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Subversivos na mira 

Sec. de Segurança adverte 

Considerada a situação geo- 
gráfica da cidade de Imperatriz, 
ponto propício ao desenvolvi- 
mento de planos contra a lega- 
lidade. a Secretario de Seguran- 
ça do Maranhão e a Polícia Fe- 
deral estão perfeitamente entro- 
sadas no sentido de não dar o- 
portunidade nenhuma aos agen- 
tes da subversão. Estamos pro- 
cedendo ao laventamento de da- 
dos referentes a elementos aqui 
sediados ou que por aqui pas- 
sam, suspeitos da prática des- 
sas atividades, os quais são 
mantidos sob constante vigi- 
lância. 

A afirmação é do Cél. Paulo 
Maranhão, Secretário de Segu- 
rança do Estado, em entrevista 
concedida a O PROGRESSO, 
nesta cidade. 

— No plano puramente local, 
disse-nos o Secretário, estou 
tentando junto ao Governador 
do Estado conseguir viaturas 
para a delegacia de Polícia, que 
procuraremos dotar de recursos 
necessários ao cumprimento de 
seu papel. 

Umas da providências que 
serão tomadas em relação à de- 
legacia de polícia é o seu des- 
dobramento através de sub-de- 
legacia nos bairros, devendo a 

primeira ser instalada no En- 
troncamento. Adotaremos tam- 
bém um policiamento ostensivo 
da cidade, especialmente nos 
bairos Entroncsmente e Merca- 
dinho, onde normalmente ocor- 
rem os crimes aqui verificados. 

Outro cuidado da Secretaria 
será o rodizio de praças, a e- 
xemplo do que estamos fazendo 
em outras cidades. 

No próximo ano, é nosso pen" 
samento sediar aqui uma Com- 
panhia da Policio Militar, o que 
aliás já o Governador do Esta- 
do disse a êsse jornal. Estamos 
esperando apenas que o Mara- 
nhão disponha de mais folga 
em seu orçamento para a loca- 
lização aqui dessa Companhia, 
0 que é até uma exigência da 
cidade em função de seu ver- 
tigionoso crescimento; isso im- 
plica na necessidade de melhor 
policiamento. E o Governador 
do Estado é sensível às neces- 
sidades de Imperatriz; de forma 
que essa e outras providências 
relativas à segurança da popu- 
lação da cidade merecerão o a- 
pôio de Ex^. 

1 Sôbre a cadeia Pública, acha 
o Cél. Paulo Maranhão que "das 
que conheço, outras são pi- 
ores". Não está no propósito da 

«O Maranhão tem sede» 

Falando na Câmara Federal 
o dep. Nunes Freire teceu crí- 
ticas ao DNOCS alegando que, 
embora incluído na Polígono do 
Sêca o Maranhão não conta com 
um só pôço. Alegou que os açu- 
des estão sendo feitos às cus- 
tas do dono da terra, já que o 
DNOCS, pela sua ausência jus- 
tifica a existência de uma enti- 
dade estadual que se vê obri- 
gada a contratar emprêsas par- 
ticular para perfurar poços ar- 
tesianos, pois não dispõe de per- 
furatrizes em número suficiente 
ao atendimento às regiões nece- 
ssitadas de água. 

Asfalto da 

Petrobrás 

O Governador do Estado es- 
teve no Rio de Janeiro a fim 
de assinar com a Petrobás um 
convênio que permitirá ao Ma- 
ranhão a aquisição de asfalto 
para aplicação no plano rodoviá- 
rio do Estado. Os detalhes do 
convênio foram acertados ante- 
riormente entre o Gov. Neiva 
de Santana e o Gal. Ernesto Gei- 
sel, presidente da Petrobrás. 

1. N. P. S. 

Secretaria a construção de ca- 
deias pois o Estado tem que er- 
guer é escolas e fazer estradas. 
Resta aos marginais entenderem 
êsse propósito ou sujeitarem-se 
a cumprir penas nos pesídios de 
qut dispomos, caso continuem 
na trilha criminosa. 

Finalizado sua entrevista, dis- 
se-nos o Secretário de Seguran- 
ça: 
— Apelo a todos os que aqui 
vivem no sentido de que se de- 
diquem ao trabalho honesto e 
produtivo, num entrosamento 
desejado com a grande obra do 
Govêrno do Estado. Só com paz 
e trabalho conseguiremos o de- 
senvolvimento. 

Ésse apêlo é estensivo tam- 
3ém aos marginais; que ê 1 e s 
procurem o retorno á vida em 
sociedade, decentemente. Caso 
contrário, não merecerão pieda- 
de porque estaremos cada vez 
mais melhores aparelhados no 
combate ao crime; e sedemos 
implacáveis contra os que se 
colocarem contra a lei e a or- 
dem. 

x-x-x 

A reportagem teve ainda o- 
casião de presenciar um encon- 
tro do Cél. Paulo Maranhão com 
o prefeito Renato Moreira, opor- 
tunidade em que o Secretário 
solicitou e obteve a garantia do 
Prefeito de ajuda na instalação 
da sub-delegacia do Entronca- 
mento e atendimento às solici- 
tações da autoridade policial que 
visem o combate ao crime. 

n 

Conforme publicamos em 
edição anterior, o I.N.P.S. de- 
veria realizar um curso de 
interpretação Previdenciária 
nesta cidade, com início pro- 
gramado para o dia de hoje, 
Todavia, o agente José Da- 
niel Ávila Maranhão, procu- 
rado pela nossa reportagem, 
informou-nos da transferên- 
cia do mesmo para o dia 10 
do próximo outubro, em ra- 
zão da aula inaugural ter de 
ser proferida pelo Superin- 
tendente daquela autarquia, 
jornalista Wilson Vale, o qual 
se encontra ausente do Esta- 
do em viagem ao sul do País 
a interesses de sua alta fun- 
ção. Continua, porém, preva- 
lencendo o programa original 
quanto a sua duração e a 
vinda de pessoas capacitadas 
para ministra-lo, havendo a- 
penas a alteração na data de 
seu Início, agora em 10 de 
outubro que se avizinha. 

Juçara Clube 

RESTAURANTE 

INAUGURAÇÃO DIA 2 OUTUBRO 

E TODOS OS DIAS — JANTAR DANÇANTE 

BOM SERVIÇO—AMBIENTE SELETO — BOA COZINHA 

uidemos 

menor 

Maria Inês Sabóia 

Esteve em rápida visita a 
nossa cidade a jornalista Ma- 
ria Inez Sabóia, que no ma- 
tutino "O IMPARCIAL", de 
São Luís, mantém apreciadís- 
sima coluna social, sempre em 
dia com o que ocorre no 
grand-monde da Ilha Rebelde. 
Como Ibrahim Sued, no Rio, 
só Maria Inez pode dizer em 
São Luís: "em sociedade tudo 
se sabe." 

À ilustre confrade, que na 
Capital sempre deu a melhor 
acolhida a O PROGRESSO 
que aqui, também, visitou, a 
nossa amizade e nossa visita. 

"A Garota da Motocicleta" foi uma das últimas no 
vidades em matéria de filmes exibidos em Imperatriz. 
Mais uma das muita peliculas exibidas e em que o forte 
são as cenas altamente eróticas que vão dêsde a exibi- 
ção da prática dos atosde libidinagem, passando pela 
cópula, até a demonstração de taras sexuais pesadís- 
simas. 

Até aí nada demais já quea moda no palco e nos ci- 
nemas vem sendo os espetáculos dessa natureza. 

Mas o que não está certo é a presença de menores 
—de crianças até—nas casas de espetáculo quando êsses 
filmes são exibidos. Porque não bastasse a sensibilidade 
ferida dessa criança não preparada para o espetáculo, 
ainda ocorra sempre q agravante das piadas indecoro- 
sas e dos ditos pornográficos freqüentemente ouvidos 
quando do desenrolar das cenas eróticas, partidas de 
elementos deprovidos de formação moral. E pior do que 
isso já aconteceu não faz muito, num dos cinemas lo- 
cais, quando um indivíduo anormal, excitado pelo que 
via na tela, valeu-se da falta de proteção de uma criança 
que estava a seu lado para dar vasão a sua tara pra- 
ticando com ela a libidinagem. 

Ninguém—repita-se—pode ser contra a exibição dês- 
ses filmes. O que se pretende, todavia, é que normas da 
CENSURA FEDERAL sejam observadas pela casa exibi- 
dora, inclusive porque a sua não observância implica em 
responsabilidade penal. E muito fácil ao porteiro sozi- 
nho, controlar a idade do freqüentador do cinema. 

Acontece é que enquanto êsse cuidado elementar 
não é tomado, porque êle traria em conseqüência a di- 
minuição da renda da casa, o menor vai sendo corrom- 
pido, em doses chocantes. 

Dir-se-ia que os culpados são, além dos exibidores do 
filme, que não vêm a proibição da Censura para olha- 
rem apenas o dinheiro na bilheteria, também os pais 
do menor, que não selecionam o tipo de diversão pro- 
piciada ao filho. 

Mas sejamos francos, o culpado também é a polícia 
de costumes que até aqui tem-se omitido, quando lhe 
custq muito pouco fazer valer a lei. 

Uma Portaria e a fiscalização dessa casas de es- 
petáculos seriam o suficiente para resguardar o ménor. 
Essa Portaria, aliás, não seria apenas em relação aos 
cinemas, mas tamdém ás boates e «inferninhos» que a- 
colhem menores em noitadas, vendendo-lhes bebidas al- 
coólicas. E bastaria que uma boate, um cabaré, um cine- 
ma fosse autuado pela transgressão da lei para que seus 
proprietários sentissem que precisam ser mais cuidado- 
sos. Daí em diante, seriam êles mesmos os melhores fis- 
cais da freqüência de seus estabelecimentos. 

Não vivemos num mundo de anjos, é certo; mas 
não precisamos sermos nós os adultos, por omissão ou pela 
ação, os responsáveis maiores pelo elevado índice de cor- 
rupção do menor, num mundo em que o chamado Poder 
Jovem confunde a liberalidade com a licenciosidade. 

Cuidemos do menor. 

Retenção do arroz 

Considerada a alta exagerada 
no preço do arroz produzido no 
Maranhão, o vereador Sebastião 

Fim de um terrorista 

Lamarca 

O ex-capitâo Carlos Lamar- 
ca, campeão de tiro ao alvo, 
e chefe da célula subversiva 
Vanguarda Popular Revoluci- 
onária, teve seus dias de vi- 
da e de ilegalidade interrom- 
pidos num tiroteio travado 
com elementos do Serviço de 
Segurança Nacional no lugar 
Brotas de Macaúbas, no inte- 
rior da Bahia. A amante de 
Lamarca, Yara Yavelberg, su- 
icidara-se pouco antes no in- 
terior de um apartamento em 
Salvador, quando localizada 

pela polícia. Quando encon- 
trado debaixo de uma árvore 
e em companhia de um amigo 
de nome Zequinha, o ex-ca- 
pitão chegou a travar ligeiro 
diálogo com os policiais, ten- 
tando ganhar tempo. Mas 
quando fêz menção de puxar 
o revólver, foi atingido por 
vários disparos.—Lamarca es- 
tava condenado pela Justiça 
Militar a 38 anos de cadeia 
pela prática de atos de sub- 
versão, inclusive Mbaaã&fçc. a 
mão 

Araújo, da Câmara de São Luiz, 
requereu àquela Casa que diri- 

ja apelo ao Gov. Pedro Neiva 
para que uma quota da safra 

fique retida no Estado. Segun- 

do o vereador, a saída indiscri- 
minada do arroz é responsável 
pela alta do preço. 

Discursos do 

Governador 
t 

Do jornalista Edson Vidigal, 

da Assessoria de Imprensa do 
Govêrno do Maranhão, rece- 
bemos em vistosa encaderna- 

ção os discuS|D8 proferidos 
pelo Gov. Nem^ypíKCfftana 
q " " " ^ A de 

cQidpKfinisso perante a As- 

sembléia e dorposse do Go- 
vêrno. 
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COLUNA DO LAVRADOR 

OS TRATORES ESTÃO NA CIDADE 

Confirmando nota anterior- 
mente divulgada por esta co- 
luna, chegaram a Imperatriz 
cinco dos dez tratores FIAT 
da patrulha motomecanizada 
da CASA DO LAVRADOR, es- 
perando-se ainda para esta 
semana a chegada de tôda a 
patrulha que já se deslocou 
de São Paulo.' 

Tem sido grande a afluên- 
cia de interessados nos ser- 
viços dos tratores para des- 
tocamento, açudagenm e prá- 
ticas agrícolas, pois como já 
divulgamos, fartamente, tais 
serviços dependerão de prévia 
inscrição na CASA DO LA- 
VRADOR e a ordem cronoló- 
gica de inscrição será res- 
peitada para atendimento das 
máquinas. 

Cumprindo, religiosamente, 
o cronograma de instalação 
da patrulha, a CASA DO 
LAVRADOR acaba de cons- 
truir o galpão destinado a ga- 
ragem e oficina, e já se pre- 
para para ministrar curso pa- 
ra tratorista, após seleção 
dos vinte e quatro candidatos 

inscritos, o qual terá início 
no dia 4 de outubro vindouro 
com a participação do enge- 
nheiro-mecânico da FIAT, Dr. 
Melo, e sob a supervisão do 
Dr. José Inácio, da CASA DO 
LAVRADOR, que acaba de 
concluir na capital curso de 
funcionamento e manutenção 
da patrulha mecanizada da 
SAGRIMA. 

SEMENTES SELECIONADAS 

O ambicioso plano de dis- 
tribuição de sementes seleci- 
onadas da SAGRIMA com vis- 
tas ao aumento e melhora- 
mento da produção agrícola, 
cumprindo com eficiência e 
presteza pelos técnicos da 
CASA DO LAVRADOR DE 
IMPERATRIZ, está agora en- 
trando em sua última fase 
com a distribuição de 156 to- 
neladas de sementes selecio- 
nadas de arroz, milho, algodão 
e amendoim em tôda a regi- 
ão. 

A distribuição será proces- 
sada nos próximos dias após 

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 — 
LABORTÚniÓ DE ANALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINE — FE^ES — 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 oihos e-receituario de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

a realização do teste de ger- 
minação pelos técnicos da 
CASA para que não seja dis- 
tribuída neqhuma semente de 
padrão inferior ao mínimo e- 
xigido, assegurando, assim, o 
objetivo pelo qual lançou o 
Govêrno a arrojada campa- 
nha. 

Ainda sôbre a campanha de 
sementes selecionadas, cum- 
primos o dever de externar 
agradecimentos às Prefeitu- 
ras Municipais vizinhas de 
nossa séde, nas pessoas dos 
Prefeitos Gustavo Gomes, Nl- 
ta Menezes, Lourival Milho- 
mem, Absalão Coelho, Este- 
vão Mota, e Mundico Nasci- 
mento e pelo apoio que dls- 

O V I L — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR - 14 —Fone 278—Imperatriz—^la. 

CGC.OS - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053.006 

Notícias da Embratel 

Satélites 

Para realizar a conexão do 
Sistema Nacional de Teleco- 
municações com o exterior, 
o Govêrno Brasileiro decidiu 
participar do I N T E L S A P 
(Consórcio Internacional de 
Telecomunicações por Saté- 
lite) e determinou à EMBRA- 
TEL a construção da Estação 
Terrena Brasileira, do Siste- 
ma Internacional de Comuni- 
cações por Satélites. 

O INTELSAT é uma orga- 
nização de caráter interna- 
cional, da qual participam 
mais de 70 nações, fundada 
para explorar as comunica- 
ções internacionais por saté- 
lite. O Brasil possui 1,5% das 
cotas dessa Organização. 
Compete ao INTELSAT a 
construção, lançamento e con- 
trole dos satélites de comu- 
nicações que constituem o 
Segmento Especial do Siste- 
ma, e as estações terrenas 
são construídas, operadas e 
mantidas pelos países con- 
sórcios. 

Os satélites de comunica- 
ções do ^NTELSAT são do 
tipo sícromo, ou seja, satéli- 
tes colocados em órbita sôbre 
o Equador, a uma altitude de 
aproximadamente 36,000 km. 
com a velocidade angular i- 
gual à da Terra, permanecen- 
do em situação quase esta- 
cionário em relação 90 nosso 
planeta. 

A Estação Terrena de Tan- 
guá, que está instalada em I- 
taboraí, Município do fistado 
do Rio de Janeiro, distante 
cêrca de 47 Km. de Niterói, 
é do tipo padronizado pelo 
INTELSAT. 

Está equipada, inicialmente, 
com uma antena, podendo ser 
ampliada para até 3 antenas. 
O sistema de Comunicações 
tem três canais de rá^iio-fre- 
quência, sendo um para trans- 
missão de mensagens, com 
132 canais de voz, um para 
transmissões do TV e o ter- 
ceiro para os canais de ser- 
viços. 

pensaram aos técnicos e ga- 
rantindo, assim o sucesso de 
campanha. 

DR. P^DRO VIAJA 

Para tratar de diversos 
assuntos de interêsse da CA- 
SA DO LAVRADOR junto à 
SAGRIMA viajoü para São 
Luís o Dr. Pedro Nunes de 
Oliveira, chefe daquela repar- 
tição, com os nossos votos de 
boa viajem e breve regresso, 
e com a recomendação de 
trazer alviçareiras notícias 
relacionadas com o desenvol- 
vimento da agricultura regi- 
onal sob a sua batuta. 

Câmara elogia desfiles 

O vereador Leôncio Pires 
Dourado, Presidente da edili- 
dade local, epdereçou aos di- 
retores dé colégios da cidade 
oficio em que comunica a a- 
provação por aquela Casa de 
moção de aplausos aos diri- 
gentes dos educandários par- 
ticipantes dos desfiles de 7 de 
Setembro "a maior demons- 
tração de civismo jamais vis- 
ta em Imperatriz. 

ônibus 

São Luís-Imperatriz 

Já está inaugurada a li- 
nha de ônibus São Luís a 
Imperatriz, com saídas desta 

cidade e da capital, simul- 
tâneamente, âs 5aS, feiras e 
domingos. 

Os ônibus são tipo luxo e 
a viagem está | sendo feita 
em 24 horas porque o tre- 

cho Imperatriz a Grajaú a- 
inda não oferece perfeitas 

condições de trafegabilida- 
de. De Grajaú a São Luís o 

percurso é feita em 13 ho- 
ras para uma extensão de 
576 quilômetros, enquanto 

de Grajaú a Imperatriz, com 
apenas 180 quilômetros, a 
viagem exige 11 horas. 

A emprêsa pioneira é a 
Estrela D'Alva, de Pedro 
(Caetano) Gomes de Olivei- 
ra. 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ -- MAIKAMBÃO 

Matriz: jlíia 20 n. 809 — Goiânia - Go. 

Oi mcontra de tudo para suá construção. 

jlêjo, leW^jerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

AGORA 

Em Imperatriz, Já se fabrica porta de 

aço para armazém ou garagem 

F. N. CLAUDINO 

A Oficina do NEUDSON, está em con- 

dições de atender qualquer pedido 

F. N. CLAUDINO 

MOLDURAS 
Ferros 

Cadeiras 

Vidros 

Espelhos 

Travessa BR-14, n.0 1302 

Fone 373 — End. Tel. FENECLA 

IMPERATRIZ MAR ANHAO 
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O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da 
3.a Varã da Comarca de Imperatriz^ 

»' Z 1 1 Estado do Maranhão etc. . " " 

' FÀZ" "saber aos que o presente edital virem ou dêle 
conhecin^éntp tiVerém ou interessar possa, que por este meio 
cita com o prazo de trinta (30) dias, a A. F. Souza, que se 
encontra em lugar incerto e não sabido, nos têrmos da pe- 
tição e despacho em seguida transcritos: PETIÇÃO. Exm^ 
Sr. Dr. Juiz de Direito da 2a. Vara desta Comarca. Ação 
executiva de 'cobrança que propõe Maria do Socorro Ba- 
tista de Araújo, estabelecida á rua Conselheiro Zacarias, 
n.0 206, em Flòriapo - Piaüí, por seu procurador e advogado 
sub-assinado, proc. junta, -doe.; ln.0 1, legalmente inscrito 
na Ordem dos Advogados do Brasil. Sécçãp do Piauí, sob 
n0 53á, com escritório Profissional á rua Castro Alves, n0 

746, em Floriàtío Piauí, contra A. F. Souza, estabelecida á 
rua Godófredo Viana, 780 — até cêrca de 2 meses e hoje 
em lugar incerto e ignorado — alegando ser, credora, ao 
Exectitado da quantia de mil quatrocentos e dezesseis cru- 
zeiros e setetíta e cfáco centavos 1.416,75 represen- 
tada por duas dúpls. 59/69 e 59/69. — A dos valores de Cr$- 
858,38 é 858,37, cada^ aceitas e não pagas, abatida do valor 
global ò crédito anterior de Críü 300,00 vencidas e não pagas 
apesar de insístetemente cobrada, o que obrigou, de modo 
imperativo ao Exequehte a propor a presente ação exe- 
cutiva, com fulcro nos aíts. 15, seüs paragrafos e seguin- 
tes da Lei n^ 5.474, - 18/68 alterações posteriores, dispo- 
sições do Código de Processo Civil e demais legislações 
á espécie aplicáveis, de Vez que não lhe fôra possivel li- 
quidarem por outra via, a dívida demandada. Ante o a Exe- 
quente requer a V. Excia. que, autuada e deferida se digne 
de mandar citar oa Executado para pagar o débito cobrado, 
acrescido de' juros moratórios, comissões, custas proces- 
suais e honorários advocaticios, èstes fixados, inicialmente, 
na conformidade da Lei 4;632/65, tudo no prazo de 24 (vin- 
te e quatro) horas, sob pena de, não o fazendo, lhe serem 
penhorados Os bens que lhe forem encontrados e que bas- 
tem para assegurar a execução, seguindo-se os demais 
trâmites legais, contestação ou revelia até sentença final. 
Requer também que, julgada esta procedente, seja o Exe- 
cutado condenado a pagar a dívida que está sendo cobra- 
da e as demais cominações de direito, inclusive honorá- 
rios de advogado, em sentença final, em a base de 20% 
(vinte por cento) do valor da causa. Requer, putrossim, 
que na hipótece de a penhora recair em bens imóveis ou 
outros que a êstes se equiparem, seja citado o cônjuge 
do Executado. Protesta por todos os meios de provas em 
direito permitidos, perícias, arbitragens., etc. depoimentos de 
testemunhas e do Executado que fica desde já requerido, 
pena de confesso. Dá-se á presente o valor de Cr$ 1.416,- 
75. P. deferimento. Imperatriz, 19 de fevereiro de 1971. Jun- 
tam-se as dupls., doss. 2 e 3. Pp. Wener Pereira Lopes — 
G.P.F. 006888083. (DESPACHO) A. R. Faça-se a citação edi- 
tal Com o prazo de trinta(30) dias, publicado uma vez no 
Órgão Oficial do Estado e duas (2) em "O Progresso". Im- 
peratriz, 24 de FeVereiro de 1971. (ass.) José Delfino Si- 
paúba. Dado e passado nesta cidade de imperatriz, aos 
vinte e cinco de Fevereiro de mil novecentos e setenta e 
um. Eu, Raimundo Bandeira Barros, Escrivão, datilo- 
grafei e subscrevi. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAUBA 
Juiz de Direito da 2a. Vara 
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Português pode 

ser Prefeito 

' De acordo com o "Esta- 
tuto da Igualdade", firmado 
em Brasília entre os chance- 
léres Mário Gibson Barbosa, 
do Brasil, e Raul Patrício, de 
Portugal " os portuguêses no 
Brasil e os brasileiros em 
Portugal gozarão de igual- 
dade de direitos e deveres 
com os respectivos nacio- 
nais". Em outras palavras, 
êles serão cidadão de um dos 
dois países sem perderem a 
sua cidadania natural. 

De agora em diante, os 
portuguêses no Brasil pode- 
rão eleger-se vereadores pre- 
feitos e deputados estaduais, 
enquanto os brasileiros po- 
derão ser eleitos prefeitos em 
Portugal. — Os jovens de 
um país ou do outro não es- 
tão obrigados à prestação do 
serviço militar no pais de 
adoção. 

Leia e não empreste 

O Progresso 

MOSAICOS LITERÁRIOS 

DEUS 
aõ . ' V .. A-. - • /i • JU ■ • 
É majestps.o e desmedido ,o Oceano; 
Do etéreo espaço ninguém viu a meta; 
Não. tem limite o pensamento humano; 
Não tem confins a aspiração do poeta. 

Porém, mais vasto, que a amplidão do espaço, 
Mais majestoso que o Oceano imenso, 
Maior qiíe ã idéia com que o mundo abraço, 
És TÜ, que o Mundo tens na mão suspenso! 

(Cândido Figuelrêdo) 

Empresa Transporte Tavares Ltda. 

Rua Santa Luzia, 1274 - Sul Teresina - Piauí 

Linhas: Teresina — Poção de Pedras — diariamente 
Linha: Teresina — Grajaú — diariamente 
Linha: Teresina — Imperatriz 3^5* "e sáhados 
Linha: Imperatriz — Teresina 3^ 5a e sábados 

Agradecemos a Preferência 

A CUUIIRA DO CAJU 

A qultura do cajú poderá 
representar a redenção eco- 
nômica do litoral nordeste do 
Maranhão, segundo conolui- 
ram técnicos da Secretaria 
da Agricultura maranhense, 
depois de percorrerem toda 
a região litorânea nordeste 
na procura de substituto para 
■a pesça rudimentar e o fabri- 
co de farinha de mandioca, 
atividades consideradas insu- 
ficientes para a sustentação 
econômica da região. 

O cultivo do caju produz, 
de acordo com o parecer dos 
técnicos, rendimentos em tem- 
po relativamente curto e pos- 
sibilita a implantação futura 
de indústrias extrativas e de 
transformação. A cultura da 
planta teria, ainda, caráter 
social de relevante importân- 
cia, pois permitiria a fixação 

do homem ao solo, evitando 
o êxodo para localidades ou- 
tras carentes de mercado de 
trabalho. 

A Secretaria da Agricultu- 
ra já iniciou o levantamento 
da área e o cadastramento de 
agricultores que deverão de- 
dicar-se à nova atividade. Os 
trabalhos deflagrado!, inici- 
almente, no Município de 
Barreirinhas, serão brevemen- 
te estendidos aos demais pon- 
tos da região litorânea nor- 
deste maranhense. 

Por outro lado, a Secreta- 
ria da ACAR-MA., atendendo 
a proposição da SAGRIMA, 
estuda a possibilidade de ins- 
talação de um escritório do 
Serviço de Extensão Rural 
para atender aos agricultores 
da área. -■ 

Notícias Ass. de Com. Sociais do Estado 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 
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Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 
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Asíalto no aeroporto 

AERONÁUTICA ABRE CONCORRÊNCIA 

Destaque Social l*or Ulister X 

O PROGRESSO teve o- 
portunidade de entrevistar o 
Eng5 José Reynaldo, da Vi- 
ação e Obras Públicas, quan- 
do de sua rápida estada nes- 
ta cidade no dia 20, em ins- 
peção de obras. Ao ensejo, 
ouvimos de S. Exa. que: 
— O fim principal dessas 
viagens de inspeção é evi- 
tar o retardamento das o- 
bras do aeroporto, para a 
entrega do mesmo no tempo 
previsto: dezembro dêste a- 
no. 

O Ministério da Aeronáu- 
tica, disse-nos o Secretário, 
já abriu concorrência públi- 
ca para o asfaltamento da 

diretamente afetos à SVOP, 
estará concluído entre fim 
de outubro e início de no- 
vembro, até dia 5. E enquan- 
to estiverem cuidando do 
asfalto, acrescentou, nós 
daremos impulso às outras 
obras: páteo, estação, etc. 

JOÃO LISBOA E RUAS: 

Informou ainda S. Exa. 
que assinará convênio com 
a Prefeitura Municipal para 
o melhoramento de várias 
ruas da cidade. 

A rodovia Imperatriz-João 

Lisboa será igualmente as- 

faltada e a SVOP pretende 

pista. O serviço de terras, construí-la ainda em 71, 

IMPERATRIZ — CIDA 

A Secretaria de Viação 
está estudando a possibili- 
dade de aproveitar as máqui- 
nas em serviço no aeroporto 
nas obras da estrada de pe- 
netração que ligará a cidade 
ao Entroncamento da Cida, 
passando por vários povoado, 
também em convênio com a 
Prefeitura. Se não for pos 
sivel êsse aproveitamento, 
finalizou, trataremos então 
de contratar firmas constru- 
toras para êsse fim. Daremos 
preferência, porém, às má- 
quinas que estão nas obras 
do campo de pouso, porque 
isso significará maior brevi- 
dade na abertura da rodovia. 

Agradecimentos 

Maria do Amparo Machado Mar- 
tins de Freitas, viúva do advogado 
iíáximo Martins de Freitas, cruel- 
mente assassinado nesta cidade no 
dia "1 de junho último, vem por ês- 
te intermédio, apresentar de públi- 
co, na impossibilidade de fazê-lo pes- 
soalmente, como seria seu desejo, 
seus profundos agradecimentos a to- 
dos aqueles que prestaram assistên- 
cia ao seu inesquecível marido nos 
últimos momentos de sua vida, co- 
mo também àqueles que, de manei- 
ras diversas, prest^-am sua colabo- 
ração na captura do criminoso Luís 
Carlos da Silva, até hoje desapare- 
cido. 

Outrossim, comunica a todos seus 
amigos de Imperatriz que o Secre- 
tário de Segurança, Coronel Paulo 
Maranhão Ayres e o Delegado desta 
cidade, Edson Pereira de Macedo, 
estão vivamente empunhados na 
captura do criminoso, cuja prisão 
preventina foi decretads pelo Juiz 
José Ribamar Fiquene, adotando to- 
dos os recursos para o devido e o 
mais urgente cumprimento da lei. 

Ronda Policial 

OCORRÊNCIAS REGISTRADAS ATÉ O DIA 23: 

Cleanto Maciel 

Em viagem de inspeção das Agen- 
cias da Empresa due dirige, transita- 
ram por esta cidade, com destino a 
Marabá, os srs. Cleanto Dias Maciel, 
Diretor do Expresso Universo S[A., 
Alberto Luclo Puga Mendes, agente 
de Anápolis—Go. e Laercio Castro 
Dourado, inspetor da emprêsa. 

Rotariano do R. C. Pampulha-MG., 
o Sr. Maciel, durante sua permanên- 
cia nesta cidade, astreitou os laços 
de amizade com os companheiros 
de Imperatriz, tendo como "cicerone"' 
o sr. João Viana. Daqui, seguiram 
rumo a Marabá de onde voltariam 
pela Transamazonica. 

Mais de 200 armas 
apreendidas 

Com pouco mais de uma se- 
mana que assumiu a delegacia 
de policia local, o Sr. Edson 
Pereira de Macedo já fêz a "ar 
recadação" de mais de duzentas 
armas, entre as de fôgo e as 
brancas (peixeiras), nos bares, 
mercados e na zona do mere- 
trício. A 'bagagem' está sendo 
encaminhada à Secretaria de 
Segurança. 

O delegado não é Cafeteira; 
mas "tá botando pr'a quebrar!.." 

Hadiola sem dono 

Quem for dono de uma radi- 

Visita 

O nosso jornal, constantemente 
recebe visitas das pessoas mais ilus- 
tres da cidade e dos que por ela 
transitam. Desta vez, registramos a 
visita honrosa do Dr. Yosuo Ota, 
chefe de operações da EMBRATEL, 
setor de Imperatriz, que acompanha- 
do de sua digna consorte, D. Noemia 
Sena, deu-nos o prazer de um pro- 
longado ' bate-papo", percorrendo, 
inclusive, as instalações gráficas, on- 
de ficou supreso em vêr como se 
faz "O Progresso" catando tipo, por 
tipo. 

Multo obrigado dr. Ota, mas. ga- 
rantimas que breve teremos linotypo 

ola Philips, portátil, levada de 
casa por algum amigo do alhe- 
io, quQ procure recebe-la, com 
documentos, na polícia. E que o 
"laláu" José Ribamar Barbosa, 
de Itaguatins, está nas grades 
da cadeia local, preso quando 
portava uma radiola dessas, que 
não explica como adqueriu. 

A polícia deseja saber quem 
é o dono da Philips! 

O crime da Mangueira 

O delegado Macedo mandou 
instaurar inquérito para apurar 
a responsabilidade do autor do 
homicídio na pessoa de José 
Ferreira Lima, no dia do Natal 
passado, no Entrancamento. 

Carteira de habilitação 
Também os elementos que 

não possuem Carteira de Habi- 
litação para dirigir, estão sendo 
chamados à polícia para regu- 
larizarem a sua situação. O de- 
legado baixou Portaria a res- 
peito. 

C.N.E.C. 

Seguiu com destino a S. Luiz o 
bancário e nosso colaborador Luiz 
Henrique Véras (BB) que, em nossa 
Capital, votou no dia ôntem nos e- 
leiçõas para a direção estadual do 
C.N.E.C. Desejamos-lhe boa viagem 
e breve regresso. 

PRIMEIRA DAMA 

Para internamento em uma das 
clínicas médicas de Belém do Pará 
viajou D. Diva Milhomem Moreira. 
Ilustre dama da sociedade maior e 
dedicada esposa do prefeito Renato 
Moreira. Almejamos-Ihe completo 
restabelecimento para um imediato 
retorno ao aconchego do lar. 

ANIVERSÁRIOS 

Na semana que findou dois acon- 
tecimentos sociais foram assinalados: 
os aniversários natalícios das senho- 
ras Fátima (esposa do nosso "revi- 
sor" Licinio Cortez, agente da Varig) 
e Neide (esposa do bancário Raul, 
ora na subgerenci do BB). Pelos e- 
ventos, daqui desta coluna o desta- 
que que as personalidades das res- 
peitáveis damas exige e as nossas 
"muito felicidades..." 

BACHARÉIS 

Em nossa cidade o dr. David Bun- 
genstab, formado pela Faculdade de 
Direito de Vitória, (ES). Militando etn 
Linhares, no mesmo Estado, o dr. 
David, que também é funcionário do 
BB dali, veio olhar as possibilidades 
de se transferir para cá. O que não 
deixará de ser outra valiosa aquisi- 
ção social para nossa terra, dai o 
destaque que fazemos. 

Já que estamos na faixa de Ad- 
vogado: o dr. Agostinho Nolêto e 
outros nomes de relêvo da nossa so- 
ciedade instalaram urna empiêsa de- 
nominada Comércio de Alimentos 
S/A (COMASA). Finalidade: abaste 
cer o "mercadinho" de generos ali- 
mentícios em geral. Muito bem. dou- 
tor .. "Bola p'ra frente" e grande fa- 
turamento, é o desejo do colunista. 

XXX 
O dr, Wener Pereira Lopes, bri- 

lhante causídico e funcionário dos 
Correios, está ausente de nós: foi ao 
Piauí rever a familia. Volta em bre- 
ve. o que será uma satisfação para 
nós. com toda aquela sua simpatia. 

REGRESSO 

Já de volta à Brasilia, onde tem 
residência fixa, o bom amigo Joa- 
quim Lemos da Macedo que passou 
alguns dias em Imperatriz, a servi- 
ço-da Companhia de seguros MI- 
NAS—BRASIL. "Ótimo papo", pene- 
trante é bom de fala, o Joaquim jã 
esta nos fazendo falta. Venha sem- 
pre por aqui, companheiro,.. 

AGRADECIMENTO 

Ao mano Arruda, eficiente secre- 
tário de administração do nossa Co- 
muna, o agradecimento do colunista 
pela bandeirola oferecida. Será ca- 
rinhosamente conservada, como pro- 
va de u'a amizade tão grande como 
o "Pão Açúcar". Certo?,.. 

TESOUREIRO 

O sr. Antonio de Brito Vidal, te- 
soureiro do INPS, retornou sabado 
passado a S. Luiz, depois de passar 
2 mêses na agencia local incremen- 
tando e orientando o setor financei- 
ro. Brito que é um ótimo "praça" 
fez um círculo de amizades em nos- 
sa cidade, onde com muita honra o 
colunista se inclui. Neste pequeno 
espaço vai registrada sua viagem, 
embora em tamanho reduzido po«s o 
nosso desejo seria em "tamanho-fa- 
milia'' dada a grande falta que a sua 
ausência já nos faz "Aquele abraço", 
Brltão... 

MAIS ANIVERSÁRIOS 

O nosso amigo Geraldo Oliveira, 
um dos "azes" da arte tipográfica, 
esteve "no berço'' dia 24 último. 

Também "mestre" Alcides Queiroz, 
amigo de longas datas do colunista 
com quem sempre colaborou com 
eficiência na elaboração técnica já 
de dois jornais, aniversaria na data 
ee hoje. 

xxx 
E amanhã, 27 de setembro, a me- 

nina moça Maria Conceição, filha do 
casal Manoel Faustlno e Çarubú Si- 
pauba de Sousa, estará colhendo 
mais uma flor no reseiral de sua 
vida. 

Aos aniversariantes, os cumpri- 
mentos deste colunista que Ihês de- 
seja muitos e muitps anos de vida. 

ALÔ, SILVA JR... 
Olha a cabeleira... Cuidado com os 

índios... 

Convidamos aos abaixo mencionados, para comparece- 
rem à séde desta Telefônica, à Trav. BR-14 n.0 889, a fim 
de regularizarem sua situação junto à nossa Tesouraria: 

1 — Antonio Vanderly Ferraz de Souza 

2 — Antonio Alves de Lima 
3 — Epitácio Pereira Lima 
4 — Expedito Batista da Silva 
5 — José Ribamar Bringel 
6 —• R. N. Albuquerque Cia. Ltda. 
n _ Vic — Veículos Industrial e Comercio Ltda. 

^ 19 de setembro de 1971. 

TV, >toria 

Estádio e 
Praça de Fátima 

Informam-nos da Secretaria 
de Administração Municipal que 
foram abertas concorrências pa- 
ra as obras do Estádio "Frei 
Epifânio", muros, e da praça de 
Fátima. De acordo com a in- 
formação, a Praça vai necessi- 
tar de um atêrro de pelo me- 
nos 25 centímetros de altura, 
pois que se encontra aquém do 
nível das ruas adjacentes. 

Moto Clube em 

Imperatriz 

Um grupo de esportistas lo- 
cais, liderados pelo Sr. José do 
E. S. Xavier, está tentando an- 
gariar recursos para financiar 
um jôgo do Moto Clube de São 
Luís em nossa cidade. O Moto 
disputa o torneio de Integração 
em Goiânia, onde não tem sido 
feliz, perdendo para o Goiás por 
1 a zero e para o Fast do Ama- 
zao por 3 a dois, — O jôgo em 
Imperatriz seria em fins da se- 
mana que começa amanhã. 

Isaac Araújo 

Com a avançada idade de 82 anos 
e vitima de estreitamento do esôfa- 
go, veio a falecer em sua residência 
em S. Paulo, depois de submetido a 
operação em uma das clínicas espe- 
cializados da Capital, o venerando 
sr. Isaac Araújo. 

Pessoa bastante conhecida nesta 
região, principalmente nesta cidade 
onde residiu durante anos e em Ma- 
rabá, onde empregava suas ativida- 
des no ramo de farmácia, o extinto 
deixa viuva a sra. Valquiria Brasil 
Araújo e filhos entre êles, o nosso 
amigo e assinante José Brasil, pro- 
prietário da Farmácia Araújo em Ma- 
rabá A noticia nos foi fornecida pe- 
lo sr. Pedro Ramos, farmacêutico 
nesta cidade e filho adotivo do pran- 
teado 

Embora tardiamente, enviamos pê- 
sames à familia enlutada. 

"NÁUTICO NOTICIAS" 

Temos a grata satisfação de acu- 
sar o recebimento do Boletim "Náu- 
tico Noticias"', órgão interno do fa- 
moso Náutico Atlético Cearense, de 
Fortaleza. Bem impresso, ilustrado 
com clichês de promoção do Cluba, 
informa tudo o que relacione com 
diversões aos sócios. Ao Náutico A- 
tletlco Cearense, nós que fazemos 
"O Progresso'*, agradecemos o envio 
de seu boletim Informativo. 

Plante que a OVIL garante 

BACHARÉIS, ATENÇÍÜ ! 

Concurso para 

Procurador 

O Dr. José Delfino Sipauba, 
na direção do fórum local, pe- 
de-nos divulgar que se en- 
contram afixados na sala das 
audiências da 2a. vara o E- 
dital de abertura do concurso 
para provimento do cargo de 
Procurador da República de 
3a. categoria, da carreira do 
Ministério Público Federal, e 
o decreto n0 68.828 de 28-6-71 
que disciplina a realização do 
concurso. 

As vagas de Procurador da 
República, 3a. categoria, são 
em número de 20 em todo o 
Brasil e a divulgação do con- 
curso está sendo feita em a- 
tenção a solicitação do Sr. 
Procurador da República nes- 
te Estado. 

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 

HORÁRÍO ) 
Pela manhã: das 8 às 12 horas 
Pela tarde : das 15 às 13 horas 


