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JUIZ DISSOLVE CONSELHO DE SENTENÇA 

Medida inesperada e jamais 
posta em prática nesta comar- 
ca, quiçá ha esmagadora maio- 
ria das comarcas brasileiras, foi 
tomada no último dia 25 
pelo Dr. José de PdbamarFique- 
ne, juiz tttular da primeira vara 
em Imperatriz e àquela altura 
presidente do Tribunal popular 
do Júri, 

Ante a onda de comentários 
espalhados por tôda cidade a 
respeito do aliciamento de mem- 
bros do Conselho de Sentença, 
aquela autoridade dissolveu re- 
ferido Conselho, levando ime- 
diatamente o fato ao conheci- 
mento do Tribunal de Justiça 
do Estado e adiando sine die os 
julgamentos de dois casos de 
qomicídio em pauta para a se- 
gunda reunião do Tribunal Po- 
pular do Júri em 1971. 

Aquela altura, haviam sido 
levados a julgamento os seguin- 
tes acusados: 

1,— Francisco Manoel do San- 
tos (Bigode) 

homicidio qualificado. Pena: 
21 anos de reclusão 

2.— João Ferreira de Brito 
(João Sabino) 
homicidio simples — vitima 
Jacinto de Tal 
O Júri desclessificou para 
homicídio culposo; 
Pena: 2 anos e meio de 
detenção. 

3.— Antonio Pereira da Silva 
(Pernambuco) 
homicidio qualificado —vi- 

tima João Inez 
Absolvido - o júri admitiu 
a legitima defesa. 

A defesa do primeiro e do 
terceiro acusados esteve a cargo 
do advogado Renato Jácomo; e 
a do segundo coube ao Causí- 
dico Agostinho Noleto. No pri- 
meiro julgamento a acusação es- 
teve com o titular da promoto- 
ria: dr. José Maria Rodrigues 
e, nas duas últimas, com o ad- 
vogado Jurivê de Macedo 

Nossa Reportagem no "Jussara" 

"O PROGRESSO" visitou, 
em companhia do dr. José 
Maria Rodrigues, a sede so- 
cial do Jussára, observando 
os serviços que se realiza- 
ram ali para melhoria de 
suas instalações. Por carên- 
cia de espaço, somente no 
próximo número poderemos 
contar o que vimos, em mai- 
or amplitude. Todavia, anun- 

Os desfiles colegiais 

Está definitivamente as- 
sentado que os colégios pri- 
mários do municipio, parti- 
culares e públicos, farão seu 
desfile comemorativo ao Dia 
da Pátria no dia 5, domingo, 
ficando o dia 7 reservado pa- 
ra os secundaristas e para 
as programações de cunho 
cívico e esportivo. 

O trajeto a ser percorrido 
pelas paradas colegiais está 

sendo divulgado pela Secre- 
taria Municipal de Educação 
que também ofereceu a cada 
colégio, a titulo de ajuda, a 
importância de Cr$ 100.00 
para as despesas com essa 
programação. 

Entre alunos das escolas 
primárias e sencundárias, 
calcula-se 10 mil cole- 
giais em desfile este ano em 
Imperatriz. 

ciamos agora as próximas 
realisações sociais do novel 
clube: festas dançantes dias 
4 e 5 da setembro, animadas 
por Nonato e seu conjunto, 
sucesso absoluto no campo 
musical de nossa capital. 

José Herênio 

O 26.9 dia do mês em curso assi • 
nalou o aniversário do prezadissimo 
amigo José Herênio de Sousa, fiiho 
de Imperatriz e cie um tradicional 
nome qce bonra esta tarra mara- 
nhense. Ora residindo no sul do País, 
ou mais preci am nte na ' oidade- 
maravilhosa'' que é o Rio de Janei- 
ro, José Herênio bem soube testar 
o crater indòmito do nortista para 
triunfar na árdua tarefa pela vida. 
( omo tripulante ca VARIG para 
vôos internacionais, se empolga 
mu to mais pela evolução de sua que- 
rida íraperatrtz do que ao confron- 
tar, quase que diariamente, o pro- 
gresso que existe pelo mundo afó- 
ra, E daqui de tão longe pelo es- 
pado que nos separa, destas paginas 
que nos unem pela amizade sem li- 
mites, segue o nosso abraço para- 
benizador, ceitos de que, ao ler es- 
te registro, José Herênio compreen- 
derá a sinceridade dos nossos ve- 
tos; FELI lDáL-t, amigo! 

A vez da Amazônia 
RAYMUNDO ROSA 

Há quem apregoe que a Transamazônica se destina ao 
escoamento do minério de ferro e manganez do municipio de 
Marabá. Quem assim age, ou faz por engano ou por maldade 
para diminuir o alcance e o mérito de tão grande empreennimen- 
to. A Transamazônica não se dirige a nenhum porto de mar, 
por oude possam ser embarcados tais minérios. Daí, a inconsis- 
tência do argumento. 

Já disse certa vez que^ a Amozônia, com seus imensos 
vazios demográficos e seu potencial de recursos inexplorados, 
tem aguçado a cobiça extrangeíra. Não faz muito tempo, era 
proposto na UNESCO a criação do Instituto da Hiléia Amazôni- 
ca, visando a internacionalização da imensa Planície. Agora há 
pouco, uma outra tentativa é esboçada através do Projeto Hudson, 
que previa a reprêsa do grande rio e a conseqüente formação 
de um lago que seria um verdadeiro oceano de água doce. 

A todas essas tentativas, respondemos com o vigor do 
nosso patriotismo. Mas, para que a Amazônia continue sendo nos- 
sa, é necessário a sua ocupação efetiva por nós brasileiro. Essa 
tarefa estava reclamando, de há muitos; as extenções do Gover- 
no e do Povo Brasileiro. Do Governo e do Povo porque, neste 
momento, a convocação deve ser geral e a participação deve ser, 
igualmente, de todos. Sem isso, o esforço do Governo não encon- 
traria o calor tão necessário para a execução dessa obra de in- 
tegração. Não se justificaria um empreendimento como a Tran- 
samazônica, se o alvo de tudo não fosse a promoção da Planície 
somada à promoção do homem. 

Muito se disse, muito se publicou sobre os probemas da 
Amazônia. Agora, saímos da fase platônica, dos sonhos e das 
fantasias; para a época da ação positiva, das realizações arroja- 
das, do planejamento e do desenvolvimento integrado, como 
quem tem pressa em recuperar o tempo perdido. Precisamos 
ganhar o tempo que dormimos em berço explêndido, para nos 
colocar no lugar exato que a grandeza de nossa Pátria reclama 
no cenário universal. 

Nação nova, pujante de riquezas, o Brasil retoma, assim, 
as rédeas de seu destino, confiante na capacidade de realização 
de seu povo e no patriotismo de seus filhos. Nesta hora não há 
lugar para hesitações. O chamamento é geral, o dever é de to- 
dos. Aquele que se omitir, estará se omitindo da própria Pátria 
e faltando, dessa forma, com o sagrado dever de participar na 
batalha do desenvolvimento. Não só se demonstra patriotismo 
nos momentos de guerra. No? tempos de paz, a melhor manei- 
ra de servir à Pátria é trabalhar, permanentemente, pelo seu 
progresso, produzindo riquesas e incorporando á realidade nacio- 
nal, as regiões inexploradas. 

Sabemos que há interesses contrariadas e que há ambi- 
ções que estão se esvasiando, ante á tomada de posição do Go- 
verno com relação à Amazônia. Em vez do Projeto Hudson, a 
Transamazônica, como fator da integração nacional: em vez do 
Instituto da Hiléia Amazônica, a ocupação maciça da Planície, 
com nossos próprios recursos e com o concurso de todos os bra- 
sileiros, numa memorável arrancada que vai marca uma época 
e um Governo. 

Agora é a vez da Amazônia. Marabá está, felizmente, 
incluída como cidade chave da região. Se algum sacrificio'1 for e- 
xigido de nós marabaenses, saibamos renunciar um pouco para 
o progresso e grandeza da nossa terra, na certesa de que os lu- 
cros virão, num futuro próximo, com aquele poder de multipli- 
cação dos peixes e dos pães das Bodas de Caná. 

Inaugurado o Cine "Marabá" 

Quando esta edição esti- 
ver circulando, mais um em- 
preendimento de vulto para 
a vida da cidade foi concre- 
tizado: a inauguração do 
magnífico Cine "Marabá," 
obra que bem diz da reali- 
dade imperatrizense graças 
as suas condignas instala- 
ções. 

O evênto realizou-se na 
noite de ôntem, quando a 
empresa constituída pelos 
socios Hiran Bichara e João 
Bogéa entregou ao nosso pú- 
blico essa casa de diversão, 
que conta com com apare- 
lhagem e acomodações den- 
tro dos mais modernos pa- 
drões das técnicas arquite- 
tônica e cinematográfica, 
prestigiada pelo compareci- 
mento de figuras represen- 
tativas da comunidade e, a- 
inda, do Sr. Adalberto Alfon- 
so, gerente em da conceitu- 
ada firma Luiz Severino Ri- 

beiro e do confrade A. Bastos 
Morbach. A película «O Pre- 
ço do Poder» c/famoso 'RIN- 
GO", caracterizado pelo a- 
preciado ator Giuliano Gema, 
trouxe mais gabarito à noi- 

tada inaugural, em razão da 
boa recepção que sempre é 
dispensada a esssa serie do 
"bang-bang" italiano com o 

"O PREÇO DO PODER" 
Noticiando o fato, pode- 

mos acrescentar que outras 
melhorias serão, em breve, 
introduzidas no Cine "Mara- 
ba", destacando-se a instala- 

ção de feérico letreiro a ser 
ofertado pela "CERPA" e de 
aparelho de ar para ventila- 
ção ambas já providenciadas. 

Aos amigos Hiran e João 
Bogéa, e em nome da nossa 
coletividade, êste jornal a 
gradece a colaboração efici- 
ente que, sem dúvida algu- 
ma, visa colocar Imperatriz 
no plano exato que lhe re- 
servou o momento crescente 
e o indice progresista reco- 
nhecidos por tantos que já 
a conhecem. 

Gasolina mais Cara 

Em virtude do aumento da 
taxa de importação do pe- 
tróleo e das variações cam- 
biais últimamente verifica- 
das, a partir do próximo dia 
1 de setembro a gasolina e 
o combustível em geral so- 
frerá um aumento que, se- 
gundo o Conselho Nacional 
do Petroléo, não poderá ser 
superior 13% sobre os prê- 
ços em vigor. 

Grande número de pessoas 
acorreu quarta feira última 
ao aeroporto local para ali 
recepcionar o Sr. Pedro A- 
mérico de Sales Gomes, que 
retornava de Brasília, pôsto 
em liberdade depois dos a- 
contecímentos sobejamente 
conhecidos. 

A recepção não teve qual- 
quer cunho político. Foi ape- 
nas a manifestação popular 
de apreço ao jovem homem 
de negócios que notoriamen- 
te muito tem contribuído pa- 
ra o progresso de Imperatriz, 
especialmente frente à TE- 
LIMSA — Companhia Telefô- 
nica — que êle soube trans- 
formar na grande realidade 
que aí existe. 

Do aeroporto, Pedro Amé- 
rico foi acompanhado por a- 
migos até sua residência on- 
de tem sido muito visitado. 

Apuramos, por outro lado que 
êle já se encontra reintegra- 
do aos ambientes de traba- 
lho que projetaram na região. 
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A CONSOLADORA 

HUMBERTO DE CAMPOS 

Nenhum rajá da índia possuirá jamais um séquito como o 
daquêle rei. Senhor de minas inesgotáveis, em que brilhavam o 
ouro e a prata e rutilavam o diamante, a ametista, o rubi, a sa- 
fira, o topázio, a esmeralda, uma infinidade, em suma, de pedras 
luminosas e estranhas, aquêle monarca vivia na opulencia mas 
cumprindo, na terra, uma terrível sentença: andar continuamen- 
te, eternamente e sempre, dia e noite, na mesma direção. 

Foi para minorar êsse castigo que êle organizou aquela co- 
mitiva soberba, convidando para sua companhia todos os prínci- 
pes e princesas dos reinos vizinhos. A Amizade, a Riqueza, a Mo- 
cidade, a Fé, a Esperança, o Amor, o Ódio, a Caridade, a Ter- 
nura, a Tolerância, o Prazer, a Coragem, a Alegria, tudo isso o 
acompanhava na sua grande viagem sem têrmo, através de pla- 
nícies. de cidades, de desertos e de montanhas. 

Ao fim de trinta anos de marcha tumultuosa, o suntuoso 
vagabundo voltou-se, por um instante, sobre seu cavalo ajaeza- 
do, e olhou para trás. 
— Onde ficou a Mocidade? — indagou de seu pájem. 
— Morreu, meu Senhor! 
— E o Ódio? 
— Ficou atrás — respondeu a mesma vóz. — Éle era jovem, e 

fatigou-se logo. Só o Ódio velho não cansa... 
O soberano sorriu e continuou sua grande marcha invariá- 

vel. E à proporção que marchava para o Ocidente, notava que 
lhe iam ficando, um a um, os companheiros de aventura.Um dia, 
era a Coragem; outro, o Prazer; outro, a Alegria. E assim o fo- 
ram deixando todos, até que, abandonou pela Esperança, última 
princesa da comitiva, êle se viu, uma tarde, sozinho, trópego e 
velho, à margem de um caminho silencioso. O crepúsculo polvi- 
Ihava de cinza o horizonte, e o soberano se pôs a chorar. 
— Triste coisa — gemeu — triste coisa é a solidão! Antes a Mor- 
te, porque esta, ao menos, é uma companheira! 

Ao lavantar o rosto lavado de prantos viu, porém, que não 
estava só, como supuzera. Diante dêle, fitando-o com uma do- 
çura triste, erguia-se a mais formosa das princesas que seus o- 
Ihos tinham visto. 
— Quem és tú? — indagou, enxugando as lágrima, 
— A companheira dos que não tem companhia... —, respondeu- 
lhe a visão. — Eu espero por êles sempre, no fim da jornada. 

O soberano fitou-a, reconhecido. 
Era a SAUDADE... 
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OTORIDADE" 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - HMPERATIIIZ — MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulejo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, ttc. 

Falta de carne injustificada 

Surpreendentemente, pois 
vimos de recente e substan- 
cial aumento do preço da car- 
ne, o produto começa a fal- 
tar no pricipal açougue da ci- 
dade: o Mercado Velho, e em 
outros pontos. 

Procurando informar-se a 
resepito, colheu a repor- 
tagem que os marchan- 
tes alegam simplesmente que 
está ocorrendo falta de gado 
para o abate, o que eviden- 
temente não pode ser levado 
a sério, cabendo assim à au- 
toridade a que está afeta o 
problema do abastecimento 
medidas que ponham fim a 
êsse descaso dos fornecedo- 
res. 

Admite-se, por outro lado, 
que a falta de carne é uma 
represália à fiscalização dos 
pesos da carne, pela policia, 
medida adotada ultimamente 
no louvável e necessário ze- 
lo pela bolsa popular que vi- 
nha sendo lesada nas pesadas 
do produto. 

Retornou o 
Gerente do BASA 

Da reunião de Gerentes do 
Banco da Amazônia realiza- 
da em Belém, regressou o Sr. 
José de Sousa Santana, ge- 
rente da agência local, acom- 
panhada de sua esposa que 
estava na capital marajoára 
em tratamento de saúde. 

JUSTIÇA DO ESTADO DO 

MARANHÃO 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

CARTÓRIO DO 25. OFICIO 

EUIT-A L DE SEGUNDA 
PRAÇA 

O DR. JOSÉ DELFINO 
SIPAUBA, JUIZ DE DIREITO 
DA SEGUNDA VARA DESTA 
COMARCA DE IMPERATRIZ, 
ESTADO DO MARANHÃO... 

FAZ SABER, aos que"o 
presente EDITAL virem, dêle 
conhecimento tiverem ou in- 
teressar possa, que no dia 08 
do mês de setembro próximo, 
às 10 horas, na sala do Fo- 
ram desta comarca, e portei- 
ro dos auditórios levará à lei- 
lão do bem da ação execu- 
tiva nromovida por ANTONIO 
FERREIRA DOS SANTOS, 
contra CIA. INDUSTRIAL DA 
AMAZÔNIA (CIDA), que pro- 
cessa-se nêste Juizo, constan- 
te de um caminhão marca 
ford de côr beije-claro em 
bom estado de conservação 
e funcionamento, que se en- 
contra em poder e guarda do 
depositário Rubens Pires Li- 
ma, nesta cidade no valor de 
Cr$ 8.000,00 (oito mil cruzei- 
ro). E quem o bem quizer ar- 
rematar, deverá comparecer 
no lugar, no dia e hora aci- 
ma mencionados, sendo êle 
entregue a quem mais der 
o maior lance oferecer, de- 
pois de pago no ato, em moe- 
da corrente do país o preço 
e as custas da arrematação, 
podendo entretanto oferecer 
fiança idônea por três (3) di- 
as. O presente será afixado 
no lugar do costume e pu- 
blicado no semanário local 
"O progresso", na forma da 
Lei. Dado e passado nesta 
cidade de Imperatriz Estado 
do Maranhão, aos dezoito (18) 
dias do mês de agosto de 
1.971. Eu, Doracilda Ayres 

Êle entrou na sala com a- 
quela p ô s e que caracteriza os 
donos do mundo: peito estufado, 
olhar de águia, pisadas rítmicas 
e esticadas, olhando do alto de 
seu garbo por sôbre a cabeça de 
nós outros, pobres escrevinha- 
dores que humilhantemente per- 
seguiam a vida dedilhando te- 
clados de velhas máquinas de 
datilografia. 

Me viu. E muito mais dono 
do mundo, ainda, foi dizendo : 
"vocês não deviam ter dado a- 
quela notícia". Perto dele, na- 
quele momento o próprio Hitler 
teria curvado o topete. 

E eu, em altas e profundas 
"...que notícia?..— Santo Deus, 
teria eu ferido brios intocáveis 
ou investido contra a lei sem 
o percebei? Mais o esclareci- 
mento veio com precisão geo- 
métrica. 

É aquela infoimação sôbre 
um figura do passado. Você sa- 

JUREDO escreve 

be que eu tenho instruções de 
meu superior para abafar tudo 
que djga a esse respeito. Quan- 
do elè me encontrar de nôvo 
vai perguntar se eu cumpri a 
missão; e eu não gostaria de di- 
zer que você fez isso. 

Falou e disse. Com o mesmo 
garbo germânico deu meia vol- 
ta sem ao menos me conceder 
a honra de tocar-lhe a mão em 
despedida. O brilho de seus 
olhos, quando me fitou pela úl- 

tima vêz. indicava que sôbre a 
minha pobre cabeça êle pren- 
dia a famosa aspada de Dámo- 
cles, que poderá cair ao sôpro 
da mais leve brisa. 

Foi então que eu me lembrei 
daquela batidlssima piada: ...vo- 
cê sabe com quem está falando? 
eu sou é "otoridade"; amigo 
de um compadre do irmão da 
rapariga do cabo comandante 
do destacamento. 

l^mprêsa Transporte Tavares Ltda. 

Rua Santa Luzia, 1 274 - Sul — Teresina - Piauí 

Linhas: Teresina — Poção de Pedras — diariamente 

Linha: Teresina — Grajaú — diariamente 

Linha: Teresina — Imperatriz 3^ e 6a feiras 

Linha: Imperatriz — Teresina 5a e domingos. 

Agradecemos a Preferência 

O Papel da Rodovia no De- 

senvolvimento da Amazônia 

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 00 INTERIOR 00 ESTADO 

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

CORPO MEDICO; Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 
Analista Joberval Lobato de Souza 

Cirurgia do Tórax—Abdomem— Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia 
— Dermatologia—Pediatria—Clínica Geral—Doenças dos oihos e receituario de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

A existência de um siste- 
ma de transporte é condição 
indispensável à realização de 
qualquer prr grama de desen- 
volvimento. 

A escassez relativa de 
transportes e comunicações 
ve*m-se apresentando como 
um dos grandes entraves ao 
desenvolvimento da Amazô- 
nia. iNâo obstante os milhares 
de quilômetros de rios nave- 
gáveis, êstes, por sí só, não 
são suficientes para o desen- 
volvínv nto de atividades nas 
terras mais altas daquela re- 
gião. As imensas dista cias a 
serem vencidas exigem trans- 
porte barato. O transporte aé- 
reo, ainda que muito utiliza- 

e Silva, escrevente juramen- 
tada, digo, substituta, o es- 
crevi e datilografei e assino. 
Imperatriz, 18 de gosto de 1.971 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAUBA 
JUIZ DE DIREITO DA 2a. VARA 

Exército; 

mais estradas 

Por delegação do Ministé- 
rio dos Transportes, os Bata- 
lhões de Engenharia do 
Exercito sediados na Amazô- 
nia vão construir as rodo- 
vias Cuiabá—Porto Velho— 
Abonam, Abonam—Frontei- 
ra com o Peru e Rio Branco 
—Brasílândia. As estradas 
interessa diretamente aos 
Estados de Mato Grosso e A- 
cre. além do Território de 
Rondonia. Os recursos sairão 
do Ministério dos Trans- 
pories. 

do, restringe-se as passagei- 
ros e de cargas de valor mui- 
to elevado. \ão resta opção, 
a não ser a utilização do 
transporte rodoviário. 

Nessa ordem de raciocínio, 
o govêrno federal já está im- 
plantando a grande rodovia 
transversal. Esta rodovia, in- 
titulada de Transamazônica 
deverá promover a integra- 
ção da região amazônica ao 
nordeste, além de ensejar a 
conexão rodoviária dos por- 
tos fluviais que servem os 
rios por ela atravessados. 

Não há dúvida de que es- 
sa obra, tem, realmente, um 
sentido altamente patriótico. 
Além de ligar a ainda desco- 
nhecida amazônia aos gran- 
des centros consumidores de 
matérias primas regionais e 
aos mercados produtores de 
artigos manufaturados consu- 
midos no norte, propiciará o 
povoamento de largas áreas, 
ainda virgens, com os decan- 
tados excessos demográficos 
do nordeste. 

De fato, os núcleos popula- 
cionais que serão construídos 
ao longo da rodovia, oferece- 
rão, além efetivos meios de 
trabalho, tanto na área pe- 
cuária, como da agricultura, 
também, justas e humanas 
condições de vida ao nordes- 
tino, que, assim sairá do seu 
secular estado de miséria em 
que vive. 

Praza aos céus que a Tran- 
samazônica seja uma breve 
realidade, porque, empreen- 
dimentos dessa natureza é 
que colocam paízes subde- 
senvolvidos, como o nosso, no 
caminho de sua emancipação 
sócio-econômica. 

N \ 



O PROGRESSO Página 3 

Gov. Encena Exposição de Bacabal re BRASIL 

"Fiquem certos de que tudo 
que fôr possível fazer pela 
grandeza do Maranhão, fará 
este Governador. E não por 
palavras, mas por obras. Por- 
tanto, vamos ao trabalho" a- 
firmou o Governador Pedro 
Neiva de Santana ao encer- 
rar a XVIII Exposição Esta- 
dual Agropecuária de Baca- 
bal, realizada no período de 
Io a 8 de agosto. 

Reafirmando a filosofia de 
sua administração—que sem- 
pre a de construir—disse o 
Chefe do Executivo mara- 
nhense que"êste é o Govêr- 
no de ação, é um Govêrno de 
atos, não é um Govêrno de 
promessas. Consequentemen- 
te, as palavras serão breves, 
mesmo porque vós já estais 
cansados de promessas". 

O Governador Pedro Neiva 
de Santana, entusiàstícamen- 
te aplaudido em seu discur- 
so por milhares de agriculto- 
res e pecuaristas da região 
do Vale do Mearim e de ou- 
tros pontos do Estado, reite- 
rou sua disposisão de acele- 
rar o desenvolvimento do se- 
tor primário. Revelou, na o- 
portunidade, a assinatura do 
convênio para a aquisição de 
quarenta tratores par i a Se- 
cretaria de Agricultura, os 
quais serão distribuídos pa- 
ra os Municípios de Bacabal, 
Imperatriz, Santa Inês e Bal- 
sas, que terão, inicialmnte, 
uma patrulha. 

O Professor Pedro Neiva de 
Santana manifestou, ainda, o 
seu desejo de acompanhar de 
perto a execução de todas as 
obras deflagradas pela sua 
administração, enfatizando: 

"A minha presença será 
constante, porque esta é a 

minha conduta, esta é a nor- 
ma do meu Govêrno, que não 
tem outro objetivo, senão a 
grandeza de sua terra e de 
sua gente", 

Por sua vez, o represen- 
tante da Associação dos cria- 
dores do Vale do Mearim, Dr. 
Autonio Augusto Martins, em 
sua alocução, destacou os es- 
forços do Govêrno do Esta- 
do, através da Secretaria da 
Agricultura, para a promo- 
ção do homem rural e o de- 
senvolvimento da agropecuá- 
ria maranhense. Anunciou, 
ainda a entrada em funciona- 
mento, em outubro próximo, 
do Porto de resfriamento de 
Leite daquêle Município, in- 
tegrando a bacia leiteira de 
Bacabal ao sistema de abas- 
tecimento de Leite de São 
Luis e possibilitando o aten- 
dimento satisfatório à popu- 
lação da capital. 

Promovida pela Associa- 
ção dos Criadores do Vale 
do Mearim, com apoio tec- 
nico-financeiro da Secretaria 
da Agricultura do Maranhão, 
a XVIIIo Exposição Agrope- 
cuária Estadual de Bacabal 
reuniu, durante oito dias, cria- 
dores de toda a região e pe- 
cuaristas de Estados visinhos 
e do Sul do País, expondo 
mais de mil animais -bovinos, 
suinos e eqüinos - da mais al- 
ta linhagem. 

No Parque de Exposições 
funcionaram no financiamen- 
to à aquisição de animais e 
de implementos agrícolas o 
Banco do Brasil S. A., o Ban- 
co da Amazônia S.A. e o Ban- 
co do Estado do Marauhão 
S.A., abrindo, assim, novas 
perspectivas de melhoria dos 
rebanhos maranhenses. 

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 

TRANSAMAZONICA 

SÁLVIO DINO 

ENTRONCAMENTO RECLAMA 

CABARÉS PROLIFERAM 

As máquinas já estão ras- 
gando a mata e uma nova es- 
trada surgirá na selva brasi- 
leira: a transamazônica que 
unirá o nordeste à amazonia, 
numa distância de cinco mil 
quilômetros, atravessando ter- 
ras desconhecidas em alguns 
pontos, jamais tocadas pelo 
homem. 

Como surgiu a idéia da 
construção da grande rodo- 
via, qual a motivação políti- 
ca, econômica ou social que 
levou o govêrno federal, de 
repente, a construi-la? 

Na realidade, tudo resultou 
da decisão do presidente Gar- 
rastazu Mediei, quando em 
junho de 1970 proferiu em 
Recife um histórico discurso, 
após visitar as frentes de tra- 
balho na área nordestina, fla- 
gelada pêla sêca. Naquela o- 
portunidade o presidente pro 
nunciou a tão conhecida fra- 
se: " Aqui vim para ver, com 
os olhos da minha sensibili- 
dade, a sêca dêste ano e vi 
todo o drama do iiordestfc'". 

É certo que, o D.N.E.R. já 
analizara a necessidade de 
interligação dos rios amazo- 
nenses, para permitir a nave- 
gação permanente e maior 
integração da região cora o 

resto do país. No entanto, 
quando surgiu a seca no nor- 
deste, a decisão presidencial 
de iniciar, imediatamente a 
a construção da estrada foi 
incisiva. Aliás, sua preocupa- 
ção pela integração da ama- 
zonia já fora revelada em 
pronunciamentos anteriores, 
ocasião em que enfatizou 
aplicação de recursos, oriundo 
da política de incentivos fis- 
cais na construção de uma 
rodovia cortando a selva a- 
mazonica, para a fixação do 
homem nordestino. 

Essa estrada, já chamada 
da integração nacional tem 
inicio nas BR 230 e BR 232 
que, partindo de João Pessoa 
e Recife, confluem para a ci- 
dade de Picfs no Piauí, dai 
seguindo até a Bélem-Brasilia, 
passando por Floriano e no 
Maranhão, São Raimundo das 
Mangabeiras, Balsas e Carolí- 
na, onde cruza com a BR 14, 
na cabeceira da ponte sobre 
o rio Tocantins (Estreito). Era 
seguida, parte rumo da Aina- 
nonia propriamente dita, atra- 
vessando vales férteis, rios 
caudalosos, como o Tapajós, 
onde encontra a Cuiabá—San- 
tarém, até chegar a Humaitá. 

A COHAB NO MARANIIAO 

Assistente Social 

iaz Pesquisa 

Dêsde o dia 19 do corren- 
te, encontra-se nesta cidade 
a srta. Maria Lígia Oliveira, 
assistente social da COHAB, 
no Maranhão. O principal 
objtivo de sua presença en- 
tre nós é fazer um levanta- 
mento das condições sócio- 
econômicas da população 

imperatrizense, a fim de ser 
construída em nossa cidade 
um conjunto residencial, de 
caráter popular, com uma 
previsão de 2 0 0 casas ini- 
ciais. Dando expediente nor- 
mal na Câmara Municipal, a 

srta. Maria Lígia Oliveira 
está concluindo sua missão 
e, ao ser ouvida por nós as- 
segurou ter recebido pleno 
apôio do Govêrno do Muni- 
cípio assim como ter encon- 
trado perfeita compreensão 
do público, sendo que o nú- 
mero de inscrições compro- 
va o interesse geral pela i- 

niciativa da COHAB. O lo- 
cal para a construção des- 
sas casas já está doada dês- 
de a adminstração municipal 
anterior e atual, e se situa 
na chamada "Rua do Cama- 
rú", entre a Casa do Lavra- 
dor e os poços artesianos da 
FSESP. 

LIVROS DE ATAS, de 100 

e 200 folhas, Giz de Cêra, 

Classificadores, Bobinas, la- 

piseiras BIC e JOFA 9, na 

TIPOARAFIA VIOLETA 

Moradores do bairro En 
troncamento pedem-nos di- 
vulgar, para conhecimento 
da autoridade competente, a 
proliferação das casas de 
prostituição naquêle setor 
da cidade, especialmente na 
parte que acompanha a rodo- 
via BR-10. — Alegam os re- 
clamantes que muitos dês- 
ses cabarés estão instalados 

no meio a ambiente fami- 
liar ou de trabalho e que 
chegam até a causar confu- 
são ao viajante pela osten- 
tação da placa "RESTAU- 
RANTE .... ambiente fami- 
liar". Essa placa, muitas vê- 
zes faz com que o cabaré 
seja realmente procurado 
por famílias, com o inevi- 
tável vexame. 

O V I L — óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro I da BR - 14- Fone 278—Imperatriz —Ufa. 

CGC .06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053.006 

HRMHZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 

/< 



O Progresso 

Destaque Social Por Mister X 

ANO I I Imperatriz (Ma) 29 de Agosto de 1971 N0. 65 

Retirantes invadem reserva 

Chegou ao nosso conheci- 
mento que vários lavradores, 
vindos de outros centros in- 
vadiram o local conhecido 
como "Bom Jesus", aproxi- 
madamente a uns 2 quilôme- 
tros do rio Tocantins, onde 
se localizaram e iniciaram 
serviços de derrubada e bro- 
ca, visando aproveitar o últi- 
mo período do ano, isto é 
até setembro próximo, pa- 
ra procederem a respectiva 
queima. Ocorre, no entanto, 

que a área em questão cons- 
titue a única reserva de cas- 
tanha do Pará nêste Muni- 
cipio ea ação devastadora, 
evidentemente, contraria o 
principio legal que determina 
sua conservação, sob pena 
dos infratores incorrerem em 
sanções punitivas. 

O assunto veio até nós 
por intermedie do sr. Ante- 
nor Bastos que, inclusive, 
nos mostrou telegrama já 
enviado pelo Prefeito Rena- 

EMPRÊSA CINEMATOGRÁFICA BICHARA & BOGÉA 

CINE MARABÁ 

HOJE: às — 15,OO — 19,30 — 21,30 
KIRK DOUGLAS em. "NINHOS DE COBRA" 

C1NEMASC0PE — TECN1C0L0R 

Coluna do Lavrador 

Aítosa vai parar no Estrei- 

to - Casa do Lavrador 

Viajaram para Carolina o Dr. Pedro Oliveira, chefe da 
Casa do Lavrador e o Dr. Góes, médico veterinário, com a 
finalidade exclusiva de firmar, convênio com a Prefeitura 
daquela cidade, no sentido de realizar o quanto antes, a ins- 
talação do posto de vacinação do Estreito, o qual com as- 
sistência técnica do veterinário da Casa será uma barreira 
contra a penetração da febre-&ftosa no Estado do Maranhão 
através de gado procedente de outros Estados. 

O combate à aftosa é praticado pela vacinação siste- 
mática e pertinaz e em postos de vacinação estratégicamen- 
te situados, tal como o Estreito, lugar por onde passam, 
forçosamente, todo o gado proveniente de Goiás e Minas 
com destino aos abatedouros de Belém c às fazendas do Ma- 
ranhão e Pará. A iniciativa da Casa do Lavrador já ganhou 
o aval do Sr. Secretário da Agricultura, Dr. Lourenço Viei- 
ra da Silva, e foi recebido com simpatia pelo Prefeito de 
Carolina, Sr. Absalão Coêlho que se dispôs a oferecer tudo 
que estiver ao alcance daquela Prefeitura, pois considera 
medida transcendental no campo da profilaxia da tremenda 
doença. 

DR. GÓES INSISTE 

O médico-veterinário, Dr. Góes, continua insistindo com 
os fazendeiros da região que se apressem em proceder a 
vacinação dos seus rebanhos antes que chegue a estação 
chuvosa, quando surgem os surtos de febre-aftosa. É indis- 
pensável aos interessados na assistência do veterinário da 
CASA DA LAVRADOR que façam antes o cadastramento de 
suas propriedades, para receberem o atendimento profilático. 

SEMENTES SUPERA ESPECTATIVA 

Ainda não foi terminada a campanha de previsão de se- 
mentes selecionadas e os lavradores da Região já solicita- 
ram cerca de 82.000 kg. de sementes de arroz e 30.000 kg. 
de sementes de milho, esperando-se ao término das visitas 
dos técnicos aos centros de produção do interior uma subs- 
tencial venda de sementes selecionadas de arroz, milho, al- 
godão e amendoim. 

CAMPOS DE COOPERAÇÃO 

Prevendo uma demanda de sementes selecionadas para 
o próximo ano, equivalente ao dobro do montante solicitado 
êste ano, a CASA DO LAVRADOR está selecionando agri- 
cultores da região para a realização de campos de coope- 
ração com vistas a produção de sementes com a assistên- 
cia técnica da Casa que adquirirá tôda a colheta. 

ESCRITÓRIO HÉLIUS DE MONÇÃO 

Rua Frei Manoel Procópio, nQ 57 

Requerimentos e Contratos em geral — Corres- 

pondências Comercial e Particular — F.G.T.S. e 

Assuntos ligados às repartições públicas 

HORÁRIO j 
Pela manhã: das 8 às 12 horas 
Pela tarde : das 15 às 18 horas 

to Moreira ao Exmo. Sr. Dr. 
Delegado do Instituto Brasi- 
leiro da Defeza Federal 
(IBDF), denunciando a fato 
e pedindo-as urgentes provi- 
dencias que sua importância 
requer. 

Agora 

Em Imperatriz, já se fabri- 
ca porta de aço para arma- 
zém ou garagem. 

(A oficina do Neudson) 

T.G. de Imperatriz 

convoca classe 

de 1953 
Ofício 135—SSMR/I0 
Do: Chefe da SSMR/10 
Ao: Prefeito Municipal de Imperatriz 

1. Conforme o Plano Ge- 
ral de Convocação para o 
Serviço Militar em 1971, a- 
provado pelo Decreto acima 
referido, publicado no DO 
de 9 jul 71, e considerado 
o processo dessa Edilidade, 
em tramitação na Diretoria 
do Serviço Militar, para a 
criação e instalação de um 
Tiro de Guerra nessa cidade 
informo a V. Sa. ter sido ês- 
se município incluída como 
tributário de Organização de 
Formação de Reserva (OFR- 
TG). 

2. Para a seleção dos can- 
didatos, foi nomeado pelo 
Comando da 10a. Região Mi- 
litar uma Comissão de Sele- 
ção, que funcionará nessa 
cidade provavelmente nos 
dias 20, 21, 22 de Nov. pró- 
ximos, e para tal solicito os 
bons ofícios de V, S-. jun- 
to aos órgãos que- lhe são 
subordinados, a fim de pro- 
porcionar instalações condi- 
gnas para o bom funciona- 
mento e excelente resultado 
dos objetivos da Comissão 
ora nomeada. 

3. Outrossim encareço a 
V. S§. uma- campanha de 
propaganda e esclarecimen- 
tos, concitando os jovens da 
classe de 1953, ao compa- 
recimento nos dias, hora e 
local previstos para a apre- 
sentação e seleção. 

4. Aproveito a oportuni- 
dade para apresentar meus 
protestos de estima e con- 
sideração. 

Leo de Sousa Nogueira da Gama 
Chefe da SSMR/10 

Dr. Wener Pereira 

Lopes 
— ADVOGADO — 

rausas eiveis e criminais, inventá- 
rios e partilhas, cobranças ju icíais 
e amigáveis de títulos e alugueis, 
habeas-corpus, contratos, procura- 
ções, representações de prefeituras 
etc. — Aceita chamados para o in- 
terior deste Estado e vizinhos. Ex- 

pedientes normais. 
Irav. Magalhães de Almeida 

(Escritório Goiano) 
Imperatriz - Maranhão 

AUSÊNCIA 
Dêsde a semana atrazada encon- 

tra-se ausente do nosso convívio o 
dr. Carlos Gomes Amorim, nome dos 
mais benquistos e de inconfundível 
valor no mundo imperatrizense. Dr. 
Carlos está passando uma tempora- 
da em Brasília, D.F., à convite do 
Hospital S. Vicente (Taguatinga), on- 
de especialisa-se em vários s atores da 
medicina, profissão que exerçe como 
um sacerdócio e que coloca muito a- 
cima dos interesses pessoais, levan- 
do aos enfermos os recursos da ciên- 
cia e o conforto do sentimento ami- 
go e fraterno. Por tudo isso, a sua 
falta está sendo sentida por todos da 
cidade que já é sua, pelo dever da 
gratidão e pela importância da sua 
marcante personalidade. Incluindo- 
nos no rói dos que o consideram 
multo aguardamos ansiosos o retor- 
no do dr. Carlos — o que felizmen- 
te será para breves dias — a fim de, 
pessoalmente, apresentar-lhe as bôas 
vindas, numa demonstração sincera 
e leal daquilo que afirmamos nesta 
nota. 

SEMANA DA PATRIA 
Inicia-se depois de amanhã, a se- 

mana que culminará com o 7 de Se- 
tembro-data da Independência Bra- 
sileira. Comemorações serão efetua- 
das sob o patrocínio do Município, e 
das classes sindicais e das associa 
ções profissionais: desfiles, jogos, pa- 
lestas, etc. Imperatriz associa-se à 
importância da história brasileira. É 
o progresso que chega, cada vez mais 
acentuado, falando também do nosso 
sentimento de brasilidade. Tenho 
dito... 

PALESTRAS 
Dra. Ruth Noleto, dr. Emilson M. 

Véras e dr. José de Ribamar Fique- 
ne, garantirão os anais daquela pá- 
gina fulgurante da vida nacional, a- 
través de palestras que proferirão, 
no Sindicato dos Arrumadores. dias 
1, 6 e 7 de setembro próximo. Esta- 
remos lá, não só para ouvi-los. o que 
será sempre um prazer, como para 
aprender mais um pouco. Sempre é 
oportuno. 

ATÉ QUE EMEIM... 
Inaugurou-se, ontem, o cine "MA- 

RABÁ". Depois de noticiado realizou 
se o tão esperado acontecimento de 
marabaenses colaborando para a 
grandeza da terra-irmã: Imperatriz. 
Parabéns' à dupla Bichara / Bogéa. 
Merecidos, diga-se de passagem, pe- 
la'iniciativa e porque conseguiram 
realiza-la por esforços próprios De- 
morou mais saiu. Até que enfim... 

VISITANTES 
O acontecimento da semana pas- 

sada foi o acima noticiado, Para o 
evento vieram: 

D. Nazaré Gaby Bichara, o jovem 
Jorge Bichara Neto e o "rebelde" E- 
valdo, digníssima esposa e filhos do 
Hiran "Confusão" Bichara E por fa- 

larmos no neto do Jorge Bichara, de 
saudosa memória, o rapaz vai de 
"vento em pôpa": l.a série da Fácul- 
dade do Pará. Parabéns à Nazaré, 
"aquêle abraço" ao mano Hiran. 

XXX 
Vimos na cidade o nosso parente 

e amigo Bosco Jadão, industrial e 
corhercíante de "peso-e-medida" da 
terra castanheira. Abraçamo-lo pes- 
soalmente e, agora, reiteramos a es- 
tima do colunista desde "priscas éras" 

XXX 
Na terra o confrade, professor e 

literata A. Bastos Morbach, d^ PRO- 
VÍNCIA DO PARÁ. Ao velho mes- 
tre a reverência do colunista que 
também é um discípulo seu. Honra 
ao mérito... 

FUTEBOL DE SALÃO 

Assim como o de campo, o futebol 
de salão tem seus aficclonados tam- 
bém aqui. Para êstes, bôa pedida se- 
rá o torneio dos dias 4 e 5 vindouros, 
entre um selecionado de Carolina, a 
A A.B B., a SAGRIMA e o popular 
"FERRO VELHO". Patrocínio do Sin- 
dicato dos Arrumadores em home- 
nagem à Semana da Pátria. "Tamos" 
lá... 
OUTRO ABRAÇO, PEDRO! 
Revimos o nosso querido amigo 

Pedro Américo. ( orno não poderia 
deixar ser, encontramo-lo como todo 
carolinense o é: cortez na simplici- 
dade ináta, Daqui, o colunista reno- 
va sua admiração e seu apreço pes- 
soal ao Pedro Américo que todos es- 
timam. E outro abraço, Pedrol 

O NOSSO REV1SOR 
Tivemos a prazer de encontrar o 

Licinio Cortez outro dia, acompanha- 
do de sua jovem senhora D Fátima. 
Licinio tem um compromisso parti- 
cular conosco: é o revisor particular 
do colunista. Errou o "páu canta". E 
sentimo-nos honrados porque o te- 
mos numa consideração que nem êle 
imagina. Cá estamos amigo, de ca- 
beça baixa para os "castigos" que 
merecemos, vez por outra... 

AGRADECIMENTO 
O colunista aproveita esta "sua"' 

coluna para agradecer, de público, ao 
José Lopes (CasaLopes) o apoio e a 
amizade que lhe tem dispensado. 
Gente bôa é assim: paga para ser ú- 
til ao seu semelhante. Muito obrlga- 

ANIVERSÁRIO 

Transcorreu, dia 21 de agosto p.p. 
sétimo aniversário do garoto Helcio 
Ribamar, filho do casal José Riba- 
mar Silva e Maria Salomé Baima da 
Silva. Dias já passaram mas nunca 
é tarde para os nossos cumprimen- 
tos ao rapaz e dedicados papás, es- 
pecialmente ao "velho", nosso amigo 
inapiário. 

Instituto Nacional de Previdência 

Social — I.N.P.S. 

Agência em Imperatriz — Ma. 

AVISO ÀS EMPEÊSAS 

1 — A partir da competência JULHO de 1.971 a taxa unifi- 
cada de 25,8% (vinte e cinco e oito décimo por cento) 
passa para 28% (vinte e oito por cento), em conseqüên- 
cia da instituição do Prcgrama de Assistência ao Tra- 
balhador Rural pela Lei Complementar n^ jl, de 25 de 
maio de 1.971, que. na forma de seu art. 15, item II, al- 
terou para 2,6% (dois e seis décimo por cento) o per- 
centual relativo à contribuição de que trata o art. 3o do 
Decreto Lei n? 1.146, de 31 de DEZEMBRO de 1.970. 

2— Para efeito de recolhimento, o valor global — (28%) — 
será lançado no campo "A'*, código 01, da Guia de Re- 
colhimento, devendo ser utilizado, para indicação de 
possíveis isenções, o campo "C" mediante lançamento 
da importância correspondente à direita do respectivo 
código. 

3 — As emprêsas que exercerem as atividades enumeradas 
no art. 2o caput, do Decreto-Lei n0 1.146, de 31 de de- 
zembro de 1.970, utilizarão, para efeito de recolhimento 
da contribuição de 2,5% (dois e cinco décimo por cen- 
to), ali indicado, no campo "B" código 17, da mesma 
Guia, observando o seguinte procedimento: anotar, na 
linha correspondente, a sigla "INCRA" e o número "39" 
antes da coluna "COD", cancelando com o sinal (X) o 
número "17". Em seguida, utilizar o campo "O", códigos 
21 e 22, para dedução dos valores correspondentes às 
contribuições do SENAI (1%) e SESI 1,5%, respectiva- 
mente. 
Para melhores esclarecimentos, os interessados pode- 

rão procurar a Agência Local do 1. N. P.S., sita à rua 15 de 
Novembro n.0 932, no horário das 07,30 as 12,00 horas. 

Imperatriz-Ma., 26 de agosto de 1.971. 
PEDRO DE ALCÂNTARA DA ROCHA MOREIRA 

Ene. do Setor de Arrecadação 
Visto 

JOSÉ ÁAILA DORIEL MARANHAO 
Agente 


