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0 Crime de Ensinar 

f JURIVÊ DE MACÊDO 

A educação é meta prioritária do atual govêrno fe- 
deral. O MOBRAL, os Campus, escolas em profusão são 
abertas de norte a sul do país. 

O govêrno quer educar e dar instrução ao seu povo, 
condição essencial de apôio ao surto desenvolvimentista 
do Brasil. 

Em Porto Franco (Maranhão - Brasil), um juiz ínte- 
gro, culto e zeloso de seu nome e da função que exerce, 
é denunciado porque exerce a direção de uma escola se- 
cundária. Mal remunerado, diga-se. Apenas um abnegado 
sustentador daquela escola, com seu esforço e seu nome. 

A diretoria, êle a exerce dada simplesmente à sua 
condição de professor mais capacitado dentre os demais 
em função de seu diploma por escola superior. É, se não 
nos enganamos, a única pessoa residente naquela cidade 
com curso superior; a única pessoa, portanto, capacitada 
a dirigir o Ginásio, por fôrça da própria exigência da Lei 
de Diretrizes de Base. 

Seja qual for o resultado do julgamento do juiz, pe- 
lo erro de ensinar num país que clama por escolas, 
uma condenada já existe: a cidade de Porto Franco, que 
vê sua escola desfalcada da capacidade do Dr Mário Bar- 
res Ferraz que vê a sua comarca sem um juiz; que passa- 
rá à história como a cidade que inovo^i a lei: acusa um 
homem da prática do "crime" de ensinar. 

Presa na Vila Militar, Gua- 
nabara, onde aguarda julga- 
mento pela participação em 
atividades consideradas sub- 
versivas através da VPR 
(Vanguarda Popular Revo- 
lucionária, a estudante Zei- 
naide Machado vai casar-se 
com o professor Antônio Car- 
los de Oüveira, no Cartório 
da 2a. auditoria do Exército. 
O noivo não responde a ne- 
nhum processo mas somente 
poderá receber a sua eleita 

em casa após o julgamento 
desta, se for a mesma posta 

em liberdade. Juntamente 
com Zenaide estão incursos 
no processo outros estudan- 

tes, inclusive Alex Polari 
que responde a um outro 
processo na Justiça Militar, 

estando sujeito à pena de 
morte ou prisão perpétua, co- 

mo um dos apontados se- 
questadores do embaixador 
Von Holleben, da Alemanha. 

BB. Explica Porque 

Não Financia 

Em entrevista concedida ao 
jornal O IMPARCIAL, da Ca- 
pital do Estado, o Sr. Wilson 
Lopes, Diretor do Banco do 
Brasil para a região amazô- 
nica foi perguntado pelo en- 
trevistador como explicava o 
fato dos financiamentos rea- 
lizados pelo Banco do Brasil 
no Estado do Piauí, no setor 
agro-pecuário, serem muito 
maiores dos que os realizados 
uo Maranhão. 

Respondeu; 
Esse fato é uma decorrên- 

cia da infra estrutura fundiá- 
ria do Estado do Piauí que 
se encontra num estágio mul- 
to mais ordenado do que se 
encontra a infra - estrutura 
fundiária no Maranhão, onde 
as terras da áreas compre- 
endidas pelo Vale do Pindaré, 
do Tocantins e do Mearim, 
que são as mais fortes do Es- 
tado, em sua maior parte a- 
inda se encontrarem na situa- 
ção de terras devolutas. Essa 
cicustância é que se consti- 
tue no verdadeiro inibidor na 
expansão dos financiamentos 
da agro-pecuária no Mara- 
nhão, 

Tanto a Banco do Brasil co-1 

mo o govêrno federal e o go- 
verno do Estado estão empe- 
nhados na melhoria dessa si- 
tuação.', 

DE PORTO FRANCO: 

Estudantes Revoltados: 

Apurou a repartagem que o 
juiz Mário Barros Ferraz, ago- 
ra da comarca de D. Pedro, 
não assumiu ainda adireção 
de sua nova comarca em con- 
seqüência da denúncia contra 
o mesmo oferecida ao Tribu- 
nal de Justiça do Estado pe- 
lo prefeito Lourival Milho- 
mem, de Porto Franco, ainda 
não julgada. 

Aguardando o julgamento 
magistrado entrou em férias 

a que tem direito, afastando- 
se igualmente da direção da 
Escola Normal Ginasial de P. 
Franco. 

Apuramos, também, que 
foi recebida pelo juiz de di- 
reito da primeira vara de Im- 
peratriz a denúncia oferecida 
pelo promotor José Maria Ro- 
drigues contra aquele prefei- 
to, após sindicândia determi- 
nada pela Corregedoria do 
TJ. 

Presidente criou 

Conselho Nacional 

de Comuniçações 

Decreto assinado peloPre- 
sid. Médici criou o Conselho 
Nacional de Comunicação 
que se destina ao associa- 
mento do Ministério das Co- 
municações em assuntos per- 
timentes a serviços postais 
e de telecomunicações. O 
CNC será presidido pelo Se- 
cretário Geral do Ministério 
das Comunicações e contara 
com a participação de mem- 
bros dos Ministérios das Re- 
lações Exteriores, Ind. e Co- 
mércio, Planejamento e ain- 
da do Estado Maior das For- 
ças Armadas e da Empresa 
Brasileira de Correios e Te- 
légrafos. 

Serviços gráficos e 

carimbos procure a 

Tip. Violeta 

IMPERATRIZ - MA. 31 DE MAIO DE 1.972. 
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Senhor Diretor, 

Lemos e ficamos surprêsos das declarações con- 
tidas na Edição n0 100 de 28/05/72 do Jornal 
"O PROGRESSO", que teria sido fornecida pelo Cél. 
Paulo Ayres Maranhão, Secretário de Segurança Pú- 
blica do Estado, atribuindo culpa à nossa Adminis- 
tração a fatos que êste Jornal tem mencionado com 
o descaso da Segurança Pública em nossa cidade e 
Município. 

Diz V. Exa. que Prefeitura Municipal está re- 
tendo verba destinada à Segurança Pública da cida- 
de. O que ocorre entretanto, é que a Prefeitura dês- 
de as administrações anteriores é quem vem man- 
tendo a Cadeia Pública com equipamento e acessó- 
rios inclusive alimentação do spresidiários, tendo em 
vista a precáriedade que lá existia e o Estado nãc 
dando a cobertura necessária para o bom funciona- 
mento de seu órgão. 

Nós incluímos no orçamento vigente a impor- 
tância de Cr$ 21. 300,00 (vinte e um mil e trezentos 
cruzeiros) para passagens, transportes, alimentação, 
reparos e conservação de bens móveis e imóveis, 
serviço de comunicação e outros serviços de tercei- 
ros. 

Atendendo mais uma solicitação do Senhor Se- 
cretário de Segurança, que inclusive alegou-nos má 
fase financeira em sua Secretária, a Prefeitura está 
adiquerindo um serviço de Rádio e Comunicação pa- 
ra uso exclusivo da Cadeia Púb" ca de nosso Muni- 
cípio. Como é ao conhecimento público, o então Pre- 
sidente da República Humbe- .o de Alencar Castelo 
Branco,extinguiu tod|s as Gu^. JVLúnicípais qeram 
custeadas e de resporisábilidades do Município. Per- 
guntamos nós, com extinção das Guardas Civis, que 
competência tem as Prefeituras para manter Órgãos 
Estaduais? 

A nossa Administração jamais se negou à aten- 
der qualquer solicitação que nos tem sido possível, 
tanto do Senhor Secretário como os Delegados com 
vque privamos, entretanto, desconhecemos que o Òr- 
amento Municipal disponha de verba de Cr$ 80.000,00 

^oitenta mil cruzeiros) para instalações de sub-dele- 
gacia em Bairros de nossa cidade, ou aquisição de 
veículos. 

A Prefeitura paga mensalmente despesas com 
a Cadeia pública na importância de Cr$ 2.500,00 (do- 
is mil e quinhentos cruzeiros), a fóra as solicitações 
extras que temos atendidos, conforme muito bem o 
atual Delegado de Policia Cap. Carlos Daniel poderá 
afirmar. 

Sendo êstes os nossos esclarecimentos, aprovei- 
tamos da oportunidade para reiteiramos a V. Sa., os 
nossos protestos de elevada estima e consideração. 

Antesiosamente 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

N. DA REDAÇÃO 

Diz um ditado popular que "enquanto o pau 
sobe e desce, as costas folgam" No caso presente, 
enquanto Secretária de Segurânça e Prefeitura a- 
cusam-se mútuamente, a polícia continua desapare- 
lhada e a insegurança continua. 

FILIAÇÃO ATÉ 15 DE AGOSTO 

Tem-se como certa a ado- 
tação já neste ano a aplica- 
ção do disposto em Emenda 
Constitucional que permitirá 
a filiação partidária até 90 
dias antes das eleições, po- 
dendo o filiado nesse prazo 
candidatar-se a qualquer dos 
cargos eletivos. 

A emenda decorre de en- 
tendimentos entre ARENA e 
MDB nó intúito de desper- 
tar maior interesse pelas elei- 

ções. 
De outro lado. o número 

de deputados, ainda no plei- 

to vindouro, será escolhido 
pelo número de habitar * 

do Estado e não do do núme- 
ro de eleitores como ocor- 
reu no último pleito. Se tal 

ocorrer, a Assembléia do 
Maranhão terá possivelmen- 

te duplicado o número das 
cadeiras atuais. 

MISS MARANHAO 

S Candidatas já inscritas 

Até a hora em que encer- 
rávamos esta edição, oito 
belas concorrentes já esta- 
vam oficialmente inscritas 
perante a Comissão Organi- 
zadora do Concurso Miss 

Maranhão. São elas Fátima 
Eliane, pelo Juçara Clube; 
Anete Pessoa Costa, pelo C. 
R. Tocantins; Eloisa Vascon- 
celos Ferreira, pela Escola 
Técnica de Comercio; Maria 

Madalena Alves Martins, pe- 
lo Ginásio Bernardo Sayão; 
Maria de Fátima Medlig To- 
cantins, Terezinha Martins, 
Marlene Martins e Elianice 
de Oliveira Pacheco. As 4 

últimas ainda não fornece- 
ram a indicação da entidade 
pela qual concorrerão. 

A Comissão está aguardan 
do a inscrição das candidatas 
de Carolina, Amarnate, Por- 

to Franco, e João Lisboa. Es- 

pera-se também a confirma- 

ção da chegada da Miss São 

Luis e de representantes de 

outros municípios do Estado. 
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Francisco Rosa 

Seria plena ociosidade fazer-se 
meditações a respeito do que 
poderia ter sido Imperatriz há 
bem poucos anos. Se assim agís- 
semos, não estaríamos relem- 
brando o passado, mas refutan- 
do argumentos vinculados à im- 
pressionante arracada desen- 
volvimentista por que vem pas- 
sando esta promissora cidade. 
Ademais, seria ainda rigorosa- 
mente indisível, uma explicação 
que abrangesse todas as hipó- 
teses atinentes ao fenomenal 
crescimento desta orgulhosa ci- 
dade. 

A prática dos meios lícitos 
através dos quais estão sendo 
adotados os interesses e cultivos 
pelo desenvolvimento de Impe- 
ratriz, como bem já se vê, gra- 
ças às indômitas e altruísticas 
atuações dos DD Srs. Educado- 
res locias, prefeito municipal e 
demais colaboradores no setor 

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, 

Quilômetro I da RR - 14- Fone *278— 

CGC. 06 - 146 - 245 - 

Goiás e Pará 

Imperatriz—Ufa. 

Insc. Est. 142/053.006 

econômico-cultural, indica tor-! dos outros órgãos e entidades 
ná-la. não somente a primeira | locais, mobilizando a participa- 
potência do meio norte, como 
também de todo o norte e nor- 
deste do Brasil. 

É verdade inconteste que as 
forças de quanto buscam o su- 
cesso DESENVOLVIMENTO pa- 
ra esta terre, fazem-se de for- 
ma convergente, colocando-se 
numa só direção, objetivando 
um só pensamento; a economia, 
o bem-estar-social, a cultúra. 

Como princípio inerente ao 
desenvolvimento temos a inte- 
gração aos esforços dos nossos 
educadores, conjugada com a 

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 00 ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LBOÍWTfmiü DE ANALISES LlNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDICO; Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 
Dr. Sebastião Saldanha 

Cirurgia do—Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia — Der- 
matologia - Pediatria—Clinica Geral—Doenças d^-s olhos e receituario de oculos. 

Dr. Sebaíllão Saldanha traianiento medico e cirurgia de uretra-próstata e Bexiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

ção ativa no trabalho orientado 
para o próprio desenvolvimento. 

Na faixa educacional vimos 
notar o aumento, em proporções 
gigantescas, do número de alu- 
nos matriculados nos vários co- 
légios da- séde deste município. 
Isso justifica, além de desenvo- 
vimento, uma reflexão nobili- 
tante das novas gerações estu- 
dantinas de Imperatriz, demons- 
trando, por conseguinte, o com- 
bate a uma guerra que jamais 
se dispunha de armas e provi- 
sões: a ignorância... 

Agora, com o saber, excelen- 
tes perspectivas ser-lheá-ão ofe- 
recidas e haveremos de apreciar, 
não muito tarde, que Imperatriz 
chegará na sua parte enteléquia. 

Na faixa econômica vemos dia 
a dia o aumento substancial da 
produtividade, quer no setor 
agropecuário, quer na expansão 
favorável do comércio, quer, in- 
clusive, na exploração industri- 
al que/por sinal é uma das ati- 
vidades que figuram entre as 
de crescimento mais rápido, en- 
fim passamos a observar que 
Imperatriz marcha, brilhante- 
mente, para um competição bra- 
sileira em todos os principais 
produtos e mercados. É notório 

saber que ainda é centro fabril 
do Maranhão e lidera, sobretu- 
do, na produção de arroz no 
Brasil. 

No setor de administração 
municipal, já se tornaram imen- 
suráveis os esforços dispendidos 
pelo impávido prefeito munici- 
pal, Sr. Renato Cortez Moreira. 
A realidade está às claras, nin- 
guém há de duvidar de sua ex- 
celente capacidade administra- 
tiva. Célebres são suas realiza- 
ções, pois notamos que seu di- 
namismo está bem voltada pa- 
ra a sala educacional, fazendo 
inaugurar, como todos sabem, 
dezenas de grupos escolares em 
todo o município. 

Finalmente Imperatriz de ho- 
je dizia meu tio e particular 
smigo Amaral Raposo "O Ca- 
neta de Ouro do Maranhão" no 
seu artigo "IMPERATRIZ DE 
HOJE E DE ONTEM", numa 
das colunas de "O PROGRES- 
SO" é uma das " cidades que, 
em breve, avultarão entre as 
primeiras do país. 

Cónscios do que já falamos, 
consta-nos possuir noções bási- 
cas para assegurar que Impera- 
triz já é a economia do Mara- 
nhão, brevemente a principal do 
Nordeste e futuramente uma 
das primeiras do BRASIL. 

Chegou a 
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O Vale do Rio Itacaiúnas 

Antes era a Imensidão, o vale, a 
selva sombria, o perigo-e os misté- 
rios. A agua em cascatas descia pe- 
las encostas saltando as quebradas 
formadas pelas pedras pretas e luzi- 
dias, cuja abundante existência deu 
motivo aos ameríndios de denominar 
a bacia como "matas das pedras 
pretas. 

Separando as lombadas das serras, 
coletando em quatrocentos quilôme- 
tros de curso a agua de volumosos 
vertendouros, o Rio Itacaiúnas limi- 
ta o seu leito desde o Meridiano de 
5l? e 15", ao de 49°. Como os dema- 
is irmãos da bacia, carrêa para a pro- 
fundeza barrenta da grande calha a- 
mazônica, o fascínio e o mistério das 
suas lendas e riquezas. 

O látex do Caucho e a amêndoa 
da Castanheira, foram as primitivas 
motivações, a atração e atividade de 
pioneiros e aventureiros que a cus- 
ta de sacrificios, bravura e sofrimen- 
tos, montando rios e igarapés, de 
"tapiri'' em "tapirí", conquistavam o 
vale palmo a palmo, e com êle os 
seus mistérios e riquezas. Para traz 
ficaram as clareiras das roças onde 
brotou a semente da população que 
hoje floresce em MARABA. cidade 
heróica plantada no "pontal" do gran- 
de manadeiro, afluente do RIO TO- 
CANTINS. 

Mais do que nunca, Rio e vale 
pontificam no cenário socio-economi- 
nacional, simbolizando realizações, 
esperanças progresso e o alvorecer 
de uma nova era. 

Cupelôbos, Pés de Garrafa, Pedra 
Quebra Vidro, Mapinguarís e tantos 
outros mitos que enriqueceram as 
lendas e amedrontaram cauoheiros. 
e castanheiros, como apavorantes 
guardiões dos mistérios e riquezas 
do vale; se diluíram no passado, mer- 
gulharam no tempo. Hoje reviram 
como dinamismo, na geratriz de uma 
nova política, empenhada a curto pra 
zo, na implantação de um plano de 
desenvolvimento maciço e imediato. 

E num país de dimensões continen- 
tais como o nosso, todo emprendí- 
mento desenvolvimentísta que entre 
em ação, cêdo ou tarde, se defron- 
tará, correrá paralelo ou será absor- 
vido pelo complexo transporte: Rodo- 
viário, Ferroviário, Fluvial ou Marí- 
timo. E no aproveitamento, fusão e 
diretriz destes fatores, reside o su- 
cesso total do empreendimento. 

A ação revolucionaria do governo 
atual está encaminhando a nação 
com firmeza e acerto, através de no- 
vas sistemáticas no que tange á sua 
problemática. Está empenhada como 
nunca se julgou sêr possível, na rea- 
lidade do seu progresso e engrande- 
cimento Imediatos. Entusiasmo, ener- 
gias, vontade e imaginação, são al- 
guns dos valores positivos que es- 
tão sendo mobilizados, condiciona- 
dos em busca da conquista da eman- 
cipação econômica da unidade nacio- 
nal e do seu conseqüente bem-estar 
social. A resultante destes esforços, 
será amplamente utilizada no sentido 
de garantir o sucesso dc impulso de 
valores necessários á execução das 
metas previstas, no tempo e zonas 
previamente determinadas. 

Escreve : M. M. 

Aplicando pela vez primeira na nos- 
sa história administrativa, plano tão 
arrojado, o- país está em franca lide- 
rança de ação no campo de estudos 
técnicos na programação do apro- 
veitamento do potencial existente na 
sua rêde fluvial. E com este empren- 
dimento, se transforma no precursor 
de uma nova era, de uma nova men- 
talidade, de uma nova política admi- 
nistrativa, e de uma nova sistemáti- 
ca da ação, que consiste ern atacar 
seus problemas em geral e o de de- 
senvolvimento em particular, somen- 
te dentro de planos básicos solida- 
mente firmados em sucesso, com a 
devida cobertura econômica neces- 
sária. Como resultante e prova des- 
te acêrto, aí está a TRANSAMAZÔ- 
NICA como uma realidade, embora 
difícil e na qual muitos não acredi- 
tavam Modelado no mesmo gabari- 
to e com idêntica finalidade, temos 
em curso agora, o ESTUDO GERaL 
DE VIAS NAVEGÁVEIS INTERI- 
ORES DO BRASIL. 

Atendendo a evidência da verda- 
de do "poder catalitico de desenvol- 
vimento exercido pelas vias de na- 
vegação". e á realidade da existên- 
cia de fabulosas reservas minerais 
situadas no "Vale mols rico do mun- 
do", que é o VALE DO RIO ITA- 
CAIÚNAS". o Govêrno Nacional vem 
de conceder prioridade ao ESTUDO 
e IMPLANTAÇÃO DA HIDROVIA 
TOCANTINS - ITACAIÚNAS, tre- 
cho TUCURUI - SERRA DOS CA 
RAJAS, visando com esta medida, o 
escoamentc de minérios de ferro das 
jazidas situadas na referida serra. 
A grosso modo, o custo do primei- 
ro investimento deste plano, gira na 
quantia astronômica de Cr$ 1.000.000. 
000,00, quantia esta destinada apenas 
á implantação da obra. O volume 
necessário á aquisição do material 
flutuante destinado ao transporte i- 
nicial de 20,000.000 de Toneladas de 
minério por ano, ainda pela casa dos 
250.000.000,00. 

Coube á visão do Eximo. Snr. Mi- 
nistro Mário Andreazza a decisão da 
elaboração de tão arrojado plano, e 
ao DNPVN coube a indicação do ga- 
barito que definiria as linhas mes- 
tras do seu arcabouço, situado ainda, 
as bases mínimas aceitáveis á espe- 
cificação do contrato, ás condições 
de trabalho e o tempo permitido á 
sua realização, 

Çoube einda ao DNPVN a incum- 
bência e a responsabilidade de en- 
contrar uma equipe técnica, que den- 
tre outras exigências, também deve- 
ria garantir a qualidade do trabalho 
a sêr realizado, cabendo ainda ao 
Grupo a sêr escolhido, oferecer ga- 
rantias sastifatórias e condições es- 
sencial de conhecer corréta e am- 
plamente, os problemas caractéristi- 
cos do país. 

Também constituía exigência, a 
apresentação de credenciais suficien- 
tes de "know-hcw" em técnica mo- 
derna aplicada em melhoria de Vias 
Navegáveis e Implantação de Siste- 
mas de Navegação Fluvial. 

Em conformidade ás diretrizes des- 
ta programatica e exigências, foi 
formado o CONSORCIO FRANCO- 

BRASILERO, que de uma parte reu- 
niu a Empresa Franceza "SGTE", e 
de outra, a Empresa Brasileira "LA- 
SA-Engenharla e Prospecções S/A.'' 

A empresa brasileira vivendo ha 
mais de vinte anas em larga intimi- 
dade com os problemas do país, dis- 
pondo de excelente quadro técnico 
para operar nas aréas previstas pe- 
lo ESTUDO, se apresentava com to- 
das as credenciais exigidas. 

Quanto a empresa francesa, funda- 
da em 1898, é especialisada em pro- 
blemas de Industria e Infra-Estrutu- 
ras. Atuando em nivel internacional, 
está estabelecida em 34 paises, em 
cujos empreendimentos, tem presta- 
do relevantss serviços nos diversos 
setores técnicos para os quais é so- 
licitada, avultando no entanto, gran- 
des realizações efetuadas na pro- 
blemática das Hidrovias. Çonstitul- 
da de elementos de elevada compe- 
tência, portadcra de curriculos que 
exibem trabalhos técnicos de gran- 
de porte no setor da navegação flu- 
vial' a seleção recaiu com justo a- 
cêrto, na empresa portadora da sigla 
"SGTE", ex "ÇOMPAGNIE DO ME- 
TROPOLITAN DE PARIS". 

E destas providências ao campo 
de trabalho propriamente dito, os 
Teodolitos e os Eco-Batimelros logo 
entraram em ação, astabelecendo co- 
ordenadas e batimetria da estrutura 
e dos leitos dos dois grande rios, ja 
se encontrando agora, o resultado 
destas coletas, constuindo o corpo de 
provas para a definitiva ultimação do 
projéto. E se tudo se desenvolver 
conforme o Cronograma previsto, 
num futuro bem próximo, a Calha 
Tocantina - Itacaunense, perderá 
suas características "naturais, e se i- 
dentificará atividade e últilizaçâo de 
Hidrovias tais coma as existente no 
RIO RENO, no MlSSlSSlPI, no DA- 
NÚBIO e ern muito outros rios on- 
de a técnica de Melhoramento de 
Navegação, constituiu indiscutível 
Marco de Progresso e avanço da ca- 
pacidade humana de realizações. 

Este é o panorama atual do mo- 
mento marabaense, indiscutivelmen- 
te situado no limiar de uma nova 
era, prestes a sêr projetado em rit- 
mo acelerado num plano de desen- 
volvimento compatível á capacidade 
das suas reservas econômicas, siiua- 
çâo geográfica previlegiada e fartu- 
ra de riquezas naturais no Sólo e 
na Flora. 

Apoiando e desenvolvendo sua 
meta de progresso, o Govêrno da 
Republica através das suas esferas 
de trabalho e planificação, e do pró- 
prio Gestor Municipal, diga-se de 
passagem que tem sido dinâmico, 
incansável e um ôsso duro de roer, 
tem sado prodigo em ajuda financei- 
ra e administrativa, atendendo de 
pronto todas as despezas decorren- 
tes da instalação do plano básico de 
Urbanismo e Infra-Estruturas. Poli- 
ticamente também se faz sentir a 
ação benefica do governo, conduzin- 
do no sentido do Bem e do Desen- 
volvimento todos os problemas sur- 
gido na esfera do progresso da ci- 
dade e da região, Hoje MARABÁ é 
a vedete mais badalada no norte do 
país, tendo até, sido distinguida com 
a visita "do Presidente Médici. 

Infelizmente não existem regras 
sem excepção. E no plano político 
marabaense, esta ee confirma e se 
manifesta através da tentativa de a 
ção de alguns maus brasileiros que 

Serviço Autônomo de Água e Esgoto < 

. Imperatriz 

AVISO 

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO de 

Imperatriz, órgão municipal administrado pela Fundação 

SESP, avisa aos seus consumidores que, apartir do cors 

rente mês, as taxas de Agua serão majoradas, em de- 

corrência do iiôvo salário mínimo, conforme quadro de- 

mostrativo abaixo: 

SERVIÇO DE TARIFA FIXA [BASEADO EM AREA COBERTA) 

DOMICILIAR - % S.M. ' TARIFA C/ HID. SUB-T0TAL Q. PREVID TOTAL 

DE 50 a 100 M 2-5% 9,11 — . 9,12 1, 38 10,15 
DE 101 M 2 EM DIANTE 14. 59 14. 59 2. 2! 16,80 

COMERCIAL - 10 % 18. 24 — 18, 24 2, 76 21,00 
INDUSTRIAL - 20 % 36. 48 — 36. 48 5, 52 42, 00 

SERVIÇO MEDI0 |TAXA MÍNIMA) 

DOMICILIAR - 15 M 3 9. 12 0. 91 10.03 1.47 11,50 

COMERCIAL - 30 M 3 18, 24 0, 91 .9,15 2.85 22, 00 

INDUSTRIAL - 60 M 3 36. 48 0,91 
1 -ICJ 

37, 39 2, 61 43,00 

DA FABRICA PARA VOCÊ 

1 — Transformadores até 500 k. v. a. 
2 — Motores elétricos até 150 H. P. 
3 — Picadeíras de cana, milho e rações em geral 
4 — Moto-Serras "Homelite" 
5 — Todo o material necessário à instalação de moto- 

res para máquinas de arroz 

FACILITAMOS O PAGAMENTO 
Converse com o NEY (VUlHOMEM 
Rua Slmplicio Moreira, 1740 — Fone: 341 
IMPERATRIZ -- MARANHÃO 

Goiás quer terras de volta 

O Estado do Goiás recor- 
reu à Justiça no sentido de 
obter de volta ao seu patri- 
mônio mais de 5.000.000 quí- 

tocadns apenas defeitos puramente 
egoístas, procuram entravar a mar- 
cha do progresso e a ação adminis- 
trativa. 

Recalcado abencerragens resíduos 
de um passado politíco moldado no 
coronellsmo, no suborno e na corru- 
pção, tentam sobreviver, esperniando 
e agonizando, impestando o ambien- 
te com ulvos e odores fétidos. 

Marabá, em 18/04/73. 

lometros quadrados de ter- 
ras fraudulentamente conse- 

guidas por grilheiros e trans- 
feridas a grupos estrangeiros 

principalmente a norte-ame- 
ricano que continuam resi- 

dindo nos Estados Unidos. 
Também brasileiros são hoje 

proprietários dessas terras 
objeto da ação discriminató- 

ria ajuizada pelo vizinho Es- 
tado. 

HRMflZEM 

V 

TECIDOS E ELETR0 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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SOCIAIS 

LAMARTINE 

MESSIAS BEZERRA 

li 1 

Defluiu a 30 do mez p. passac. . o 
nataliclo do sr. Manoel Messias 1 • 
zerra, pessoa mui benquista em Por- 
to Franco e tabelião do Io Oficio 
naquela cidade. Por esse motivo, o 
aniversariante ofereceu aos seus inú- 
meros amigos, churrasco em sua fa- 
zenda há poucos quilômetros da ci- 
dade 

Ao sr. Messias, embora tardiamente 
enviamos os nossos parabéns. 

WILTON BARBOSA 

A serviço de sua organização, a 
W. BARBOSA, Representações e 
Conta Própria, esteve nesta cidade 
o sr. Francisco Wilton Barbosa, re- 
sidente em S, Luiz, 

X V X 

Esteve trocando de idade o inteli- 
gente garoto Moacir, filho da casal 
Moacir (Hidenêl Milhomem. Faze- 
mos votos que o garoto tenha um 
futuro coroado de êxitos. 

Cemar precisa 

Reclamações sem conta 
chegam ao conhecimento da 
redação e podemos afirmar 
ao escritório local da CEMAR 
a respeito da absurda altera- 
ção de um mês para outro 
da taxa de consumo cobria- 
da aos usuários. As recla- 
mações se prendem às con- 

tas cobradas e que se refe- 
rem ao periodo ainda ante- 
rior ao fornecimento de ener- 
gia no periodo diurno. Os 
reclamantes entendem que a 
CEMAR devia proceder a 
uma campanha de esclare- 
cimento, justificando a razao 
do aumento. 

De idade nova, também, o garoto 
Raimundo Alípio, filho do casal José 
(Aurenívía) Gomes de Arruda. 

XXX 

INAUGURAÇÃO 
Promoção jamais vista no Mara- 

nhão. quanto a do Sr. Waldecy Clau- 
díno, quando das inaugura- 
ções do Armazém Paraíba com 
a com a participação 
de renomados cantores. Inclusive, o 
Alternar Dutra, de fama internacio- 
nal, hoje, em praça pública. Os nos- 
sos parabéns pela grande iniciativa. 

SESSÃO MAGNA 
Em seção magna a Loja Firmeza e 

Humanidade Imperatrizense comemo 
rou o sesquicentenário (1822-1972) do 
Grande Oriente, no Brasil. As nossas 
congratulações pelo evento. 

Expectativa total em torno da inau- 
guração. das novas instalações do 
Balaio". Naquele bate papo com o 
João, disse-nos que a transa agora 
é outra. Falou e disse bicho. 

Aniversariante do dia três foi a 
Girl Euda Marinho. A aniversariante, 
comemorou a data ao lado dos seus 
familiares) e um bom numero de a 
migos. Parabéns. 

De viagem, para Macapá, o jovem, 
José Maria Sousa, competente inte- 
grante do quadro de técnicos do se- 
tor de operações da Embratel. Na 
capital amapaense, contrairá nupcias 
com a Srta Diva, da alta sociedade 
daquela metrópole. Desejamos, ao 
jovem, uma agradavel viagem e bo 
as vindas do casal. 

XXX 

As senhoras que compõem o qua- 
dro da associação Fraternidade Fe- 
minina Cruzeiro do Sul, movimen- 
tam-se com os primeiros preparati 
vos. para a realisacão de uma ani- 
madíssima Quadri ha, no dia vinte e 
quatro, próximo, que terá lugar no 
Clube Recreativo Tocantins. 

XXX 

Estreou nova idade, a vinte e oito, 

Agradecimento 

CONSOL—ESPA agradece a soli- 

dariedade e colaboração de todos a- 

quêles que prestaram auxílio volun- 

tário na extinção do princípio de in- 

cêndio de suas instalações. 

VISITANTES: - 

DR. SÁLVIO DINO 

Wais uma vêz. tratando de interes- 
ses de sua profissão e visitandp a- 
migos e correligionários políticos, es- 
tá na cidade o advogado Sálvio Dino, 
nome e pessoa altamente cotados 
na região tocantina. 

CALADO E CABRAL 

Também na cidade, funcionando 
da bancada de defesa no Tr bunal do 
júri os jovens advogados Jamenez 
Calado (o mais falador do Maranhão) 
e José Joaquim Çabral—»o mar da 
traquilldade». 

Nossa visita, 

próximo passado o Sr. Rcsseny da 
Costa Marinho. A ele os cumprimen- 
tos da nossa coluna. 

x x x 

A debutante da semana que pas- 
sou, foi a menina-moça Euridice, di- 
leta filha do casal Lucas (Adenisa) 
Carneiro. O acontecimento foi dia 

HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL -- CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

0 Concurso de 

O Jornalista Sebastão Ne- 
greiros, dos Diários Associa- 
do do Maranhão, acaba de re- 
gressar de São Luís, onde 
acertou com a alta aireção de 
"O Imparcial" que o Concur- 
so para escolha da represen- 
tante do Maranhão ao Certa- 
me nacional, de beleza será 
realizado em Imperatriz, no 
dia 10 do mês em curso. A 
candidata escolhida nesta ci- 
dade, pela comissão julgado- 
ra a ser contituida, será Miss 
Maranhão, viajando daqui pa- 
ra São Luís, apenas para pre- 

parar a viagem para a Guana- 
bara, onde, no Maracananzi- 
nho, disputará com as repre- 
sentantes dos demais Estados 
da federaç ão, o ambicioso tí- 
tulo de Miss Brasil - Miss Uni- 
verso. 

O Superintendente dos Diá- 
rios Associados do Maranhão 
e coordenador oficial do Con- 
curso, no Estado, Jornalista 
Adirson Vasconcelos estará 
em Imperatriz no dia nove, 
para assistir a festa de esco- 
lha e fazer a coroação da Miss 

escolhida naquela ocasião. 
Dependendo de não have- 

rem assumido compromissos 
para aquela data, virão tam- 
bém a Imperatriz, além do 
Corrdenador nacional do Con- 
curso, Jornalista Edilso Cid 
Varela a Miss Guanabara. 

Numerosa caravana de São 
Luís, também virá a Impera- 
triz, especialmente para to- 
mar parte na grande festa 
que será realizada em um dos 
Clubes sociais locais, a ser 
conseguido pela Comissão or- 

ganizadora local, composta 
entre outros, pelo Prefeito 
Renato Cortez Moreira, sua 
esposa D. Diva Cortez, a qual, 
pelo regulamento do Concur- 
so é a Patronese oficial, o in- 
dustrial Diomar Luiz da Silva, 
e esposa José Coelho Batis- 
ta, e esposa o Jornalista Se- 
bastião Negreiros, entre ou- 
tros. 

A Comissão organizadora 
está funcionando sob a super- 
visão e patrocínio do Mater 
Clube de Imperatriz. 

Darcy condenado 

Embora o exaustivo trabalho 
da defesa que dividiu todo o seu 
tempo no Tribunal do Juri en- 
tre os advogados Jamenez Ca- 
lado, J. J. Cabral e Jurivê de 
Macedo, foi condenado a 18 anos 
de prisão o réu Darcy Rodri- 
gues, acusado da prática de ho- 
micídio por motivo fútil na pes- 
soa de seu colega Vitoriano de 
tal. A defesa vai recorrer. 

Nas demais reuniões foram 
absolvidos os acusados Nélis, 
pela segunda vez, e Francisco 
Solano. Consta que a acusação 
não irá recorrer dessas deci- 
sões. 

vinte e seis, comemorado em sua re- 
sidência numa bonita festa de cará- 
ter religioso. 

xxx 
Soprou três velinhas, ontem, a 

graciosa Rita de Cácia filha do casal 
Renato (Diva) Moreira. 

Entre a "tribo" e amigos, em fes- 
tinha simples, no dia vinte e oito, 
passado, esteve trocando de idade 
a Srta Eleiana Fritas. Faltando al- 
guém,ao evento' 

Deputado do MDB 

condenado 

O dep. Freitas Diuiz. presi- 
dente do diretório estadual do 
MDB, foi condenado pelo Su- 
premo Tribunal a 9 meses de 
prisão, no processo que o Sen. 
José Sarney move contra o 
deputado, sob a acusação de 
injúria, ainda ao tempo era 
que Sarney era o governador 
do Estado. 

Freitas Diniz declara aos 
jornais que embora a conde- 
nação, continua exercendo a 
plenitude de seu mandato, de- 
sempenhando o seu papel de 
presidente do MDB maranhen- 
se. Não quis comentar a de- 
cisão do Supremo, alegando 
que esta compete únicamen- 
te ao próprio Tribunal e não 
a êíe députado. 

COVAP DE GOIÁS - Materiais para Construção 

FILIAIS 

MATRIZ — Rua 20 n. 809 — Goiânia - Goiás 

Av. Getulio Vargas - Esq. c/ a Rua Pará - Tel: 202 e 400 - Imperatriz - Ma. 

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

Revendedora de Motores Estacionários Yanmar - Trituradores para ração Menta 

Serras: Braçais e Golpiões - anos Galvanizados e Plásticos - Caixa d'agua. Telhas 

de cimento Amianto - Çeramica e azulei]os - Forro redondo para Construção - Ci- 

mento - Material para encanamento em geral - Vidraçaria completa. 


