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Política 

Cafeteira era candidato 

Falando à imprensa de 
São Luiz, quando da reali- 
zação da Convenção Estadu- 
al do MDB que o elegeu vi- 
ce-presidente de sua comis- 
são executiva, o Sr. Epitácio 
Cafeteira declarou-se candi- 
dato ao Govêrno do Estado, 
em 74 "caso houvesse elei- 

ção direta. 
Certamente, ante a Emen- 

da Constitucional encami- 

nhada ao Congresso pelo 

Presidente da Republica, es- 

tabelecendo a eleição indire- 

ta dos Governadores e vice- 

devem ter caído por terra 
as aspirações do Sr. Cafetei- 
ra que não tem nenhuma 

chance de disputar essa elei- 

çãs indireta, pela esmagado- 

ra maioria da bancada are- 

nisía na Assembléia do Es- 

■ r 

Foram entregues à polícia 
goiana os componentes da 
"gang" que durante dias do 
mês passado desencadeou 
verdadeira onda de assaltos 
em Imperatriz. Todos os ban- 
didos eram foragidos de ca- 
deias daquele Estado. 

A polícia de Goiás apresen- 
tou a suo co-irmã de Impe- 
ratriz o pistoleiro Izidoro Ja- 

cinto que, confirmando o furo 
de reportagem d' O PRO- 
GRESSO, confessou a autoria 
de crime nêste município, na 
estrada para Montes Altos, 
Izidoro, frio e falante, contou 
sua participação [em inúme- 
ros outros crimes e declarou- 
se participante de uma gang 
coro ação em vários Estados 
e até no exterior: Paraguai. 

Rádio: Telefônica aprova 

Governadores dos Estados,, tado. 

SARKEY OIZ QUÍ: DEIXA 

Noticiou j o rnal carioca 
que o Sen. José Sarney es- 
taria disposto a abondonar a 
vida política. Segundo aque- 
le diário o Senador já con- 
seguiu a todos os postos pre- 
tendidos na sua vida públi- 
ca e não tem outra ambição 
que o motive a continuar fa- 
zendo política. 

Ouvido em São Luiz, 
quando foi eleito presidente 
da Executiva Estadual da 
Arena, o Senador não con- 
firmou nem desmentiu a no- 
ticia, dizendo apenas que já 
se sente velho e que políti- 
ca e para os novos. 

Frise-se que Sarney é o 
mais novo Senador da Re- 
pública, com 4? anos de i- 

dade. 
Seus adversários não acre- 

ditam nessa declarações. O 
Dep. Freitas Dmiz, por exem- 
plo presidente dó MBD, de- 
clarou que prova de que Sar- 
ney não abondonará a polí- 
tica é que o Gov. Pedro 
Neiva formou um diretório 
estadual à feição do Senador. 

Aos presentes à Conven- 
ção Estadual da ARENA, 
chamou atenção a populari- 
dade do Senadpr entre os 
participantes do conclave. O 
Senador foi aclamado pelos 
presente com muito maior 
calor que os aplausos dispen- 
sados ao próprio Governador 
do Estado, também presente 
à Convenção. 

Govêrno decide; Eleições Indiretas 

Com uma justificação de 
motivos, O Presidente da 
República encaminhou ao 
Congresso Nacional emenda 
Constitucional que determi- 
n a eleições indiretas e m 
1.974 para governadores e 
vice-governadores dos Esta- 
dos que serão escolhidos pe- 
las atuais Assembléias Le- 
gislativas. Dessa maneira, 
tem a ARENA, garantida a 
eleição de todos os Gover- 
nadores, exceção feita à 
Guanabara onde o MDB é 
majoritário na Assembléia. 

REAÇÃO:- O MDB já di- 
vulgou nota que condena 
a Emenda Constitucional que 
segundo o Dep. Nelsom Car- 
neiro "equivalente ao AI n0. 
6 com a agravante de que 

seria imposta ao povo pelo 
Congresso. 

Altos círculos do MDB já 
discutem e admitem a auto 
dissolução do Partido propos- 
ta pelo Sen. Amaral Peixoto 
que afirmou ser a Emenda 
Constitucional "um verda- 
deiro Dia de Finados para 
a Democracia". 

Entendem os oposicionista 
que "nada mais resta ao 
MDB e que ao poucas espe- 
ranças de retomada da lega- 
lidade democrática desapa- 
receram por completo. A 
proposta de auto-dissolução 
do Modebra ficou para ser 
estudada em reunião da di- 
reção nacional partidária no 
próxima dia 23, 

Dois de Imperatriz 

no Diretório 

Estadual 

Os Srs. Renato Moreira 
e Jurivê de Macedo foram 
incluidos entre os membros 
do diretório estadual do 
MDB maranhense, ficando o 
segundo numa das suplenci- 
as. O partido opsicionista in- 
cluiu outros membros interio- 
ranos em seu diretório, a- 
legando a necessidade de 
prestigiar os correligionários 
nos municipios onde o Par- 
tido tem projeção. 

Divulga-&e que a assem- 
bllurgea :al da Telefônica de 
ImperatrizSíAj—Telimsa— 
aprovou a aplica 
cros obtidos no exerci 
1971 na formação 
tal de uma e 
ganização visando a instala- 

Possivelmente será^óonsti- 
tuída, para socie- 

ima. 

ção em Imperatziz de uma 
emissora de rádi 

or outro lado, sabe-se 
também que já esteve na 

um técnico da Te- 
lefunkéiV^mantendo contá- 

los acerca da"-4egalização e 
difusão, instalação da emissora. 

Porto Franco 

Procurador Manda Apurar 

O Procurador Geral da Jus- 
tiça no Maranhão, determinou 
ao dr. José Maria Rodrigues, 
promotor público de Imperatriz, 
que se desloque com a possi- 
vel urgência para a cidade de 
Porto Franco a fim de apurar 
ocorrência relativa à soitura in- 
devida de pres os de justiça, 
bem assim proceder à apuração 
de responsabilidades para pro- 
mover a ação penal cabível 

contra 
medida. 

os responsáveis pela 

O dr, José Maria deverá che- 
gar a Porto Franco amanhã. 

Sabe-se por outro lado que 
a Secretaria de Segurança do 
Estado já recebeu do juiz de 
direito daquela comarca um pe- 
dido de destacamento policial 
para manter a ordem e a se- 
gurança em Porto Franco. 

I.N.P.S. PROMOVE CURSO 

Desde o dia 3 passado, o 
INPS vem promovendo um 
treinamento em Imperatriz, 
sob a denominação de Curso 
de Interpretação da Previdên- 
cia Social, com a finalidade 
de orientar e instruir os em- 
presários e profissionais es- 
pecialisados, quanto aos seus 
deveres e direitos junto à- 
quela autarquia. Para tanto, 
deslocou-se de S. Luiz até a 
nós uma equipe de autorida- 
des no assunto e & temática 
vem sendo desenvolvida sub- 
dividida em suas diversas ra- 
mificações. Assim é que já 
fôram ministradas aulas so- 
bre Serviço Social, pela co- 
ordenadora Geny Dualibe Mu- 
rad; Acidente de Trabalho, 
pelo prof. Benedito Rodrigues 
dos Santos; Perícia Médica, 
pelo dr. Astério Pinto do Mon- 
tes; Assistência Médica, pelo 

INAUGURAÇÃO 
NO INTERIOR 

O prefeito Renato Moreira 
e assessores pernoitaram on- 
tem no povoado Itinga onde 
o chefe do executivo inau- 
gurou o Mercado Público 
daquela localidade. 

Para o mesmo povoado o 
prefeito garante em breve o 
abastecimento de água. 

CAIXA ECOMCA IÀ VEM 

Comenta-se que a caixa E- 
conõmica do Maranhão deci- 
diu a instalação em nossa 
cidade de uma agência, Se- 
gundo as mesmas notícias, 
a Caixa já está cogitando 
da aquisição de prédio pró- 
prio para as sp^is dependên- 
cias. 

dr. Antonio Jorge Dino; e Ar- 
recadação e Fiscalisaçào, pe- 
lo dr. Antonio Bitencourt. Até 
o final do referido curso, ou- 
tras matérias serão aborda- 
das, tais como, nos dias 10 e 
11 próximos, as referantes aos 
benefícios, pela sra. Maria das 
Graças Menezes. 

Convém realçar o prestígio 
que a alta cúpula do I.N.P.S. 
vem oferecendo a êsse cur- 
so, haja visto a vinda recen- 
te a esta cidade do próprio 
superintendente, jornalista 

Wilson dos Santos Vale, que 
proferiu a solene aula inau- 
gural. Por sua vez. o agente 
José Ávila Daniel Maranhão 

vem dando todo o apôio ao 
evento, com aquela caracte- 
rística de dinamismo que o 
fez já digno Ja admiração dos 
segurados locais. . 

Imperatriz—Notícias 

JANTAR 

No restaurante "Boi na Bra- 
sa", o Sindicado dos Traba- 
lhadores em Oleria e a As- 
sociação dos construtores Ci- 
vis de Imperatriz ofereceram 
jantar ao Dr. Wilson Vale, 
Superintendente do INPS no 
Maranhão, e assessores da 
autorquia no Estado que se 
encontravam na cidade na 
data da ágape bem conio a- 
iuda com a presença de an- 
toridades locais convidados. 
Pelos operários, usou da pa- 
lavra na ocasião o Dr. Anto- 
nio Régis Albuquerque; o 

prof. Benedito Rodrigues dos 
Santos, e o Dr. Wilson Vale 
agradecendo a homenagem 
e encerrando a noitada de 
confraternização. 

CARTEIRAS 
Mais de uma centena de 

candidatos a motorista profi- 
ssional e amador teve a opor- 
tunidade, semana passada, 
de prestar os exames finais 
sobre matéria teórica e pra- 
tica, perante uma comissão 
do DETRAN para Imperatriz 
destacada e acompanhada 
pels proprio Diretor daquele 
departamento e pelo jornalis- 

Morreu Deputado 

Paraense 

Aos 70 anos de idade, fale- 
ceu em Brasília 5a. feira pas- 
sada o deputado federal para- 
ense Pedro Carneiro, da A- 
RENA. Seu corpo foi traslado 
para Belém e sepultado às 9 
horas de 6a. feira, depois de 
de missa de corpo presente 
celebrada na igreja dos Ca- 
puchinhos.— O Senado, a Câ- 
mara Federal, a Assembléia 
paraense e a Câmara Munici- 
pal de Belém suspenderam 
seus trabalhos em homenagem 
ao líder tocantino desapare- 
cido. 

O extinto nasceu em Ca- 
xias,-Ma., e iniciou sua vida 
política na Câmara Municipal 
de Tocantinópolis. 

a Tr : ~ 

f Gietoria do Mater 
Clube promoverá paralela- 
mente à realização da pró- 
xima Exposição Agro Pecu- 
ária de Imperatriz a sua de 
trabalhos manuais. Convida 
assim tôdas as pessoas in- 
teressadas para, ao ensèjo, 
apresentarem seus traba- 
lhos, cooperando com o 
Mater Clube. 

Hoje no Celimar: 

7 MULHERES PARA OS MAC-GREGORS 

Sessão continua a partir d&s 
18 horas. 

ta d advogado calado, asse- 
ssor jurídico do DETRAN. 
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HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1219 Fone 230 — Imperatriz - Maranhão 
Credenciado pelo INPS e em Convênio com o Fundo Rural 

0 MAIS BEM EQUIPADO HOSPITAL PARTICULAR DO INTERIOR DO ESTADO 

Raio X — Oxigênio — Banco de sangue — 
LB0RATÚR10 DE ANÁLISES LlNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDIÇO: Dr. Raimu xdo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 
D U Se bastião Saldanha 

Cirurgia do — Abdomem — ObsteuSfeia—Ginecológia—Traumatologia-Ortopedia — Der- 
matologia—Pediatria—Clínica Geral— Doenças dus olhos e receituario de oculos. 

Dr. Sebastião Saldanha tralamenlo medico e cirurgia de uretra-prostata e Bexiga 
PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

iial "Fabrica" íiroteio em Imi 

Designado pelo Tribunal de 
Justiça do Estado, esteve na co- 
marca de Porto Franco o De- 
sembargador Corregedor João 
Manoel Assunção, com a missão 
de proceder a uma sindicância 
a respeito da decisão de auto- 
ridades daquêle município que 
puseram em liberdade a presos 
de Justiça, Sabe-se que o Tri- 
bunal mandou instaurar a Sin- 
dicância logo após tomar co- 

nhecimento da inrregularidade 
através db próprio juiz de di- 
reito daquela comarca. Igual- 
mente. o TJD comunicou o fato 
à Secretaria de Segurança e 
bem assim à Procuradoria Ge- 
ral do Estado a qual deverá 
designar um promotor para to- 
mar as medidas que achar por 
bem, após a conclusão da sindi- 
cância. 

Na noite de sexta feira pa- 
ssada, uma emissora de Rádio 
de São Luis mandou para o 
ar uma notícia sem o menor 
fundamento, que provocou a- 
preensão principalmente en- 
tre os delegados de Partido, 
autoridades, moradores em 
Imperatriz que sê achavam 
na Ilha. 

Divulgou a emissora que 
carro que conduzia José Dl V 

laria da Paz e seu advo- 
gadtKftnha sido assaltado por 
pistoleiros na Belém—Brasi- 
íia. Acres^ntavu a nota que 
houve trocaNle tiros e que ó 
motorista do càs^o ^atácado 
conseguira esc^pà^rumo a 
Belém, levando ferida no 
veícul 

'pessoas de Imperatriz" 
Tresentes a São Luiz foram 

freqüentemente solicitadas 

d veicuic 
Mv 

o presen" 

por repórtprtíâ para a confir- 
maçãq^tféssa notícia somente 

ta depois que elemen- 

tos da Secretaria de Segu- 
rança informaram que não 
tinham conhecimento desse 
tiroteio. 

Isso é o que nos meios jor- 
ialísticos é chamado: "barri- 
ga^otícia de fato inexisten- 
te. 

^Hospital em Ligação 
Com a presença do Gov. Fer- 

nando Guilhon, do Secretário 
de Saúde e de altas autoridades 
estaduais e municipais, foi inau- 
gurado dia 2 o Hospital Na. Sa. 
de Fátima, no lugar Ligação, 
município de Paragominas, com 
instalações e equipamento de 
primeira qualidade. O Hospital 
é dirigido por uma equipe mé- 
dica 'comandada pelo médico 
Celso Carlos Simões, proprietá- 
rio do Hospital Santa Cecília, 
em Imperatriz. 

Restos de 0. Pedro virão a Alcântara 
A reportagem ouviu do Cél. 

Eurípedes Bernardino Bezerra, 
em São Luis, que a Comissão 
encarregada dos festejos do 
sesquicentenário da indepen- 
dência do Brasil, no Maranhão, 
da qual faz parte aquele militar, 
trará a São Luis e levará até 
a histórica cidade de Alcântara 
os restos mortais de D. Pedro I, 
doados por Portugal ao Brasil.— 
Em vida D. Pedro teria promitido 

visitar a cidade de Alcantara 
o que não foi possível. Daí o 
interesse da Comissão em levar 
seus restos mortais até aquela 
cidade, justamente no dia de a- 
niversário de nascimento do pro- 
clamador da Independência. 

A Comissão convocou reunião 
de prefeito na Capital, para 
tratar da programação dos fes- 
tejos da Independência em cada 
município. 

2.952 Municpios Desaparecerão 

Informa uma agência noticio- 
sa de São Paulo que 3.952 mu- 
nicípios brasileiros serão reduzi- 
dos a apenas 1000 assim que 
concluídos os estudos que estão 
sendo feitos por técnicos dos 
Ministérios da Fazenda e do 
Planejamento. Êsses municípios 
serão concentrados ou reagrupa- 
dos pois, economicamente, serão 
essa solução vista pelo Gover 
no para a solução do problema 
da insolvência de grande núme- 
ro de comunas. 

Segundo a agência informan- 
te, 80% dos municípios brasilei- 
ros tem menos de 10 mil habi- 
tantes e vivem quase que so- 
mente das parcelas do Fundo de 
Participação dos Municípios, já 

que a arrecadação própria é 
quase nula. Até os serviços das 
Prefeituras são feitos em cida- 
des maiores devido à falta 
de funcionários que conheçam o 
trabalho. Muitas dessas Prefei- 
turas, ainda segundo a noticia, 
pagam a seus mais altos fun- 
cionários salários de contínuos 
de agências de bancos. 

No momento, o Ministério do 
Planejamento estuda a reformu- 
lação da Lei 4320 que rege os 
orçamentos e balanços munici- 
pais. Essa mudança poderá fazer 
com que os municípios que dis- 
põem de quadro de contabilis- 
tas mereçam maior tolerância 
dos Tribunais de Contas, já que 
muitas vêzes a rejeição das con- 

Evasão de Rendas 

Círculos ligados ao alto co- 
mércio da Capital do Estado 
comentam que ante a nova po- 
lítica fiscal do Maranhão as 
grandes firmas estabelecidas em 
São Luiz e em outras cidades 
estão cogitando da transferência 
de suas respectivas matrizes 
para outro Estado, no caso o 
Piaui, mantendo no Maranhão a- 
penas filiais. 

Com isso, essas firmas paga- 
gariam o ICM ao Tesouro piaui- 
ense, em condições muito mais 
vantajosas do que a atualmen- 
te existente no Maranhão. 

Se posta em prática a medi- 
da, será realmente grande a e- 
vasão das rendas estaduais em 
favor dos cofres mafrenses. 

Andreazza Anuncia: 

SiTAlUZIA-PLAilAFEDERfllU 

Em sua recente visita ao Ma- 
ranhão, falando pela TV—Difu- 
sora o Min. Mário Andreazza, 

Governador 

faz inaugurações 

Acompanhados de Secretários 
e Ajudantes de Ordens, o Go- 
vernador Pedro Neiva de San- 
tana percorreu semana passada 
inúmeros municípios do Estado, 
inaugurando obras de seu go- 
verno. Caxias, Timbiras, Codó 
Buriti Bravo, Angical, Graça A- 
ranha, São Domingos e Presi- 
dente Dutra são alguns dos mu- 
nicípios que receberam melho- 
ramentos ora inaugurados pelo 
chefe do Executivo Estadual. 

dos Transpostes, anunciou para 
breve a ligação do porto do I- 
taqui à rodovia Belém—Brasí- 
lia e a inclusão no Plano Fede- 
ral da rodovia Açailândia Santa 
Luzia 

Maranhão Terá 
Mais Deputados 

O Maranhão já conta com e- 
leitorado que permite a eleva- 
ção de 21 para 24 deputados 
estaduais e a eleição de mais 
um deputado federal. A cada 
cem mil novos eleitores corres- 
ponde um representante a mais 
na Assembléia Legislativa. 

tas municipais pode ser atribuí- 
da a erros técnicos quo essas 
contas apresentam. 

Falando a O 
em São Luis, o S 
da, Presidente do 
Empregados do 

)GRESSO, 
sé Lacer- 

Sindib^to dos 
Comérchi de 

São Luiz declarou que já s- 
citou á prefeitura municipal 
Imperatriz dados estatistico^ue 
serão aproveitados por/aquela 
entidade sindic&l no oédido di- 
rigido ao Ministérip^clo Traba- 
lho para que s^ia criada nesta 
cidade um Junta de Conciliação 

e Julgameptò", também já soli- 
citadas^tTom parecer favorável, 
par^XÍaxias e Pedreiras. 

Sr. José Lecerda disse que 
sq pedido ao MTPS se justifica 
inte o elevado número de co- 

írciários radicados em Impe- 
ratrH: e do crescente número 
de liti§K)S entre empregadores 
e empregados na região que fi- 
caria subohúdado a essa Junta 
de Conciliação. 

Posto da Receita Federal em Imperatriz 

Prazo para a apresentação da declaração 

Até 30/04/72 — Aquéles que declararem imposto líquido a pa- 
gar ou a restituir 

Até 31/05/71—Aqueles que declarem isento de pagamento de 
imposto 

Os formulários com as respectivas instruções já se 
encontram a disposição dos interessados 

Não deixe para o último dia: evite atropelos. Ajude 
mo e coopere com a administração fiscal. 

si mes- 

COVAP Materiais para Construgão 

Atenção 1... Durante 30 dias 

Super promoção em material elétrico 

Fio a partir de Cr$ 0,16 

ESTOQUE PERMANENTE E SELECIONADO 

Av. Getúlio Vargas esq. c/ Rua Pará s/n 
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A Pedido 

Para Pedro 

Administrando a "Casa do 
Lavrador" de Imperatriz, o 
Dr. Pedro Nunes de Oliveira, 
seu autêático chefe, que com 
arrogancia, desejo de pro- 
gredir, anseio de levar avan- 
te o progresso da terra Gon- 
çalvina, não liga as críticas 
desestruturadas formuladas 
por inertes, que regridem jun- 
tamente com suas formações, 
limitando-se ao ranzínzamen- 
to partidário simplesmente pa- 
ra demonstrarem a perseve- 
rança, que nos nossos dias é 
estilo demove; e que côr par- 
tidária para um bom adminis- 
trador "É fósforo que não 
dá luz". 

TRABALHO 

A Patrulha Motomecaniza- 
da órgão da Secretría da A- 
gricultura do Maranhão (SA- 

Associaçao dos Trabalhadores na 

Indústria da Construção Civil, 

Oriciais, Marceneiros e Traba- 

lhadores na Indústria de Ser- 

rarias e móveis de Madeiras 

de Imperatriz 

Assembléia Geral 

Edital de Convoçaçào 

Nos termos do artigo 12 le- 
tra "a", dos Estatutos sociais, 
e das disposições legais em 
vigor,ficam pelo presente con- 
vocados os associados no go- 
zo dos seus direitos sociais 
para uma assembléia extra- 
ordinária a realizar-se no dia 
16 de abril de 1972 cor- 
rente, às 20 (vinte) hora*, 
na séde social, a fim de deli- 
berarem sôbre a seguinte or- 
dem do dia. 

a) conveniência de ser re- 
querido o reconhecimen- 

to da associação como 
sindicato: 
assuntos gerais. 

Imperatriz, 11 de março 1972 

PLÍNIO CAVALCANTE LIMA 
Presidente 

Por: ADELMAN COSTA 

GRIMA) composta de oito (8) 
máquinas pesadas (trator)AD- 
7 AD-14 com assistência me- 
cânica, veículos rolo faca e 
desenraizador, (os dois últi- 
mos no preparo da terra pa- 
ra lavoura); realizou nos 
meados de 71 (quando se es- 
tabeleceu) 33 ha. área para 
lavoura, estrada de penetra- 
ção que facilita ao agricul- 
tor o escoamento da produ- 
ção; em João Lisboa, Caroli- 
na, Imperatriz foram feitos 45 
açudes. Tudo isso em um pe- 
ríodo dc (4) quatro meses, 
quando metade deste tempo 
obstaculava o inverno, no tra- 
balho das máqinas. 

PREVISÕES PARA 72 
Irão se multiplicar todos os 

trabalhos realizados no ano 
anterior devido aos fatores: 
tempo, amplia ão do equipa- 
mento e a área de trabalho 
mais extensa (?bm os muni- 
cípios de Montes Altos, Sitio 
Novo. Amarante Riachão, Ca- 
rolina, J. Lisboa, Imperatriz", 
assim diz o Tee. Deusdith. 
O bandeirante dessa labuta 
cotidiana; e as campanhas du 
Semente e vacinação; quan- 
do será vacinado todo ani- 
mal desses municípios. 

Recebendo as ordens do So- 
eretário da Agricultura do 
Maranhão, o Dr. Lourenço 
Vieira da Silva, uma das fi- 
guras brilhantes do Governo 
"Pedro Neiva" o Pedro Nunes 
vai de vento em popa com a 
Casa do Lavrador de nossa 
cidade, assistindo com preci- 
são ao homem do campo den- 
tro do plano administrativo 

... E dizem pára Pedro! 
esse Pedro é uma Parada; e 
o Pedro nada de parar ... 

O V I L — PJeps 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—Ma. 
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Prédio a venda 

Vende-se um prédio situado à Rua 
Godofredo Viana, n0 1081 com 6 

metros de frente c/ 22 de fundo 
Aparelhada com sala de visita, sala- 
copa. sala de janta, um dormitório, 
cozinha, despensa, banheiro, e dor- 

mitório interno 
Na parte de cima 2 dormitórios liga- 
do à mesma residência uma área e 
um açougue. - Tratar com o pro- 

prietário no mesmo endereço, 
Preço convidativo 
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OS POBRES 

EDMILSON FRANCO 

Quanta gente sem teto e 
sem o que comer, passa pe- 
las ruas da cidade, a pedir 
uma esmola. Homens que, tal- 
vez tiveram um dia tudo na 
vida, e que por infelicidade 
hoje estão na miséria; outros 
que já nasceram na miséria, 
jamais conheceram alegria, 
nunca usufruíram do que ofe- 
rece o núcleo social. 

Deles, coitados, quando en- 
contram uma casa onde dor- 
mir, ainda bem. Todavia vam 
o frio da noite e os encon- 
tra sem rede e sem cober- 
tor. Num canto de parede 
treme o velho, sem alento, 
porque a Joença e a fome há 
muito lhe roubaram o ânimo, 

Esses que sofrem, sem co- 
mida e sem abrigo, são sê- 

EXAGERO 

SINEY KARAN 

Pensando bem, como se faz o bem, nem sempre o pra- 
ticamos á risca. É muito dispendioso pensar nesse sacrifício. 
Entretanto, ainda existe muita gente que o pratica, espe- 
rando assim uma recompensa que venha lhe retribuir o 
pagamento. 

Fico a pensar para onde vão tantos desejos e pra- 
zeres que mais tarde se transformarão em frustações. 

Os ricos, todos ambiciosos que são, não refletem an- 
tes de praticar qualquer coisa que venha em pról de suas 
economias. 

Os pobres, frustados e invejosos que são, sem talento 
e cora a vontade de errar, permanecem no erro. "O otimis- 
ta é fácil errar, o pessimista já começa ^rrando. 

Todas essas palavras me lembram alguém que dizia 
com muito rancor, "sempre fui i edestinado para ter má 
sorte. Gost ria de ter muito dinheiro para fazer amigos; 
construir mansão, beber diàriamente cora mulheres por 
mira escolhidas, comprar carros e aviões; enfim, tudo por 
um desejo constante que vem á alma. 

Eu cá comigo só pensava o contrário Cora todo esse 
exagero, eu me perdia ou seria morto, talvez estrangulado, 
)i )i n coisi o ip nlla Si n da-ia tudo pai*a não vêr al- 
guém chorar de fome, para não ver alguém humilhado e 
executado pela lei dura e fria dos que não sabem praticar 
o bém. 

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 

res humanos que a sorte des- 
prezou, mas são gentes tam- 
bém; têm alma e sentimen- 
to e sofrem tanto do corpo 
como do espírito. 

Se não podemos dar-lhes 
um pão, demo-lhes. pelo me- 
nos, calor humano, uma pa- 
lavra amiga. Estamos no tem 
po da CAMPANHA DA FRA- 
TERNIDADE e cada um por 
si, "DESCUBRA A FELICI- 
DADE DE SERVIR" 

Livros 

Caixa, 

Conta corrente. 

Razão, 

Ata, de 50, 100 e 200 fls. 

Entrada e Saida de 

mercadorias na: 

Tipografia Violeta 

RRMRZEM 

TECIDOS E ELETRG- 

^DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 

EETi 
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Prefeito desmente boat 

Ante o noticiário pela 
imprensa falada e escrita 
de São Luiz de um hipoté- 
tico ataque aos matadores 
do vice-prefeito Dorgival 
Pinheiro de Sousa, o prefei- 
to Renato Moreira encami- 
nhou aos jornais e Rádios 
daquela Capital o seguinte 
fonograma: 

"Comunicamos vossência 
não tem fundamento noticias 
publicas imprenra escrita e 
falada e televisada essa ci- 

d. de ^^que tenha população 
locai praticada qualquer vio- 
lência ao ca^al José Felix e 
Maria da Paz vg^barbaros 
assassinos do vice-^tefeito 
Dorgival Pinheiro de 
vg quando de sua lib^rtaça 
vg acobertados pQr''Habeas 
Corpus concedido pelo Tri- 
bunal de J^tiça vg em sua 
viagem para essa cidade pt 
Imperatriz e seu povo é que 
foram agredidos moralmen- 
te por tão absurda medida 

que visa mms^e mais des- 
crédito to^erpovo região to- 
cantin^por essa forma de 

justiça que liberta bárbaros 
rimosos e incrementa novos 

crimes pt Sabem os crimi- 

sos que tem beneplácito 
naoSna sociedade vg não da 

justiça oe Imperatriz vg mas 
dos libertshápres deles frios 

cnminosos pt\SDS Renato 
Cortez Moreira phsfeito mu- 
cipal. 

Com a presença de educa- 
dores, autoridades e de gra 
d í massa popular, o prefeito 
Renato Moreira inaugurou se- 
gunda feira passada, oficial- 
mente, o Ginásio Dorgival Pi- 
dheiro de Sousa, com 174 a- 
iunos matriculados em qna- 
tro turmas da l.a série. 

Durante as solenidades, 
ducadores e populares^tísa- 
ram da palavra. Ao ifm da 
sessão discursou o /prefeito 
Renato Moreira que ressaltou 
a personalidade do patrono 
do novo estabelecimento e 
prometeu para ainda o correr 

dêste ano a conètptíçâo do 
prédio próprio daquele Giná- 
sio que iá na s<ía ínaugura- 

a recusar ma- 
a falta de salas 

no urenro da Escola onde fun- 
provisóriamente. 

vai Pinheiro" con- 
com ru professores sob a 

direção dX Eng0. Agr. José 
Cortez More 

Como convtàada de honra 
da Prefeitura Mum^ipal, a Sra. 
Maria ConsolacãoNle Sousa, 
viúva do vice-prefbito, fêz 
parte da Mesa diretora das 
solenidades de inauguração. 

Incêndio 6 Carros 

iíiubUizados 

Uma ofiadna mecânica pre- 
càriamente\instaláda em bar- 
racão de palha /a Av. Getu- 
lio Vargas, fôj/devorada em 
poucos minutos por ura incên- 
dio de origem \desconhecida 
qu inutilizoy 3 kutomóveis e 
outros veículos que ali esta- 
vam pan/reparosL num total 
de seis./- O SrASebastiáo, 
proprietário da oficina, de- 
clarou a reportagenkque nem 
a oficina nem os carros es- 
tavam acobertados po\ Segu- 
ro, sendo assim total \ pre- 
juízo. — Cinco mil cruzeiros 
empregados em peças de au- 
tomóveis e ferramentas de 

Novo Coletor 

Colheu a reportagem em 
São Luis, não oficialmente, 
que o Sr. Milton Araújo, 
ex-coletor estadual em Impe- 
ratriz novamente viria para 
esta cidade, desta vêz como 
Chefe da Mesa de Rendas, 
em substituição ao Sr. José 
do E. Santos Xavier que no- 
vamente pretendo disputar 
a Prefeito Municipal, no pró- 
ximo pleito. 

trabalho estão igualmente 
perdidos pela destruição to- 
tal das mesmas. 

CUnAL TNiCIA EM MAIO 

Está acertado pela dire- 
ção da COHAB o início da 
construção de 270 casas po- 
pulares nesta cidade tão lo- 
go cessem as chuvas. Do 
plano da COHAB constam 
ainda a construção, dentro, 
da vila que erigirá, de 2 
praças, um parque de diver- 

;oes,unyGrupo Escolar e um 
Tcado'—Por acordo feito 

comsÁ Prefeitura Municipal 
os vítknos imóveis passarão, 
unaf vez fconcluidas as obras 

COHAB. para o patrimô- 
nio municipal que indenizará 
a construtora mediante fi- 
nanciamento. 

Lotema Para Imperatriz 

Saiu para Imperatriz o pri- 
meiro prêmio da Loteria Esta- 
dual, com 17 mil em dinheiro 
e um automóvel zQro quilôme- 
tro. 

A reportagem não conseguiu 
apurar ainda a identidade do 
feliz ganhador. 

BRASIL—EXPORT 72 

A Embratur e o Ministério 
da indústria e Comércio mon- 
tarão em São Paulo a '"Brasil 
—Export—72", uma mostra 
que ocupará uma área de 80 
mil metros quadrados destina- 
da à exibição do que o Brasil 
produz e de como se prepara 

QuéméVocê? 

TOINHO RODRIGUES 

Diz uma filosofia, popular, 
existente por aí. que apontar 
os erros dos seus semelhan- 
tes, com os dedos sujos, é 
tentar impedir o calor abra- 
sador do Sol com uma penei- 
ra e, ao mesmo tempo, que- 
rer ocultar o impudor da nu- 
dez com uma tarrafa. 

Numa das sessões da Câ- 
mara Municipal, após seu re- 
cesso, o Sr. Remi Ribeiro O- 
lívelra, membro daquela casa 
de legislação, nos desfechos 
dos seus costumeiros insultos 
à administração atual, como 
se não fôra integrante da an- 
tecessora, caluniou-me de 
pertencer ao bloco da peixi- 
nhagem e da panelinha da 
Prefeitura, baseado no artigo 
"PREFEITO PADRÃO", de mi- 
nha autoria, em que externei 
o meu ponto de vista em tor- 
no da admiuistração Renato 
Moreira, em relação a ante- 
rior. 

Usufruindo-me do direito 
que assiste a todo cidadão 
de defender a sua moral na 
preservação da sua própria 
honra diante de tais acusa- 
ções de prática de atos fic- 
tícios, só me resta perguntar 
ao "vereador das caluiriss": 

Quem é você, Remi, a que- 
rer atentar contra a minha 
dignidade com injúrias, quan- 
do a minha retidão e o meu 
temperamento não aclimaram 
aos malabarismos do profis- 
sionalismo político para a mi- 
nha modesta sobrevivência? 
Se fosse portador de compor- 
tamento dessa natureza, te- 
ria, eu, uma infinidade de bens, 
inclusive uma boa parcela 
monetária emprestada a ju- 
ros que, se um dia a Nação 
viesse a confiscá-los danam 
para construir algumas esco- 
las, para o MOBRAL. 

Se^essas injúrias foram ar- 
remessadas contra a minha 
pessoa, com o intuito de en- 
contrar o abrigo certo, não 
deveriam terem saido quando 
o abrigo mais eficaz é o ponto 
de onde partiram, como ame- 
aça dos cães que ladram quan- 
do a caravana passa. 

Imperatriz, 06/04/72. 

ESTRADA NA BOLÍVIA 

Do encontro entre os presi- 
depíes do Brasil e da Bolívia, 

Corumbá, resultou o acerto 
da imediata construção, por 
conta do Brasil, de várias o- 
bras em beneficio da rede fer- 
roviária boliviana.- Também o 
Brasil comprometeu-se a estu- 
daria viabilidade econômica e 
a realizar o projeto de enge- 
nharia do trabalho do trecho 
Caranzani—Apoio, da futura 
rodovia LA Paz—Cobija. Para 
a compra de equipamento ro- 
doviário foi ratificado o em- 
préstimo pelo Banco do Brasil 

| ao govèrno boliviano de 28 mi- 
lhões de cruzeiros. 

Uma das - primeiras obras a 
serem construídas será a ponte 
entre Vila Epitácio (Br) e Co- 
bija (Bolívia). Também terá 
preferência a ponte entre Co- 
rumbá e Porto Suarez, sòbre o 
Arroio Conceição. 

PETRÓLEO 
No mesmo encontro ficou a- 

inda acertada a compra pelo 
Brasil ao pais ifmão de 5 mi- 
lhões de barris de petóleo, du- 
rante dois anos, a partir de ju- 
lho. A Petrobrás estuda a pos- 
sibilidade da Construção de um 
oleoduto para gás natural entre 

para produzir mais e melhor. 
A feira sorá inaugruada no 

dia 5 de setembro. 

Santa Cruz de la Sierra e São 
Paulo. | 

REFINARIA DUQUE DE 
CAXIAS 

dezenas de feridos lotam os 
hospitais cariocas e fluminenses 
e 28 outros já morreram em 
conseqüência da explosão de 
depósitos de gás liqüefeito no 
incêndio de grandes proporções 
que semana passada destruiu 
grande parte de Refinaria Du- 
que de Caxias, da Petrobrás 
que calcula em mais de 10 mi- 
lhões de cruzeiros os prejuizos 
causados pelo fogo, 

A unidade maior produtora 
de gás liqüefeito da Refinaria 
já voltou a operar com sua ca- 
pacidade reduzida ao mínimo, 
para atendimento à Guanabara 
e Estado do Rio. 

10.000 VOLKS EXPORTADOS 
A CACEX já aprovou cré- 

dito de 25 milhões de cruzei- 
ros para a exportação de 10 
mil veículos da Volkswagen 
para o Chile. 

Também foi aprovada a ope- 
ração creditícía que permite a 
venda pelo Brasil ao México 
de equipamento para uma usi- 
na de papel montada pela su- 
sidiária brasileira da Voight 
alemã. 

SOCIAIS 

A redação d' O PROGRESSO re- 
cebeu a honrosa visita dos Pastores 
Gorgõnio Barbosa Alves, redator Se 
cretário da revista "A Pátria para 
Cristo'" e Benjamim Cardoso Reis, 
diretor do Orfanato Francisco Fulgên- 
cio Soren, de Itacajá, Goiás Fizeram- 
se acompanhar do Sr.Adi Vargas. Os 
visitantes fazem parte da Junta de 
Missões Nacionais da Convenção 
Batista Brasileira, em visita ás obras 
e Igrejas da entidade na região. 

Em palestra, os ilustres visitantes 
fizeram elogiosas referencias a O 
PROGRESSO, frisando a importân- 
cia dos órgãos de Informação junto 
á comunidade. 

Agradecemos a visita. 
XXX 

O casal José e Céres Santana re- 
cebeu em sus residência, dia 19 um 
grupo de amigos Iara um jantar—a- 
mericano e drinks. 

A recepção foi era razão do ani- 
versário naquela data da ilustre da- 
ma de nossa sociedade. 

Nossos parabéns. 
XXX 

Veio ao Mundo; para alegria e fe- 
licedade de seus papás, nosso amigo 
e vereador Remy Ribeiro Oliveira 
e sua digníssima esposa d. Maria Ban- 
deira Oliveira, o robusto garoto 
RICARDO. O auspicioso evento o- 
correu uo dia 17 de março próximo 
findo, e até hoje é condignamente 
festejado pelo Remy que pede opor- 
tunidade para, com justiça, demos- 
trar toda sua 'corujenta' euforia 
Nossos parabéns ao Casal a ao Ri- 
cardo. 

XXX 
Anivesariou no dia 6 destn. a Sra. 

Francisca Ramos, digníssima esposa 
do Sr. Pedro Ramos Rocha farma- 
ce itlco nesta cidade. 

A PEDIDO 

MA AS HO JESUS DE PRAGA 

(Fsta novena será repetida em no- 
ve horas consecutivas em um só dia). 

Oh Jesus, que disseste; pede e re- 
ceberás. procurai e acharás; batei à 
porta e ser-vos-à aberta. "Pela inter- 
cessão da Maria, vossa Mãe Santís- 
sima: Eu bato, procuro e peço que 
rninha preçe seja atendida (mencio- 
nar a graça desejada) Oh Jesus que 
disseste; "tudo que pedires ao Pai, 
em Meu Nome, "ELE vos dará, pela 
intercessão de Maria Santíssima, eu 
urgente e humildemente peço ao Pai, 
em Vosso Nome, que minha prece 
seja atendida (mencionar a graça de- 
sejada). Oh Jesus que dlseste: céu e 
terra passarão, mas as minhas pa- 
lavras não passarão'', pela intercessão 
de Maria, Vossa Mãe Santíssima 
(mencionar a graça desejada. ORA- 
ÇÃO — < ferecimento — Oh Divino 
Menino Jesus de Praga, grande e o- 
nipotente Deus, imploro-vos pela po- 
derosíssima intercessão de vossa Mãe 
Santíssima e pela Vossa infinita e 
divina onipotência, uma favorável 
solução à súplica que tão ardente- 
mente faço nesta novena. Oh divino 
Menino Jesus de Praga ouvi minha 
prece e atendei o meu pedido. (.1 vê- 
zes o "Pai Nosso e 3 vêzes a "Ave 
Maria"). 

UMA DEVOTA AGRADECIDA, 
por uma graça alcançada. 

Guia de ICM - INPS e 
Estimativa, C a demos 
Classificadores, Livros 
p/primário e ginásio 
e material para Escri- 
tório. você encontra na 

Tipogr r fia Violeta 

NOTICIAS DOESTADO 

500 PROFESSORAS: 

O Gov. Pedro Neiva enca- 
caminhou à Assembléia Legis- 
lativa do Estado mensagem pe- 
dindo autorização para a cria- 
ção de 500 cargos de professo- 
ras primárias nivei "8". 

PECUÁRIA: 

Também na Assembléia Le- 
gislativa, já foi encaminhado à 
Comissão competente a mensa- 
gem que solicita a criação da 
Campanha Maranhense de Co- 
lonização, destinada ao desen- 

volvimento da política agro-pe- 
cuária do govèrno estadual. 

MOBRAL: 

No dia 20 úlfimo foi assina- 
do na Capital do Estado con- 
vênios entre prefeituras mara- 
nhenses e o Mobral, visando "a 

ampliação dos cursos de alfa- 
betização de adultos. Entre as 
prefeituras presentes figurou a 
de Imperatriz, representada pe- 

lo Sr Itapoan Martins Lima. da 
Secretaria Municipal da Educa- 
ção. 


