
VASP muda de agente 

É o novo agente da VASP de venda de passagens e des- 
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NOSSA CAMINHADA PREFEITO PROMETE GRANDES MELHORAMENTOS 

Este lançamento é o início de uma caminhada que 
desde há muito tentamos iniciar mas que sempre foi obs- 
taculada pelas dificuldades decorrentes da falta de recur- 
sos materiais e até pelos oráculos do insucesso que sem- 
pre viram em nossa frente o desfilar incessante de obs- 
táculos intransponíveis. 

Ao longo do nosso caminho até aqui muitos sonhos 
já se desfizeram, sepultados pelo desânimo para ressur- 
girem a seguir, vestidos da mais rósea promessa de su- 
cesso. Muitos planos já foram abandonados ante a avalan- 
che da descrença de uns, do temor de outros, da indife- 
rença de alguns e até de insinuações desencorajadoras. Fe- 
lizmente, entretanto, mãos amigas também vieram até nós 
com o calor de seu estímulo, com o apôio amigo. 

Chegamos até aqui que não é ainda a nossa meta. 
É nossa aspiração fazer dêste noticioso um instrumento a 
serviço da coletividade de que somos parte. E que atra- 
vés de "O PROGRESSO" possa a voz de Imperatriz fa- 
zer-se sentir em outros rincões, levando até êles a de- 
monstração da pujança desta terra querida que dia a dia 
desperta para novos rumos e novos empreendimentos, es- 
tuante de vida, marco de transição entre o marasmo que 
ficou sufocado pelas máquinas que rasgaram a Belém- 
Brasília e os horizontes que se descortinam ante os olhos 
de uma geração que surge. 

Dentro de uma linha de decência, de coerência, de 
respeito, é nosso propósito levar a todos a nossa mensa- 
gem de fé no trabalho de um povo que só agora nasce 
para o Maranhão e para o Brasil. 

E que em retribuição possamos receber a aceitação 
por êsse povo, que êsse é o nosso propósito. Se tiver- 
mos a alegria de fazer de "O PROGRESSO" o veículo 
de que se servirão, unidos, Govêrno e povo desta terra, 
para a grandeza da mesma, estaremos então sobejamente 
compensados não apenas pelas dificuldades que já enfren- 
tamos mas até pelas que hão de vir, pois só a luta faz 
grande a conquista. 

Aniversário do Governador Sarney 

■W:í 

• •íí;'í:-:v 
■:xíí 

m 

Ü 

■mm 

■mm 

m 

Em meio a manifestações oficiais e ao carinho do povo 
maranhense transcorreu no último dia 24 o natalício do Go- 
vernador José Sarney. Entre outras manifestações verificou- 
se a celebração da missa solene, às 8 horas na Catedral da 
Sé, na capital gonçalvina. Na mesma data, a partir das 15 
horas o Governador recebeu em audiência os prefeitos mu- 
nicipais presentes em São Luís. 

O ilustre aniversariante recebeu os cumprimentos da 
administração municipal e do povo de Imperatriz através de 
fonograma assinado pelo Secretário de Administração Mu- 
nicipal, Sr. José Gomes Arruda, vêz que se encontrava au- 
sente do município o prefeito Renato Moreira. 

Após curta ausência regres- 
sou a Imperatriz o prefeito 
Renato Moreira, logo ouvido 
por "O PROGRESSO" sôbre 
os motivos e frutos dessa 
viagem. 

De S. Exa. podemos colher o 
seguinte: 
— Os problemas que procu- 
ramos solucionar dependem 
de entrosamento perfeito en- 
tre a Prefeitura e os Gover- 
nos Federal e Estadual. Mo- 
tivou essa viagem o prosse- 
guimento de entendimentos 
com o Sr. Governador e Se- 
cretários de Estado, no Ma- 
ranhão, e com o MEC, espe- 
cialmente, em Brasília. 

E, prosseguiu o entrevista- 
do, vai aqui um ligeiro rela- 
tório do que fizemos nessa 
viagem. 

O NOVO AEROPORTO 

Nosso campo de aviação já 
não atende as exigências mí- 
nimas de segurança, além da 
falta de qualquer conforto. 
Daí o nosso desejo da ime- 
diata mudança do aeroporto 
para local mais apropriado, 
com construção que obedeça 
prescrições técnicas e favo- 
reça o surgimento entre nós 
de outras companhias aéreas 
e outros tipos de avião atu- 
almente impossibilitados de 
descer em Imperatriz. 

Mantivemos contatos, para 
isso, com a Secretaria de Via- 
ção e Obras Públicas, sendo 
que o Dr. Haroldo Tavares, 
titular da mesma, já foi a Re- 
cife tratar junto à Segunda 
Zona Aérea dos detalhes da 
construção do nôvo aeropor- 
to cujas obras terão início 
até setembro próximo. 

RAMPA 

Em Goiânia estamos conse- 
guindo junto ao Departamen- 
to de Portos e Vias Navegá- 
veis a liberação de verbas 
para a construção de uma 
rampa de acesso ao nosso 
pôrto fluvial. Temos promes- 
sa de que até julho a verba 
será liberada, logo após isso 
os serviços serão atacados. 

ASFALTO 

do conseguimos a continui- 
dade dos serviços de asfalta- 
mento da cidade, o que acon- 
tecerá tão logo a Secretaria 
de Viação tenha liberada sua 
verba para esse serviço, bre- 
vemente ao que tudo indica. 

REDE DE ESGOTOS 

Em junho deverá vir a Im- 
peratriz o engenheiro encar- 
regado do levantamento da 
rêde de esgotos de Inpera- 
triz, obra prioritária. 

LUZ 

Os grupos geradores pro- 
metidos para Imperatriz pe- 
lo Govêrno do Estado, infe- 
lizmente já não virão, vez 
que foram requisitados pela 
Companhia de Eletrificação 
do Vale do São Francisco, 
para Fortaleza. Todavia, o 
Sr. Governador garantiu-nos 
a remessa de outros grupos 
geradores, atualmente em fa- 
se de recuperação. 

O posteamento e as insta- 
lações da rêde elétrica já fo- 
ram por nós conseguidos gra- 
ças à aprovação pelo BID 
(Banco Interamericano do 
Desenvolvimento) de uma ver- 
ba de NCr$ 800.000,00, para 
sse fim. 

Embora não podendo ain- 
da fixar datas, verdade é 
que esperamos para a ilumi- 
nação de toda a cidade, com 
energia bastantes para o aten- 
dimento ao nosso parque ir- 
dustrial. 

TELEFONES 

De entendimentos mantidos 
com a EMBRATEL consegu - 
mos instruções para que a 
Telefônica de Imperatriz cor- 
siga junto ao BNH um finar- 
ciamento a longo prazo para 
a instalação de no mínimo 
mais 1.000 telefones automá- 
ticos, facilitando jssim a a- 
quisição dos aparelhos por 
grande número de usuários, 
em condições bem mais fa- 
voráveis que as atuais 

GRUPO ESCOAR 

Conseguimos do Ministério 
da Educação e Cutura, em 

Junto ao Governo do Esta- Brasília, a assinatura de um 

convênio para a instalação 
de mais quatro salas de au- 
la no município. Dessas, cons- 
truiremos duas no povoado 
São Félix e outras duas nes- 
ta cidade, anexas ao Grupo 
Escolar Marly Sarney. 

Concluída a construção das 
salas teremos a liberação de 
uma verba de NCr$ 100.000,00 
para a construção de um 
moderno prédio destinado ao 
funcionamento de mais um 
Grupo Escolar em nossa ci- 
dade. 

MERENDA ESCOLAR 

Ainda junto ao MEC con- 
seguimos a obtenção de me- 
renda da escola para ser 
distribuída em todas as es- 
colas municipais e escolas 
particulares gratuitas. A Pre- 
feitura já deslocou para São 
Luís um funcionário que se- 
rá orientado quanto a essa 
distribuição da merenda es- 
colar. 

SENAM 

Finalmente, ainda em Bra- 
sília, conseguimos a instala- 
ção era Imperatriz, até o dia 
15 de maio, do "MUNICÍPIO- 
ESCOLA" destinado à refor- 
mulação administrativa mu- 
nicipal, descentralização dos 
serviços burocráticos e trei- 
namento do funcionalismo 
municipal. Essa Escola aten- 
derá a tôdas as Prefeituras 
de nossa região e ainda às 
nossas co-irmãs do Estado 
de Goiás (norte do Estado). 
O aparelhamento e os técni- 
cos-profissionais serão forne- 
cidos pelo próprio SENAM. 

Estamos cogitando do alo- 
jamento e demais assistên- 
cia a esse pessoal. 

O "MUNICÍPIO-ESCOLA" foi 
criado em Imperatriz por 
insistência nossa, já que se 
pretendia instalá-lo em Ca- 
rolina. Contamos para essa 
instalação com a máxima boa 
vontade do Dr. Raul Arman- 
do Mendes, Diretor do Senam, 
que prestigiará a ministra- 
ção do curso vindo até nos- 
sa cidade. 
— outras novidades nos fo- 
ram prometidas pelo Sr. Pre- 
feito. 

Por enquanto, resta-nos fa- 
zer votos que a viagem de 
Sa. Exa. traga realmente to- 
dos esses benefícios até nós, 
o que significará grande im- 
pulso ao crescimento de nos- 
sa cidade. 

Vitorino seria 

um dêles 

É voz corrente nos círculos 
políticos do Estado que um 
dos candidatos da Arena ao 
Senado, nas próximas elei- 
ções, será o já senador Vi- 
torino Freire, aliás o único 
até aqui com lugar certo na 
chapa, ao que se comenta. 
Quem diria... Vituca dando 
cartas na Arena. Política tem 
disso também. 
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2a. Exposição-Feira Agropecuária de Imperatriz Mini-notícias BQLA EM JÔGO 

Está confirmada a realiza- 
ção, de 31 de maio a 7 de 
junho próximos, da 2.a Ex- 
posição-Feira Agro-pecuária 
de Imperatriz, iniciativa do 
Sindicato Rural local. 

O feliz evento é mais um 
esforço de homens de visão 
em favor do crescimento de 
nossa incipiente pecuária, 
pois que a Exposição não a- 
penas despertará a atenção 
de pecuaristas de centros 
mais avançados, como forço- 
samente facilitará a aquisi- 
ção pelos criadores da re- 
gião de bovinos oriundos de 
planteis altamente seleciona- 
dos. A esta altura já temos 
certa a presença de reba- 
nhos de puro-sangue vindos 
de Araçatuba e Barretos, no 
Estado de São Paulo, de Ube- 
raba, em Minas Gerais, de 
Morrinhos de Goiás, além de 
outros cuja confirmação é 
aguardada. 

O palco da exposição será 
o mesmo do ano passado: a 
Quinta de Ouro, cujo fácil 
acesso permitirá a constan- 
te presença de visitantes. 

Paralelamente à realiza- 
ção da Exposição os organi- 
zadores farão realizar desfi- 
les de animais nascidos já 
aqui em fazendas da redon- 
deza, com distribuição de 
prêmios aos campeões de ca- 
da raça. 

Espera-se a presença do 
Sr. Governador Sarney ao 
ato simbólico de inauguração da 
Feira. 

Fontes oficiosas garantem 
que o jovem Governador te- 
ria prometido ao Prefeito Re- 

Ampliada a rede de 

águas de Imperatriz 

Junto ao FSESP colhe- 
mos a informação de que 
será iniciada em muito 
breve a ampliação da rê- 
de de águas da cidade, 
o que atenderá aos re- 
clamos da população de 
muitas ruas ainda não 
beneficiadas com o for- 
necimento do precioso lí- 
quido. 

O Sr. Arysvaldo Fer- 
reira, encarregado da re- 
sidência da FSESP, ga- 
rantiu-nos que o material 
destinado à ampliação já 
foi recebido. 

nato Moreira está em nossa 
cidade no próximo dia 31, 
para essa inauguração. Evi- 
dentemente essa visita além 
de altamente honrosa seria 
também de inegável vanta- 
gem, pois S.Exa. iria sentir 
de perto não apenas as di- 
ficuldades com lutam os 
organizadores da Feira mas, 
principalmente, sentiria tam- 
bém que os pecuaristas da 
região tocantina muito ne- 
cessitam do amparo governa- 
mental no que tange não só 
aos financiamentos para a a- 
quisição de plantéis à assis- 
tência aos rebanhos e de 
modo muito especial naquilo 
que se refere ao problema 
das terras que muitos pre- 
tendem adquirir para o pon- 
to de partida rumo às gran- 
des fazendas e invernadas 
tão carentes numa região on- 
de a pecuária tem o mais 
promissor futuro. 

Criado o Distrito de En- 

genharia Sanitária de 

Imperatriz 

Com absoluta seguran- 
ça pode noticiar o "O 
PROGRESSO" que foi 
criado o Distrito de En- 
genharia Sanitária de Im- 
peratriz, para instalação 
dentro em breve, com a 
fixação de um engenhei- 
ro-residente entre nós. 
Êsse Distrito atenderá a 
vasta região, inclusive 
Balsas, Carolina, Barra 
do Corda e cidades mais 
próximas da nossa. 

Mercadinho terá insta- 

lação de água 

De acordo com o ajus- 

tado entre a Prefeitura 

Municipal e o encarregado 

da residência do FSESP 

em Imperatriz, o Merca- 

dinho será beneficiado 

com a instalação de água 

para o atendimento aos 

serviços de limpeza da- 

quele próprio municipal. 

72 ara o seu 

governo 

É contravenção penal: 

"o porte de arma fóra de 
casa, sem licença da autori- 
dade," 

"disparar arma de fogo em 
lugar habitado, ou em suas 
adjacências, em via pública 
ou em direção a ela". 

No primeiro caso a pena 
prevista é a prisão de 15 dias 
a seis meses, ou multa; no 
segundo, prisão de um a seis 
meses, ou multa. 

Portanto, cidadão, cuida- 
do! E lembre-se disto: o ho- 
mem armado, sem licença, é 
um infrator da lei. Armado e 
bêbado ele é um criminoso 
em potencial. 

GOVERNADOR & EXPO- 
SIÇÃO 

Divulgou a Rádio Difusora 
de São Luís que o Gov. José 
Sarney virá a Imperatriz pa- 
ra inaugurar a 2a Exposição 
Agropecuária de Imperatriz, 
de 30 de maio a 7 de junho 
vindouros - a 2a. Exposição, 
aliás, é objeto de outro no- 
ticiário nesta edição. 

AS CHUVAS VOLTARAM 

E com elas a esperança de 
uma safra abundante. Que 
venha o arroz. 

E O TRI? 

As "feras" do Saldanha já 
se transformaram em "formi- 
gas" do Zagallo. Façamos vo- 
tos que a taça de Ouro não 
se transforme em Taça de 
Amargura... 

RÁDIO EDUCADORA DE 
IMPERATRIZ 

Nossa mini-rádio já ganhou 
a simpatia popular. Resta es- 
perar a legalização da mes- 
ma o quanto antes. Avante, 
Dourado! 

Nova diretoria do Fórum 

Em cumprimento ao que 

determina a Organização 
Judiciária do Estado, vem 
de assumir a diretoria do 
Fórum de Imperatriz o 

Dr. José Delfino Sipaúba 
da Segunda Vara de 

nossa Comarca.— A dire- 
toria do Fórum é ocupa- 
da pelo sistema de rodí- 
zio, um ano para cada 
juiz da comarca, e vinha 
cabendo até aqui ao Dr. 
José de Ribamar Fiquene, 
da Ia Vara. 

NÃO FOI POR ACASO... 

O programa "Notícias 
de Portugal" transmitido 
no último 22 de abril atra- 
vés de uma das emisso- 
ras cariocas deu-nos con- 
ta de que em todo o ter- 
ritório português come- 
morou-se a data de des- 
cobrimento do Brasil. 

O interessante da notí- 
cia é que, contrariando o 
que até aqui foi dito so- 
bre a viagem de Cabral, 
a tônica dessas comemo- 
rações foi justamente a 
afirmativa de que aquê- 
le ilustre navegador não 
chegou até aqui por aca- 
so. Portugal já sabia da 

existência do Brasil e 
mandou Cabral precisa- 
mente para concretizar a 
descoberta. 

A tese não é nova quan- 
do se sabe, inclusive, que 
em 1499 navegadores es- 
panhóis estiveram nas 
costas do Rio Grande do 
Norte e também no rio 
Oipoque. Sabe-se tam- 
bém que muitos historia- 
dores já comprovaram a 
presença dos "vikings" 
em nosso território. 

Na realidade porém a 
confissão portuguêsa, a- 
gora, não deixa de ser 
interessante. 

Decididamente, o nosso fu- 
tebol está em fase das vacas 
magras. Não faz muito tem- 
po e tínhamos seis quadros 
de futebol na cidade. Até 
campeonato foi disputado. 

Hoje, estamos reduzidos a 
"Renner", "Imperatriz" e "U- 
nião". O "Cruzeiro" que tan- 
to prometia e tanta gente 
arrastou ao Estádio, teve a 
duração de um relâmpago; 
brilhou e desapareceu quan- 
do já se transformava no 
mais querido da cidade. 

Onde estão os nossos des- 
portistas? Onde estão os di- 
rigentes dos clubes? Atual- 
mente, verdade seja dita, a- 
penas o "Imperatriz" dá mos- 
tras de organização e dina- 
mismo, graças à incansável 
luta do seu diretor Severino, 
o homem do Sindicato. Os 
demais clubes mantêm os seus 
quadros ao deus-dará, exclu- 
sivamente pela dedicação de 
alguns atletas. 

Cidades menores que a nos- 
sa possuem hoje sua Liga 
Esportiva e disputam o in- 
termunicipal. Só o esporte de 
Imperatriz dorme. 
Vamos acordá-lo? 

— X — 

EXCURSIONOU O IMPE- 
RATRIZ 

Colheu a nossa reportagem 
informação de que o brioso 
quadro da A.A. Imperatriz, 
não conseguiu sucesso em 
excursão a Marabá, perden- 
do os dois jogos ali dispu- 
tados. 

A explicação a gente já 
sabe: foi o juiz... 

— X — 

0 Cruzeiro vai ressurgir 
Segundo informações colhidas. Ainda bem! 

JOGADORES-FANTASMAS 

É comum em Imperatriz a 
gente encontrar um jogador 
de futebol que troca de clu- 
be a cada domingo. Eternos 
inconformados e ambulantes 
do futebol, esses moços ja- 
mais se firmam numa agre- 
miação. Todavia, se lamen- 
tamos essa leviandade do 
craque, muito mais devemos 
lamentar a falta de uma Liga 
Esportiva que discipline a 
fixação do atleta ao clube. 

Alô, Xavier: cadê a Liga? 

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 menores preços da região: Azulejos, Ferro, Cerâmica, Louças sanitárias, Canos 

galvazizados e Conexões, Cimento, Caixa d'água, Metais, Telhas Brasiliti, Chapas prêtas galvanizadas, Tintas em 

pó e preparadas, Fechaduras, Material elétrico, Canos plásticos e Conexões, Portas de madeiras e portas de ferro, etc. 
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IMPERATRIZ: o que foi e o que é 

O trabalho cuja publicação hoje iniciamos, em capí- 
tulos é uma cuidadosa compilação de fatos históricos e 
dados estatísticos por nossos colaboradores Luís Henri- 
que Veras e Dorian Riker. 

Pelo cuidado da elaboração e fartura de elementos 
alusivos a tudo que diz respeito a nossa terra, trata-se 
evidentemente de_ um trabalho de fôlego merecedor da 
atenção de todos, especialmente de nossos colegiais e de 
tantos quantos se dediquem ao conhecimento mais pro- 
fundo de Imperatriz. Eis o trabalho: 

LOCALIZAÇÃO; 

Situado à margem direita do Rio Tocantins e servido 
pela estrada Belém-Brasília, que passa por sua séde e per- 
corre cêrca de 200 km em seu território. 

As coordenadas de sua sede são: Latitude Sul — 5031'32" 
Longitude W.Gr.: 47026,35". Posição relativamente à Capital 
do Estado rumo O.S.O. distância-480 quilômetros (em linha 
reta), limita-se com os municípios de Montes Altos, João 
Lisboa, Amarante do Maranhão, Santa Luzia, Carutapera e 
Monção; e também, com os estados do Pará e Goiás. Per- 
tence à zona do Tocantins e é banhada pelo rio do mesmo 
nome. 

ALTITUDE 

95 metros na sede municipal, acima do nível do mar. 

CLIMA 

O clima de Imperatriz é tropical; quente e seco no ve- 
rão e quente e úmido no inverno. Há duas estações; inver- 
no ou estação das chuvas e verão ou estação das secas. 
Sua temperatura média oscila entre 30 a 32°, sendo a míni- 
ma já registrada na sede, de 23,9° e a máxima de 38°. 

ÁREA 

13.352 km2, sendo o 3o município do Estado em exten- 
são territorial. 

— X -- 

A fim de se ter uma idéia geral da explosão popula- 
cional financeira, econômica e social deste grande municí- 
pio, que ainda ribomba nas quebradas das barrancas do 
Tocantins, atingindo seu eco todo o território nacional, di- 
vidiremos sua história em duas fases distintas: a primeira 
antes da Belém-Brasília; e a segunda ou atual, após o 
advento da Belém-Brasília. Referimo-nos à primeira fase 
apenas como menção meramente explanatória, da criação 
e existência deste rincão brasileiro. 

PRIMEIRA FASE 
HISTÓRICO 

Em 1850 havia dúvida e litígio a respeito das provín- 
cias do Pará e Maranhão e inteiramente desconhecida era 
a zona em que os limites interprovinciais deviam ser 
traçados. 

Ó Presidente do Pará, conselheiro Francisco Coelho, 
baseando-se em precedentes, mandou, em 1851, edificar uma 
via "EM TERRITÓRIO DO PARÁ", próximo de onde tives- 
se limite com o Maranhão, encarregando-se dessa missão, 
o Reverendíssimo Frei Manoel Procópio do Coração de 
Maria, natural da Bahia. No desempenho de sua missão su- 
biu o Tocantins até a disjunção do Araguaia, onde conti- 
nuou pelo braço oriental até que se lhe deparou um cam- 
pinho de forma oval, encimado num cômoro de areia de 
formação aluvial, alteado entre o rio e charnecas rodea- 
das de buritiranas, espécie de palmeira pequena e espi- 
nhenta que, no Pará é chamada Caranan (hoje Praia do Cacau). 

Fascinado com o achado do campo, Frei Manoel Pro- 
cópio não procurou examinar as condições de salubridade 
do território, o que lhe teria feito renunciar ao descoberto, 

de vez que o mesmo era constituído de terreno falso, ca- 
recendo da explicação de como foi feito aquela "aberta". 

Em 1852 Frei Manoel Procópio fundou a povoação de 
Santa Tereza de Imperatriz, na Província do Pará, cujas 
despesas foram pagas pelo Tesouro da mesma. 

Nesse mesmo ano foi votada e anunciada a Lei n0 639, 
de 12 de junho de 1852, a qual determinava o limite do 
Pará e Maranhão pelo Rio Gurupi, transferindo para a ca- 
beceira deste o ponto da partida da linha este-oeste até o 
Tocantins. 

Em 1854-1855 foi evidenciada que a povoação fundada 
pelo Frei Manoel Procópio pertencia ao Maranhão, cujo 
govêrno àquela época, pensava também, em fundar uma vila 
nas imediações da fronteira do Pará e, em conhecimento 
da topografia estava menos adiantado do que a Província 
vizinha. 

Frei Manoel Procópio conformou-se com a passagem 
da jurisdição e soube tirar proveito. Para tanto, empregou 
todo o seu valimento e toda a sua astúcia no empenho de 
ser a povoação de Santa Tereza de Imperatriz a séde do 
município de Porto Franco. Astuto e hábil, ele conseguiu, 
por intermédio de um deputado provincial, que na redação 
definitiva da Lei provincial n0 389, de 27 de agosto de 1856, 
que elevou a povoação de Porto Franco à categoria de 
vila, ficasse denominada de "Vila de Santa Tereza de Por- 
to Franco". Favorecido pela ambigüidade desta Lei e pon- 
do em ação a influência religiosa, obteve do Presidente da 
Província a declaração oficial de ser a povoação de San- 
ta Tereza situada fora do território povoado, a sede do 
município de Porto Franco. Para isso obter, apresentou 
atestado dizendo que a povoação de Santa Tereza era 
defronte de Boa Vista (hoje Tocantinópolis-GO), o que não 
era real. 

Inicialmente, a vila de Santa Tereza de Imperatriz 
foi uma única rua de 84 casas, parte coberta de telhas, 
edificadas ao longo do rio, terminado em uma praça ou 
largo, num quadrilátero em que foi construída a igreja-ma- 
triz, (hoje Casa de Saúde São Vicente de Ferrer). 

Transitavam pelo porto de Imperatriz, em busca de 
eldorado do Tocai-una (castanha preta), emigrantes de to- 
das as partes do Brasil, especialmente da Bahia, Ceará, 
Pernambuco, Paraíba, Piauí e do próprio Estado do Mara- 
nhão, naquela época província. 

Os impostos produziam espantosamente e a renda mu- 
nicipal colhida pelo intendente Fortunato Bandeira, ascen- 
dia ao maravilhoso. 

Imperatriz passou a comarca pela Lei provincial de 26 
de 1872. Da comarca de Imperatriz, o segundo Juiz 
de Direito foi Emiliano Rodrigues. 

De lá até nossos dias, seu progresso, embora lento, 
veio ascendendo, apesar de ficar mui distante da Capital 
do Estado. 

Em 1955 perdeu parte do seu território, para, com êle, 
ser constituído o município de Montes Altos, que foi cria- 
do pela Lei n" 1354 de 8 de setembro, e cuja instalação 
se deu 22 de dezembro do mesmo ano. 

SEGUNDA FASE OU ATUAL 

Com o advento da estrada Belém-Brasília (BR-14) em 
1960, Imperatriz foi invadida por miríades de emigrantes 
egressos de todas as regiões do país, mormentes dos Esta- 
dos da Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Paraíba, Ceará, 
Piauí, do próprio Estado, tornando sua vida até então pa- 
cata, apática e ociosa num burburinho ininterrupto de pro- 
gresso em todas as dimensões. 

Houve portanto, radical mudança na vida econômica, 
financeira e social, num índice de crescimento populacio- 
nal assustador, cujos aspectos atuais indicaremos a seguir, 
nos tópicos próprios. 

POPULAÇÃO 

Cerca de 80.000 habitantes em todo o município, com 
7.041 residências; e 45 na zona rural, com 8.451 habitantes. 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Sobressai na agricultura a predominância da produção 
de arroz, calculando-se que em 1969 alcançou mais de 

José Burnett 

promete verbas 

O deputado José Bur- 
nett endereçou ao prefei- 
to Renato Moreira, tele- 
grama em que solicita a 
indicação de nomes de 
entidades que aquêle par- 
lamentar emedebista pre- 
tende incluir no plano de 
dotação orçamentária pa- 
ra o próximo ano. 

Sabe-se que o Prefeito 
indicou as seguintes enti- 
dades: Ginásio Bernardo 
Sayão, Ginásio Bandei- 
rantes; Fundação Eurico 
Dutra e União Artística 
Operária. 

Se aprovada a indica- 
ção terão os indicados 
substancial ajuda federal 
em 1971. 

1.000.000 de sacos de 60 qui- 
los. Cultiva-se, também mi- 
lho, farinha de mandioca, fei- 
jão e cana-de-açúcar. 

A criação de gado vem se 
desenvolvendo animadora- 
mente, tendo como aspectos 
favoráveis, o grande número 
de córregos riachos e lagoas, 
bem como a estrada Belém- 
Brasília que aproxima os cen- 
tros consumidores. Ressente- 
se contudo, pela falta de provi- 
dências do Govêrno Esta- 
dual quanto à titulação das 
terras, - definitiva ou provi- 
soriamente. Tal calamidade, 
além de outros desestímulos 
impede as entidades finan- 
ciadoras de conceder maior 
incentivo às explorações a- 
gropastoris, pela carência 
de segurança em suas apli- 
cações. No período de 7 a 15 
de junho do ano passado foi 
realizada a I Exposição-Fei- 
ra Agropecuária de Impera- 
triz, negociando aproximada- 
mente 7.500 cabeças de ga- 
do. A II Exposição será leva- 
da a feito este ano, de 31 
de maio a 7 de junho próxi- 
mos. Contudo nossos reba- 
nhos estão estimados no que 
segue: 

Bovino: 25.259 cabeças. — 
Suínos: 16.211 cabeças. — E- 
quínos: 4.385 cabeças. — Asi- 
ninos: 800 cabeças. — Muares: 
610 cabeças. — Ovinos: 1.640 
cabeças. — Aves: 34.140 bicos. 
Produção de leite: 885.000 li- 
tros. — Ovos: 58.700 dúzias. 

(Continua no próximo número) 

Loja Viana 

TECIDOS E ELETRODOMÉSTICOS 

d e Viana & Irmão Comércio e Indústria 

Tecidos e Artefatos em Geral. Máquina de Costura, Máquinas de escrever e Somar, Rádios, Radiolas, 

Geladeiras, Fogões a Gaz e Bicicletas. Vendendo sempre por menos. 

MATRIZ: Rua Godofrêdo Viana, n. 556 — Fone, 149 — Imperatriz - Maranhão 

FILIAL: Rua Cônego João Lima, n. 682 — Araguaina - Goiás 



Júri: PENITENCIARIA PARA 3: QUARENTA E QUATRO ANOS 

Com o encerramento ontem 
da primeira sessão periódica 
do Tribunal do Júri, em 1970, 
44 anos de reclusão na pe- 
nitenciária do Estado ficaram 
distribuídos entre as 3 jul- 
gados por nossa sociedade. 

EIS OS RESULTADOS: 
Vicente Silvestre Vieira (ho- 

micídio qualificado) conde- 
nado a 18 anos de reclusão. 
Foi rejeitada pelo Tribunal 
a tese de Insanidade do réu ao 
tempo do crime, com o re- 
conhecimento, todavia, da 
"confusão mental", o que a- 
tenuou em muito a pena a- 
plicada. 

Na acusação de Vicente 
funcionou o Prov. Jurivê de 
Macedo, cabendo a defesa ao 
Bel. Agostinho Soares Noleto. 

Defendido pelo Prov. Álva- 
ro Álvaro Pereira e acusa- 
do pelo Bel. Manoel Martins 
Coêlho foi a seguir julgado 

João Pedro de Souza, vulgo 
Pivéte, acusado da prática de 
homicídio qualificado. Pivéte 
foi "premiado" com 23 anos 
de reclusão, pena que não 
foi maior por ter o réu me- 
nos de 21 anos de idade. 

Finalmente defendido pelo 
Prov. Jurivê de Macedo e a- 
cusado pelo Dr. Agostinho 
Noleto foi julgado o réu Ma- 
noel Paulino dos Santos, o 
mais feliz dos três. O Tribu- 
nal do Júri recebeu como 
válida a tese da defesa que 
tentou e conseguiu a des- 
classificação de crime. Em 
decorrência dessa desclassi- 
ficação o réu foi condenado 
a apenas 2 anos e 10 mêses 
de detenção, dos quais já 
cumpriu mais de ano. 

O revesamento na acusa- 
ção deve-se à ausência da 
Comarca do Promotor de Jus- 
tiça, presentemente em férias. 

O Progresso 

ANO I Imperatriz (MA) 3 de maio de 1970 N0. 1 

Qesfiíe ôociaí 
Por HENRY 

DR. CARLOS AMORIM 
Dr. Carlos Gomes de Amorim, con- 

ceituado médico da nossa cidade, 
teve estreando nova idade, no dia 
1 do mês, p. passado. A data festiva 
foi comemorada na Fazenda "Santa 
Inês", de propriedade do ilustre 
aniversariante. 

XXX 
Bem concorrido foi o "II Curso de Bolos 

Artísticos", promovido nesta 
cidade pela Srta. Maria Olinda. Pa- 
rabéns pela br.ihante promoção. 

XXX 
O lar do casal Francisca-Dr. Ri- 

bamar Bezerra, recebeu visita da 
cegonha, trazendo um robusto me- 
nino. Efusivas congratulações aos a- 
migos. 

XXX 
Encontra-se em nossa cidade, em 

gozo de férias, o distinto amigo Ten. 
Oswaldo Almeida de Oliveira, que 
veio rever os amigos, assim como 
sua fazenda neste Município. 

XXX 
Os amigos Leita-Moysés Melul, fo-ram 

alvos de manifestações festivas, 
no dia 24 do corrente mês. Os fun- 
cionários do Banco do Brasil S.A.- 
Ag. local, recepcionaram o casal, pro-mo- 
vendo uma ceia que teve como 
local o "Restaurante Karajá". O jo- 
vem casal irá fixar residência em 
Castanhal-PA. 

XXX 
O Galvânio vai construir uma lu- 

xuosa residência. Noivado à vista. 
Depois eu conto. 

XXX 
O jovem Jorge Fiquene estêve 

aniversariando no domingo, dia 26 
corrente mês. Ele é filho do distinto 
casal Joria-Dr. José de Ribamar 
Fiquene. A festa esteve bastante a- 
nimada. A sociedade de Imperatriz 
esteve presente ao acontecimento. 

XXX 
No último dia 24 comemorou 

passagem de mais um aniversário o 
Jurivêzinho, filho do casal Leonor- 
Jurivê Macedo. 

XXX 
Por hoje é só. Até a próxima se- 

mana. Stop. 

A sessão foi presidida pelo 
MM. Dr. José Ribamar Fique- 
ne, da la. Vara desta Co- 
marca. 

Ressalte-se a propósito que 
dêsde a chegada a esta co- 
marca do Dr. Fiquene, vários 
foram os criminosos conde- 
nados pelo Tribunal do Júri, 
todos já remetidos para a 
Penitenciária de Pedrinhas, 
onde pagam pelo êrro come- 
tido contra a vida do pró- 
ximo. 

De outra parte, altamente 
benéfica pela repercussão po- 
pular tem sido a realização 
desses julgamentos, podendo- 
se afirmar sem receio de e- 
xagero que caiu considera- 
velmente o índice de crimes 
de homicídio na comarca. 
Com as punições, muitos têm 
pensado duas vezes antes de 
agir contra a lei. 

Esperamos pela continui- 

dade regular das sessões do 
Tribunal do Júri entre nós, 
para julgamento de muitos 
que ainda estão na cadeia 
local à espera de acerto de 
contas com a justiça, bem 
assim para que a repercussão 
desses julgamentos continue 
a manter na comarca o cli- 
ma de tranqüilidade que já 
começamos a viver graças à 
ação da justiça. 

LEI DE 

INELEGIBILIDADES 

Decretada pelo Congresso 
Nacional, subiu à sanção pre- 
sidencial a nova lei das ine- 
legibilidades que torna mui- 
to mais cuidadosa a escolha 
de candidatos aos cargos e- 
letivos já com vistas ao pró- 
ximo pleito. 

O DIA DO 

TRABALHO 

Quando todo o mundo co- 
memora festivamente o Dia 
do Trabalho, une-se "O Pro- 
gresso", orgulhosamente, a 
todos quanto rendem sua 
homenagem ao homem que 
trabalha. Aos que nos cam- 
pos e nas cidades, nos labo- 
ratórios e nas oficinas, nos 
escritórios e nas ruas, no vôo 
das espaço-naves e nos sub- 
terrâneos das minas, em to- 
dos os campos, enfim, na ati- 
vidade humana exercem com 
honradez a missão que lhes 
é confiada, contribuindo um 
pouco cada um para a for- 
mação dêsse todo que é a 
causa da Humanidade, a to- 
dos, repetimos, o preito de 
nosso reconhecimento e da 
nossa solidariedade. 

Telefônica de 

Imperatriz, 

outro êxito 

Cumprindo um dispositivo legal 
obrigatório a todas as sociedades 
anônimas, reuniu-se em Assemblé- 
ia Geral a TELIMSA, para apreciar 
e aprovar o Relatório da Diretoria 
e os documentos referentes ao 
exercício financeiro de 1969. A reu- 
nião revestiu-se de pleno êxito, não 
só pela presença maciça do corpo 
de acionistas, mas pelo clima de 
ordem e cordialidade em que se 
desenrolou. 

Foram aprovadas por unanimida- 
de, todas as contas referentes ao 
exercício passado, bem como o pa- 
recer do Conselho Fiscal. Verificou 
-se mais um êxito com a apresen- 
tação de um lucro razoável e con- 
seqüente distribuição de dividen- 
dos, os quais, segundo decisão 
unânime da assembléia, serão rea- 
plicados em aumento de capital e con- 
sequentemente, distribuição de 
novas ações. 

E um fato digno de nota, o lucro 
apresentado, uma vez que, durante 
o ano de 69 a companhia assumiu 
sérios compromissos, como a am- 
pliação das linhas, substituição de 
grupo gerador, confecção de vitroux 
e aplicação de forro em todas as depen- 
dências da Central, a fim de 
proteger o delicado maquinário da 
poeira intensa do verão. Com tôdas 
essas despesas, mediante hábeis re- 
cursos aplicados pela eficiente di- 
retoria, ajuda foi possível chegar-se 
ao resultado positivo que se veri- 
ficou. Para dar uma idéia ligeira do 
que tudo isso significa, vamos trans- 
formar em cifras as despesas se 
elevaram à casa dos NCr$ 50,000,00 
e o lucro líquido verificado foi da 
ordem dos NCr$ 9.000,00. 

Na ordem dos trabalhos, além dos 
fatos anotados acima, foram eleitos 
Diretoria e Conselho Fiscal e Su- 
plentes. A Diretoria composta 
dos Srs. Pedro Américo Sales Gomes 
Diretor-Presidente. Dorgival Pi- 
nheiro de Souza Dir.Tesoureiro e 
Licínio da Rocha Cortez Dir. Secre- 
tário. O Conselho - Fiscal e suplen- 
tes foram reeleitos em sua totali- 
dade. 

Parabéns à TELIMSA e, à dire- 
toria votos de mais uma profícua ad- 
ministração, nos moldes das an- 
teriores, e que no fim deste exer- 
cício possam apresentar outro sal- 
do positivo e ainda contar, como 
até agora contarem, com a plena 
satisfação dos acionistas. 

Material de Escritório, 

INPS, Cadernos esco- 

lares, você encontra 

na TIPOGRAFIA VIOLETA. 

V. tem interêsse 

em saber tudo 

sôbre o Volkswagen 

de 60 HP? 

m 

. == 

Procure-nos. 

Estamos interesados 

no seu interêsse 

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 VW1.600 
vem com um estabilizador 
também no eixo traseiro. 

Economia? 
Para consumir um litro de gasolina 

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

óleo, só depois de 2.500 km. 

Como todo Volkswagen que se 
preza, 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 
insteressados no seu interêsse 

Comércio de Automóveis Magopar S.A. (M 
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