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ANO II

Rádio
«

e

TV

É sabido de muitos por
fonte merecedora de crédito que o canal da Rádio de Imperatriz já existe com prefixo liberado e
possibilidade presente de
sucesso.
A Televisão, também,
se nos aproxima, vertiginosamente, como que pelo fulcro do desenvolvimento, de vez que a embratel está a receber a
imagem, de há multo, faltando-nos, apenas, a Es-

12 de março de

para

1972

Jurivê de Macêdo
N0. 91

Imperatriz

tação Captadora. Isso, entretanto, depende da iniciativa pública ou privada. No que tange à privada, basta-nos adquirir
a aparelhagem de estilo.
Para tanto, a formação
de uma entidade para propulsar, por sua força, he
gemônica, o som, pelo rádio e a imagem e som pela televisão. Há pessoas
de projeção local que já
se arrimam na exigência
do momento, a ponto de

trocarem idéias acerca
do assunto, cuja flltração
é a de que a Telefônica
desta cidade poderia entrar com a parte apresentada como lucro do exercício passado, o que, notadamente, fortalecerá a
benéfica iniciativa. Resta existir o espírito de renúncia e de progresso daqueles que desejam soerguer a terra, onde a
idéia impera e a ação
altera.

Pistoleiros enfrentam policia
Ainda não estão apurados os verdadeiros motivos do tiroteio ocorrido
entre elementos não totalmente identificados e a policia local domingo
último.
Sabe-se que chamada por um popular ameaçado de morte num dos
cabarés locais, a policia procurou efetuar a prisão dos mesmos
Reconhecidos pelo queixoso e percebendo a presença da policia, aquêles elementos reagiram imediatamente à bala, frente ao «Posto Esso», tomando em seguir a rodovia BR 10
rumo a Belém, sempre perseguidos
pelos policiais. No lugar Barra Grande, os desconhecidos desviaram seu
carro para fora da rodovia e novamente enfrentaram a polícia em cerrado tiroteio que forçou a volta do
destacamento à procura reforços, de
volta ao local, a polícia já somente
encontrou o carro, uma camioneta
C-tO abondonada pelos pistoleiros. <'
carro rpreseutava um sinal de um
projétil que o atravessou na cabina.
O sangue encontrado demonstra que
um dos ocupantes da camione a foi
Encalhou com
415

a bordo

O navio LOBO DALMADA,
da frota da ENASA, encalhou
na foz do rio Muaná, quando levava a bordo 415 pessoas embarcadas em Belém com destino a Manaus. Ao encalhar sobre um banco de areia, o navio
teve furado o casco desde o bico da proa até a meia nau, o
que provocou ligeiro pânico
entre os passageiros logo tranqüilizados pela tripulação.
Tomando conhecimento do
fato, a ENASA e o 4o Distrito
Naval (Belém) enviaram para o
local outros barcos que fizeram
o o transbordo de passageiros
e prestaram socorros ao navio
encalhado.
carteira de identidade
H Secretaria da Prefeitura local,
avisa aos interessados que já se encontram naquela repartição ao Carteiras de Identidade, ficando á disposição de seus respectivos donos.

atingido. O rastro seguido pelos policiais os levou até as aproximidades
de quintas onde os sinais desapareceram por completo. Há indícios de
que o ferido esteve deitado dentro do
mato, o que autoriza o julgamento da
gravidade do ferimento recebido. Também saírem feridos nos dois tiroteios
e motorista Eduardo, que conduzia a
policia, e um menor atingido no braço. Eduardo foi ferido, no peito.
Sabe-se que os pistoleiros hospedes de um dos hotéis da cidade e abasteciam seu carro com freqüência
nos postos do • ntroncamento. A camioneta não tem placa, nem licença
provisória. Há a suspeita da falsidade de documentos de propriedade abandonados na mesma, alguns deles
grosseiramente adulterados.
Por esses documentos, um dos pistoleiros procede de Minas Gerais.
A polícia empreende diligências para
a captura dos pistoleiros, bem assim para
a completa identificação dos mesmos e
levantamento de sua vida pregressa. Desconhece-se até aqui'o que faziam os mesmos em Imperatriz.

mendiga

Apontemos o óbvio; insistamos.
Entre a gente ordeira e trabalhadora que procura
Imperatriz, vem também o marginal; o próprio surgimento desordenado e incontrolável de uma cidade nova
sôbre uma estrutura sócio-econômica desatualizada gerou a frustração, o desacêrto, os desajustados sociais; a
localização da cidade é um coiyvite não apenas ao idealista mas também ao aventureiro e ao malfeitor; a re^
pressão que nos grandes ^ntros amedronta o fóra-dalei é a mesma que o faz {Acurar os aglomerados humanos despoliciados onde ele possa, livremente, agir e aliciar comparsas, acrescentado elos fortes a uma corrente
cada vez mais poderosa e atuante. A nossa crônica policial é farta no assinalamento da presença ativa de ladrões, homicidas, peculatários, contrabandistas e subversivos oriundos de centro onde já são cartas marcadas;
querem campo novo.
Enquanto isso, somos comparativamente a cidade
menos policiada do Maranhão. Uma delegacia sem aparelhamento; um destacamento sem homens em numero
suficiente. Uma cidade onde o Delegado de Polícia é o eterno atormentado por problemas os mais diversos que
não pode enfrentar apenas com boa vontade; nem serenidade para enfrenta-los êle pode ter. Uma guarnição composta de homens já exaustos, sacrificados num dia dia-enoite contínuos.
Uma companhia da Policia Militar não vem para
Imperatriz porque o Estado alegífalta de recursos; a delegacia não dispõe de veículos, nem de rádio porque o
Estado alega falta de meios; duas sub-delegacias criadas
há mêses não foram àinda instaladas "por falta de recursos".
Somos uma cidade riquisima mendigando segurança.
Sabem por certo os nossos governantes que o despoliciamento de Imperatriz não só propricia a renovação
diária de incidentes que inquietam, mas ainda facilitam o
espargimento de boatos alarmantes que ferem o nome
da cidade e dão má fama ao Estado. Mais do que isso,
afastara da terra investidores, afasta dinheiro; dinheiro
que os cofres públicos deixam de arrecadar porque, paradoxalmente, não se dispõem a empregar dinheiro em
favor da segurança da comunidade, da própria tranqüilidade dos governantes.
A verdade verdadeira é que, em têrmos de segurança, Imperatriz não pode continuar recebendo o mesmo
tratamento dispensado a uma vilazinha qualquer assentada
em lugares ermos. Em matéria de segurança, Imperatriz
deve ser tratada em têrmos de metrópole que é; base
exponencial no arcabouço economico do Maranhão.
Arroz ameaça

desaparecer

Apurou O PROGRESSO que deres públicos.
Evidentemente, muito fácil
é atualmente deficitário o beneficiamento do arroz em Im- se torna um cálculo do conperatriz em relação às neces- sumo de arroz na cidade,
sidades do consumo. Em ra- com bases no número de hazão da falta que se acentua bitantes e na estimativa üa
estaria havendo uma alta for- produção anual. Apoiado nesçada do produto, mesmo não se levantamento fácil seria
havendo procura, nesta épo- ao Poder Público controlar a
ca, do mercado externo. De exportação do produto de moacordo com a informação co- do a não prejudicar o merPrefeito e delegado soltam presos
lhida, alguns produtores es- cado local.
lósito^^^
Vale lembrar a propósito
tão
vendendo o arroz a preDois homicidas, um já pro- tentava captura-lo após o arque o arroz ainda é o ali
ço
maior
que
o
da
pauta
vinunciado e aguardando apenas rombamento da cadeia da ci*(%
gente para o atendimento ao base regional; è sua falta
o julgamento pelo Tribunal do
grande alta de pr^fSs signiconsumo
da
cidade.
dade
para
tirar
dali
um
seu
irJúri foram postos em liberdade
Trata-se de mais um caso fica fome em muitos lares
na cidade de Porto Franco a mão também preso.
a
merecer
a atenção dos po- imperatrizenses.
revelia de juiz de direito daqueIgnora-se até aqui a medida
la comarca. Segundo informações, os presos foram soltos pe- da autoridade judicial de Porto
lo delegado de polícia, de ordem Franco ante o insólito acontedo prefeito daquela cidade que cimento.
se teria responsabilizado pela a0
DESAFIO
IMPERATRIZENSE
presentação dos réus quando
das ocasiões de audiências ou
Pelo descaso com que são tratados; pelo seu não exame,
da reunião do Tribunal de Júri. Federal leva
pura e simplesmente; pela teimosia de uns e pela omissão de
Dos homens soltos, o já prooutros, são hoje "problemas ínsolúveis", verdadeiro DESAFIO
contrabantxsta
nunciado é autor de homicídio
às autoridades estaduais e municipais.
A polícia local efetuou semana pasde um guarda municipal que sada
a prisão de elemento suspeito 1. —O TRÂNSITO;
que aqui chegou dirigindo um automóvel Corcel, côr verde e que não 2. — LIXO, ANIMAIS E LAMA NAS RUAS;
ESC. RUBENS LIMA conseguiu esclarecer satisfatoriamen- 3. — MENORES em CINEMAS (filmes censurados), BARES E
te certas dúvidas quasto a procedênBOITES;
A partir de amanhã, 2a feira, cia do veículo. Imediatamente após a
4.
—
AVES
E PEIXES vendidos fora da tabela de preço;
estaremos atendendo também sua prisão o mesmo elemento foi en
e
5.
—
A
INSTALAÇÃO
DAS SUB-DELEGACIAS do Entroncaà Rua Frei Manoel Procópio n tregue à polícia federal que já vinha
mento e Mercadinho;
em seu encalço. Pelas informações
915 (antigo enderêço).
«
•
Já recebemos a nova máquina colhidas, trata-se de mais um con- 6. — O JÔGO A DINHEIRO nos bares (sinucas);
de plastificação de documentos trabandista de bebidas que recente- 7. — A FALTA DE HIGIENE NO MERCADINHO;
tentou passar as barreiras fisDeclarações de renda — INPS mente
cais do Estado com grande carrega- 8. — A TERRA, dita devoluta;
— fotocópios — plastificação.
mento de uísque ecocès distribuído 9. — O APARELHAMENTO DA DELEGACIA DE^POLICIA;
10 — A RODOVIA IMPERATRIZ-CIDELANDIA.
Telefones; 105 e 470
em três caminhões.
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DEPOIS
HOSPITAL

SAO

RAIMUNDO

SALVIO DINO
Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 —
Imperatriz - Maranhão
Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural
0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTI ULAR DO INTERIOR DO ESTADO
Raio X — — Oxigênio — Banco de sangüe —
LABORATÓRIO DE ANALISES LlNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto,
Analista Joberval Lobato de Souza
Cirurgia do Tórax—Abdomem— Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia
— Dermatologia-Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia

Remorso?
Não!
Que importam os gastos e o cansaço
se no carnaval
afoguei mágoas
em taças embriagantes
entre belas fantasias,
confetes e serpe^inas?
A rrependimento?
Nãçn
Que importa o desperdício de tempo e energia
se nos três dias de paganismo
sufoquei desenganos e decepções
entre sorrisos e alegrias
ao som de quentes batuques
em iluminados e festivos salões?

Conselho Regional de Contabilidade do Maranhão

. Tristeza?
Não!
Consciente, sim!
Que no ano que vem
submerso nas festas pagãs
buscarei novamente
a fuga de sempre
dos enxames de desilusões
que só deixam de existir
entre taças e batuques,
sorrisos e alegrias,
balanceies nos cordões,
belas fant^ias,
confetes e serpentinas
em iluminados salões.

continuacAo
J. Almeida & Cia. Ltda.
J. B. Netc
J. Dieguez £ Cia. Ltda.
J. F. Paiva & Cia. Ltda.
J. Lopes
J. M. Vieira
J. R. Machado
Jady Santos & Irmão
Jair Alves Pereira
Jano Macêdo
Joacir Nunes da Silva
João Leocadlo Alves
João Neman Curã
Joaquim Gonçalves de Souza
Joaquim Nazareno Ribeiro
Jorge Martins Marinho
José Barbosa Sobrinho
José Carneiro de Souza
José de Ribamar Pereira
A PEDIDO
José de Souza Brito
José Firmino Sanches
José Gomes Batista
Vocação
Política
José Lindoso de Queiroz
José Ribamar Azevedo
por: João Bandeiri de Morais José Rodrigues Oliveira & Cia. Ltda,
L. P. de Oliveira
Era meu próposito uâo mais ratriz, minha terra natal, de- L. V Construções e projetos de
Engenharia Ltda.
me envolver em política ou vem ao Dr. Sálvio Dino uma
melhor, não mais trabalhar assistência política e jurídica,
para eleger candidatos Não criteriosa e pertinaz. K por candidato, no momento em
trabalhar nem para mim mes- que não dizer? Devem-lhe, em que o Estado é dirigido por
mo, pois minha carreira po- grande parte, a libertação do um ilustre cidadão possuidor
virtudes
lítica, mal começou, já foi en- jugo e do rancor da politica- de excepicionaís
cerrada. Mas o tempo muda gem do passado, que tantos pessoais e políticas; e quando
e, nesta mudança de coisas danos causou ao povo humil- se possui uma justiça eleitoe pessoas, surgem novos ca- de e iudefêso da região to- ral enquadrada perfeitamente
racteres e novos valores. Foi cantina. Durante essa triste e nos princípios moralizadores
assim que passei a conhecer lúgrube fase política, Sálvio da Revolução. Os amigos que
um jovem maranhense de va- Dino nunca falton com sua desejarem sufragar-lhe o nolor reconhecido, pelos seus presença e ajuda, para pro- me, poderão faze-lo tranqüidotes de inteligência e de ca- teger os direitos e atenuar lamente, certos de que o seu
ráter, o qual se me figura u- as amarguras daquêle povo voto não será transviado, pois,
ma autêntica vocação para a sofredor, adquirindo, nesse ele, possui, condições de resacrifício, disposição cada vez presentar a nossa terra, cá
vida pública. •
maior para a luta e a confi- e alem fronteiras.
Trata-se de Sálvio Dino, fi- ança, cada vez mais crescenQuanto a nós da família
BANDEIRA, estamos prontos
gura muito conhecida e esti- te, daquêle mesmo povo.
para ajuda lo nessa campanha
mada no nosso Estado, espeChegará afinal a hora era eleitoral. A família, como se
cialmente no interior que êle
já bem conhece e a cujas co- que os habitantes do sertão sabe, é grande e espalhada
munidades tem prestado ines- e do tocantíns terão excelen- nos municípios do sertão. Potimáveis serviços jurídicos, te oportunidade para mani- de, desse modo, o jovem cafestar-lhe sua gratidão. Caia usídico conterrâneo, se se
políticos, e administrativos.
Os municípios de Grajaü, qual pode fazê-lo, sem grande candidatar realmente, obter
Sítio Novo", Amarante, Mon- trabalho. Basta dar-lhe um de nossa parte uma coopetes-Altos, João Lisboa, Por- voto, nas próximas eleições ração espontânea e talvez
to-Franco e sobretudo Impe- de 74. Sálvio Dino poderá ser valiosa...

COVAP

Materiais

Atenção1....

Super

promoção
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a partir
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Getúlio

Vargas
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E
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Leciona-se PIANO e ACORDEON através de métodos fáceis e rápida aprendizagem
Procure a Sra. Maria Adelisa Martins Carneiro, — Rua
Alagoas n^ 404 Telefone 411—Imperatriz-Maranhão
Faça o quanto antes sua matrícula pois o número de vagas é limitado

Construção

30

dias

material

Cr$

a

Matricule-se na "ESCOLA DE MÚSICA CARLOS GOMES"

Durante

em

Raimundo Luis Fernandes
Raimundo Marçalino Pereira
Raimundo Nogueira de Sousa
Raimundo Pessoa & Cia.
Raimundo Soares das Chagas
Raimundo Waldimirc Padilha
Renovadora de Pneus Boa Sorte Ltda
Restaurante Lusitana Ltda"
Ribeiro & Sales
Ribeiro & Serra
Rômulo Agoscino
Ruy Nascimento Carvalho
Salman Zael Awad
Salim Jabour Sabbag
Salina Realidade Indústria e Comércio Ltda.
Sandoval Pereira Leite
Saturnino da Silva Porto
Sebastião dos Santos
Sebastião Paulino
Sebastião Regis de Albuquerque
Sebastião Vilhena Neto
Serejo & Irmã Ltda.
Silva Santos & Cia.
Souza & Araújo
T. Veras da Costa
Tarso & Silva Ltda
Teresa Nunes de Souza
Tlnoco Filho
Urbano do Amaral Santos
Ufbano Sousa «k Cia.
V. A. Fontes
Vercino Pereira da Cunha
Viana & Irmão Comércio e Indústria
Vlctor Malheiros & Filhos Ltda.
Vilanova & Peres Ltda.
Walder Costa Bezerra
Waldemar Soares
Waldemar Teixeira de Moraes
Yousef Said Ghaden
Zéüa Metre Fiquene

"A música eleva

para

ESTOQUE PERMANENTE

.*

Laboratório de Patologia Clínica Ltda
Laura Rocha Ferraz
Leni Martins Pacheco
Llbânio Fernandes Rocha
Lider Indústria e Comércio Ltda
Lima Faria & Cia. Ltda.
M. C. Raquil
M Faria & C. Ltda.
M. H Gomes
Manoel Alves de Barros
Manoel Dias de Oliveira & Cia.
Manoel Firmino da Silva
Manoel José dos Santos
Manoel Leão Perreão
Manoel Miranda
Manoel Pereira de Carvalho
Manoel Ribeiro Comércio e indústria Ltda.
Maranhão Norte Máquinas Ltda.
Maria Alves de Araújo Ferreira
Maria Dória de Morais Gomes
Maria Souza Silva
Maria Vieira dos Santos
Maria Yolete Mota Marinho
Maurício Gonçalves Vilela
Merval Fontoura Lobato
Miguel Martins Souza
Nagib Jorge Sabbag
O. Oliveira
Olímpio Galdino Costa
Organização União Ltda
Osaki Mineração Ltda.
Oseas Gonçalves da Silva
Osman dos Santos Coelho
OVIL — Óleos Vegetais de Imperatriz Ltda.
Paulo Carneiro da Silva
Pedro & Aquino Ribeiro
Pedro Fonsêca Lindoso
Pedro Ramos Rocha
Pinheiro Souza Ltda.
R. Câmara
R. N. Albuquerque & Cia. Ltda.
R. Reis & Cia.
Raimundo de Souza Milhcmem
Raimundo Dias da Silva

elétrico

0,16

SELECIONADO

Rua

Pará

s/n

n

O PROGRESSO

Página

EDITAL DE PRAÇA
O PROGRESSO
a

O Doutor José Delfino Sipaúba, Juiz de Direito da 2
Varà, da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, na
forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital virem, dêle
conhecimento tiverem ou interessar possa que, no dia
vi(nte e dois do corrente mês às 10,00 (dez) horas, na
sala do fórum ao prédio da Prefeitura Municipal á Travessa Urbano Santos, sob a presidência dêste e pregão do
Porteiro dos Auditórios, serão levados a venda em leilão
público os bens penhorados a HRLIODORO PEREIRA, na
ação executiva que lhe move CESÁRIO FERREIRA DE SOUSA, a salber;— 1 (uma) caixa de marcha para Caminhão
FORD F—600, com 6 (seis) marchas n^ 203096 avaliada por
Cr$ 1.000,00 (hum mil cruzeiros) e 1 (um) motor de partida de Mercedes Benz, recuperado com peças novas, avaliado cm Cr$ — 1.200,00 (Hum mil e duzentos cruzeiros). E
que referidas peças se encontram em poder e guarda do
mesmo sr. Eliodoro Pereira, quem quizer arrematar, deverá comparecer no local, dia e hora designados, sendo êles
entregues a quem o maior lance oferecer, pago no ato o
preço e as custas de arrematação. Dado e passado nesta
cidade de Imperatriz, aos 1° dias do mês de março de 1.972.
Eu, Rosseny da Costa Marinho Escrivão substituto, o dactilografei e subscrevi.
DR. JOSÉ DELFINO aSIPAÚBA
Juiz de Direito da 2 Vara.

HOSPITAL

STA.

TEREZA

Dr. Carlos Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Nelo
CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS
LABORATÓRIO - RAIO X
Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão

EDITAL
O Dr. José Delfino Sipauba, Juiz de Direito da 2^ Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, etc.
Faz saber, a quem interessar possa, que por este público edital virem, que no dia vinte e três do corrente, as
10 horas, na sala do fórum, será arrematados os bens penhorados Mário de Sousa Milhomem motivados por uma açâo executiva requerida neste Juizo contra o mesmo por
Jacy Gomes Marinho constante de: Uma casa nesta cidade,
à Avenida Getulio Vargas, limitada a direita com a rua
Minas Gerais, e a esquerda com Vicente José Felxi, medindo seis metros de frente por desoito defundos, coberta
com telhas e paredes de alvenarias, revestida e pintada,
tecto de madeira de lei, com seis compartimentos, quatro
portas de frente para à Avenida Getulio Vargas e três ditas e uma janela para a rua Minas Gerais, avaliada por
desoito mil cruzeiros Cr$ 18.000,00. Quem pois o dito imóvel pretender arrematar que compareça no dia e hora acima declarados para o dito fim, e se realizada a arrematação se proseguirá na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, em 1 de
Março de 1972. Eu, Raimundo Barros, Escrivão datilografei.
DR. JOSE' DELFINO SIPAÚBA
Juiz de Direito

Preço

Fundado em 3 de maio de 1971
Registro nw 36
Diretor-Proprietário
José Matos Vieira
Diretor e Kedator-Chele
Jurivê de Macêdu
Colaboradores
Luis Henrique Véras
Mario Mazzini'
Colaboradores: diversos
tiragem
1000 Exemplares
Número avulso :
0,50
»
atrazado:
0,60
Assinatura anual 20.00
»
semestral 12,00
Redação e Oficinas
Rua Símplicio Moreira. 1679
A direção nào assume responsabilidade por conceitos emitidos em artigos
assinados e nem devolve originais
mesmo não publicados
Casa em São Luiz
VENDE-SE
Vende-se uma casa forrada,
com três quartos, sala, cosinha, taqueada, banheiro social com lavanderia, com área
livre,local para garagem, próximo de transporte.
Condições: Tratar com Raposo na Cia. de Cigarros Souza Cruz nesta cidade.
Em S. Luiz, Rua Henrique
Leal 410.
CASA a venda
Com 10 cômodos
Vende-se uma casa situada
à travessa Benedito Leite n0
409, com 7,60 metros de frente por 40 ditos de fundo e
aparelhada com banheiro e
sanitário interno, caixa dágua para 250 litros.
Tratar com o Castelo na
rua Simplicío Moreira (oficina REI DAS ARMAS) ou na
própria casa.
Preço convidativo

o v i l —

do

Crescimento

Ingressou o Brasil no processo de transformar-se num país
de civilisação urbana. O Rio e
São Paulo, Brasília, Belo Horih
zonte, Recife, Salvador no Centro-Sul, no Norte, por toda parte as cidades vão desenvolvendo suas indústrias e agindo co
mo ímã sobre as populações ao
interior. Esse processo não é
sempre saudável entre nós. Cuidadoso estudo dos migrantes que
vão ter à capital de São Paulo
revelou que cerca da metade
daqueles que para lá se mudam
fazem-no em busca de tratamento médico. Muitos outros apenas
fogem à miséria e ao desemprego em sua terra nordestina.
No entanto, sem embargo dos
aspectos negativos, o tato irreversível é que nos vamos tornando uma civilização urbana.
O próprio processo de desenvolvimento nacional canaliza as populações rurais para os centros
do poder econômico e industrial.
Isto é um processo geral, que
tem ocorrido em todos os países modernos.
O que é original no Brasil, e
se deve às próprias dimensões
continentais do país, é a ramificação por assim dizer tropical
do problema. Não estamos apenas diante de um movimento
espontâneo de populações rurais
rumo às metrópoles brasileiras,
O Governo, ao mesmo tempo,
abre frentes pioneiras de colonização e nestas o êxodo rural toma o rumo de pequenas
cidades, incapazes de agüentarem sozinhas o aumento demográfico conseqüente.
O próprio Ministro Costa Cavalcanti, do Interior, diz que o
Govêrno federal está alarmado
com o desordenado crescimento
dos núcleos urbanos na área da
Transamazônica. Falando, na capital federal, diante do Curso
de Planejamento para o Desenvolvimento — promovido pela
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Organizição dos Estados Americanos, a Universidade de Brasília e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo — disse o
Ministro que o Governo vai
empregar 37 e meio milhões
de cruzeiros do Plano de Integração Nacional em sete cidades localizadas ao longo da Transamazônica. Essas cidades, que
são as de Picos, IMPERATRIZ,
Marabá, Altamira, Santarém, Humaitá e Itaituba, estão em estado de choque. Altamira, por
exemplo, antes das obras da
Transamazônica, era um sonolento povoado de 3 mil almas,
e agora já tem mais de 10 mil.
QUANTO A
IMPERATRIZ
PASSOU TAMBÉM DE CERCA DE 3 MIL HABITANTES
PARA 40 MIL. O que ali ocorre, no dizer dos especialistas, é
o "estrangulamento dos serviços básicos", o que tende a acarretar não o progresso mas,
ao contrário, um perigoso retrocesso da civilização urbana.
Essas cidades, que tinham sua
orga icidade, quando pequenas,
podem virar incontroláveis acampamentos de nômades, sem
um socorro à altura. Citando
projeções do IBGE, para provar
a transformação do Brasil em
civilização urbana, disse o Ministro que, ' em 1980, dos 120
milhões de brasileiros previstos,
80 milhões estarão vivendo nas
cidaaes." O que todos se perguntam, e o Governo também,
é em que espécie de cidades viverão os brasileiros. Que qualidade, que conforto, que chances de tranqüilidade e progresso terão elas?
Nosso planejamento urbano
deve abarcar os magnos problemas do Rio e de São Paulo ©
os modestos, mas uigentíssimos,
problemas de IMPERATRIZ e
Altamira. O preço do crescimento é o eterno planejamento.
(Do Jornal do Brasil—Rio
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A nova lei ensino vem ampliar os horizontes da educação
nacional. Não seria supérfluo
falar-se de seu conteúdo em todas as dimensões, sem Jque se
lhe merecesse em cuidado especial o professor. Assim é que
a Escola Normal Pedagógica de
Imperatriz, mantida pela Fundação Educacional "Marechal
Eurico Gaspar Dutra" vai seguir as pegadas de muitas Escolas do Maranhão, introduzindo, a partir do próximo mês
de abril, os Estudos Adicionais

ae Formação Pedagógica, com
a duração de 720 horas em 1
ano letivo. Os estudos em tela
vão garantir aos professores normalistas e portadores de certificados de conclusão de curso
de
ciclo (científico, clássico)
técnico em contabilidade, etc ,
o direito de habilitação pedagógica pãra lecionarem as 5- e
séries de ensino de 1.^ grau
(antigtiS Ia e 2a séries ginasiais).
Ora, já se fala em Faculdade de
Educação, que de certo modo,
para Imperatriz é meritória à
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Esta vai por conta do leitor Sipriano Lousa Cruz que
nos endereçou carta relatando em resumo que:
O Sr. Josimar de Tal, residente a Rua Tamandaré n.0
683, casou-se com a Sra. Honicira, contra a vontade da
mãe desta. Passada a lua de
m-G, Josimar começou a sentir-se mal, até que um dia
foi parar num chiqueiro de
porcos, misturando-se com os
mesmos, refocilando e roncando. Com muito custo, várias pessoas retiraram o Josimar do chiqueiro. Eis que
agora o moço começou a sentir dores em todo o corpo, a
ver sombras e a falar sozinho.
Conclusão: Josimar hoje está
vomitando buchas de pano,
buchas de fumo, cabelos, aranhas, brocas de pau, minhocas, gangogi etc.
ImperaírizGrajaú
Comentários ouvidos pela
reportagem dizem respeito a
uma rodovia que partindo de
Imperatriz ligaria esta cidade
a Grajaú, passando por Montes Altos e Sítio Nôvo.
A nova rodovia teria seu
início de obras ainda no decorrer de 1.972.
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Comenta-gê
medida adotada pelo govêrnülrp Estado de Goiás vai permitir a
captação ue imagem de televisão nas cidades nortegoianas situadas na faixa da
Embratel e que já disponham
de energia elétrica. Consta
ainda que na cidade de Carolina seria beneficiada por êsse empreendimento do governo goiano porque inclusive

sogra

Ainda segundo o Sr. Sipriano, amostras dos bichos e
das buchas expelidas por Josimar foram recolhidas num
vidro e estão sendo vistas por
"milhares de pessoas" no
bazar Alborina.
Garante o nosso informante que Josimar passa mal; e
que tudo isso advém de bruxaria feita pela sogra do
mesmo,
Sara vá, irmão!
Associação dos Trabalhadores na
industria da Construção Civil,
Oficiais, Marceneiros e TrabalhaIhadores na Industria de Serrarias e móveis de Madeiras de
Imperatriz.
Assembléia Geral
Edital de Convocação
Nos termos do artigo 12 letra "a", dos Estatutos.sociais,
e das disposições legais em
vigor,ficam pel ) p eseate convocados os associados no gozo dos seus direitos sociais
para uma assembléia extraordinária a realizar-se no dia
09 (nove) de ubril de 1972
corrente, às 20 (vinte horas,
na séde social, a fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:
a) conveniência de ser requerido o reconhecimento da associação como
sindicato;
b) assuntos gerais.
Imperatriz, 11 de março 1972
PLÍNIO CAVALCANTE LIMA
Presidente
seria entrosada ao sistema energético
daquele Estado
cujo potencial hidro-elétrico
vem sendo aproveitado com
bastante ênfase no norte.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Posto da Receita Federal em Imperatriz
Prazos para entrega de declaração de Rendimentos Pessoa Física
Até 30/04/72 — Aquêles que declararem imposto liquido a pagar ou restituír.
Até 31/05/72 — Aqueles que declararem isentos do pagamento do impoto
Não deixe nara o último dia: Evite atropelos. Ajude a si próprio e
coopere com a administração fiscal.
Não se negue, todos dependem de você.
IMPOSTO: RESPONSABILIDADE SOCIAL

Com base no item quarto do contrato feito entr eesta
Empresa e as pessoas abaixo mencionadas, ficam as mesmas convidadas a comparecerem a esta Tesouraria até o
N0. 91 dia 15 do corrente mês; O não comparecímento, implicacará na rescisão do citado contrato.
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Amadeu Ferreira Freire
Renato Jácome
Arlindo Dias Soares
Paulo Ramos da Silva
Vanderlan da Silva Leão
José Lamartine de Almeida
Bento dos Reis Santiago
Francisco Chagas Nunes de Oliveira

sua explosão progressiva. E os
Govêrnos do Estado e do Município devem unir-se à iniciativa da Escola Normal PedagóImperatriz Ma., 01 de março de 1.972
gica desta cidade para que se
ampliem as condições ao funTELEFÔNICA DE IMPERATRIZ S/A — TELIMSA
cionamento da faculdade, visto
Pedro Américo Sales Gomes — Presidente
como a lei de ensino, em vigor,
Licínío da Rocha Cortez
— Secretário
consagra que "os estudos cora
respondentes a 4 série de ensino de 2^ grau poderão, quanContinua o
"Festival"
do equivalentes, ser aproveitaOs ladrões continuam infes- pejar" no lado maranhense do
dos em curso superior da mesma área ou áreas afins."
tando a cidade. Nesta semana, Itinga cerca de 70 ladrões que
tentaram invadir a CASA LO- lotavam as cadeias de sua juPES, alta noite, mas não logra- risdição. Verdadeiro presente de
ram seu intento.
grego aos maranhenses.
Em plena luz do dia invadiram o apartamento do médico
Ovidio Raposo de onde retiraram o anel de grau e outros SOCIAIS
Comenta-se que o Sen. José objetos de valor; mas primeiraSarney será sem dúvida o mente tiveram a lembrança de CASAMENTO
candidato da ARENA à su- abastecer o estômago, usando
Contrãiram núpeias, dia 8 deste na
cessão do Prof. Pedro Neiva o que foi encontrado na gela- Igreja
Matriz desta cidade, o jovem
de Santana. A sua vagi no Se- deira.
José de Ribamar Silva com a distinta senhorlta Rita Rodrigues, elemennado ficaria para La Hccque.
to de destaque na sociedade impeNA EMBRATEL
De acordo com os comentáratrizense O noivo é alto comerrios, existe já a mais perfeiA tôrre da Embratel em A- ciante estabelecido em Pastos Bons
ta harmonia nos entendimeneerimônia e a recepção a seguir
çailândia também foi visitada A
oferecida pelos nubentes contaram
tos entre Sarney e La Rocque,
por elementos que se supõe se- com a presença de amigos e de fio que ainda não acontece togurante expressivos de nosso sociedavia entre o Senador e o rem ladrões. Levaram dali um ty
O novel ccsal fixará residência
extintor de incêndio, mas não
seu colega Millet.
em Pastos Bons,
causaram
danos
às
instalações
xxx
XXX
Apagará
as
velinhas
mais uma vêz
Da coluna Roda Viva, de
REAGIU E FOI BALEADO
o Sr. Altimar Gonçalves Paiva, esBuzar. em "Jornal do Dia":
crivão de polícia em Imperatriz e
Na noite de 5a feira, próxi- pessoa
"Mais uma vez tomem nobastante conceituada em nosmo
ao
Entroncamento
um
gata: » ste ano, se Deus quiser,
sa cidade
xxx
o Estado acabará de pagar tuno, quando flagrado por um
Em transito para Brasília, esteve
a fabulosa dívida que tem pa- policial avançou contra êste, de
ra com a firma Mendes Jú- de faca em punho, obrigando o entre nós, o Sr. Antonlo Maranhão
residente em Xambioá-Go
nior. Somente restam 11 mi- miliciano a reagir com disparos
xxx
de revólver. O gatuno foi felhões de cruzeiros."
Procedente
da
visinha cidade de
rido
num
dos
braços
e
capturaXXX
Marabá, encontra-se nesta cidade pado.
Ainda segundo os observara ilxar residência, o Sr. João Sandores da Ilha, o povo de São
tis e família.
PRESENTE DE GREGO
xxx
Luis está vendo com pouca
Dia 8 passado marcou importansimpatia as atenções do Gov.
Consta que a onda de furtos
te data no lar Mario e Erismar FerPedro Neiva desviadas para decorre da decisão de um de- raz que viu transcorer o primeiro ao interior do Estado.
legado do vizinho Estado do niversario de sua primogênita, a boO uso do cachimbo ...
Pará que teria mandado "des- nita e robusta Alexandra. Por motivo de luto em família, a passagem
natalicia não foi comemorada. Dr.
Mario Barros Ferraz é o juiz de direito da Comarca de Porto Franco.
CINEMA
NEGATIVO
xxx
O própero comerciante João Claudino. um dos sócios dessa grandiosa
Carly Guimarães
organização comercial que é o ARPARAÍBA, ostá em ImpeUma preocupação especial exibidor pois desperta a curio- MAZÉM
ritriz em viagem de interesse da
da comunidade deveria ser a sidade do menor e leva mais Casa. Aproveita a oportunidade pajuventude; mais da metade da gente ao cinema
ra visita a parentes e amigos aqui
população do Brasil é formaSemana passada, um dos ci- radicados.
xxx
da por elementos menores de nema locais exibiu o filme
Dia
7,
o^jovem
filho do
20 anos. São os jovens que, "LOUCO DESEJO"; e no car- comerciante José Gerardo,
Lopes sua digna
com mais sensibilidade, de- taz annnciador estava bem consoi-te d. Natividade Marinho Lopes
nunciam a sêde de amor e clara a informação: IMPRÓ- esteve anivesariando. por esse evende viver. R das atitudes dos PRIO ATÉ 18 anos". O filme to. o aniversariante foi multo cumadultos frente a essa ânsia era "avançado", com cenas primentado pelos os seus inúmeros
amigos.
dos jovens vai depender oen- grandemente eróticas. Todaxxx
ontro dos caminhos certos, via, pelo menos 20 meninos
Transcorreu no dia 8 o aniversário
das verdadeiras fontes de vi- com idades entre 12 e 15 anos do jovem Álvaro Pereira. Filho que
das dos caminhos de amor e ali estavam assistindo a tudo. na sua residência ofereceu aos apaz que a mocidade procura
Então os nossos cinemas migos frios e quentes.
Nossos parabéns.
Porém, essa preocupação contribuindo para a educação
xxx
passa distante quando se tra- ou para a corrupção de nosCom
destino
D. Pedro onde irá
ta do cinema, em imperatriz. sa juventude? — Com certeza
continuar seus estudos o jovem LeA sétima arte, que deveria estão corrompendo.
oinidas de Souza.
ser uma fonte de educação
Onde a "bola branca" manestá sendo entre nós, por ga- dada para uma dessas casas
nância e falta de escrúpulo exibidoras? ...
dos exibidores, uma fonte de
polícia em Imperatriz, cargo
deturpação de sentimentos.
que ocupa presentemente.
Quèm vê os cartazes anun- Delegado
Em sua companhia, touxe o
Capitão 5 novos elementos
ciadores dos filmes a serem trouxe reíorços
que ficarão agregados ao desexibidos em nossos cinemas
De São Luis, regressou o tacameto de Imperatriz.
vê também o claro aviso da
censura "PROIBIDO PARA...". Cap. Carlos Daniel Silva, que Também para o desempenho
Pensa que em realidade a esteve na Capital levando à de missão junto à delegacia,
censura vai ser observada. Seretaria de Segurança in- já chegou o delegado Edson
Mas, puro engano. O aviso de formações referentes à espi- de Maceao, ex-titular daqueproibição só traz proveito ao nhosa missão de delegado de la repartição nesta cidade.

