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OS VENCIMENTOS SUBIRAM NA PREFEITURA 

Já vale a pena exercer um dos cargos em comissão 
no quadro de funcionários da Prefeitura de Imperatriz. 

p Mensagem de origem do executivo municipal, aprovada 
pela Câmara de Vereadores, estabeleceu os seguintes 
níveis de vencimentos desse funcionalismo : 

Chefe do Gabinete do Prefeito 
Diretor do Serv. Administração 

" da Fazenda 
'■ | Obras e Viação 
" Educação 
" Saúde Ass.Social 

Chefe de Assesso de Planjamen- 
tos e Conttrole 
Chefe da Assessoria Jurídica 
Chefe da Tesouraria 

Confrontados com os quadros de vencimentos da ma- 
gistratura do Maranhão e de órgãos do próprio Estado, o da 
Prefeitura local ocupa sem qualquer dúvida lugar de des- 
taque especial dentro do território Maranhense. 

Governador para o Senado 

venc. gratiíicaç. 

2.000,00 500,00 
2.000,00 1.000,00 
2.000,00 1.000,00 
2.000,00 1.000.00 
2.000.00 1.000,00 
2.000,00 1.000,00 

2.000,00 1.000,00 
1.500.00 500,00 
1.000,00 200,00 

Deputados da bancada 
arenista na Assembléia 
hstadual, através do dep. 
João Alberto fizeram um 
apelo ao Gov. Pedro Nel- 
va para que êste continue 
na vida política aceitan- 
do a indicação de seu no- 
me ao Senado da Repú- 
blica no próximo pleito 

que renovará um terço da 
Câmara Alta. Os deputa- 
dos invocaram para tanto 
a "política, a hegemonia 
partidária e a manuten- 
ção do alto nível da re- 
presentação maranhense 
no Senado" 

Desconhece-se a res- 
posta do Governador. 

CNEC tem nova Diretoria 

O Setor locaJ de CNEC que 
emlmperatriz mantém o Colégio 
Comercial Gonçalves Dias e o 
Ginásio Bernardo Sáyão tem 
desde o dia 30 de abril nova 
diretoria, assim formada: presi. 
Jurivê deMacedo. vice: Rubens 

Lima, secretário Luis H. Veras 
2o. secret: Afi Aprigio Sousa. 1? 

Tesoureiro Wagner Ribeiro, 2o. 
tes. Fernando Cunha, Conselho 
Fiscal Irene Milhomem, Edmil- 
son Francisco e Antonio Lima 
Ferreira. 

Interuibano com nova Nlesa 

Apuramos que o centro 

telefônico da TELM k nes- 

ta cidade está aguardan- 

do a transferência de Ma- 

naus para Imperatriz de 

uma nova mesa de ope- 

rações de sistema inte- 

rurbano, o que implicará 
no atendimento ao mes- 
mo tempo de maior nú- 
mero de ligações solícita- 
das.descongestíonando-se 
assim os poucos canais 
até aqui existentes no 
Centro. 

0 era 

300 quilômetros 

de desvio 

Pessoas que continuam 
viajando de carro para São 
Luis garantem que a viagem 
agora ficoucerca de 300 qui- 
lômetros mais longa pois a 
prrtir da cidade de Presi- 
dente Dutra o caminho sofre 
um desvio que passa São 
Domingos, Colinas, Buriti 
Bravo, Caxias e, finalmente, 
São Luis. Nesse trecho, afir- 
mam, a rodovia oferece ex- 
celentes condições de tráfe- 

go. 

Noticias colhidas junto à de- 
legacia de polícia local garan- 
tem que o indivíduo Zé da Ma- 
ta, que procurou a promotoria 
de justiça para queixar-se con- 
tra um policial que lhe teria ti- 
rado o produto da venda de uma 
paca, não passa de um débil 
mental. Sindicância nesse sen- 
tido teria sido feita pelo juiz 
Delfino Sipaúba e pelo próprio 
bél Florismar Almeida, delega- 
do de Policia. Ainda segundo o 
órgão da Segurança, Zé da Ma- 
ta foi realmente lesado por nm 
espertalhão que todavia não per- 
tence às fileiras da Polícia Mi- 
litar. 

DAT1LÚGBAF0 — PRECISA-SE 

Procura-se um auxiliar de es- 
critório que seja bom datilografo 
Tratar na DIMAGAM, no En- 
troncamento. 
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Rápidas EXPOSIÇÃO depende do incra 

POPPY 

No sábado que passou houve a- 
presentação das candidatas a Rainha 
da Exposição Pecuária, no Clube Ju- 
çara foi um sucêsso. Não está fácil 
prever a vitoriosa. Todas desfilaram 
com multa graça... Estiveram presen- 
tes vários Fazendeiros, também a 
presença de visitantes da cidade de 
Belém, sr Manoel Vilela (pecuarista) 
Dr. Luciano F Almeida (da Constru- 
tora Estrela e irmão de nosso par- 
ticular amigo Çap Fernando e gran- 
de industrial sr, Jorge Çarmona, on- 
de pernoitaram nesta cidade e se- 
guiram depois para Belém-PA. 

XXX 
Está presente em Imperatriz, o in- 

dustrial Osmar Teixeira do Amaral; 
Sr. Osmar é proprietàno da OV1L 
e das fazendas ÇHAPARRAL e BTG 
VALLEV, que possivelmente será o 
padrinho da candidata a Rainha dos 
Fazendeiros da Exposição. 

xxx 
Clubes Juçara e Tocantins cada 

vez mais entrosados... 
xxx 

TEM GENTE QUEIMANDO 
RUIM COMIGO. . . NÃO 
ADIANTA.. . 

xxx 
A animação da Barraca dos Fa- 

zendeiros, com Bossa Show, Escuri- 
nho do Samba, Dr. Fiquene, etc. Foi 
o í mto alto do Io. dia da Exposição... 
Boa Athaide. 

xxx 
Próximo domingo 13 não vamos 

esquecer que é o "DIA DAS MÃES '. 
xxx 

Não deixem de fazer uma visita 
no Stand do Leite Bibom, «.a Expe- 
sição Pecuaria. Vamos ter leite pas- 
teurizado logo logo... 

xxx 
Quem será o fazendeiro do ano? 

xxx 
Hoje haverá entrega das primeiras 

licenças de Ocupação de terras que 
será na Parque de Exposição, com 
a presença do C oordenador do Meio 
Norte do Incra dr. Aírton Lopes Be- 
zerra de Menezes. 

xxx 
Parabéns pela Organização da Pe- 

cuaria, ao Sindicato Rural e também 
ao Dr. Carlos Games de Amorlm 
diretor geral da Exposição. 

xxx 
Inaugurou-se no dia 3 p p. a A- 

gencia de Correios de nossa cidade. 
A fita oficial de inauguração foi de- 
cerrada pelo Cap Fernando Ferrpira 
de Almeida chefe da Residência Es- 
pecial de Imperatriz do BEC, e o 
oomperecimento de altas autoridades 
de Imperatriz, como também o Dire- 
tor Regional do Pará da Empreza 
Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Para os que não sabem sabem a- 
qui vai os nomes das candidatas a 
Rainha da 5? Exposição Agro Pecu- 
ári, juntamente com a quantidade de 
votos da 1? apuração que se deu no 
dia 07 passado. 

Francisca Lopes da Silva (estudan- 
te) 245 votos; Çléria Eunice Borges 
Çoelho (comercio e bancos) 275 votos; 
Fátima Araújo Andrade (fazendei- 
ros) 770 votos, como se vê em Io. 
lugar está a candidata do ''fazendei- 
ros". 

xxx 
O sr. P. Á. quando leu nesta co- 

luna aquela nota sobre c pagamento 
das Taxas telefônicas disse: — mas 
eu pago água ha anos em minha casa 
e nunca tenho água... 

xxx 

Quem está vibrando é nosso ami- 
go Antonio Çalos Volks Roíce (Pou- 
sada do Amor), com a chegada de 
sua esposa, que passou uma' tempo- 
rada na capital de São Luiz. 

xxx 

Por Hoje Poppy Stop Tchau ..' 
Não Adianta... 

O sucesso da Exposição 
Agro-Pecuária depende fun- 
damentalmente do INCRA. 
Isso foi o que sentimos ao 
verificar o movimento de 
animais no Parque da Expo- 
Imperatriz. 

Acontece que os bancos 
da cidade que se propõem ao 
financiamento pecuário es- 
tão exigindo do comprador, 
como documento básico, ou 
o título de propriedade da 
terra ou a autorização de o- 
cupação (anuência) forneci- 
da pelo INCRA. 

O que se observa entre 
dirigentes da Feira e pecua- 
ristas interessados na aqui- 
sição de reprodutores e ma- 
trizes bovinos é a grande ex- 
pectativa em torno da reu- 
nião programada para hoje 
entre o Sindicato Rural e o 
INCRA, quando serão entre- 
gues as primeiras cartas de 
ocupação de terra, consta 
que em número de 50. Ao 
ensejo será debatida a pos- 
sibilidade do fornecimento 
a curto prazo de outras anu- 
ências, de modo a permitir 
que os beneficiados ainda 
possam adquirir bovinos no 
decorrer da V Expo-Impera- 
triz. Já se cogita inclusive 
do prolongamento por uns 
dias do prazo para a aqui- 
sição de animais, ainda que 
oficialmente encerrada a 
Feira. 

De acordo com gráficos 
exibidos no "stande" do Sin- 
dicato Rural, existem cadas- 
trados em todo o município 
de Imperatriz 13.942 cabeças 

de bovinos, 348 muares, 385 
cavalares e 3.22Õ suinos per- 
tencentes aos-340 associados 
do Sindicato. Em contrapo- 
sição, registra-se a existência 
de 9.769 alqueires de pasta- 
gens formadas, o que será 
suficiente suficiente para o 
ustento de 50 mil rêzes. 
sPara a form ação a 
curto prazo desse rebanho 
resta esperança de que o 
problema-terra seja solucio- 
nado o quanto antes ou que 
uma outra fórmula seja en- 
contrada conciliando os in- 
teresses de vendedores de 
gado, pecuaristas e finan- 
ciadores. 

Todos currais existentes 
no Parque da Exposição en- 
contramos lotados por re- 
produtores e matrizes das 
raças Santa Gcrtmdes, Ne- 
lore, Gir, Itabapoan, Mocho 
Nacional, Holandês e Chuitz. 
De outro lado, o esquema 
de financiamento bancario 
está montado a todo modo 
a funcionar rapidamente u- 
ma vez encontrada a fór- 
mula ideal de venda -^re- 
banho exposto. Ao que cons- 
ta, o Banco do Brasil não 
fixou limite de financiamen- 
to global, estipulando toda- 
via, a cota de Cr$ 'l5o,ooo 
por pecuarista; o BASA tem 
um teto de 5oo mil para fi- 
nanciamento até 3o mil per 
capita, enquanto o BEM e 
BRADESCO igualmente es- 
tão aptos ao financiamento 
em escala menor. Tudo po- 
rem esbarra no encontro à 
exigência do título de terras. 

A Exposição por dentro 

Currais cheios de gado, animais 
que recebem constantes e carinhosos 
tratamentos de peões, stands de pro- 
paganda, bares, restaurantes, pistas 
de danças, escritórios de Bancos, do 
Sindicato Rural e da SAGRIMA, pe- 
cuaristas, visitantes, curiosos e de- 
socupados formam o variado quadro 
interno da V Exposição Agrc-Pt-cu- 
ária de de Imperatriz, num que se 
Inicia ao nascer do dia e se prolonga 
até alta madrugada. 

No recinto do Parque a reportagem . 
teve a reportagem teve a oportuni- 
dade de visitar diversos ' stands" e 
currais, sempre acompanhada do Sr. 
Gaúcho, Fiscal Geral da Feira. 

Entre os stand visitados destaca- 
mos o da novel organização impe- 
ratrizense "Leite BIBOM", onde 
o seu diretor, Agostinho Noleto, e- 
xibe interressantes gráficos a res- 
peito do consumo do leite pasteriza- 
do no Brasil. Através deles ficamos 

sabendo que em Imperatriz 
o consumo diário de leite é de 11° 
gramas por pessoa, Índice superior 
ao de São Luis e pouco inferior aos 
de Maceió e Fortaleza. 

Visitamos igualmente o CANCE- 
LA-CLUBE DOS FAZENDE-ROS, 
ponto chlc de encontro dos visitantes 
da Feira, com exelents pista de dan- 
ça e serviço de bar completo Ali, 
um conjunto musical anima o am- 
biente a partir dos 13 horas. NO 
CANCELA verificamos o andamento 
da apuração de votos destinados à 
Rainha da Exposiçã; até as 11 horas 
de ontem estavam apuradas 3 350 
votas, sendo que a candidata mais 
votada é a das pecuaristas, com 3.341 
sufrágios, A apuração final será fei- 
ta dia 13, em duas etapas: uma às 10 
horas e a outra no transcorrer do 
baile de encerramento. 

D[ 

O Sr. João Silva Lima, residen- 
te nesta cidade, está sendo cha- 
mado para voltar aos trabalhos 
de seü emprego na firma; J. M. 
Vieira, desta praça, sob pena 
de se ver desligado da mesma 
por abandono de serviço. 

(a) J. M. Vieira 

AGRADECIMENTO 

É Bom ter amigos. Nestes di- 
as tão dolorosos para nós. Que- 
remos reconhecer a nos- 
sa gratidão para aqueles que 
acompanharam e demonstraram, 
Fraternidade Cristã para com o 
inesquecível que em vida se 
chamou de Edvaldo Oliveira. 

A Viúva e Filhos 



u 
O PROGRESSO PAGINA 2 

Vantagens da SERME: 

Súde-Segurança-Vida 

Diversão e Prêmio 

SOCIEDADE MARANHENSE DE SERVIÇOS 
MÉDICOS 

SAÚDE 
Assistência Médica; Serviços profissionais. 
Assistência Hospitalar; Pediatria, Partos. Cirurgia de Urgência, 
exames de laboratórios e radiografias. 
Assistência Dentária; exame odoatologico inicial, exodontia (ex- 
trações) obturaçao provisória, obturaçâo plástica, restauração 
a amalgama, odonto-pediatria, aplicação de Hurêto, periodontia, 
tartarotomia, limpeza de dentes e RaIO X. 

SEGURANÇA 
Assistência Jurídica; Serviços profissionais. 
Assistência Social; Serviços profissionais. 

DIVERSÃO 
Com a sua carteira de Sócio você e seus dependentes legais tem 
acesso ao CLUBE DE ' AMPO dá SERME, situado na estrada de 
São José de Ribamar km 11. Logo após a Quimicanorte. 

VIDA 
Auxilio funeral para o socio '"rS 3.0CO,00 
Auxilio funeral para a Esposa ou ' omoanheira rr$ 1.500,00 
Na SER dE você escolhe o médico de sua preferência e é atendi- 
do no seu consultório particular. 

Depconto de 5% na compra de qualquer medicamento nas farmá- 
cias CE^TRaL mediante apresentação da carteira de socio. 
Pense na saúde Elaé a maior riqueza que temos! 
1 vite emergência! Procure era tempo a SERME 
Adquira o direito de ter saúde! 
f om a SERME nem a morte Its assustai 

PRÊMIO 
Associando-se a SERME você ganha inteiramente grátis um lo- 
te com íO x 30 
Procure os nossos Escritórios à Av. Getulio Vargas 1344 Fone 135 

Anuncie em «O Progresso 

Remuneração para os vereadores 

Anteriormente já afirmamos 
que a renovação e moderniza- 
ção dos quadros politicos é uma 
meta inadiável e prioritária que 
a ARENA não poderá mais 
adiar. 

Sendo ex-Vereador e um 
dos Coordenadores da ARENA 
Jovem do Maranhão, verifica- 
mos que por mais vocação que 
se tenha pelas causas públicas 
e. reconhecendo também, que 
a valorização de classe política 
tem sido uma das preocupa- 
ções constantes de todos, julga- 
mos imprescindível a remune- 
ração para os vereadores. 

Estamos diante da realidade 
da evolução social em todos os 
setores administrativos do País. 
Entretanto, os dirigentes parti- 
dários ainda não estudaram rea- 
listicamente o problema da im- 

plantação da remuneração para 
os representantes dos municí- 
pios, embora vários projetos te- 
nham tramitado pelo Congresso 
Nacianal, sem nunca obterem 
aprovação. 

Defendemos o exercício de 
vereança remunerada, dignifi- 
cada e valorizada, pois ninguém 
poderá no interior brasileiro 
trabalhar gratuitamente, uma 
vez que o tempo é um tesou- 
ro vphosissimo, e, sem a remu- 
neração a representação muni- 
cipal desvia-se de suas funções 
em busca de outras atividades, 
o que é lamentável na atual 
conjuntura nacional. 

Todos nossos esforços estão 
voltados para o atendimento 
dos elevados princípios demo- 
cráticos do Brasil, e eles só atin 
girão seus objetivos se houver 

Hermes Santos * 

uma modernização adeqi ada- 
nos qiiadros politi cos e nas a 
gremiações partidárias. A polí- 
tica é uma ciência evolutiva e 
dinâmica, na qual muitos esfor- 
ços são dispendidos. 

Confiamos que a nossa rei- 
vindicação contará com ò apoio 
de todos,pois o eminente Se- 
nadoa Filinto Muller — Presi- 
dente do Diretório Nacional da 
ARENA, em contato com a im- 
prensa em 13-4-73, manifestou- 
tou-se otimista quanto ao res- 
tabelecimento no mandato re- 
munerado para os vereadores. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

(CREDENCIADO PELO IN PS) 

Dr. arl os Gomes de Amorim-Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLINICA GERAL — CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RASO X 

Rua Frei Mmosl P.-Jíópio, 95 —Imperatriz—Maranhão 

Dr EDIVALDO CUNHA AMORIM 

ADVOGADO 

Escrit. RUA GEL. MANOEL BANDEIRA. 1.638 

Res. Trav. Luís Domingues, 1.845 
IMPERATRIZ — MARANHÃO 

O PROGRESSO 

Fundado em 3 de maio de 1970 
Registro n® 136 

Diretor-Proprietàrio 
José Matos Vieira 

Diretor e Hedator-Chele 
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Mario Mazzlni 

TIRAGEM 

1500 Exemplares 
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HOSPITAL SÃO 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 PARTI ULAR 00 INTERIOR 00 ESTADO 
Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 

LABORATÓRIO HE ANALSES CLÍNCAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDICO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Cirurgia do — Abdomem — Obstetrícia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia— Der- 
matologia—Peoiatria—Clínica Geral—Doenças dos olhos e receituario de oculos. 

PLANTÃO PERMANENTE As 24 hors do dia 

RRMRZEM 
a 

TECIDOS E ELETRO 

^ DOMÉSTICOS^- 

ucesso ©m Qual- 

quer Lugar 
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Prefeitura Municipal de Imperatriz LotEri já ÍEÉ 5.000 OiltietES 

Estado do Maranhão 

PORTARIA N- 111/73. de 07 de maio de 1.973 

Institui a Comissão para examinar a situagão da Prefeitura Munici- 
pal de Imperatriz, Estado do Maranhão, na gestão anterior. 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, Sr. José 
do Espírito Santo Xavier, usando das atribuições que lhe são conferidos em 
Lei, e ainda, de acordo com o Decreto Lei N" 201, de 27 de fevereiro de 
1973. 

RESOLVE 

Art. 1* — Fica constituída uma Comissão de Inquérito que terá por 
objetivo fazer o exame geral da situação da Prefeitura, Inclusive proceder 
a complementação do inventário de todos os bens economicos ou adminis- 
trativos do Município. 

Art. 2o — A referida Comissão será composta de três funcionários 
da Prefeitura, sendó designados os Srs. Dr. José Maria Nascimento Jú- 
nior, Assessor Jurídico, que presidirá esta Comissão; Ftancisco das Chagas 
Torres, Contador e Dr. José Fernando Brito de Andrade, lotado no Ser- 
viço de Fazenda desta Prefeitura, e dois Vereadores indicados pela Câma- 
ra Municipal de Imperatriz. 

Art. 3o — Os trabalhos realizados pgla Comissão serão canalizados 
principalmente no sentido de proceder à apuração da gestão anterior, no 
tocante as transações e pagamentos efetuados a qualquer título. 

§ Único — Tais providências terão caráter de urgência a fim de 
que a atual administração possa a qualquer momento fornecer informações 
reais a adequadas aos poderes constituídos quando solicitada. 

Art. 4o — Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação 
revogados as disposições em contrários. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, em 07 de maio de 1.973 

José do Espirito Santo Xavier 
Prefeito Municipal 

Anuncie em «O Progresso» 

A agência de Imperatriz 
da Loteria do Maranhão es- 
tá vendendo atualmente mais 
de 5 mil bilhetes por extra- 
ção dos prêmios normais. 
Quando dos grandes prêmios 
a procura de sorte é maior 
na capital que ainda assim 
não acompanha o rítimo im- 
peratrizense de vendas. Nes- 
sas ocasiões as vendas locais 
caem para entre 3 e quatro 
mil. Nas extrações dos prê- 
mios comuns dificilmente a 
venda de bilhetes em S. Luis 
chega a 1.000, o que justi- 
fica a grande maioria dos 
prêmios para Imperatriz. 

Ainda falando em loteria, 
até junho espera-se a ofi- 
cialização da coleta dos pal- 
pites da Loteria Esportiva 
na agência local que é a 
mesma da Lotema. Os car- 
tões passarão a ser perfura- 
dos em Imperatriz e envia- 
dos para São Luis e não pa- 
ra a Caixa Econômica do 
Estreito como a principio se 
divulgou. 

Vendo e ouvindo 

Catarinus Santos 

O Curso «Lets have Fun» do Yazigi, dirigido 
em Imperatriz pela profa. Fátima M. Barguil, estará 
cianda novas turmas no principio do mês emit icurso, 
iniciativa do Yázigi é louvável ipor todos nós. 

aqui 
ini- 

essa 

Ainda em Imperatriz a onda de vereadores não com- 
parecerem na Câmara Municipal e quando vão não res- 
peitam o presidente. Até palavras de baixo galão saem. 

Ah! até que enfim vamos vendo certas ruas entrarem 
em consertos, graças aos moradores não deixarem fazer 
«Aquele Buraco» em suas portas. 

O slogan mais conhecido é «A água mais cara é aque- 
la que não se tem. Isso informa que a água mais cara éa 
de Imperatriz!!» 

Coisa engraçada são os preços de verduras no Merca- 
dinho, seria bom que as- autoridades competentes verifi- 
cassem isso e pusessem ordem para todos cumprirem. 

Exposição mal iliimioaiia será palco de eslrupameoto 

O V I L> Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrializao das oleaginosas da região" 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

QailéEnetro I da BR - 14—Fone 278—Imperatriz—Ma. 

CG.C.06 -146 245- Insc. Est. 142053.006 

A V Exposição Agro-pe- 
cuária de Imperatriz mal ilu- 
minada é palco de toxicô- 
manos e possível malocas 
para estrupamento. 

Além da presença de po- 
liciamento ainda se vê a 
constante dos elementos vi- 
ciados nos arredores da Ex- 
posição. Esperamos também 
a intervenção da policia que 
não só fique situada no cen- 
tro da Exposição como tam- 
bém nos seus arredores, as- 
sim como não deixar os sol- 
dados desfilares com a far- 

da com as garotas. 

ENGARRAFAMENTO 

O transito ali está muito 
duro com o desespero de ta- 
xis que ficam empilhados na 
sua concorrência não deixan- 
do passar quase nem mesmo 
os pedestres, e, além disso 
seria melhor que os policiais 
de trânsito não deixassem en- 
trar nenhum carro dentro do 
cercado.estas foram palavras 
dosr. José da Silva Viegas,um 
dos foliões da Feira aborda- 
do por esta reportagem. 
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Comentando 

JURIVÊ 

O cidadão acorda às 6 da matina ouvindo aquela chuva lá fo 
ra. Água às pampas. Sai da cama e procura a torneira para lavar o 
o rosto; cadê a água?... Ô, gente do S.A.À.E., vê se S.A.l água dês- 
ses canos. Tem nêgo aí que só vê agua quando chove. «Agua cara 
é aquela que se paga sem ver». 

☆ 
Boa noticia para os usuários do interurbano: gente merece- 

dora de crédito que afirmá que dentro de poucos dias estará a 
TELMA recebendo mais uma mesa de operações para o sistema de 
interurbano. jS 

☆ 
Depois do aumento de vencimentos na Prefeitura foi consi- 

derada desnecessária a tradicional escolha a Mãe do ano. no dia 13 
A «Mãe Joana já ganhou, disparado. 

☆ 
Embora as criticas a possíveis deficiências verificadas no Par- 

que da Exposição a maioria delas independente da vontade dos or- 
ganizadores de Ffira, verdade é que, Expo-Imperatriz vai indo muito 
bem. a programação está sendo observada com rigor e os pecuaristas 
estão prestigiando integralmente a Feira. Se os Bancos estiveram 
dispostos ao financiamento solicitado a venda de gado vai ser a- 
quele sucesso. 

☆ 
Mágoas na Delegacia de Policia pela divulgação de noticias 

que forám julgadas «marcação». Nada disso Limitamo-nos ao noti- 
ciário mas não tiramos ã oportunidade de esclaiecimemos por par- 
te dos interessados. Ademais, as denuncias feitas são arrimadas em 
documento firmado pela paice, com testemunhas. 

☆ 
Roda-Gicante, bares, quiosques e vendas de comida ao redor 

do Parque da Exposição. Ficam assim de gaviões; e as «inocentes» 
pombinhas vão caindo.. 

n 
t, a 

atropela meretriz 

Coluna do Vidigal 

Santa semana 

_ Antigamente, e sem que se pedisse, havia silêncio e na va- 
diação muda ao tempo, entre o jejum voluntário e o cheiro de 
milho verde assado na trempe. comia-se mais fé. As mangueiras 
do quintal só eram tocadas pelo vento e o jumento e os porcos 
podiam deitar-se livremente na areia, à sombra que fazia nas adja- 
cências do poço. A todos fazia b^m a proibição de puxar, com- 
prar na quitanda ou ir correndo no açougue, mesmo porque havia 
também a proibição de matar. Fosse um bode, uma juriti ou um 
boi. Tia Jovina, que desarnava as crianças do bêco, não cuspia 
sua masce de fumo de rôlo na parêde. Estava agora à sombra 
do cajueiro, Novo Testamento as mãos, lendo para nós as en- 
crencas divinas em que se metera Jesus. 

O sino da igreja podia badalar sozinho e ser ouvido pela 
cidade inteira, do Cangalheiro ao Piquizeiro e até a beira da li- 
nha, no Guela. As casas já tinham pregados as portas, olhos de 
piaçaba que . Monsenhor Gilberto banhara em agua benta e dis- 
tribuirá na missa — porque era Domingo de Ramos. Começava- 
se 'ima semana inteira parà se guardar e que terminaria no lar- 
go ck Benedito, na porta do bar do Erval, com foguetório, 
leitura do testamento e morte do Judas. No sabado de aleluia 
os meninos deveriam também ajustar contas com os pais pelas 
malcriações cometidas no decorres da semana. Da Santa Semana 
Santa que o tempo consumiu de nós todos na devoração da 
nossa fé. Tradição extraditada de que hoje nos restam apenas 
registros espedaçados no cartório da memóriâ. 

DO MEU CADERNINHO 

Em agosto deste ano transcorrerá o Sesquicentário de nas- 
cimento do poeta Gonçalves Dias. de cuja obra, à exceção da 
«canção do exilio», pouco se tem dado noticia às novas gerações 
Depois das calças apertadas, da maquiagem, dos saltos altos e 
bolsinha, o lenço de cabeça vai ser o novo adorno à moda mas- 
culina. Imaginem.. Curioso: o Governador César Cais Filho, 
do Ceará, está em luta contra o Senador Virgílio Tánora. Em tem- 
pos remotos, o Deputado César Calls, pai do atual Governador 
rompeu com o Governador Fernandes Távora, pai do atual Sena- 
dor Virgílio. Essa briga ganharia aquele slogan do conhaque gaú- 
cho: «Tradição de Pai para Filho; desde o começo do século». O 
Comandante das Forças de Terra, Mar e Ar da Alemanha é o 
brasileiro Armin Zimmermmann, nascido em Blumenau, Sta Ca- 
tarina, e a[i batizado com todos os mm e nn do sobrenome «Não 
te envaideças com o poder transitório que tudo se acaba quan- 
do menos se espera».'(Esta coluna tem autorização do seu autor 
para ser reproduzida neste jornal). 

Um charlatão que se dizia 
vereador de Tocantinopolis, 
dirigindo um TL, cinza ante- 
ontem proximo ao entronca- 

mento, atropelou a meretriz 
Maria José mais conhecida 
como Maria Grande. 

Já foi tomada medida 

pela poljcia para os «a- 
certos» de contas e assim por 
fim a essas irregularidades 
dos charlatães «snobs». 

NOTICIAS DO CAMPUS 

Está atuando desde o dia 28 de 
abril último a equipe da Faculdade 
de Florestas da U:F.P. O trabalho 
consta de levantamentos prelimina- 
res para possibilitar um aproveita- 
mento mais racional das florestas da 
região, assim como orientação das 
industrias madeireiras era geral. To- 
dos os trabalhos estão sendo exe- 
cutados com a orientação e ajuda 
da ACAR-Maranhão, SERFHAU e 
Casa da Lavoura. Com a Prefeitura 
Municipal está sendo tratada a pos- 
sibilidade de execução do Projeto 
de Arborização da Cidade, o qual 
contará com a colaboração de técni- 
cos da Universidade, arquiteto e ur- 
banista da SERFHAU e ainda com a 
Secretaria de Agricultura na manu- 
tenção dos viveiros de plantas 

Em visita ao Campus o novo Co- 
ordeaador de GTU da UFP, João 
Gualberto de Scheffer. Entre outras 
providências o Prof. João Gualberto 
ultimou os detalhes para o funciona- 
mento do Posto de Higiene com o 
Prefeito de Imperatriz. Tudo foi re- 
solvido em reunião informal na re- 
sidência do Prefeito, com a presen- 
ça do Campus. O referido posto con- 
tará com serviços de vacinação, as- 
sistência à maternidade e educação 
sanitária" A chefia do posto será o- 
cupada por médico especialmente 
contratado para êste setor. 

O Campus Avançado está rece- 
bendo inscrições para o Curso de 
Aperfeiçoamento que será ministra- 
do a parteiras leigas, pela equipe 
que próximamente virá a Imperatriz 
sob a chefia do Prof. Amaury Mu- 
nhoz da Rocha. Aquelas que con- 
ciuirem o referido Curso receberão 
uma bolsa contendo rrrterial e ins- 
tiumental para partos, doada pela 
Legião Brasileira de Assistência. 

Retornou de S. Luis no dia 5 o di- 
retor do Campus, que lá esteve a- 
companhando o Prefeito e o chefe 
do escritório da SERFHAU, Sr. Fran- 
cisco Galvão. Participaram juntos, 
de um seminário de três dias, com 
os técnicos da Secretaria do Planeja- 
mento do Maranhão, da SUDENE e 
SERFHAU. 

Assunto do seminário; estudo dos 
problemas e das soluções a serem 
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2? CONVOCAÇÃO 
São convidados os senhores acio- 

nistas a reunirem-se em Assembléia 
Gerei Ordinária, às 20 horas do dia 
28 de maio de lt73 paóximo vindou- 
ro no Clube Recreativo Tocantins 
nesta cidade, sfim de tomarem co- 
nhecime.ito dos seguintes: 

a) Relatório da Diretoria e Pare- 
cer de Conselho Fiscai. 

b) Deliberação sobre aprovação das 
contas relativas no e^- ercicio findo. 

c) Elegerem a Diretora, Conselho 
Eiscai e seus Suplentes 

d) E o que ocorrer. 
Imperatriz, 05 de Maio de 1973 

Telefônica de Imperatriz S/A. 
Pedro Américo de Sales Gomes 

Diretor Presidente 

aplicadas na região pelos governos 
federal, estadual e municipal, não 
só de Imperatriz como os vizinhos. 
Entrarão no esquema da programa- 
ção: Amarante, uarolina, Grajaú, Jc 
ão Lisboa. Montes Altos, Porto 
Franco e Sitio Novo. Naturalmente 
a capital regional será Imperatriz 

No próximo 11 de maio estarão 
chegando a Imperatriz um inspetor 
da SUÜENE acompanhado do Coor- 
denador Estadual do Projeto Ron- 
don no Maranhão, Prof. Sebastião 
Jorge, 

O diretar do Campus leva ao co- 
nhecimento dos setores educacionais 
e autoridades de imperatriz que, 
por determinação de S. Excelência 
o Presidente da República, assumiu 
a Reitoria da Universidade Federal 
do Paraná o Prof. Eduardo Correia 
Lima. A posse do novo Reitor foi no 
dia '3 de abril passado e contou com 
a presença das mais importantes au- 
toridades do Estado do Paraná. O 
Prof Correia Lima é pessoa de al- 
to conceito universitário, tendo sido 
anteriormente diretor do instituto de 
Biologia Para r direção do Instituto 
de Biologia foi destacado o Prof. 
Milton M. Vernalha, que era o Coor- 
denador Geral de GTU para o Cam- 
pus Avançado. O atual Reitor da 
UFP, Prof. Geral de GTU Prof. 
Eduardo Correia Lima já esteve an- 
teriormente em Imperatriz como 
representante do então do Reitor 
Prof. Aigadyr Munhoz Mader, tendo 
inclusive presidido a reunião de 
encerramento do Curso de Treina- 
mento em Técnicas de Métodos d* 
Aprendizagem, ministrado pelo Cam- 
pus de outubro a dezembao do ano 
passado. 

Gás difícil 

Morakores nas ruas Ala- 
goas e Sousa Lima queixam- 
se à redição contra o crité- 
rio de distribuição de gás 
naquelas vias públicas pelo 
carro da distribuidora. Ale- 
gam que o caminhão não 
entra nas mencionadas ruas 
o que obriga os moradores 
a sairem de casa com o bo- 
tijão vasioàs costas para tro- 
ca-lo por um cheio que tam- 
bém têm que carregar de 
volta até em casa, a menos 
que paguem um carregador, 
para êsse serviço. 

A direção do Campus tem recebi- 
do com emoção as demonstrações 
de amizade dot professores e pessoas 
do povo de Imperatriz, que pedem 
que seja enviado ao Prof. Algacyr 
Munhoz Mader, os mais sinceros a- 
gradecimentos àquele que possibili- 
tou a instalação do "ampus Avan- 
çado. Aqui do longiquo Maranhão 
segue o calor do aplauso de amigos 
brasileiros que sabem reconhecer o 
o valor de quem dedicou grande 
parte de sua existência â educação. 
Muitos lembram com carinho, seus 
estudos de matemática nos livros do 
Prof Algacyr. que hoje ainda ocu- 
pam lugsr de destaque em todos os 
recantos de nossa terra. 

Edital de Praça 
O Doutor José Delfino Sipauba, Juiz de Direito da 2a Va- 

ra da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, etc. • 
Faz saber aos que o presente edital virem, dele conhe- 

cimentd tiverem ou interessar possa que, no dia 25 (vinte e cin- 
co) de Maio do corrente, às 10 (horas), na Sala do Fórum desta 
cidade, sob a presidência deste Juizo e pregão do Porteiro dos 
Auditórios, serão levados a venda e arrematação os bens penho- 
rados a Francisco Freire de Oliveira, na Ação Executiva que lhe 
move Vercino Pereira da Cunha, a quem mais e maior lance 
oferecer sobre o preço da avalição de Cr$ 40.000,00 (quarenta 
mil cruzeiros) o seguinte imóvel: Uma casa nesta cidade à Av. 
Getulio Vargas, coberta com telhas, paredes de alvenarias, piso 
ie cimento, estilo comercial, com 2 (duas) portas de frente com 
5 compartimentos, medindo 10 (dez) metros de frente por 40 
(quarenta ditos de fundos, frente para o Sul e fundos para o 
Norte. 

Quem, pois. o dito imóvel quizer arrematar, poderá fazer, 
no dia e -hora e lugar acima referido, com dinheiro a vista ou si- 
nal de 20% (vinte por cento) devendo neste caso integralizar 
o seu lance dentro de 48 (quanrenta e oito) horas, sob pena de 
perder o sinal dado. E, os devidos fins de direito, mando passar 
o presente edital, que será afixado no lugar do costume e pu- 
blicado no Jornal «O PROGRESSO» desta cidade, por 3 (Três) 
vezes Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos 5 dias de 
Maio de 1973. Eu, Raimundo Bandeira Barros Escrivão, datilo- 
grafei e subscrev). 

(Dr. José Delfino Sipauba) 
Juiz de Direito aa 2a Vara 

C O V A P - Materiais para Construção 

Canos Galvanizados e Plásticos 
Ferro Redondo p/ construção 
Azulejos, Cerâmica 
Louça Sanitária 
Materil p/ Encanameto 
Produto de Cimento Amianto 
Forro de Pinho Eucatex 

Tintas Ypiranga 
Serras Braçais e Golpeões 
Motores Estacionário Elétricos de 2 e 3 Fases 
Bombas Hidráulicas 
Material Elétricos 
Maquinas para Ração 

Revendedor do Cimento Búfalo 
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