sidade de corrigir falhas en- 
contradas nos trabalhos que 
o Governo ora desenvolve na 
região. 

Nêsse pronunciamento a- 
guarda-se a menção de uma 
série de providências de ca- 
ráter urgente, inclusive a di- 
namização dos serviços da 
SUDAM e do Banco da Ama- 
zônia da cidade de Marabá, 
visando a criação de um nú- 
cleo industrial naquela área. 
Fala-se também na reformu- 
lação dos pianos do Ministé- 
rio da Saúde na Amazônia e 
na abertura de rodovias de 
complementação do sistema 
transamazônico. 

Estradas e 

propriedades 

De vital importância para 
a economia regional, tanto a 
rodovia que ligará Imperatriz 
a Coquelândia como aquela 
que irá até João Lisboa são 
hoje motivo de desassossêgo 
de pequenos proprietários cu- 
jas terras foram alcançadas 
pelos traçados das rodovias. 

Sem que se tenha cogitado 
de indenizações ou da desa- 
propriação de terras particu- 
lares atingidas, essas rodovi- 
as serão levadas à froai^om 
o prejuízo de alguns desses 
proprietários. Uns terão que 
afastar os cercados; outros 
terão suas terras divididas 
pela rodovia, com perda to- 
tal de milhares de cruzeiros 
em cercas que serão refeitas 
em duplicata para que a es- 
trada passe pela propriedade; 
dêles até que foram surpre- 
endidos pela má vontade ou 
raalvadez de tratoristas que 
não hesitaram em passar as 
pesadas máquinas sôbre plan- 
tações, cercados e viveiros 
de mudas, devastando tudo, 
sem que o dono fôsse ao me- 
nos avisado com a necessária 
antecedência sôbre a passa- 
gem da máquina. 

É patente que a passagem 
da estrada inclusive valoriza 
a propriedade que fica a sua 
margem. Mas ninguém deseja 
perder tanto esforço e dinhei- 
ro assim sem qualquer garan- 
tia. 

È este o lado negativa des- 
sas rodovias; o desprêzo pela 
coisa alheia, justamente d a 
parte de quem devia procu- 
rar protegê-la ou poupando-a 
da destruição ou indenizando 
os prejuízos. 

Terá a Secretaria de Via- 
ção e Obras Públicas pen- 
sado nisso? 

Terra de 

quem ? 

Numa bem bolada crônica, o nosso colaborador Ka- 
lam Eleuteros fêz há algum tempo a apologia do "Senhor 
Quem de Direito", êsse sêr misterioso, abstrato talvez, 
que é sempre a última instância; a quem se encaminha 
sempre aquilo que os "canáis competentes" não resolvem. 
No Brasil, com especialidade tôdas as reclamações, as 
queixas tôdas são sempre encaminhadas ao Sr. Quem de 
Direito. 

Hoje, chegou a nossa vez: 

— Senhor Quem de Direito Onde estiver 

Dentro das limitações próprias de um jornal de pro- 
víncia, vimos nos batendo, Senhor, há muito tempo, se 
não pela solução pelo menos pelo encaminhamento da- 
quêle que é o problema crucial de Imperatriz: A TER- 
RA. Especialmente a TERRA DEVOLUTA cuja ocupa- 
ção era decidida a principal pelo Departamento de Terras, 
depois pelos políticos, depois pela Casa da Lavoura, ho- 
je pelo INCRA, mas sempre pelos políticos. 

Acontece, Senhor Quem de Direito, que nem po- 
líticos, nem Departamento, nem Casa da Lavoura, nem o 
INCRA — que ainda não se fêz presente — botaram 
ordem na casa, ou melhor: nas terras. Terra nenhuma é 
de ninguém nêste município (e até as particulares já ho- 
je não são bem respeitadas), mas tôdas elas são de todo 
mundo. O lavrador, com muita razão, pretende "botar 
sua roça"; mas êle não tem terra e nem pode adquiri-la. 
E ainda que pudesse, tantas luas se passariam entre o 
primeiro requerimento e o título que êle (o lavrador) fa- 
talmente morreria de fome se esperasse sentado. Então 
vem o político, o chefe do Sindicato, ou mesmo o espec- 
tro da fome — e êsse é o mais malcriado dêles — e 
manda o lavrador que ponha a roça onde êle achar que 
deve. Aí, o Sr. já viu êle bota mesmo. Ninguém mais o 
demove, mesmo provando que aquêle lugar está reque- 
rido, que é posse mansa e pacífica de outrem, que é 
comprada ao Estado, que foi adquirida a particular, que 
veio de Deus ou do diabo. O nosso lavrador é o Zé Tei- 
moso. Vêm daí, Senhor, as inúmeras brigas pela terra. 

O missivista, Senhor Quem de Direito, lhe diz isso 
como advogado e como observador. Como advogado, êle 
sente o drama de quem vê sua posse invadida e não o 
pode impedir, ou o drama (êste mais freqüente) de quem 
implora um pedaço de chão para plantar sua roça e não 
sabe como adquiri-lo a não ser violentando a lei; às vê- 
zes sofrendo a violência, também. Se vão à justiça, o 
violentador e o violentado, tão morosos são os caminhos 
percorridos, tantas são as provas exigidas, tantas as di- 
ficuldades a cobrir, que entre a propositura e o julga- 
mento da ação ou arc^a já foi plantada e colhida ou o 
desgraçado teve^lr» '«rífambar, com fome e sem ter aon- 
^ A Justiça é cega, Senhor; e quem só procu- 
ra a razão não vê às vezes a fome que enloquece nem a 
loucura de quem perde tudo enquanto espera uma deci- 
são. Só os políticos, Senhor Quem de Direito, sabem ver 
essas coisas. Mas os políticos não as solucionam; êles as 
exploram a seu modo, pensando quantos títulos estão em 
jôgo naquela invasão de terras ou naquêle escorraçamen- 
to de lavradores. 

Finalmente, Senhor, como observador, nós estamos 
vendo as coisas mal paradas. E se nós não estamos enga- 
nados, ou Va. S. Senhor Quem de Direito, vem ver de 
quem éa terra; entrega-la a quem a merecer; afastar de- 
la quem lá não deve estar; velar, enfim, pelo que já a 
tem e pelo que dela precisa; ou então, Senhor, essa terra 
vai ainda exigir um adubo muito caro: sangue, Senhor; 
vidas. 

Cordialmente 

JURÊDO 

Doido valente 

les. Alguns passageiros fica- 
ram feridos, mas só 3 em es- 
tado grave. O motorista pres- 
tou todo o socorro possível 
às vítimas e demais passa- 

Manoel de Tal, residente 
no lugar Bom Jesus, dêste 
município no começo do ano 
assassinou sua própria mu- 
lher. Uma vêz preso, demons- 
trou ser débil mental, pelo 
que for prêso na cadeia mas 
fora das grades Ultimamente 
vivia ajoelhado no páteo e nas 
dependências da cadeia,resan- 
do constantemente.Dias passa- 
dos, aproveitando o descuido 
da guarda e o temporal que 

caía sôbre a cidade, Manoel 
teMMUgando di- 

geiros, conseguindo o trans- 
porte de todos para esta ci- 
dade, onde os doentes foraju 
internados. Sueli foi sepulta- 
da em Imperatriz. 

retamente para Bom Jesus. 
Mal chegado ali o doido in- 
vadiu uma casa onde 3 cri- 
anças estavam sozinhas. Ar- 
mado de uma faca, passou 
a investir contra essas crian- 
ças, ferindo tôdas elas, ape- 
sar de perseguido por uma 
cadela cuja providencial in- 
tervenção fêz com que as cri- 
anças não fossem mortas. F^ 
ridos já os 3 meninos^»» 
em casa o pai dos mesmos, 
vindo da roça, com uma foi- 
cegao ombro. Igualmente foi a- 
tacado por Manoel e só con- 
seguiu livrar-se após abater 

continua na 4? página 
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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 — 
LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

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

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

Em Pedreiras 

Escola de Enfermagem 

Encontra-se na Assembléia 
Legislativa, para apreciação, 
Projeto do tíxecutivo propon- 
do a criação, no Município de 
Pedreiras, da primeira Escola 
de Formação de Auxiliares de 
Enfermagem no Interior do 
Estado, destinado a atender 
à formação de pessoal auxili- 
ar para os serviços de saú- 
de pública já existentes 
e àqueles a serem instalados 
nos Municípios da Região dos 
Cocais, pela Secretaria de 
Saúde em integração com os 
Governos Municipais. 

Pretende o Governo com 
essa medida atender aos ob- 
jetivos da Política de Saúde 
estabelecida, em que saúde 
não é mais considerada co- 
mo um "fim" mas o que é 
lógico num processo desen- 
volvimentista, como um 
"meio" para o desenvolvi- 
mento econômico social de 
tôda a comunidade. 

Essa iniciativa afirma o 
Governador Pedro Neiva de 
Santana na Mensagem que 
áesmpanha o Projeto torna- 
se imperioso uma vez que o 
sistema de regionalização 
dos serviços de saúde pre- 
conizada na Política do Go- 
verno, tendo em vista a nos- 

sa realidade sócio econômica 
sanitária, está fundamentada, 
precipuamente, em pessoal 
auxiliar devidamente qualifi- 
cado, essencial para o de- 
senvolvimento, das atividades 
de promoção e prevenção da 
saúde em tôda a Região. 

A Escola terá a relevante 
missão de preparar não só 
auxiliares de enfermagem, 
mas tôda uma gama de pes- 
soal para médico destinado a 
atender as atividades de saú- 
de da Região, de vez que o 
Centro de Treinamento da Se- 
cretaria de Saúde para essa 
mesma Região terá, na sua 
estrutura, o apôio indispensá- 
vel para êsse fim. 

O Município de Pedreiras 
foi escolhido para concreti- 
zação dessa medida governa- 
mental considerando a sua 
posição de séde de região no 
Sistema Técnico Administra- 
tivo regional da Secretaria 
de Saúde e a sua atual es- 
trutura de serviço, que per- 
mite a viabilidade de um pro- 
jeto dessa natureza. 

A Escola de Formação de 
Auxiliares de Enfermagem de 
Pedsyúras proposta pelo Go- 

Estado ao Le- 
gislativo não rep^*âj^ymia^ 
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Prefeitura Mun. de Imperatriz 
ESTADO DO MARáNHÃO 

Decreto —Municipal 

N. 17/71. 

O Prefeito Municipal de Impera- 
triz, Estado do Maranhão, cidadão 
Renato Cortez Moreira, no uso de 
suas atribuições que lhe são con- 
feridas por lei, etc. 

Art. 12) _ Fica Decretado feriado 
Municipal no dia primeiro de No- 
vembro próximo, o feriado Religioso 
de igual data. 
Art. 22) — O presente Decreto tem 
amparo no Decreto Lei n2 86 de 
27.12.66. 
Art.30) — Revogam-se as disposições 
em contrário. 

Públique-se e Cumpra-se 
Gabinete Prefeito Municipal de Im- 

peratriz, Eetado do Maranhão, em 
27 de outubro de 1.971. 
RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 

BANG-pANG EM 

MACEIÓ 

O ex-deputado e advogado 
Walter Mendes foi assassinado 
em Maceió, semana passada, por 
um desconhecido que fugiu a 
seguir. Saiu ainda ferido no ti- 
roteio o Juiz de Menores José 
Aguinaldo de Sousa. O deputa- 

do morto era irmão do ex-de- 
putado Robsòn Mendes, tam- 
bém assassinado em Maceió. A 
família da vítima desfruta de 

grande prestígio social e políti- 
co em Alagoas e, antes, já o 
ex-deputado fôra colhido em 
emboscadas das gerais, todavia 
conseguira escapar. 

ESCRITÓRIO HÉL1US DE MONÇÃO 

Rua Frei Manoel Procópio, nQ 57 

Requerimentos e Contratos em geral — Corres- 

pondências Comercial e Particular — F.G.T.S. e 

Assuntos ligados às repartições públicas 

HORÁRIO ] 
Pela manhã; das 8 às 12 horas 
Pela tarde : das 15 às 18 horas 

Qual será o próximo? 

CASA DAS TINTAS 

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

sortimentos, menores preços. 

Avenida Getulio Vargas, 1366 — Fone: 354 

Imperatriz  —  Maranhão 

medida isolada. Na séde do 
Município de Pedreiras, fun- 
cionará igualmente, a partir 
de 1972, o Hospital Regional 
e a Delegacia de saúde, uni- 
dades de comando do Siste- 
ma, abrangendo os demais 
Municípios da Região, atra- 
vés de outros hospitais de 
apôio, unidades sanitárias e 
dos rpinj-nost.os. Essa última 
uniofade representará a base 
de unidade do Sistema de 
Proteção ã Saúde e será ope- 
rado essencialmente pelo 
pessoal auxiliar preparado 
pela pleiteada Escola. 

Comenta-se nas rodadas 
políticas que cerca de duas 
dezenas de prefeitos mara- 
nhenses tem sua situação 
ameaçada ou pela falta de 
prestação de contas de deter- 
minadas verbas ou pela má 
aplicação ou desvio das mes- 
mas verbas. 

Na cidade de Carolina, 
quando da passagem do Go- 
vernador Pedro Neiva, co- 
mentou-se que a partir da 

intervenção em Primeira 
Cruz, já consumada, a to- 
do dia 5 do mês o processo se 

repetirá em outros municí- 
pios, de um a um dos em 
situação irregular. A infor- 

mação teria sido prestada 
por elemento ligado a palá- 
cio. 

A ser verdadeira a infor- 
mação, é de perguntar-se: 
qual será o próximo? 

Classificadores 

na 

TIP. VIOLETA 

Presos querem ir 

para a estrada 

Detentos na cadeia pública 
de Coromandél, Minas Gerais, 
fazem apêlo ao Governador 
Rondon Pacheco no sentido de 
obterem autorização para o tra- 
balho de colonização às mar- 
gens da Transamazônica. 

A experiência entretanto, de- 
saconselha o atendimento a 
êsses presos, baseada mesmo 
em colonizações anteriores. De 
forma que dificilmente os de- 
tentos de Coromandél consegui- 
rão o aue DretendQm. 

Casa a Venda 

Negóeio de Ocasião 

Vende-se uma casa com 6 
compartimentos própria para 
residência e salão comercial 
sito á rua Antonio Miranda, 
n.0 875 entre João Lisboa e 
Bom Futuro. Dita casa é to- 
da construída em alvenaria 
em terreno de 7 metros de 
frente com trinta de fundos 
sanitário completo, lavatório 
interno, etc. 

Tratar com o sr. Expedito 
Muniz, na mesma casa. 

COVAP DE GOIÁS - Materiais para Construção 

------ ~ i 

MATRIZ —Rua 20 n. 809— Goiânia-Goiás 

__ T Tt, ( Av. Getulio Vargas, - Esq. c/ a Rua Pará - Tel: 202 e 400 - Imperatriz - Ma. 

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

Revenoedora de Motores estacionários Yanmar - Trituradores para ração Menta - 

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

c!e cimento Amianto - Cerâmica e azuleijos - Ferro redondo para construção - Ci- 

mento - Material para encanamento em Geral - Vidraçaria completa. 
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0 PORTÃO DA AMAZÔNIA 

Com destino a Altamir^, passa por Marabá brilhante co- 
mitiva da Universidade de Uberaba — Minas. 

Reportagem de Raymundo Rosa, especial 
para "O PROGRESSO". 

Em avião da FAB pilotado pelo major aviador Mário 
Melo e tendo como co-piloto o Cap. Melchisedeck Amado, 
transitou por Marabá brilhante comitiva da Universidade 
de Uberaba, Minas, composta dos Srs. D. Sebastião Araú- 
jo Falcão, Secretário de Educação, Saúde e Assistência e 
representando o Prefeito de Uberaba: Cap. José Maria 
Teixeira da Fonseca, Coordenador Geral do Projeto Ron- 
don na Degião Centro-Leste do Estado de Minas; Dr. Ivo 
Monte, Chefe da equipe e diretor da Faculdade de Odon- 
tologia de Uberaba; Dr. Reinaldo Antônio Curz, represen- 
tante do jornal "LAVOURA E COMERCIO, de Uberaba; 
Sra. Mirian Levy Cardoso Moreira, Assistente de Planeja- 
mento dos Campus Avanaçados; Dr. Edmar Luiz da Costa, 
Diretor do Campus Avançado de Altamira; Dr. Guilherme 
de Freitas, vice-Assistente do Campus Avançado de Alta- 
mira; Dr. Raul Junqueira Matos, Assistente Adjuntos; Dr. 
Maurício José de Andrade, Coordenador Executivo do Pro- 
jeto Rondon no Estado de Minas; Prof. Eduardo Veloso Viana, 
Diretor da Faculdade de Medicina de Uberaba; Dr. Israel 
José da Silva, Presidente da Câmara de Vereadores de 
Uberaba, Coronel José Vicente Bracarense, Jonas Bezerra 
de Aquino, Samuel Ayres Lima, José Estáquio Carvalho 
de Oliveira, Valdir Inácio Ferreira, Guilherme de Freitas, 
Maurício Mesquita Sabino de Freitas, Jaime Olavo Mar- 
quez, Luiz Antouio Guido Rias, Luiz Antonio Tomin, Sra. 
Coronel Sérgio Mário Pasquali, Srta. Marlene e Irmã Deni- 
se, da Ordem dos Dominicanos. 

A ilustre comitiva que pernoitou no Hilda Palace 
Hotel desta cidade, prosseguiu viagem com destino ao 
Xingu, deixando, porém a melhor impressão pelo entusias- 
mo e pelo otimismo nessa arrancada pela integração da 
Planície, obra que vem empolgando o Brasil de Norte a 
Sul. 

O advento da Trasnsamazônica colocou Marabá numa 
posição privilegiada de Portão da Amazônia, Quem deman- 
da ao imenso vale, via Transamazônica, tem na pérola do 
Tocantins o primeiro impacto com a região. As densas 
matas de castanhais, o porte dos rios Tocantins e Araguaia, 
h. agressividade do meio e a beiesa panorâmica que a natu- 
resa oferece, tudo isso dá ao viajante oriundo de outras 
plagasacertesa de que ele está pisando ou penetrando num 
mundo diferente. 

Nesse primeiro contacto, o viajante se surpreende com 
a beiesa da cidade e com seus foros de civilização. Evi- 
dentemente, Marabá é uma cidade alegre, de gente comu- 
nicativa, com um aspecto de pequena metrópole, com suas 
praças bem cuidadas, com suas ruas limpas e bem movi- 
mentadas. Capital da castanha e amanhã capital do ferro, 
nenhuma cidade paraense couta, nosso ver, com as vastas 
perspectivas de Marabá. 

Além das riquesas minerais —ferro, manganês, dia- 
mante, ouro, cristal de rocha etc. etc. — Marabá conta, 
ainda com um magnífico plantél de gado zebú e excelentes 
terras para a agricultura. Por todos esses motivos, Marabá 
está fadada em surto impressionantes de progresso que se 
constitue,'ao mesmo tempo, num convite a todos que queiram 
investir e participar nessa batalha pelo desenvolvimento 
da Amazônia. 

Registrando com satisfação a passagem por Marabá 
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EDITAL 

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

Faz saber a quem inte- 
ressar possa que no dia de- 
seseis de Novembro proximo, 
as 10 (horas, no salão do fó- 
rum local, será levado á 
arremataçâo pelo preço da 
avaliação que é de oito mil 
cruzeiros (Cr$ 8000,00), uma 
casa nesta cidade rua Go- 
dofredo Viana n0 1010 Plat 
Banda, coberta com telhas, 
piso de cimento, penhorada 
de Ângelo Ferreira Lima e 
sua mulher Caudida Lopes 
Lima em ação executiva que 
lhe move Garrone José Gui- 
marães. Quem pois o dito 
imóvel pretender arrematar 
pelo preço acima da avalia- 
ção ou desta que compareça 
no dia e hora acima mencio- 
nados, pagando no atoas des- 
nesa de lei e em seguida 
também no praso legal o va- 
lor da arremataçâo. 

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

Prefeitura Mun. de Imperatriz 
Estado do Maranhão 

Decreto—Municipal 

N. 16/71 

Declara de Utilidade Pública, para 
fins de Desaporpriação, os terrenos 
urbanos abaixo relacionados:. 

O cidadão Renato Cortez Moreira, 
Prefeito Municipal de Imperatriz, 
Estado do Maranhão, etc. Art. 1°) 
Declara de Utilidade Pública, para 
fins de Desapropriação com funda- 
mento no art. 6o) do Decreto Lei 
n9 3 365 de 21 de junho de 1.941, os 
terrenos sito na zona Urbana do 
Município, que abaixo discrimina. 

A foramento n0 2.365 de 03.08.64, 
com uma área de 128 hec (cento e 
vinte e oito hectares), pertencente ao 
senhor Antônio Teodoro Alves, cuja 
área é a continuação das ruas: Ma- 
ranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do 
Norte, Paraíba e Pernambuco, todas 
pelo lado Norte da cidade, não con- 
tém nenhuma benfeitoria na aludida 
área Art. 29) A presente declaração 
de Utilidade Pública, tem por fim 
localizar a grande população Imigran- 
te que converge para esta cidade. 
Art. a9] A Desapropriação da área 
acima mencionada no artigo primei- 
ro. do presente Decreto, de acordo 
ou Judicialmente obedecerá ao dis- 
posto do Decreto Lei n0 3.365 e mo- 
dificações posteriores. Art.] O pre- 
sente Decreto vigorará a partir de 
sua publicação no Diário Oficial do 
Estado do Maranhão, ressalvadas as 
disposições em contrário. 

Públique-se Registre-se e Cumpra- 
se. 
Gabinete do PREFEITO MUNICI- 
PAL de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão. em 27 de outubro de 1971. 
RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neh 
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de tão ilustre caravana — que nós batisamos de caravana 
da integração — queremos expressar a todos os seus com- 
ponentes us nossos votos de bôas vindas e desejar-lhes 
todo êxito na missão patriótica que os trouxe á Amazônia. 

Marabá, 13 de Outubro de 1.971. 

2 — Qual é a fonte de recursos? 

A emprêsa possui duas ati- 
vidades fins. uma é a implan- 
tação do sistema básico do 
Plano Nacional de Telecomu- 
nicações e outra a operação 
dêsse Sistema. Na realidade, 
o capital social realizado 
para constituição da emprêsa, 
face ao vulto dos investi- 
mentos necessários à im- 
plantação, adquiriu um aspec- 
to simbólico; e como a im- 
plantação antecederia a ex- 
ploração, pela inexistência 
de Sistema '.instalado, optou 
o Govêrno pela criação do 
Fundo Nacional de Teleco- 
municações (FNT) a ser for- 
mado pela cobrança de so- 
bretarifas sobre quaisquer 
serviços de Telecomunica- 
ções, durante um prazo de 
10 anos. O FNT foi regula 
mentado e posto em execu- 
ção a partir do início do ano 
1967. Trata-se de Juma forma 
original encontrada para não 
onerar os cofres públicos, 
premitindo que os recursos 
orçamentários que seriam 
necessários a um tal empre- 
endimento, pudessem conti- 
nuar sendo canalizados para 
outros Setores de igual im- 
portância infra-estrutural pa- 
ra o desenvolvimento. Por. 
isso afirma-se que a EMBiwA" • 
TEL é de todos os brasileiros. 

Na medida em que os di- 
versos sistemas vão entrando 
em operação comercial au- 
menta o caudal de recursos 
oriundos da Receita Industrial 
da operação dêsse sistemas, 
possibilitando que a longo 
prazo, com a extinção do FNT 
FUNDO NACIONAL DE TE- 
LECOMUNICAÇÕES, a em- 
prêsa possa fazer face às des- 
pesas de custeio e de capital 
com os recursos da Receita 
Industrial. 

RRMHZEM 

s 

TECIDOS E ELETRO- 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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Os Destaques de Mister X 

FOSSAS 

Esta coluna está reaparecendo após 
de ficar "por fora'' na semana pas- 
sada. E que no regresso do colunis- 
ta de Marabá atacou-lhe uma fossa 
danada; saudades da terrinha. dos 
amigos, das coisas "boas"' dali, remo- 
endo o seu fraco coração de senti- 
mental inato. No "batente'' de novo. 
só me resta esta mensagepi aos con- 
terrâneos " castanheiros'' dada a 
boa acolhida que tive; Irmãos, mui- 
to obrlgado...obrigado piesmo.., 

A VIAGEM DO RC 

Quando digo RC não quero lem- 
brar o Roberto Carlos, nãol Falo de 
Redator Chefe desta casa noticiosa 
meu amigo Jurivê de Macêdo, que 
.está, a estas, horas, na cidade de 
Marabá tratando, de assuntos rela- 
cionados com o advocaticio que lhe 
deu j enome quasi "internacional". 
Não demore, "patrão" .. 

APLAUSOS 

Renato Moreira arregaçou as man- 
gas e botou todo mundo pra traba- 
lhar, dando outra dimensão panorâ- 
mica a nossa e sua cidade, impera- 
triz está uma coisa, com frente de 
trabalho por todos os lados, provan- 
do que é cidade líder da região. 
Homens, maquinárias e dinamismo 
por todos os lados, Parabéns, prei- 
,feito... 

MACANUDO 

Alô, Alô, Genesio Gonçalves- Ca- 
rolina City pt Recebi o, abraço por 
intermédio do diretor Vieira pt Tudo 
em paz incluindo as arbitragens (mi- 
nha Nossa Senhora.) pt O que é 
macanudo, bicho.? Em todo caso 
muito obrigado pt. Abraços do Mís- 
tre X... 

DAMAS AMIGAS . 

Dona Lourdes Gaby Bogéa, acom- 
panhada do caçula de 3 raêses ape- 

nas, veio ao reencontro do marido, 
João Bogéa [um dos donos do Clne 
Marabá, depois de alguns mêses 
de dorida distancia. A Lourdes tem 
sabido, com honradez e dignidade, 
personalizar a esposa amantissima e 
a mãe extremosa, razão porque lhe 
tributo profunda amiraçâo. Seja ben- 
vinda e que a paz reine no seio de 
Abrahào. 

-x-x-x-x-x-x- 

Conheci Maria Silva Barrêto quan- 
do. em Belém, era estudante de 
"Santa Catarina" por onde titulou-se 
em guarda livros. Agora a vi aqui, 
com o menot do dos rebentos, sem- 
pre fidalga na distinção de trato, co- 
mo virtuosa "primeira dama" de Ita- 
guatins. já que é esposa dedicada do 
prefeito Nilton Maciel Barrêto. A 
ambos, a minha saudação amiga o 
permanente... 

CORRESPONDÊNCIA 

De Brasília, recebo carta do bom 
amigo Joaquim Lemos de Macêdo, 
pioneiro da Belém Brasília, "cabra 
bom, sim sinho..." Desta coluna agra- 
deço todas as expressões de vulto e 
lhe desejo em dôbro tudo que me 
desejou. Sinceramente. 

NASCIMENTO 

A "dona cegonha" depositou, ca- 
rinhosamente, , uma preciosa carga 
no lar do "amigo Pedro Rocha e di- 
gna esposa, D. Socorro: o robusto 
Pedro Neto. A "aterrisagem'' ocorreu 
dia 18 e o rapazêlho já promete ser 
"da pesada". Parabéns aos papás 
do primogênito, de quem ganhei a 
aposta, não foi...? 

PRIMEIRO OFICIO 

Voltou ao local de origem, o Car- 
tório do 1.° Oficio, em instalações 
mais condizentes com a sua impor- 
tância funcional. Registrando o fato, 
as congratulações do colunista ao 
Doutorzinho e ao Rosseny. Bravos, 

IÉ, Tóxico 

Conforme anunciamos, publicamos abaixo 
lo Cel. Paulo Maranhão Ayres. na TV-Difuso 

S. Luiz, em comemoração à "Semana da 
Canal 
nidade 

Na "Semana da Comunidade" 
promovida pelà C.N.A.E., falar 
de tóxicos, é falar de um pro- 
blema que afeta a Segurança 
Nacional e a sobrevivência da 
Sociedade. 

O problema não é apenas na- 
cional. Èle atinge todas as Na - 
çõès. A sua difusão fez-se rápi- 
da porque a circulação deste 
flagelo no organismo social foi 
favorecido pelas facilidades co- 
municativas. 

Uma concentração de"hip- 
pies" na América do Norte é 
instantâneamente vista na Euro- 
pa ou no Extremo Oriente via 
TV e um vidro de L.S.D. viaja 
célere e clandestinamente no 
bôjo desses monstros supersôni- 
cos. 

É um dever de justiça con- 
clamar tôda a Comunidade ma- 
ranhenee para a campanha an- 

tão sò- 
federais, 

Esta luta não será 
mente das autoridades 
estaduais ou municipais, mas de 
todos nós: pais, médicos educa- 
dores, políticos, associações de 
classe e de tôdas as instituições 
e órgãos |que possam oferecer 
sugestões, ciclos de conferên- 
cias com a finalidade educativa 
para preservar a mocidade. 

Consciente da importância, 
alcance e gravidade do proble- 
ma, o Exmo. Sr. Governador do 
Estado. Dr. Pedro Neiva de 
Santana, já recomendou a esta 
Secretaria medidas de caráter 
preventivo e repressivo. O êxi- 
to dessas providencias legais 

Com 

está em função do apôio e da 
vigilância de todos sôbre os que 
insistirem em propagar o uso 
de entorpecentes. 

Todos nós sabemos que o uso 
dos tóxicos, gera neuroses, esti- 
mula a criminalidade, desagre- 
ga a família, corrompe os cos- 
tumes e compromete a sobre- 
vivência das gerações futuras. 

Todavia, devemos ter em vis- 
ta que três frentes, três está- 
gios, três etapas poderiam nor- 
tear um trabalho devidamente 
orientado, no sentido de ser 
assegurado a coexistência da-so- 
ciedade em que vivemos e 
principalmente da sociedade em 
que vivirão os nossos descen- 
dentes. 
1 Evitando a plantação da erva; 
2 Impedindo a venda e o tráfico 
de todos os, tipos de tóxicos; 
3 Educando a juventude, atra- 
vés da imprensa falada, escrita 
e televisionada. Seriam esclareci- 
mentos por meio de palestras 
com depoimentos valorosos, de 
tal forma divulgados, formando 
o verdadeiro exército do bom 
senso e da salvação. 

Não vale só instruir, mas edu- 
car pensando na integração efe- 
tiva do indivíduo à Comunida- 
de, para que se torne partici- 
pante da Sociedade de que faz 
parte. 

Tôdas as pessoas físicas e ju- 
rídicas estão obrigadas a cola- 
borar no combate aos tóxicos. 

E pesquisa feita, no ano 
passado, na Guanabara, por 

irmãos... 

ANIVERSÁRIO 

O meu amigo dr. Pedro Oliveira, 
chefe da Casa do Lavrador, bancou o 
"amigo da onça'' com o colunista, 
nada dizendo de seu aniversário o- 
corrido dia 25 passado. Mas como 
Mister X tudo sabe, aqui vai o Des- 
taque porque o valor e a personali- 
dade do aniversariante assim o exi- 
gem. Felicidades, doutor Pedro... 

Aniversaria no dia de amanhã a 
professora Evandra Araújo, do Gin. 
Bernardo Sayão e do Grupo Escolar 
Estado de Goiás. Parabéns "fessôra"... 

VAI & VEM 

Esta figura de bondade, honradez 
e simpatia que se chama José Lopes 
está viajando para S. Paulo, tratan- 
do de negocios e de renovação de 
estoque de sua conceituada Casa Lo- 
pes. Breve regressará e o colunista 
então provará sua estima com aque- 
le abraço de satisfação... 

Meu amigo e vizinho José Ávila 
Maranhão, que com probidade e efi- 
ciência dirige a agencia local do INPS, 
foi à S. Luiz, mas já está de volta. 
Reitera aqui a justiça da amizade 
que lhe dedico, franca e cordialmen- 
te... 

x-x-x 

A fim de tratar de assuntos rela- 
tivos ao convênio da segunda etapa 
de alfabetização de adultos nesta ci- 
dade, viajou para S. Luiz o secreta- 
rio executivo do MOBRAL munici- 
pal, diligente amigo Itapoan Martins 
Lima, que me prometeu, quando vol- 
tar, declarar coisas importantes... 

x-x-x 

Por Imperatriz passaram os irmãos 
Frederico e Romulo Marbach, amigos 
desde a infancla do colunista. Frede- 
rico, radicado em S. Paulo, é aquela 
"brasa, mora"... Romulo. hoje advo- 
gado, é a competência em pessoa. 
Para ambos a minha reafirmação de 
velho companheiro... 

x-x-x 

Veio a ter em Imperatriz, em mis- 
são da CEMAR da qual é eficiente 
funcionário, e Raimundo Arruda, pri- 
mo do dileto "mano" e amigo cem 

psé Gornes Arruda, Secre- 
administração municipal. Ao 

uma equipe de universitários, 
chegou-se a conclusão de que 
em sua maioria, são jovens de 
13 a 15 anos, de ambos os se- 
xos que caem na armadilha, 
em crescente proporção. 

Na formação da criança cabe 
ao lar e a família um papel de 
alta relevância, principalmente 
nos seus primeiros anos de vi- 
da, quando é fundamental, um 
ambiente de carinho, de segu- 
rança e de bons exemplos. 

Há, pois necessidade de uma 
adequada proteção ao menor 
pré-escolar e ao oscolar nas su- 
as vertentes biológica, educa- 
cional e social. 

A presença de pais inadapta- 
dos influindo negativamente na 
vida familiar, a fuga dos filhos 
por omissão de pais egoístas, a 
perda de um ou dos dois geni- 
tores na infância, por morte, di- 
vorcio ou desquite, tem sido 
constatação freqüente. 

Sintetizando a opinião geral 
dos estudiosos ns matéria, diz 
o Dr. A. Philips, Diretor, do 
Serviço de Aconselhamento e 
Consultor do Departamento de 
Desenvolvimento humano do 
Columbia College: 

"Nunca vi rapazes se envol- 
verem cora entorpecentes 
quando não têm problemas 
familiares. Jovens criados 
por pais sensatos e enérgicos, 
que são sinceros e fazem o 
que pregam, não se metem 
com drogas". 

A família bem consolidada 

Coluna do Lavrador 

Tratores já Estão Trabalhando 

Já quatro açudes foram começados pela patrulha Mo- 
tomecanizada da CASA DO LAVRADOR, nas propriedade 
dos senhores José Guerra, no Trêcho Seco, Jonas Ribeiro, 
Lindolfo Feliciano de Brito e Luis Caldas, iniciando, assim, 
nova fase de atendimento da Casa do Lavrador aos agricul- 
tores e pecuaristas de tôda a região. 

É grande a movimentação de interessados nos serviços 
da Patrulha para assinatura de contratos e realização de 
vistorias para cálculo de previsão de hortas de serviços. 

O Dr. Pedro solicita a presença dé todos inscritos 
na relação de atendimento, que compareçam com máxima 
urgência à CASA DO LAVRADOR a fim de assinarem seus 
contratos e tomarem as primeiras providências, lembrando 
que no início prematuro do inverno poderá dificultar os tra- 
balho das máquinas nos lugares mais afastados da estradas 
de tráfego permanente. 

Para a cidade de Carolina, já se deslocaram dois tra- 
tores para o atendimento de 1.500 horas de serviços contra- 
tados naquela cidade, extendendo, assim, a Patrulha o seu 
raio de ação a tôda a região, pois João Lisboa e Pôrto 
Franco também receberão, nos próximos dias, máquinas pa-r 
ra serviços agrícolas. 

Defesa Sanitária 

O médico veterinário da CASA DO LAVRADOR ini- 
ciou, conforme previsão anunciada nesta coluna, a vacina- 
ção do rebanho bovino de Imperatriz contra a febre Aftosa, 
lembrando aos Pecuaristas que o procurem para aquisição 
de vacinas. 

Sementes Selecionadas 

Também a programação de distribuição de sementes 
selecionadas será praticamente cumprida com a distribui- 
ção de sementes de Arroz, Milho, Algodão e Amendoim, no^ 
povoados de todos os municípios da região. 

novo Arruda a ser incluído no rói 
dos meus amigos "mais chegados", o 
meu "abraço"... 

x-x-x ' 

O meu "revisor" Licinio Cortez 
custou mas foi a S. Luiz, em missão 
especial da TELIMSA. Já voltou e 
como sempre "deu conta do reca- 
do"... Licinio é uma "fera" em ser- 
viço. Bola branca p'ra êle... 

VIAJANTE 
Encontra-se nesta cidade em ser- 

viço de estudos do Museu Nacional 
do Rio de Janeiro, a Dr.a Terezi- 
nhr Helena Cunho professora de 
antropologia da Faculdade de Ciên- 
cias Sociais da Univercidade Fede- 
ral do Ceará ora fazendo curso pós- 
graduação em Antropologia Social 
na Guanabara. 

A Dra. Terezinha, que nos fez hon- 
rosa visita, desejan.os-lhe feliz es- 

rada entre nós. 
x-x-x 

De sua terra natal. Marabá, vol- 
tou a Imperatriz o jornalista Hélius 
de Menção, nosso Secretário, todo 
saudoso.- 

Aquêle abraça, companheiro. 
continuação 

o doido a golpes de foice, um 
na perna que a fraturou o ou- 
tros menores. Manoel está ho- 
je hospitalizado e o pai das 
infelizes crianças, depois de 
ouvido pela polícia foi libera- 
do para socorrer seus filhos. 
Por estar dentro de sua casa, 
defendendo a vida de seus fi- 
lho e a sua própria, espera-se 
que o lavrador não seja re- 
colhido ao xadrez. 

constituirá, por certo, uma 
segurança ao desenvolvimen- 
to integral da criança. 

Num caso, a criança que 
não recebeu amor de mãe 
não se identifica emocional- 
mente com a mesma; deixa 
de ser objeto de amor para 
ser objeto de ódio; decorre 
daí o conflito inconsciente 
que vai repercutir gravemen- 
te na adolescência, cuja fase, 
em princípio, é de protesto, 
de independência e de auto 
afirmação. 

Carentes de amor as crian- 
ças nascem frustradas, sem a 
noção de autoridade, tornan- 
do-se indisciplinadas. 

Crise de amor e crise de au- 
toridade são dois traços mar- 
cantes da juventude dos nos- 
sos dias. 

Vivemos num mundo de 
contestação. 

A revolta contra o pai de 
que fala Mendel passa a ser 
a revolta contra tudo e todos. 

São tempos de revolta, de 
abalos e de opções. 

Ao lidarmos com jovens 
viciados em drogas e entor- 
pecentes. devemos conside- 
rá-los como pessoas doentes, 
a reclamar tratamento médi- 
co e cuidado social, e não 
adotarmos seu confinamento 
como esquema de solução. 

Concluindo essas breves 
consideraçâes sob tão palpi- 
tante assunto, é justo salien- 
tar que medidas legais devem 

ser tomadas por todos com 
a finalidade de salvaguardar 
a vida dêsses adolescentes 
desavizados. 

Não sabem êles que "este 
remédio" não cura males, não 
resolve problemas, não esti- 
mula coragem, não salva nin- 
guém, pelo contrário, gera 
crises trazendo perturbações 
psicossomáticas que levam a 
criatura humana à decompo- 
sição moral, á miséria física, 
enfim à morte prematura, à 
cadeia ou ao hospício. 

A hora é de mobilização de 
todas as suas consciências, de 
todos os meios de difusão, 
educação, esclarecimento, 
orientação, profilaxia, trata- 
mento e readaptação com o 
apoio das autoridades admi- 
nistrativas, assistenciais, edu- 
cacionais, religiosas, médicas 
e jurídicas. 

Para que seja conduzida 
essa nossa tarefa a bom têr- 
mo, devo esclarecer que eu 
creio e confio na solidarieda- 
de da grande família do nosso 
progressista Estado. 

Creio na minha terra e na 
minha gente, creio na alma 
generosa da mocidade mara- 
nhense. Que ela seja sensível 
ao nosso apêlo, ao toque de 
reunir, no sentido de que se 
integrando na Comunidade de 
que todos fazemos parte, ve- 
nha atuar conosco decisiva- 
mente na conjuração de tão 
terrível mal. 


