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MENORES ABUSAM 

Com vistas ao Juiz de Menores 

Tem sido notada com alguma insistência a presença 
de menores em bares e casas de diversão em geral, [in- 
clusive nas mesas de jôgo de "snooker" sob as vistas com- 
placentes dos proprietários ou encarregados dêsses esta- 
belecimentos. E quando não estão jogando, êsses menores 
participam ainda que indiretamente dêsses jogos pelo 
acompanhamento dos lances, a participação nas conver- 
sas nem sempre louváveis e até mesmo assistindo às 
apostas de dinheiro e de bebidas que se fazem aqui sem 
muito sigilo. 

Também tem sido notada a assistência de menores 
de 15 anos a filmes sabidamente censurados. Não faz 
muito, pessoa merecedora de todo crédito [ficou estarreci- 
da quando dentro da sala de projeção de um dos nos- 
sos cines viu um menor entregue à prática de ato libidi- 
noso, indiferente a tudo, quando na tela se desenrolava 
uma cena altamente erótica. 

Isto, para não falarmos nas crianças que dentro dos 
bares e nas praças públicas entregam-se ao uso dos ci- 
garros. 

É evidente que não se pode querer da autoridade, 
até porque ela não conta com os meios necessários, o 
refreamento dêsses abusos, muitos dos quais ocorridos 
pela displicência ou conivência dos pais dêsses menores, 
bem assim pela omissão dos proprietários das casas de 
diversões que pensam mais no seu lucro que na orienta- 
ção do menino. 

Todavia, parece-nos chegado o momento de algumas 
medidas da parte do Juizado de Menores visando a coibi- 
ção dêsses abusos. E essas medidas, parece-nos, produzi- 
riam melhor efeito se tomadas diretamente junto a êsses 
estabelecimentos, pela proibição da presença de crianças 
em casas de jogos e pela observância da censura aos 
filmes que de resto não é feita apenas para as grades 
cidades. 

Antes que o mal se torne maior e que essas crian- 

No Banco Mundial 

"Cruzeiro" melhora cotação 

Revela o Fundo Monetário 
Internacional que a moeda 
melhor colocada no ano de 
1.970 na América Latina foi 
a nossa "cruzeiro", que teve 
a sua cota no Banco Mundial 
aumentada de 3 milhões e 
500 mil dólares. Somando-se 
o depósito atual do Brasil na- 
quele Banco com a dotação 

de 47 milhões e 100 mil dó- 
lares para 1.971, teremos nês- 
te ano uma disponibilidade 
no FMI de 109 milhões e 400 
mil dólares, o que vem com- 
provar o acêrto das medidas 

econômicas postas em práti- 
ca pelo Govêruo Revolucio- 
nário. 

Acama do futuro 

Em Genebra, na Suiça, uma 
recente exposição de artigos 
domésticos apresentou a ca- 
ma desenhada para o ano 
2.000, que o feitio de um ca- 
sulo do qual a pessoa não 
terá necessidade de levantar- 
se para nada, porque na ca- 

ma terá de tudo à mão: te- 
levisão, rádio, geladeira, a- 
quecedor de ar ou ar condi- 
cionado e outros equipamen- 
tos. 

A notícia só não diz se en- 
tre os apetrêchos da cama 
virá também., a companhia- 

Três astronautas estaduni- 
denses voltarão à Lua no 

próximo dia 30 de janeiro a 
bordo da nave espacial Apolo- 
14, de acordo com a decisão 
oficial da NASA. 

Grandes modificações fo- 
ram feitas na espaço-nave, 
em relação a suas similares 

até aqui lançadas, proporcio 
nando aos navegantes mais 
comodidade e principalmen- 
te mais segurança. Portavoz 
da NASA garante que o nôvo 
módulo de comando é um 
verdadeiro salva-vidas. 

O objetivo principal do lan- 
çamento é a continuidade de 
pesquisas científicas. 

Fraude 

em Bacabinha 

O Tribunal Regional Elei- 
toral do Maranhão em uma 
de suas últimas reuniões de- 
liberou anular a votação de 
15 de 'novembro último no 
município de Bacabinha, de- 
pois de comprovar que um 
só eleitor votou ali qui- 
nhentas vêzes, segundo di- 
vulga a imprensa da Capi- 
tal do Estado, 

rprojeio ^Randon 

Elevado número de com- 
ponente do Rondon/71 já se 
encontra nesta cidade, todos 
entregues aos seus afazeres 
nas diversas áreas de tra- 
balho para as quais vieram 
destinados. Como medida|pre- 
liminar promoveram um en- 
contro com autoridades e re- 
presentantes classistas locais. 

Cerca de 20 mil pessoas es- 
tiveram presentes à cidade 
mineira de Congónhas dos 
Campos assistindo aos fune- 
rais do famoso médium José 
Arigó que atraia para aque- 
la cidade personagens do 
mundo político e artístico, 
bem assim turistas interna- 
cionais, uns por curiosidade 
e outros à procura de curas 
milagrosas. 

Zé Arigó faleceu num de- 
sastre automobilístico, quan- 
do em viagem ao lado de pa- 
rentes. 

Segundo os comentários, o 
médium estava esperando a 
morte pois já teria recebido 
recebido um anúncio nêsse 

sentido do falecido médico 
alemão conhecido por Dr. 
Fritz, cujo espírito encarna- 
do em Arigó, como procla- 
mam os seus adeptos, rea- 
lizava as curas até por in- 
tervenção cirúrgica. 

Saliente-se ainda que em 
suas previsões astrológicas 
para 1.971 o brasileiro Ornar 
Cardoso já previ^a um ano 
ruim para Paulo VI, a Rai- 
nha Elizabeth, Juan Peron, o 
Imperador Hiroito, do Japão, 
e também para Zé Arigó. Ain- 
da o mesmo astrólogo pre- 
disse que o ano corrente se- 
rá de dificuldades para Ar- 
gentina e Uruguai e ainda 
para o Oriente Médio. 

Estado vende Terras 

Pecuaristas dêste municí- 
pio receberam do Govêrno 
do Maranhão seus títulos [de 
terras, em caráter definitivo. 

A Delegacia de terras lo- 
cal entregou as escrituras 
de compra dos imóveis aos 
fazendeiros Carlos Gomes de 

Amorim, Antônio Régis de 
Albuquerque, Ten. Oswaldo 
Oliveira, Francisco Herenio 
Alvares Pereira, Lotavino 
Logrado. Laudemiro Roque, 
Artur e Claudenor. Os qua- 
tro últimos residem no inte- 
rior do município. 

Millet na 

Sscretaria 

Anuncia-se nos bastidores 
políticos que o Sen Clodomir 
Millet, da bancada maranhen- 
se, já está indicado para a 
Ia Secretaria do Senado. As 
eleições das mesas do Con- 
gresso, marcadas para os pró- 
ximos dias, estão sendo obje- 
to de entendimentos entre 
as lideranças partidárias e o 
Presidente da República que 
manifesta interesse pelo bom 
entendimento entre os dois 
Poderes. 

ças cheguem até ao uso da 
maconha, como acontece 
com alguns "playboys" que 
desfilam por aí, mister se 
faz a intervenção da auto- 
ridade, exigida até pelo des- 
caso dos pais. 

Cadáver sem cabeça 

Chegou ao nosso conhecimento 
que um corpo de homem foi encon- 
trado próximo ao povoado Estreito. 
Embora o fato continue no maisc om- 
pleto mistério, admite-se tratar-se 
de um caso de homicídio, principal- 
mente porque a vítima teve separa- 
da a cabeça do corpo, naturalmen- 
te para dificultar -a identificação, 
, O informante ndo precisou se al- 
guma provídêgcia foi ou está sendo 
tomsda para apurar quem era a ví- 
tima e qual ou quais os assassinos. 

AVISO 

"0 PROGRESSO" Hão circulou 

Avisamos aos nossos distin- 
tos leitores e anunciantes que 
esta folha não circulou no 

domingo último por defeito 

verificado no conjunto gera- 
dor de energia elétrica que 

movimenta nossa oficina. 

INDUSTRIAS ISENTAS DO I. C. II. 

Máquinas e equipamentos 
industriais, emjgrupos ou iso- 
ladamente, estarão isentas do 
pagamento de ICM até de- 
zembro de 1.974. 

A decisão foi tomada em 
reunião dos Secretários de 
Finanças dos Estados com o 
ministro Delfim Neto, na Gua- 
nabara. 

Acha o Ministro que a me- 

dida representa uma baixa 

de 10 a 15 por cento das 
máquinas e equipamentos in- 
dustriais; e que somando-se 
a esta decisão os benefícios 
do crédito do IP1 e os finan- 
ciamentos a longo prazos 
programados pelo Govêrno 
para 1.071 estará "consolida- 
do um poderoso instrumento 
de incentivo ao reaparelha- 
mento industrial e à multi- 
plicação de jjnovas iniciati- 
vas." 

A nossa reportagem conse- 
guiu apurar junto a um dos 
tripulantes da "Táxi Aéreo 
Londrinense" que essa com- 
panhia aérea lançará dentro 
em breve em sua liaha entre 
Marabá e São Luis dois mo- 
dernos bimotores "Navajo" 
em sbstituição aos Cberokee, 
monomotores atnalmente em 
uso na mesma rota. O Navajo 
é para 6 passageiros mas 
bem mais confortável que o 
Cberokee, dispondo inclusive 
de instalação sanitária. Não 
resta dúvida que o mais a- 
gradável ao passageiro será 
sem dúvida o sentimento de 
segurança dentro de um bi- 
motor. 

Dorgival 

na Guanabara 

O vice-prefoito Dorgival 
Pinheiro encontra-se na Ci- 
dade Maravilhosa represen- 
tando a Telefônica de Impe- 
ratriz S.A., da qual é um dos 
diretores, tratando, ao que 
se informa da concretização 
do convênio entre a Telimsa 
e a Embratel para que a pri- 
meira use os canais desta em 
ligações interurbanas. O con- 
vênio vem sendo estudado 
já ha tempos, inclusive atra- 
vés de gestões por intermé- 
dio do prefeito Renato Mo- 
reira, com o apôio da TE- 
LIMSA. 

Governador processa Prefeito 

O prefeito Henrique San- 
tllio, de Anápolis, represen- 
tou ao Ministro da Justiça 
contra o gov. Otávio Lage, 
acusando-o de sonegação da 
parcela constitucional do ICM 
devida pelo Estado à Prefei- 
tura daquela cidade. 

Alega o Prefeito que só na 

segunda quinzena de dezem- 
bro último a arrecadação do 
ICM apenas em Anápolis e 
Goiânia atingiu a Cr$ 
2.903.583,10, o que seria o 
bastante para que a Prefei- 
tura denunciante recebesse 
Cr$ 32.520,13 de sua partici- 
pação nos tributos. 

Em represália, o Gov. Otá- 
vio Lage determinou à Pro- 
curadoria Geral do Estado de 
Goiás a imediata instauração 

de processo-crime por ca- 
lúnia, Injúria e difamação 

contra o Prefeito da Man- 
chester goiana. 
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A Rádio Educadora 

Não nos cabe apreciar o mé- 
rito do fechamento da Rádio 
Educadora de Imperatriz.Quem o 
fêz, forçosamente agiu em cum- 
primento de decisão superior. 

O que a cidade não pode, to- 
davia, é deixar de lamentar a 
ocorrência. A Educadora não 
era apenas o patrimônio de um 
cidadão idealista, lutador; era 
a Rádio da própria cidade que 
já estava habituada a ter os 
seus receptores permanente li- 
gados para aquela emissora; 
era um motivo de orgulho para 
Imperatriz e a gente notava 
vizinhos nossos de outras cida- 
des ouviam com verdadeira in- 
veja os nossos comentários so- 
bre "a nossa Rádio". 

Ademais, era de uma utilida- 
de a tôda prova. O próprio Co- 
mando das Manobras Militares 
aqui desenroladas prestigiou e 
valeu-se da Educadora na trans- 
missão de seu noticiário, das 
palestras, dos avisos, de tudo 
enfim. E mais que isso, o Exér- 
citou —dizem— chegou a em- 
prestar um transmissor mais 
potente à emissora, para levar 
mais longe a programação da 
Operação Karajás. 

Isso para não falarmos no 
quanto a Educadora era útil 
aqui mesmo dentro da cidade, 
prestando aos serviços públicos, 
ao comércio e até mesmo a par- 
ticulares favores valiosos. 

Hoje, os sintonizadores já 
procuram ouvir músicas vin- 
das de longe; as firmas comer- 
ciais perderam um veiculo di- 

vulgador; os namorados já não 
podem oferecer as gravações 
preferidas., a cidade, enfim, si- 
lenciou. 

De outra parte, os prejuízos. A 
equipagem, construção do pré- 
dio, as folhas de pagamento, 
tudo ficou sem compensação, 
Locutores e operadores estão 
desempregados. 

Foi um empreendimento co- 
rajoso, agora obstaculado. Mas 
o prejuízo não é apenas de Dou- 
rado, êle que perdeu dinheiro 
e sofreu uma desilusão. O pre- 
juízo ê também da cidade, ela 
que tanto já queria a Educado- 
ra e que agora tanto sente a sua 
falta, mesmo porque, pequena, 
de alcance reduzido, a Educado- 
ra não podia oferecer qualquer 
perigo á stgurança nacional. 

Fiel que era ao respeito á or- 
dem constituída e voltada úni- 
camente para o preenchimento 
de sua real finalidade., trazer 
musicas para a cidade ser util á 
coletividade. 

E uma pena, muita pena. 

Dr. Carlos de Laet A. Braga 

Gincologia e Obstetrí- 
cia-Prevenção do Cân- 

cer Gincológico 

Hospital São Vicente de Paula 
Consultório Zona 1 Lote 3 
Horário das 7 ás 19 horas 
TAGUATINGA - BRASÍLIA DP 

Daqui, dali, dacolá... 

HOO mil emprêgos 75 anos de Cinema 
Tal foi o número de emprêgos cria- 

dos até agora, só polo Plano Nacio- 
nal de Habitação do B\H- em qua- 
tro anos apenas. 

Comida nacional 

Revela uma estatística que o bra- 
sileiro consome 27 quilos de feiião 
por ano, PER CAPI NA. Está prova- 
do que somos produtores dos mais 
variados tipos, embora plantemos 
quatro vezes mais que nos EUA 
para colhêr apenas a metade. 

Comemorou-se, há pruco os 75 
anos do cinema, considerado a úl- 
tima arte. Foi a 28 de dezembro 
ue 1895. que os irmãos franceses, 
Lumiére, promoveram o primeiro 
espetáculo público com a sua inven- 
ção. 

E' bom saber qne 

Produção de vinho 
Cabe o mgar à ftáMa, com 75 

milhões de hecoiitros; em 2o luvar 
a França, com 62 milhões; a Argen- 
tina em 35 lugar, e a União Sovié- 
tica em 4o lugar. 

O Brasil está à frente da produ- 
ção de TITÂNIO na América do Sul, 
0 Centro Técnico de Aeronáutica, 
em São José dos ampos, ( âo 
1 aulo), está produzindo TÍTÃNIO, 
chamado "metal da era espacial"[ 
numa quantidade suoerior a 120 qui- 
los por dia. Na América do Sul só 
o Brasil fabrica êsce metal. 

Elogio sensato a ^rasilia 

A velhice forte na Ingla- 
terra 

rontando as virtudes de Brasília, 
lamenta o Senador Paulo Torres: — 
Pena é que aqui não possa andar 

de shorí como em Niterói. 

A nsnlher na França 

Apesar dos seus direitos reinvin- 
nicados, á mulher francesa luta pe- 
la conquista de uma indepenífência 
absoluta, e, pelo menos, a igualda- 
de los direifos dos homens e mu- 
lheres. 

O trigo brasileiro 

Passo Fundo, no Rio Grande do 
Sul, é tido como o maior centro tra- 
oieionalista e industrial gaúcho, com 
as suas 560 industrias. O Presiden- 
te Mediei cortou a fita inaugural do 
silo-gigame da Cooperativa Tritíco- 
la de Passo Fundo, cuja capacida- 
de de estocamento é de 810 mil 
sacos de trigo, por uma colheita. 

A imprensa inglesa comenta e es- 
tampa retrato de qu tro homens 
sorridentes entre as idales de 90 
e 92 anos, ainda recebendo salários 
pelo seu trabalho: 

1) James Cbiverton (92 anos), 
trabalha na oficina mecânica do E- 
xército, depois de ter sido motoris- 
ta de ônibus aos 74. — 2 Wiiliam 
Kemp è um competente fabr"cante 
de cortinas para janelas, que vai de 
automóvel (guiando), para o traba- 
lho, todos os dias, aos 92 anos de 
idade.- 3t John Lloyd (91 anos) é 
um gravador de vidros que não 
tem plano para se aposentar — 4) 
Frederiek Sparrow, também com 
91 anos, é um jardineiro em tem- 
po integral. 

OiilrsE Volta Hedoucla 

O Governo Federal è favorável 
à implantação de uma nova usina 
siderúrgica, desta vêz na ponta do 
Tubarão, no Espírito Santo. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. arlos Gomes Arnurim — Dr. Ovidio da Silva flaposo Neto 

CLÍNICA GERAL — CIRURGIA — PEDIATRIA — PARTOS 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz — Maranhão 

mm-m 

KSWAGEN TEM 

■«: 

■;í 

I 

1.' 
2: 
3.' 
4. 
5. o _ 

6.c 

7.c 

8.c 

9.c 

10.c 

2 portas 
Traseira em "fast-back" 
Faróis duplos na frente e luz de ré 
Amplo espaço interno para 5 pessoas 
2 porta-malas, com grande espaço 
de bagagem. O porta-malas interno tem 
acesso também pelo exterior 
Acabamento superluxuoso 
Motor plano 1600, de 2 carburadores e 
65 HP (SAE) 
Freios a disco nas rodas dianteiras 
Barra compensadora e. bitola larga atrás 
Mecânica Volkswagen 

NOS TEMOS 

MAIS 1; 

NOSSO PLANO. 

Rua Minas Gerais, 113 — Teleg. MAGOPAR—Fone 151/153 

1 M P E H A T R I Z _ MARANHÃO REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

O VIL os Vegetais Imperatriz Lida. 

" Industrialização das oleoginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

C|oilé2ii«tro I «ia SIR - 14 — Fone 278 — ImgserafHK — M». 

CQC.06 - 146 - 245 — In SC. Est. 142 / 053,006 

Exportação brasileira 

Já exportamos para os Ests. U- 
nidos mais de 4 mil pistões men- 
salmente, para diversos tipos de 
motoras, inclusive para Douglas 
DC- 3. Êstes pistões são fabrica- 
dos por uma industria paulista há 
mais de c uco anos. Esta fab ic ção 
de pistões de motores necessita 
de ligas especiais e uma técnica 
bastante sofisticada. Aièm dos Es- 
tados Unidos vendêmo-Ias também, 
para a Àrgentina, Chile, Colômbia, 
México, /enezuela e Uruguai. 

MOSCOSO ABSOLVIDO 

Por unânimidade de votos 
do Tribunsl do Juri reuni- 
do em São Luis nos últimos 
dias de dezembro absolveu 

o radialista e advogado Tu- 
pinambá Moscoso, matador 
do jornalista Othellno Nova 
Alves, do Jornal Pequeno. 

Na acusação de Moscoso 

funcionou o promotor José de 

Ribamar Séguins que teve 

como assistentes os advoga- 
dos José Bento Neves e SáL 

vio Dino. Na defesa funcio- 
naram os professores Ante- 

nor Bogéa e Dorotheu Soa- 

res Ribeiro. 
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■ * ■■ Aquela tranqüilidade... 

N30 quer méis O Tocentíns Governador eleito oâo tem proiite 

Hás 15 anos passados, càl- 
culadamente, o assunto do 
dia no norte goiano, de Urua- 
çú até o chamado "bico do 
papagaio", na fronteira com 
o Pará, era a criavâo do Ter- 
ritório do Tocantins no qual 
seriam incluídas as cidades 
maranhenses e paraenses da 
margem do rio que daria o 
nome ao Território. Àquele 
tempo já havia inclusive até 
ciúmes políticos entre Caro- 
lina e Porto Nacional, can- 
didatas em potencial a capi- 
tal da nova unidade da fede- 
ração. Houve um juiz de di- 
reito em Porto Nacional que, 
cercado de um grupo de de- 
fensores intransigentes do 
Território do Tocantins, criou 
a bandeira e adotou o Hino 
oficial dessa unidade. Comen- 
ta-se até que esse magistra- 
do chegou a determinar a 
cartórios que em documentos 
oficiais passasse a constar 
expressamente "Território do 
Tocantins" em lugar de "Es- 
tado de Goiás". 

O juiz foi removido daque- 
la comarca e os políticos fo- 
ram amortecendo o entusias- 
mo popular até que, hoje, só 
mesmo aqueles mais teimo- 

sos ainda falam no desmem- 
bramento, só agora que já 
não querem o Território e 
sim o Estado do Tocantins. 

Todavia, um político do 
norte-goiano parece que vem 
colocar agora a pá de cal na 
sepultura do ex-futuro Es- 
tado. 

O Sr. Zacarias Nunes, de 
Natividade, ex-Secretário de 
Segurança Pública do vizinho 
Estado, considera inviável, 
no momento, qualquer aber- 
tura de debate que venha gi- 
rar em torno do chamado 
Território do Tocantins. Ar- 
gumenta que "no govêrno do 
Marechal Ribas Júnior, justa- 
mente do qual foi êle Zaca- 
rias secretário, lançou na re- 
gião os projetos dos "pólos 
de irradiação", que sob ou- 
tra forma tiveram continuida- 
de no govêrno Otávio Lage. 
E que isso foi o suficiente 
para o desmembramento do 
grande norte. Energia elétri- 
ca, estradas, escolas, hospi- 
tais e agora a Transamazô- 
nica integram aquela região 
norte ao sul desenvolvido. Por 
êstes motivos, declara, não 

vê mais razões para a crm-- 
ção do Território que se pre- 
tendeu criar, quando norte e 
sul goianos eram desligados 
pelo desenvolvimento do sul 
e o grande atrazo do norte. 
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Doença desco- 

nhecida ma- 

ta cearense 

Moléstia que apresnta um 
quadro clínico então desco- 
nhecido com caracteristicas 
malignas, está grassando no 
interior do Estado do Ceará, 
já tendo provocado a morte 
de mais de 70 pessoas. A do- 
ença foi "batizado" pelo po- 
vo de sarampo preto, isto 
porque as manchas que no 
sarampo se apresentam ver- 
melhas, e o caso do Ceará 
são escuras. No município de 
Tauá, onde surgiu o fogo in- 
feccioso e de onde vem se 
alastrando pela falta de re- 
cursos para combatê-lo, as au- 
toridades municipais já ape- 
laram ao Governo do Estado 
que por sua vêz já íêz um 
apêlo aos órgãos sanitários 
federais. 

Fectó a Tasíiuim" 

O Departamento Federal da 
Censura Pública suspendeu 
por tempo não determinado 
a circulação do jornal "Pas- 
quim", editado na Guanaba- 
ra, que já vinha sob censura 
prévia após a prisão de seus 
redatores. Também os tele- 
fones da redação foram des- 
ligados. 

Divulga a imprensa de Bra- 
sília que o Governador eleito 
do Maranhão, Pedro Neiva de 
Santana, revelou que não te- 
rá problema de infra-estru- 
tura para preocupar-se ao 
assumir o govêrno no pró- 
ximo ano, graças á excelente 
administração do hoje sena- 
dor José Sarney. Diz o novo 

4.000 mil escolas de 151 
municípios brasileiros rece- 
berão no primeiro dia de au- 
la de 1.971 cerca de três mi- 
lhões Je livros didáticos de 
nível primários. 

Imperatriz está incluída en- 
tre essas cidades e já foi 
escolhido o Grupo Escolar 
Gov. Archer para a distribui- 
ção solene dêsses livros, em 

solenidade programada pela 
Comissão do livro Técnico 
e do livro Didático - COLTED. 
As demais escolas do muni- 

Aos habitantes de 
tôda região 

VIDROS de todos os ti- 

pos, e para todos os 

fins? em 

NEUDSON na BR-14 vo- 
cê compra por preços 

mais baratos 

governador que sua principal 
meta e preocupção será a de 
aumentar a produção do Esta- 
do, especialmente do arroz e 
de babaçu. Não aumentar 
apenas, mas melhorar sua 
qualidade e diversificar as 
culturas, dêsde que o Mara- 
nhão é um Estado essencial- 
mente agrícola. 

cípio receberão os seus livros 
até o dia 31 de março vindouro 

O Ministério da Educação 
vem aando tôda ênfase pos- 
sível a essa distribuição de 
livros e já credenciou seu 

representante para essa sole- 
nidade em nossa cidade, re- 
caindo a escolha sobre o sr. 

Ronaldo da Silva Carvalho, 
Coordenador da Colted na 
Escola Técnica Federal do 
Maranhão. A oferta dos livros 
e sua distribuição está sob 
a responsabilidade da EXPED 
Expansão Editorial S A. 

JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

Cartório do 2o Ofício 

EDITAL 

O Dr. José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da 
2" Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, República do Brasil etc. 

EAZ SABER, aos que o presente EDITAL DE HASTA 
PUBLICA, em Segunda Praça com prazo de 30 dias virem, 
ou dele conhecimeuto tiverem, que. no dia vinte e seis (26) 
de janeiro próximo às 10 horas, na sala do Fórum, para ter 
lugar a o Leilão Público dos bens penhorados para garantia 
de pagamento reclamado na ação executiva qne LEONCIO 
PIRES DOURADO, brasileiro, casado, comerciante, domici- 
liado e residente nesta cidade, à Praça Lino Teixeira, s/n, 
move contra NEWTO M DE JESUS RAMOS, brasileiro, casado, 
comerciante, residente e domiciliado nesta cidade, â Av. 
Getúlio Vargas, s/n, a saber UMA CASA odiíicada em ter- 
reno pertencente à Prefeitura Municipal de imperatriz, 
êste medindo quatro metros e sessenta centímetros (4,60) 
mts. de frente por 30 (trinta ditos de fundo, coberta de 
telhas, paredes de alvenaria, piso cimentado com seis com- 
partimentos, uma porta e um portão, de madeira cita nes- 
ta cidada, à travessa Benedito Leite s/n, limitando o ter- 
reno com Jcsé Redrigues da Silva, á direita, e com Melqia- 
des Gomes da Silva, á esquerda, frente para o Norte, e 
fnndo para o Sul, e avaliada em quatro mil e quinhentos 
cruzeiros "(4.500,00), quem pretender comprar o dito bem, 
deverá comparecer ao local, no dia e hora designados, a- 
fím de dar seu lanço ao Porteiro dos Auditórios aceitará 
o de quem irais oferecer. O comprador pagará à banca o 
preço de arremataçào, comissão do porteiro, escrlvã, custas 
e repectiva Cart. E para que cheque ao conhecimento de 
todos os interessados e não aleguem ignorância, será o 
presente edital, publicado, por 3 (três) vezes no semanário 
local e afixado na norta do Fórum. Dado e passado nasta ci- 
dade de Imperatriz Estado do Maranhão aos dezessete dias 
do mês de dezembro do ano de mil novecentos e setenta. 
(17/12/70). Eu Doracilda Ayres e Silva Escrivã Substituta 
datilografei e assino. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Juiz de Direito da 2^ Vara 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ - MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

O roteiro das solenidade ela- 
boradas pelo MEC exige um 
mínimo de 30 minutos para 
a sessão, com o canto do 
Hino Nacional, Hasteamento 
da Bandeira entrega dos 
livros e folhetos e até foto- 

grafias da solenidade.- 

Edital de Intimaçâo 

Ref. Apreensão de 164 caixas de uísque de proce- 
dência estrangeira e o caminhão marca mer- 
eedes-benz. 

De ordem do Sr. Delegado da Receita Federal, no Ma- 
ranhão, torno público que fica intimado o dono (ou donos) 
da mercadoria em epígrafe, retidas pelas autoridades es- 
taduais do Posto Fiscal de Estreito/Ma., conforme têrmos 
de apreensão e retenção lavrados na oportunidade, cuja 
apreensão foi efetivada pela autoridade fiscal federal, de 
conformidade com os Decreto-leis ns. 37/66 e 399/68, ao 
pagamento da multa de valor igual as da mercadorias, sem 
prejuízo do recolhimento dos tributos e demais gravames, 
e das sarções penais cabíveis, ou a apresentar suas razões 
de defesa no processo que será instaurado para, na forma 
regulamentar, apuração do ilícito fiscal e penal, devendo, 
para tanto, o interessado comparecer à Delegacia da Re- 
ceita Federal, no Maranhão, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, sob pena de correr a revelia o procedimento. 

Posto da Receita Federal em Imperatriz, 4 de ja- 
neiro de 1971. 

RAIMUNDO JOSÉ ALVES GONÇALVES 

Agente Fiscal dos Tributos Federais 

A MEC autoriza: 

Ê 

Distribuição gratuita de li- 

vros escolares 

HOSPITAL SÃO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1.511 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 — Eletroçardiograma — Oxigênio — Banco de sangue — Eletroconvulsoterapia 
LABORATÓRIO DE ANALISE CLÍNICAS: — Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

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

Cirurgia do Tórax—Abdomem — Obstetrica — Ginecoiógica —Traumatologia — 
Ortopedia — Dermatologia — Pediatria — Clínica Geral 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 
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Marabá e a Transamzônica 

—Marabá, baixão de telha, cidade 
de poucos hectares. Muita angústia, 
péssima fama, pouca sombra, muito 
sói e calôr. Seu contorno triangular 
entre os dois rio.', tem ânsias de se 
espandir, de se derramar em mais 
ruas, em mais casas. Era bem bo- 
nitinha e pacata. Hoje é uma ver- 
dadeira Babél. Ruas 'esburacadas, 
com piso de banho asfaltico esfare- 
lado, montueiras de entulho, poeira, 
pedestres e menores de idade tu- 
multuando um transito sem norma 
nem dono; é uma cidade que foge á 
tônica que deveria plasma-la na rea- 
lidade Transamazonica. 

Despertada da madôrra do seu 
trem de vida, - nove meses de so- 
nolento fsrniente entre cada safra 
castanheira, ainda hão se apercebeu 
do impacto que está fazendo vibrar 
as bases da sua estrutura. Se asse- 
melha ao jacaré da lenda amazôni- 
ca: — "quieto á beira do tijuco, não 
reage ao ataque das lontras que lhe 
roem a cauda". 

A Administração municipal, indi- 
ferente ao cavouco que se processa, 
ao suór que se derrama á sombra 
das ca'stanheiras, implantando a in- 
fra-estrutura da transformação a- 
mazónica, á curto prazo, não se a- 
percebe que desprezou uma ótima 
oportunidade de conciliar o progres- 
so da cidade á sistemática do em- 
preendimento. Nem ao menos cogi- 
tou de adaptar o esboço de um 
plano de metas, aos objetivos desta 
realidade. 

A área do terreno e o sentido na- 
tural do desenvolvimento urbano de 
Marabá, estagnado ^até hoje devido 
o "varjão" do "Santa Rosa", encon- 
tra-se agora, partido ao meio pelo 
traçado rodoviário. Amanhã quando 
um Gestor municipal sentir a obri- 
gação de soltar as válvulas de ex- 
pansão da cidade, a fim de que ela 
se emparelhe ao progresso que a 
cérca, vae defrontar sérios obstá- 
culos para conciliar o ambiente ur- 
bano e suas implicâncias, a um sis- 
tema rodoviário já implantado e a- 
madurecido no seu funcionamento. 

Com pequena dose de bôa-vonta- 
de, visão e observação, haja visto ao 
fenomeno de explosão demográfica 
que é a Imperatriz de hoje. seria 
possível conciliar o binomio desen- 
w ivimento urbano à dinamlca ro- 
doviária. Imperatriz na época da 
implantação da "BR-14", contava 
cêrca de 4 mil habitantes. Após 
uma década, está na ordem dos oi- 
tenta mil, dispondo de uma área 
edificada de dez quilômetros qua- 
drados, que por incrível que pareça, 

Escreve M. M. 

já tiansbordou o leito da rodovia, 
produzindo conflitos de atividades 
e pulverizando a margem de pro- 
gresso em que tentaram situá-la. 

No caso de Marabá, num mo cen- 
to decisivo de tamanha grandeza.— 
numa verdadeira encruzilhada do 
destino,— nada ocorreu. Nem bôa- 
vontade. nem previsão, nem mesmo 
amôr à terra, nada surgiu que apon- 
tasse um rumo, um roteiro ou um 
esboço. Nenhum som, nenhuma luz 
se acendeu ou partiu do Executivo 
ou do Legislativo acusando a mani- 
festação de um lampejo de desejo 
ou disposjção de encaminhar a bom 
têrmo, a resolução do angustiante e 
asflxiante problema do desenvolvi- 
mento e planificação da cidade. Ao 
contrário, luzes e sons se apaga- 
ram, houve trévas e silencio. 

Enquanto isso o leito da Trans- 
amazonica, igual a 'uma cobra gran- 
de, se desenrola em disparada, va- 
rando selvas, em rumo ao Es- 
t eito. Os problemas de transporte 
do visinho município de são João 
do Araguaia, hoje já pulsam em 
termos de realidade integrando-o 
no imenso labirinto rodoviário na- 
cional. 

A admiração e os aplausos das po- 
pulações tocantina-araguala, outro- 
ra isoladas no ambiente asfixiante 
das selvas, confessam agradecidos o 
seu reconhecimento á Empreza 
Construtora José Mendes Júnior, - 
uma realidade dinâmica que coloca 
em função de tempo e trabalho, os 
algarismos do seu Crónograma. In- 
felismente, já o eixo Marabá-Jato- 
bál, é uma indagação apreensiva, que 
ocasiona sofrimento e temores aos 
seus trabalhadores e fornecedores, 
com o seu quadro de trabalho se 
desenrolando em camara lenta. 

Marabá 11/1/1971 

Missa de Io aniversário 

LAEL MONTEIRO DE ALMEIDA 

Manoel Francisco de Almeida 
e Laura Monteiro de Almeida, 
convidam parentes e amigos a 
assistirem a missa, que manda- 
rão celebrar em sufrágio da al- 
ma do seu inesquecível filho, 
pai irmão e cunhado, dia 20 
dêste as 29,30 horas na igreja 
de S. Francisco. Antecipadamen- 
te agradecem aos que compa- 
recerem a êste ato de caridade 
cristã. 

/Deófile Social 

NASCIMENTO 

RAQUEL 

Êste é o nome da robusta nenê 
nascida no Hospital Sta. Tereza no 
dia 8 do corrente e filha do casal 
Raimundo Santos Reis — Maria da 
Gloria. Parabéns. 

ANIVERSÁRIO 
Dia 9. a menina moça. Rosemary, 

filha do casal DomingosTCooceíção) 
Lopes de Souza, comerciante nesta 
pr^ça. 

—o— 
Dia 10 comemorou mais um a- 

niversário a Sra. Leonor Epifanio 
de Oliveira, esposa do Sr. Eduardo 
Gomes de Oliveira, tendo a aniver- 
sariante recepcionado com um chur- 
rasco era sua residência^ ás inú- 
meras pessoas que fo am cum- 
primentá-la. 

Nossos parabéns. 
- -o— 

Dia 12, foi a data genetlíaca da 
exma. sra. D, fnez Araorim, virtuo- 
sa esposa do Dr. Caríos Gomes de 
Amorlrn, conceituado médico e di- 
retor do Hospital Sta. Tereza des- 
ta cidade À aniversariante, os pa- 
rabéns de O PROGRESSO 

—o— 
Dia 13, o sr. Leoncio Pires Dou- 

rado elemento de destaque em 
nosso meio cujo ideal pelas boas 
causas tem concorrido para inicia- 
tivas de grande va'to em 'mpera- 
triz, destacam o-se o serviço tele- 
fônico e a Rádio Educadora. 

— o— 
Dia 10 deste, antversariou o jo- 

vem Renato Ferreira Carneiro, des- 
tacado comerciante na cidade de 
Jrfio LIsbôa. Ao distinto aniversa- 
riante, "os cumprimentos dos que 
compõem O PROGRESSO, 

— o— 
Debutou, dia 3 deste, a jovem 

S AXIDR MOTA, filha do casal Fu- 
dócia-Walace Mota, gerente do!BB. 
A aniversariante recebeu seus con- 
vidados no f LUBE RECRATIVO 
TOCANTINS onde dançou a valsa, 
e logo após, ofereceu um maravi- 
lhoso jantar, acompanhado de uma 
tnimadissima festa. 

—O—' 
A data de hoje assinala mais um 

aniversário da interessante garota 
Maria Lúcia, fiiha estimada do Dr. 
José Carvalho e de D, Maria de 
Jesus Carvalho. 

VIAJANTES 
Com destino à cidade de Anapo- 

polis. Go. viajou a- orapanhado de 
sua família e cunhada srta, Eliza- 
beth Lago, o Sr José de Pouza 
Santana, operoso gerente do Ban- 
co óa Amozônia, Agencia desta ci- 
dade. 

- o— 
Regressou de Brasília onde este- 

ve acompanhado ãa esposa e filhos 
o nosso prezado amigo— José Co- 
mes de Arruda, Secretário de ' Ad- 
ministração da Prefeitura local. 

—o— 
Em goso de ferias, encontra-se 

nesta cidade o jovem João Carlos 
(Baianol atualmente serviuo na ba- 
se aérea de Belém. 

FALECIMETO 

Em conseqüência de peritnaz mo- 
léstia faleceu as 22 horas do dia 
15 deste, nesta cidade, a Sra D. 
Lídia Dourado esposa do Sr. Le- 
oncio Pires Dourado, A saudosa 
extinta deixa na orfandade 7 fi- 
lhos menores, 

Fesaraes à família enlutada. 

AVISO 

A Diretoria Jo Hiibe Recreativo 
Tocantins, leva ao conhecimento de 
todos os seus associados, que a 
partir do .dia 20 do corrente, data 
em que faremos realísar a festa 
das debutantes não será permitido 
de hipótese alguma, a entrada de 
sócios contribuintes sem as suas 
respectivas carteiras e sem a qui- 
tação de seus referidos débitos. 
Resalvado apenas êsse direito aos 
sócios proprietários. Esclarecemos 
também, que os convites individu- 
ais só serão permitidos a pessoas 
estranhas apresentadas por um só- 
cio proprietário, e que esteja de 
passagem por esta cidade. Tornan- 
do-se assim proibida a venda dos 
mesmos e a cobrança de entrada 
como vinha acontecendo. Outrossim, 
avisamos aos iateressados que a 
Secretaria da referida agremiação, 
encontra-se à disposição de todos, 
no horário das 7,30 às 11 horas e 
das 13.30 às 17,30 horas. 

Imbuído dos melhores propósitos 
e certo da compreensão de todos, 
agradecemos cordialmente, 

A DIRETORIA 

AVISO 

EMBRATEL 

A EMPRÊS A BR SILEIfU DE TELKCO- 
1' UNICÇÜES - EM BR A TEL,, cientificada de 
que pessoas não credenciadas vêm agindo era 
seu nome, junto ao público em geral, visando 
vantagens pessoais ou venda de equipamen- 
tos eletrônicos a guisa de melbor utilização 
dos serviços que passará a prestar em breve, 
esclarece que: 

1 — Seus serviços, a serem iniciados no 
primeiro trimestre do ano em curso, serão pres- 

- tados indiretamente ao público; 

2 — Seus empregados portam carteiras 
funcionais que como tais os identificam; 

3 — Não se responsabiliza por êsses atos, 
aos quais repudia, e está tomando providên- 
cias para coibi-los na origem; 

4 — Sente-se honrada em prestar infor- 
mações sobre suas atividades, realizações e 
metas, à Avenida Independência, 505 — Tele- 
fone 91-52, nesta Capital, onde tem séde pro- 
visoriamente instalada. 

(as) Engenheiro AROLDO OLIVEIRA 

Chefe do Distrito de Operações em Belém 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Edital de Concurso N0 01/71 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão. 

Faço saber que se acham abertas as inscrições para 
o concurso público para o provimento "4" (quatro) vagas 
para escriturário datilografo nível "4" com vencimentos 
mensais do Cr$ 200,00, e de provimento de 3 (três) vagas 
para escrtturário auxiliar nível "1" com vencimentos men- 
sais de Cr$ 125,00, do Quadro de Pessoal da Prefeitura, 
observadas as seguintes condições. 

1)— As condições serão aceitas no período de 17 de 
janeiro a I de fevereiro de 1.&71, das 8 às 12 horas e das 15 
às 17 horas, no Setor de Pessoal, localisada na sala n0 6 
do paço Municipal. 

2)— As inscrições efetuadas mediante preenchimento 
pelo interessado, da ficha de inscrição em concurso forne- 
cida pelo Setor de Pessoal. 

3)— Só poderão inscrever-se os interessados de am- 
bos os sexos que: 

3.2— sejam brasileiros; 
3.3— estejam quites com o serviço militar; 
3.4— sejam eleitores; 
3.5— tenham grau de instrução igual ou superior ao ginásio; 
4 « No ato da inscrição os candidatos deverão apresentar 
4.1— carteira de identidade; 
4.2— prova de quitação com o serviço militar; 
4.3— título de eleitor, com prova de que votou nas últi- 

mas eleições ou justificativa expedida pela Justiça 
Eleitoral; 

4.4— prova de conclusão do curso de datilografia; 
4.5— atestado de bons antecendentes fornecido pela au- 

toridade policial; 
4.6— dois (2) retratos 3x4 recentes tirado de frente e sem 

chapéu; 
5— Aceita a inscrição, o candidato receberá um cartão 

de inscrição, sem o qual não será permitido em 
nenhuma prova. 

6— O concurso constará de provas escritas qne versa- 
rão sôbre as seguintes matérias e respectivos pro- 
gramas: 

6.1- MATEMÁTICA 
a)— potenciaçâo e radiciação; 
b)— operações com números inteiros e fracionários; 
c)— expressões algébricas; 
d)— problemas sôbre as (quatros operações. 

6 2— PORTUGUÊS 
' a)— redação; 

b)— gramática, análise sintática, substantivos, artigos, 
adjetivos, pronomes. 

6.3— DATILOGRAFIA 
a)—a prova de datilografia, 'constará de 750 toques em 

5 minutes. 
7^—A prova de matemática constará de dez (10) ques- 

tões objetivas, e a de português de uma redação (composi- 
ção, ofício, requerimento, carta comercial) e de cinco (5) 
questões objetivas 

8)—Todas as matérias são eliminatórias sendo neces- 
sário o grau mínimo de cinco (5) para a aprovação em 
cada matéria e média ponderada de seis (6) para a apro- 
vação do conjunto. 

9)—São atribuídos os seguintes pêsos às provas: 
a)—IPortuguê s 2 
b)— Matemática 3 
o)— Datilografia 2 

10)—Os graus variam de 0 (zero) a dez( (10) a serem 
atribuídos às provas. 

11)—O concurso será reaüsado na sala n0 5, onde fun- 
ciona o setor de contabilidade desta Prefeitura. 

12)— Êsse concurso será sujeito às normas estabeleci- 
das pelo regulamento do concurso (Decreto n^ 10/70, de 
8 de agôoto de 1.971.) 

Prefeitura Municipal de Imperatriz, 14 de janeiro de 1.971 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

CLUBE RECREATIVO TOCANTINS 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Poitaria N0 2/71 

A Diretoria do CLUBS RECREATIVO TOCANTINS, em 
sessão realizada dia 10 do corrente resolveu por unanimi- 
dade dos seus sócios presentes: 

Io —Segundo o que dispõe o Art. 52—Letra—E— dos ES- 
TATUTOS DO CLUBE, será tolerado até o dia 20 do 
mês em curso o prazo para o nagamento das mensali- 
dades dos Sócios que se encontram em atrazo com a 
Tezouraria do referido CLUBE. 

2® a falta dêsse pagamento acarretará a suspensão defi- 
nitiva do Sócio. 

Secretaria do Clube Recreativo Tocantins, em 10/1/71 

José Ribamar Campos Milhomem 
Presidente 

Valmir Gomes dos Santos 
Secretário 


