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Mulheres vencem 

PREFEITURA VAI CONSTRUIR CELAS 

Mais celas serão construí- 
das e os presos terão uma 
área livre, protegida por al- 
tos muros, na cadeia local. 
Isso foi o que ficou decidido 
ca reunião de 2a. feira pas- 
sada, entre o prefeito muni- 
cipal, senhoras, Rotary Clu- 
be, Câmara e entidades clas- 
sistas, por convocação do 
movimento feminino lide- 
rado pela senhora Margari- 
da Rodrigues. 

Da agenda dessa reunião 
constaram pronunciamentos 
técnicos sôbre a construção 
pleiteada, o estado de saúde 
dos detentos, a equação ju- 
rídico-administrativa do pro- 
blema no èpie toca à libera- 
çâò de verbas para a obra, 
e ainda a apreciação socio- 
lógica do assunto abordado. 
Fóra da agenda, vários pro- 
nunciamentos se fizeram ou- 
vir, todos de apoio à inicia- 
tiva em favor dos detentos. 
Em sua fala, o prefeito Re- 
nato Moreira explicou o 
comportamento do municí- 
pio em relação à segurança 
pública, terminando por es- 
clarecer que fará a constru- 
ção de novas dependências, 
na dependência da aprova- 
ção da Câmara Municipal 
ao pedido de destinação de 
verbas, o que aliás foi ali 
garantido pelo presidente da 
edilidade e por vereadores 
que fizeram o uso da pala- 
vra. Ante isso, a mensagem 
do executivo foi encaminha- 
da no dia imediato a Câma- 
ra, dependendo agora o iní- 
cio das obras de soluções de 
ordem têcnico-administrati- 
va às quais alegou o pre- 
feito não poder fugir. 

A reunião durou cerca de 

duas horas, com debates às 
vêzes acalorados', com a pre- 
sença inclusive de jornalis- 
tas de São Luis, terminan- 
do porém em ambiente de 
cordialidade, sob os acordes 
do Hino Nacional. 

O REVERSO DA ME- 
DALHA 

Auscultando a opinião pú- 
blica, constatou a reporta- 
gem que uma corrente, tam- 
bém de maioria feminina, 
mostra-se contrária ao favo- 
recimento dos presos, ale- 
gando que êsse aumento de 
celas implicará em conforto 
dos mesmos, o que, por sua 
vez, poderá encorajar outros 
crimes pela certeza de que 

* 

Flagrante colhido numa das celas vendo se redes 
e homens amontoados 

as condições da prisão não 
seriam tão más. Essa opinião, 
aliás, foi corroborada pelo 
Secretário de segurança, que 
por aqui passou e que ao 
ver as redes armadas nas ce- 
las do presídio achou que 
"isso é uma regalia". 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Prossegue não obstante a 

campanha liderada pelas 
mulheres, de assistência aos 
prisioneiros, principalmente 
no setor de saúde e alimen- 
tação. Já ressaltamos que 
entre os detentos e reclusos 
encontrados nas grades al- 
guns são portadores de mo- 
léstia infecto-contagiosa, o 
que ficou afirmado na reu- 
nião por pronunciamento 

Vigia da VSi roubou 12, Miliiões 

Depois de 3 meses de in- 
vestigações um agente do 
Serviço de Segurança da VA- 
RIG, em São Luís, conseguiu 
identificar o funcionário da- 
quela empresa que roubava 
malas do correio transporta- 
das pela companhia. 

Euzébio Reis, vigia da VA- 
RIO, confessou que violara 
sete dessas malas, al^a ma- 
drugada. quando as retirava 
do deposito depois do que 
as abria. Retirava os valores 
encontrados e queimava o 
restante, tendo o cuidado de 
jogar a cinza em outro lo- 
cal. Até aqui, o montante do 
roubo chega a Cr$ 12.877,66. 
De malas de Barra do Cor- 
da, Euzébio retirou Cr$  
8.700,86; de Grajaú levou três 
mil, além de importâncias 
de pequeno valor, ae outras 
procedências. 

Um detalhe ainda resta a 

ser apurado: Euzébio confes- 
sou que de u'a mala de Gra- 
jaú êle retirou apenas Cr$ 
3 000,00 e deixou ainda vulto- 
sa quantia no envólucro que 
conseguiu fechar. Acontece 
que referida mala não che- 
gou ao destino, o que provo- 
cou a suspeita de que al- 
guém, em Grajaú, tenha no- 
tado e completado o roubo, 
extraviando-a em seguida, 
segundo o entendimento do 
investigador. 

Na casa de Euzébio já fo- 
ram apreendidos material de 
construção, um aparelho de 
TV e Cr$4.0õ0,00 em moéda. 
O desonesto vigia já foi en- 
tregue a polícia federal e 
enquadrado na Lei de Segu- 
rança Nacional pela violação 
e incineração de malas do 
correio, com correspondên- 
cias. 

Secretário de Segurança es- 

teve em Imperatriz 

O coronel Paulo Maranhão, 
titular da Pasta de Seguran- 
ça Pública, esteve em nossa 
Cidade, viajando em avião 
do próprio Estado e em ca- 
ráter oficial, já que inspecio- 
nava a situação, no setor Jpo- 
licial, do interior maranhense 
em geral a fim de apresen- 
tar, concluída a missão, um 
circunstanciado e suscinto 
relatório ao Governador Pe- 
dro Neiva. 

Por outro lado, na visita 
que S. Excia. fez ao prefeito 
Renato Moreira, esclareceu 
ser intenção da Secretaria 

que dirige criar e instalar 
um Batalhão de Policia com 
séde em Imperatriz, não só 
para melhorar as condições 
do policiamento local, como 
também para que se proce- 
da o efetivo atendimento de 
toda esta região, 

O Secretário de Segurança 
fazía-se acompanhar de seu 
irmão, médico João Maranhão, 
e de Imperatriz prosseguiu 

viagem visando Carolina, ter- 
ra que lhe serviu de berço 
e da qual é nome dos mais 
categorizados. 

Quilo ou 700 gramas? 

Um popular veio à nossa 
redação, pedir a divulgação 
de uma queixa que queria 
formular de público: comprá- 
ra no Açougue da Praça de 
Fátima um quilo de carne e 
ao conferi-lo, em uma outra 
balança independente daque- 
le talho, o peso resl acusára 
apenas 700 gramas. De fato, 
não é a primeira vez que re- 
cebemas queixas dessa na- 

tureza, o que prova a repe- 
tição do fato com bastante 
assiduidade, num fragrante 

desrespeito à economia popu- 
lar. Que venham as imedia- 
tas e decididas providências 
das autoridades competentes, 
colocando um paradeiro nês- 
ses deslizes que, diàriamen- 

te, ocorrem contra a bolsa 
do sacrificado povo. 

médico. No que diz respeito 
à alimentação, as 14 mar- 
mitas enviadas representam 
muito pouco quando, como 
presentemente, dos 46 pre- 
sos a maioria depende ex- 
clusivamente dessa comida 
fornecida pela Prefeitura. 
Daí, então, o cuidado da cam- 
panha para minorar êsse so- 
frimento. 

A EXPECTATIVA 

Com a realização da pró- 
xima sessão do Tribunal do 
Júri, na segunda quinzena 
de agosto, perto de uma 
dezena de presos deverá dei- 
xar a cadeia, ou para a pe- 

nitenciária de Pedrinhas ou 
para a liberdade, o que em 
principio seria um alivio pa- 
ra os que ficarem. Aconte- 
ce que, normalmente para 
cada preso que ganha a li- 
berdade, dois marginais são 
ali recolhidos por crimes di- 
versos. E com o aumento do 
destacamento policial,já pro- 
metido, a tendência é o au- 
mento de prisões e logica- 
mente o agravamento do 
problema que exige, com 
muita razão, todo o cuidado 
do grupo feminino que 
ora se destaca na luta por 
melhores condições da ca- 
deia. 

Exército mostra banidos 

Divulgado pelo Centro de 
Informações do Exército, es- 
tão sendo encaminhados às 
Juntas de Serviço Militar 
(JSM) álbuns contendo nome, 
fotografias, dados biográficos 

vidades subversivas pratica- 
das por elementos banidos 
do país, entre êles os 73 e- 

lementos trocados pelo em- 
baixador suiço Giovanni Bu- 

e suscinto relatório das ati- cher. 

Gov. Pedro Neiva Cidadão de Imperatriz 

Em reunião na semana 
passada, a Câmara Municipal 
de Imperatriz, por proposição 

Querem a 

semana inglesa 

Uma comissão de comercian- 
tes, acompanhada do agente do 
INPS, esteve na presença do 
prefeito Renato Moreira visan- 
do a adoção, nesta cidade, do 
sistema de trabalho denomina- 
do de "semana inglêsa", com o 
comércio e a indústria funcio- 
nando somente até ao meio dia 
dos sábados. O prefeito prome- 
teu estudar, o assunto, para o 
que já solicitou dados técnicos 
nos quais baseará sua decisão. 

da bancada arenísta,aprovou 
por unanimidade a concessão 
do título de "Cidadão Impe- 
ratrizense" ao Governador 
Pedro Neiva de Santana. A 
entrega do diploma dar-se-á 
em data a ser marcada. 

Asfalto Caxuxa 

divisa Pará 

A Assembléia Legislativa 
do Maranhão recebeu reque- 
rimento dos deputados Joa- 
quim Itapary e João Alber- 
to, da Arena, solicitando ao 
Presidente da República a 
inclusão de asfaltamento de 
rodovias do trecho Caxuxa à 
divisa do Pará, na BR-316. 

"Ontem, hoje, sempre: Brasil!"— O Rotary Clube de Imperatriz lançará entre 

os estudantes desta cidade um concurso sôbre o tema «A Independência do Brasil com a Revolução», 

distribuindo prêmios aos primeiros colocados. Os detalhes serão dados na próxima edição. 
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mosaicos literários 

FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE 

- CASTRO ALVES' — 
(1870) 

Eram três anjos — e uma só mulher. 

Quando a infância corria alegre à toa, 
Como a primeira flor que, na lagoa, 
Sôbre o cristal das águas se revê, 
Em minha infância refletiu-se a tua.. . 
Beijei-te as mãos suaves, pequeninas . 
Tinhas um palpitar de asas divinas . . 

Eras — o Anjo da Fé I . . . 

Depois eu te revi ... na fronte branca. 
Radiava entre pérolas mais franca 
A, altiva c'roa que a beleza trança . . . 
Sob os passos da vida trlunfante, 
Ardente, humilde, arremessei min'alma, 
Por ti sonhei — triunfador — a palma, 

O — Anjo da Esperança 1... 

Hoje é o terceiro marco dessa htstória. 
Calcinado aos relân.pagos da glória, 
Decrí do amor, zombei da eternidade I . . 
Al, não 1 — Celeste e peregrina Déia, 
Por ti em rosas mudam-se os martírios 1 
Há no teu seio a maciez dos lírios .. . 

Anjo de Caridade ! . .. 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ — MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulêjo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

Em Porto Franco 

O VIL — 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 1 da BR - 14-Fone 278—Imperatriz—Ma. 

CGC.06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053,006 

Na sombra da previdência 

MERVAL MELO 

(Dos "Diários Associados"' do Maranhão) 

REUNIU-SE O JÜRI POPULAR 

Depois de, aproximadamen- 
te, 2 anos voltou a popula- 
ção de Porto Franco a assis- 
tir a uma reunião io Tribu- 
nal do Júri, para julgamen- 
to de pessoas tidas como au- 
toras de crimes previstos na 
Lei Penal do Pais. 

O acontecimento deve-se, 
em grande parte, aos esfor- 
ços do dr. Mário Ferraz, me- 
retissimo Juiz da Comarca, 
ao enfatizar as providencias 
necessárias à conclusão dos 
processos ali em curso, a fim 
de que se procedesse o mais 

breve possível, como de fato 
ocorreu, seus julgamentos. 
Dai que,'nos dias 26 e 27 de 
julho, o Tribunal do Júri de 
Porto Franco poude apreciar 
e decidir os feitos criminais 
concluidos até então. 

O PRIMEIRO JULGAMENTO 

Data: 26/07/971 - RÉU: Go- 
dofredo Alves da Silva e VÍ- 
TIMA: Cicero Alves da Silva. 
O crime de Godofredo foi ma- 
tar com duas certeiras faca- 
das a Cicero, seu irmão, no 
dia 4 de abril de 1960, no lu- 
gar denominado "Campestre" 
naquêle município. 

O Tribunal decidiu pela ab- 
solvição do acusado. 

O SEGUNDO 

Data: 27/07/971 -RÉUS: Jo- 
sé Rodrigues de Sousa (autor); 
Justino Alves da Silva e Ma- 
ria Rodrigues da Silva (co- 
autores) — VÍTIMA: Raimun- 
do Nonato Brito. 

Constou dos autos a acusa- 
ção de que José assassinara 
o genro Raimundo (marido da 

ré Maria Rodrigues da Silva) 
em cuja ocorrência toma- 
ram parte os filhos Justino e 
Maria. O Tribunal resolveu 
condenar o autor José Ro- 
drigues da Silva a 8 anos de 
prisão, absolvendo os co-au- 
tores. 

PR3SIDENCIA, ACUSAÇÃO 

E DEFESA 

Na presidência do TJ este- 
ve o juiz Mario Ferraz, ser- 
vindo como promotor "ad- 

hoc" o conhecido advogado 
de nosso foro dr. Agostinho 
Noleto Soares e, como defen- 
sor dativo, o causídico Ivo 
Vilela de Figueiredo, da Co- 
marca de Tocantinópolís. 

Imperatriz está recebendo, 
como o mais valioso presen- 
te de Natal, uma agência do 
INPS, instalada com todos os 
requisitos modernos e bem 
aparelhada para cumprir o 
grande papel, nesta região 
promissora, rondada, diutur- 
namente, pelo progresso. 

Ninguém desconhece hoje 
que a previdência social é, 
no Brasil inteiro, aquela ár- 
vore frondosa, regada, atual- 
mente, com muito cuidado e 
com abundância de agua, 
pelo Govêr^o Federal, cons- 
tituindo mesmo uma das maio- 
res preocupações do Presi- 
dente Médici, do Ministro Jú- 
lio Barata, do Presidente Cle- 
ber Galart e, no Maranhão, 
do Superintendente Wilson 
Vale, exatamente porque sa- 
bem êles que é para a som- 
bra acolhedora dessa grande 
árvore que marcham, à pro- 
cura de abrigo, os velhos, 
cansados do trabalho, os in 
capazes, fisicamente, as viu- 
vas, as parturientes, os aci- 
dentados e os doentes em ge- 
ral. Todos sabem que o INPS, 
como a maior entidade as~ 
sistencial do país, é quem 
vai monopolizando aos pou- 
cos, por força das próprias 
circunstancias, a assistência 
social no país, com o máxi- 
mo de eficiência e com o 
míiiimo de despesa. 

Imperatriz estava andando 
muito, à procura dessa som- 
bra, nas horas carentes de 
repouso Apesar da distância, 
Carolina, que hoje bate pal- 
mas, pelo acontecimento, com 
os olhos raerejando de lágri- 
mas, pela perda da bôa visí- 
nhança, durante tantos anos, 
foi, contudo, durante muito 
tempo, a grande acolhedora 
de todos, a grande casa de 
hospedagem de quantos lhe 
foram bater à porta, merecen- 
do, por isso, no dia de hoje, 

Curso de Admissão 

Já esta em pleno funciona- 
mento o CURSO DE ADMIS- 
SÃO "Irene Lopes". Aulas por 
professoras do Ginásio Ber- 
nardo Sayão. 

Matricula a partir das 14 
horas, com a profa. Irene, no 
Ginásio Bernardo Sayão. 

um gesto de gratidão. 
O INPS. assim está chegan- 

do mais positivamente aqui, 
para fazer funcionar a sua 
agência, para plantar um fi- 
lhote viçoso da árvore fron- 
dosa que a todos abrigará 
dos raios ardentes do sol. E 
muita gente tem a sua par- 
cela positiva de merecimen- 
to nesta vitória, destacando- 
ss, sem desmerecer as outras, 
o governador Neiva de San- 
tana, com a cobertura que 
deu no sul, o jornalista Wil- 
son Vale e o indormiao Se- 
verino Silva, presidente do 
Sindicato de Arrumadores lo- 
cal, êste porque, como diri- 
gente e organizador de um 
órgão de classe dos mais bem 
montados, jurídica e material- 
mente, sonhou noites afora, 
com êste dia e Wilson por- 
que, naquela sua costumeira 
calma soube encaminhar to- 
das as providencias para este 
dia de vitórias. 

Os primeiros dias, por cer- 
to, serão de alegrias, para 
uns e de preocupação para 
outros, que só pensarão, em 
principio, na presença do fis- 
cal, para buscar o que o Ins- 

LIVROS DE ATAS, de 100 
e 200 folhas, Giz de Cêra, 
Classificadores, Bobinas, la- 
piseiras BIC e JOFA 9, na 

TIPOGRAFIA VIOLETA 

tituto tem direito. Mas o Fis- 
cal é, exatamente, o grande 
mensageiro, que vai dar o sa- 
calão na rêde dos que estão 
dormindo em referencia o dia 
de amanhã e garantir, com o 
seu trabalho, hoje, a tranqüili- 
dade de todos no amanhã. É 
para esse homem da lei que 
devemos abrir todas as nos- 
sas portas, criar facilidades 
dar os infurmes de que pre- 
cisam e consultar-lhe sôbre 
tudo que não sabemos resol- 
ver. E que o fiscal também 
é um conselheiro, é um orien- 
tador, é um amigo daqueles 
que querem viver em dia 
com a lei, um educador, en- 
fim um homem muitas vezes 
incompreendido, que vai car- 
regando, numa pasta, diaria- 
mente, para o Instituto, a se- 
gurança de todo o nosso fu- 
turo e de nossa família. 

Que o povo de Imperatriz 
saiba receber, no seu alto 
discortinio, este grande pre- 
sente, porque ele é, na reali- 
dade, a maior dádiva, no 
momento, para esta região 
do Tocantins. 

Edital 

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 — 
LABORATÓRIO DE ANÁLISES LINIS: Todos os exames de URINA — FEZES*  e SANGUE 

CORPO MÉDIdO: 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 

O Dr. José de Ribamar Fiquene. Juiz de Direito 
da Ia Vara, da Comarca de imperatriz, Estado do 
Maranhão, na forma da lei. 

FAÇO SABER que foi designado o dia 20 dè agosto do 
corrente ano às (oito) horas, reunir-se nesta cidade, a se- 
gunda sessão ordinária do Júri que trabalhará em dias úteis 
sucessivos, e que, havendo procedido ao sorteio dos vinte 
e um (21) jurados que terão de servir na mesma sessão, fo- 
ram sorteados os cidadãos seguintes: 

1 — Humberto Jonatas de Miranda 
2 — Francisco Newdson Claudino 
3 — José de Jesus Batalha Filho 
4 — José Alves de Araújo 
5 — Osmar Pereira da Silva 
6 — Bartolomeu Rodrigues Barros 
7 — Licinio da Rocha Cortez 
8 — João Marques da Silva 
9 — Simplício Rodrigues Bandeira 

10 — Francisco Marques Ramos 
11 — José Ribamar Cunha 
12 — Josemir Gomes da Silva 
13 — Celso Henrique de Araújo Saraiva 
14 — Raimundo Gomes Batista 
15 — Jacy Gomes Marinho 
16 — Luís Henrique Véras 
17 — Antonio Rocha Rolim 
18 — Feliciano Cavalcante da Silveira 
19 — José Raimundo Serra da Silva 
20 — Francisco dos Santos Soares 
21 — Salomão Mota Brito. 

Todos êsses cidadãos, bem como os interessados em 
geral, são por esta forma convidados a comparecer à sala 
das sessões do Tribunal do Júri, no edifício da Prefeitura 
Municipal no salão do íorum á Travessa Urbano Santos s/n, 
não só nos citados dias e hora, como nos dias seguintes, en- 
quanto durar a sessão, sob as penas da lei se faltarem. 

E para que chegue a noticia ao conhecimento de todos, 
mandei passar o presente edital, que será afixado à 
porta do fórum, publicado pela imprensa. Determina ainda 
êste juizo as diligências para intimação dos jurados, dos 
réus e das testemunhas. Eu, Raimundo Bandeira Barros, Es- 
crivão o datilografei e subscrevi. 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 
Juiz de Direito da ld Vara 
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Na Belém-Brasilia ' 

Toda Imperatriz recebeu con- 
tristada, pela manhã de 29 de 
julho recém-findo, a noticia do 
falecimento do sr. JOSÉ SOA- 
RES DA SILVA, vitima da fa- 
talidade na rodovia federal 
Belém / Brasília às imediações 
da cidade Uruaçú, quando re- 
gressava. em caminhão com 
carregamento dp mercadorias, 
de uma viagem que fizera à S. 
Paulo para tratar de negócios 
e renovar o estoque de seu 
comercio nesta cidade. 

A reportagem conseguiu apu- 
rar que o brusco e fatal acon- 
tecimento ocorreu aproximada- 
mente às 18 horas do dia 28 
do citado mês, em conseqüên- 
cia de uma colisão entre o ca- 
minhão em que viajava o in- 
ditoso comerciante e mais duas 
pessoas e um outro veiculo, do 
mesmo porte, que trafegava em 
sentido contrário. Os 2 com- 
panheiros do sr. José Benicio, 
como era mais conhecido, vol- 
taram à Anápolis e, segundo 
consta, estão fóra de perigo de 
vida. O motorista do outro 
caminhão conseguiu sair iléso 
do violento abalroamento, não 
nos sendo possível acrescentar 
maiores detalhes em razão da 

absoluta falta de dados infor- 
mativos, vez que, como já dis- 
semos, o fato doloroso ocorreu 
no longínquo município de U- 
ruaçú, Estado de Goiás. O cor- 
po do saudoso homem de ne- 
gócios foi dali trasladado para 
Imperatriz, em avião especial- 
mente fretado, aqui chegando 

ao meio-dia do dia 30. Ao 
seu enterramento, verificado às 
últimas horas da mesma tarde, 
compareceram figuras do mun- 
do social, das classes conserva- 
doras, autoridades e do próprio 
povo, numa evidente demons- 
tração do quanto era estimado 
e respeitando o sr. Jose Benicio. 

O comei ciante era casado 
com a sra. Adelia Carneiro de 
Almeida Soares e deixa na or- 
fandade 3 pequeninos filhos: 
Haroldo, Haronildo e Joselia, 
respectivamente de 3, 2 e 1 
anos de idade. Noticiando tão 
triste acontecimento, "O PRO- 
GRESSO" envia à família en- 
lutada as, sentidos pesames de 
todos qi/e aqui mourejam, já 
que tinha na pessoa do sr. 
Jose Benicio, quando em vida, 
um querido amigo e grande 
incentivador. 

AGENCIAS: 

São Paulo - Rio - B. Horizonte1 - Goiânia - Bra- 

sília - iJberlandia - Uberaba - Anápolis e tam- 

bém em IMPERATRIZ 

Expresso Mineiro Lida. 

Av. Getúlio Vargas, 585 —Fone 341 

Os 46 anos de "O Globo" 

A Imprensa brasileira está de 
parabéns ao ser comemorado o 
quadragésimo sexto ano de fun- 
dação de •' O GLOBO", uma 
de suas mais lídimas represen- 
tações, escrita e falada, no de- 
senvolvimento socio-educativo- 
cultural do povo. De justiça é 
o registro que fazemos, modes- 
to pelas proporções reduzidas 
dêste jornal. No entanto, de 
maior justiça e validade é a 

nossa satisfação e o nosso or- 
gulho em fazê-lo porque, ao 
cumprimentar a direção e os 
funcionários daquéle órgão, nos 
move o sentimento da admira- 
ção por quem tem sabido hon- 
rar e manter, em tantos e con- 
secutivos anos, as tradições 
maiores de liberdade e de jus- 
tiça, que deram ao Brasil o 
prestigio de pais-líder dêste 
continente americano. 
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O PROGRESSO 

Fundado em 3 de maio de 197 
Registro n® 136 
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Dr. Wener Pereira 

Lopes 

— ADVOGADO — 

'"ausas eiveis e criminais, inventá- 
riofs e partilhas, cobranças judiciais 
e amigáveis de titules e alugueis, 
habeas-corpus, contratos, procura- 
ções, representações e irefeituras 
etc — Aceita chamado? para o in- 
terior deste Estado e vizinhos. Ex- 

pedientes normais. 
Irar. Magalhães de Almeida 

(Escritório Goiano) 
Imperatriz - Maranhão 

Utilidade pública 

Procura parentes 

De Belém, a jovem Francisca 
de Sena de Oliveira Barros Bila, 
moradora à Av. Padré Eutíquio 
1329 escreveu ao jornal de São 
Luis, pedindo noticias de seus 
parentes Joana Bila, Maria da 
Conceição, Antonia, Francelina, 
Rosa, Azemiro e outros que dei- 
xou há 12 anos atrás em Barra 
do Corda e em Santo Antônio 
dos Lopes. 

Divulgamos esta nota porque 
sabemos que vivem em Impe- 
ratriz numerosas famílias da- 
quela região, podendi bem es- 

tar entre elas algu m parente de 
Francisca Bila, que assim terá a 
oportunidade de entrar em con- 
táto com a mesma. 

O impossível acontece 

Baixou o custo de vida 

Não se impressione o leitor: 
o fato se deu na Inglaterra. A 
partir da zero hora do dia 20 
de julho todos os produtos ven- 
didos naquêle país, desde os 
artigos de luxo até os gêneros 
de primeira necessidade tive- 
ram seus preços reduzidos por 

determinação governamental, 
com base em estudos feitos pelo 
Gabinete do Primeiro Ministro 

que encontrou na redução de 
ipreços o único meio de aumen- 
tar o volume dos negócios in- 
gleses. 

HOSPITAL STA. TEREZA 
ç 

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

CLINICA GERAL — C IRURGiA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

Maranhão fabricará sôros antiofídicos 

Estado do Maranhão pode- 
rá ter, no prazo de dois anos, 
o seu laboratório com o fim 
especifico da fabricação de 
soros antiofidico e antitânico, 

Confirmação 

só para maiores 

Divuíga o Vaticano decisão do 
papa Paulo VI que dentro em 
breve emitirá um documento 
sôbre o, sacramento da Confir- 
mação, no qual se estabelecerá 
uma idade maior para que as 
crianças se iniciem na vida 
plena da Igreja Católica. O Pa- 
pa não deu detalhes sôbre o 
documento ao mencioná-lo pe- 
rante turistas que o visitavam 
em Castelgandolfo, sua residên- 
cia de verão. 

í 

Falecimento 

Faleceu dia 23 de julho pp. 
em Brasília-DF., o sr. Manoel 
Mota Cavalcante—"Caboclo". 
O extinto, que era filho de 
Imperatriz^xerceu atividades 
comerciais por longos anos 
nesta cidade, onde era ben- 
quisto e estimado. Era irmão 
de D. Maria Cavalcante No- 
gueira, esposa do conceitua- 
do farmacêutico Raimundo 
Nogueira. Além da viúva, D. 
Antonia Mota Cavalcante, dei- 
xa também 12 filhos e inú- 
meros netos. À família enlu- 
tada, nossos pêsames. 

que serão produzidos pelo 
Instituto Pinheiros, Produtos 
Terapêuticos S/A. 

Governador Pedro Neiva de 
Santana, visando a incenti- 
var o empreendimento, san- 
cionou Lei da Assembléia Le- 
gislativa, doando àquele Ins- 
tituto uma área de terra com 
26.795,40 m2 situada no an- 
tigo Sítio Veloso, num su- 
búrbio da capital maranhense. 

A doação destina-se à for- 
mação do serpentuário para 
a instalação do laboratório 
para fabricação daqueles so- 
ros, no prazo de dois anos, a 
contar da data da assinatura 
da doação. 

DNERU e CEM 

formam SUCAM 

A Superintendêncià de Saú- 
de Pública (SUCAM) é o nôvo 
órgão do Ministério da Saú- 
de, que resultou da fusão Jo 
Departamento Nacional de 
Endemias Rurais (DNERU) 
e da Campanha de Erradica- 
ção da Malária (CEM). 

Em conseqüência a antiga 
Circunscrição do Maranhão 
do DNERU e o Setor—Mara- 
nhão da CEM estão agora 
uniiicados, formando o Setor- 
Maranhão da SUCAM, cuja 
sede em nosso Estado está 
instalada à Avenida Beira — 
Mar, 260. A chefia do Setor 
está entregue ao dr. Geral- 
do Martins. 
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TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS^ 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 
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O Progresso 

ANO I I Imperatriz (Ma) 8 de Agosto de 1971 N0. 63 

l.N.P.S. instalou Agência 

Imperatriz encerrou Julho, 
num dia 31 festivo e de maior 
importância para seu desenvol- 
vimento como cid^de-grande, 
quando, cercada de justas co- 
memorações, foi instalada a a- 
gência do INSTITÜTO NACIO- 
NAL DE PREVIDÊNCIA SO- 
CIAL. 

Para as solenidades progra- 
madas, de S. Luís locomoveu-se 
luzida comitiva constituida dos 
srs. jornalistas Wilson Vale e 
Agnaldo Maximiano dos Santos, 
respectivamente Superintenden- 
te e Coordenador do Patrimô- 
nio do INPS, ex-deputado È- 
vandro Sarney, atual ministro 
do Tribunal de Contas, dr. Rai- 
mundo Matos Serrão, diretor do 
Hospital Geral e Juarez Cam- 
pos, gerente da CINORTÊ. Tam- 
bém era esperado o Gov. Pedro 
Neiva de Santana que, impos- 
sibilitado de fazé-lo, delegou 
credenciais especiais de repre- 
sentação ao prefeito Renato 
Cortez Woreira. 
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OS ATOS SOLÈNE3 

Em primeiro plano, o Superintendente Wilson 
Vale agradeee ao povo que compareceu às comemora- 
ções da instalação da Agência local do INPS. 

Na igreja de Sta. Tereza, foi 
oficiada a missa solene por Frei 
Arialdo Zambelli, vigário-co- 
operador do Santuário S. Fran- 
cisco, de Belém e em trânsito 
por Imperatriz. Cerimonia de 
grande efeito religioso, princi- 
palmente pela oratória sacra 
do sermão pregado. 

Wais tarde, às 10 horas, no 
prédio alugado em a rua 15 de 
Novembro n.0 4, foi oficial- 
mente instalada a agência do 
l.N.P.S. pelo superintendente 
Wilson Vale que, numa defe- 
rência toda especial, convidou 
o sr. Severino Silva, presidente 
do Sindicato dos Arrumadores, 
para proceder o córte da fita 
simbólica. No ensêjo, discursa- 
ram . o Superintendente, o mi- 
nistro Evandro Sarney, o sr. 
Renato Woreira, prefeito e re- 
presentante do Governador, o 
médico Raimundo Nolêto Filho, 
diretor do Hospital S. Raimun- 
do, o presidente da Associação 
Comercial, sr. Dorgival Pinheiro 
de Sousa, e o sr. José Ávila D. 
Waranhão, designado para agen- 
te da autarquia nesta Cidade. 
Êm seguida, fpram visitadas to- 
das as dependências da agência, 

já devidamente mobiladas e 
aparelhadas à prestação de ser- 
viços imediatos ao^fim desti- 
nado. 

Às 11,30 horas, o Sindicato 
dos Arrumadores reuniu-se em 
sessão pública para a solenida- 
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Ao lado de Severino Silva, presidente S A.I.,o jor- 
nalista Wilson Vale, Superintendente do INPS, inicia o 
ato solene da instalação da Agência de Imperatriz, 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
Estado do Maranhão 

Lei Municipal n0 13 / 71 
Nota Oficial 

—O Prefeito Municipal de Imperatriz. Estado do Maranhao, ci- 
dadão Renato Cortez Moreira, faz saber a todos os seus ha- 
bitantes que a Câmara de Vereadores do Munícíoio de Impe- 
ratriz, aprovou e eu sanciono a presente Lei. 

Art, l5) — Fica o Oheíe do Poder Executivo Municipal á abrir cré- 
dito adcional ao orçamento vigente o crédito especial no valor de « r$ 
25.000.00 (.vinte e cinco mil cruzeiros). 

Art. 22) — A abertura do presente crédito destina-se as despesas 
de. construção de três (3) cárceres na Cadeia Pública desta cidade, 

Art. 3o) — Os recursos para abertura de crédito suplementar ocor- 
rerão por conta da divisão da seguinte dotação: 

DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 

4.0.0.0 — DESPESAS DE CAPITAL 
4.1.0.0 — Investimentos 
4.1.1.0 — Obras públicas — passa de Crf 50,(100,03 para f r$ 25.000,00 
Art. 42) — As despesas correrão por conta da presente Lei, rece- 

berão a mesma classificação, apenas com a divisão de 4.1.1.0/5.05. 
Art. 5o — Revogam-se as disposições em contrário, esta entrará em 

vigor na data de sua publicação. 

PUBLIQU-SE E CUMPRA-SE 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Maranhão, 
em 05 de agosto de 1.971. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito A unicipal 

Destaque Social Por Mister X 

Bela campanha 
Aplausos incontáveis para a cam- 

panha iniciada por D, Margarida, es- 
posa do promotor José Maria Rodri- 
gues, em favor dos presos locais. 
Bela campanha que, de imediato, re- 
cebeu o apôlo das autoridades e do 
Rotary. Que venham outros com- 
plementar tão altruistico movimento. 

Abraço recebido 
Transmitido pelo nosso Diretor 

José M. Vieira, o colunista recebeu 
e agradece o abraço pessoa! deixado 
pelo grande amigo que é Edson M. 
Azevedo, um dos nomes mais ilus- 
tres da tão ilustre Carolina. Ao sr. 
Edson, à nossa já tradicional admi- 
ração e respeitoso apreço. 

X a x a d o 

de da aposição e inauguração 
do retrato do jornalista Wilson 
Vale, no Salão de Reuniões» 
ocasião em que também lhe foi 
oferecido um cartão de prata. 
Convidado, presidiu os traba- 
lhos o ministro Èvandro Sar- 

O "cabra-da-peste" Neudson Clau- 
dino foi à Paraíba, já voltou e via- 
jou de novo até S. Paulo. O impor- 
tante é que Mr. X descobriu que a 
ida de Néudson ao nordeste, teVe 
uma finalidade especial: aprender os 
segredos do "xãxado'', para futuras 
evoluções nos clubes daqui. Será 
que aprendeu mesmo ? . . . 

Acabou-sc 
Âcabou-se o que era dôce: o pe- 

ríodo de férias Agora, é voltar aos 
estudos para, no fim do ano, dar 
bom gosto aos pais e mestres. E já 
sabe: vamos contratar o "tio Lilico'' 
e quem não passar . leva "pauladi- 
nha na molelra'', como sem falta.. 

O natal de 11. Eloá 
O 29 de julho foi jubiloso para o 

secretário de Educação, o nosso par- 
ticular amigo Itapoán: estava "'na 
berlinda"' sua querida esposa D. 
Eloá Araújo Lima. Pelo significado 
do evento os cumprimentos do co- 
lunista, votando pela sua repetição 
por muitos e longos anos. 

O Sr. Prefeito municipal tor- 
na público, para conhecimento 
de quem possa interessar, que: 

a)— não procedem os boatos 
de que teria o Poder Executi- 
vo proibido os banhos nas praias 
fronteiras a Imperatriz, inclu- 
sive porque tal decisão foge às 
atribuições da Prefeitura; 

b)--Èsclarece ainda a propó- 
sito deste assunto, que a úni- 
ca medida adotada pela Pre- 
feitura em relação ao embar- 
que e desembarque de passa- 
geiros no porto fluvial local foi 
coibir o abusivo monopólio da 
venda de passagens, naquele 
porto, por pessoas não autori- 
zadas, que não apenas cercea- 
vam direitos de terceiros, co- 
merciantes no mesmo ramo, 
como também cerceavam o di- 
reito do banhista na escolha de 
seu meio de locomoção entre o 

porto e as praias. 

Imperatriz, 5 de agosto de 1971 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

Homem de promoções 
O Luiz Danda não perde a opor- 

tunidade de promover o seu Arma- 
zém Paraíba, magnificamente. É um 
gerente de "peso e medida' 100%. 
Nas festas do INPS soltou, de avião 
fretado e sobre o estádio da cidade, 
vistosas bolas de borracha, com o 
emblema do patrocinador. Para hoje, 
já anuncia: o trio da TV—SHOW, 
Lacerdlnha, Jaqueline e Martinho do 
Pandeiro. O homem é "fogo na ja- 
ca", pessoal. . . 

Editorialista 
Passou alguns dias nesta cidade, 

já tendo regressado a para a Capi- 
tal Rebelde, o dr. Walber Pinheiro, 
advogado e editorialista de renome, 
responsável pela pagina diaria "A 
Difusora Informa'', das Radio e TV 
associadas do Maranhão. Esteve em 
missão de sua repartição: os Cor- 
reios. 

Identidade 
Muita gente querendo saber quem 

é Mister X. Pois bem:— Eu sou Eu. 
Prazer em conhecê-lo, tá?! . . . 

Simplicidade 
O colunista teve, nas festas do 

INPS, a suprema honra de alguns 
minutos de palestra com essa ilus- 
tração de competência e simpatia, 
que se chama dra. Ruth Aquino 
Noleto. co-diretor do Hospital S. 
Raimundo, e que possue a maior 
qualidade dos fortes de espírito; a 
simplicidade. A nossa admiração, 
doutora ! 

Ilama ilustre 
E por falarmos em Noleto: o dr. 

Raimundo recebeu ^a visita querida 
da mana, sra Raimunda Tavares 
Nolêto, ora residindo em Goiânia' 
O colunista cumprimenta a distinta 
dama e barabeniza ao amigo e con- 
ceituado médico. 

ney e, ao ser franqueada a pa- 
lavra, o Superintendente, visi- 
velmente emocionado pela ma- 
nifestação que recebia, conside- 
rou aquela entidade de classe 
como uma das mais perfeitas 
organizações por si conhecidas, 
assim como teceu elogiosos con- 
ceitos ao presidente Severino 
Silva. Êm nome dos trabalha- 
dores de Imperatriz falou ainda 
o engenheiro Edmilson Worei- 
ra, chefe do distrito local da 
Rodobrás, e que, como se es- 
perava, saiu-se brilhantemente 
da comissão que lhe fóra outor- 
gada. A seguir, a diretoria do 
Sindicato ofereceu aos presen- 
tes um coquitel. 

Pela parte da tarde, às 16,30 
horas e no estádio " Frei Épi- 
fànio", os clubes S. A. IMPE- 
RATRIZ e T1RADÉNTÊS E. 
CLUBE disputaram o rico 
"Troféu INPS", oferecido pela 
Associação Comercial e conquis- 
tado pelo primeiro, através do 
elástico marcador de 7x0. 

À noite, o v.. R. Tocantins 
abriu seus salões para uma 
festa dançante em homenagem 
a data celebrada, quando foram 
encerrados os festejos do "histó- 
rico acontecimento, importante 
marco na maturidade de nossa 
cidade, onde o progresso se fez 
sentir à medida do passar dos 
dias. 

FLASH ES 

Bdas & Vindas 
Já regressou para Goiânia, onde é 

fixado, o nosso amigo Genésio Cha- 
ves Rocha, diretor-comercial da 
COVAP DÊ GOIÁS, depois de pas- 
sar uns 10 dias entre nós. O abraço 
do colunista, motivado por uma a- 
mizade de fato e de direito. 

XXX 
Na cidade o amigo José Soares, 

industrial radicado e m Marabá. 
"Cade a Laura, companheiro ?... 

xxx 
Na cidade, o dr. Mário Ferraz veio 

até aqui à Redação. Satisfação e 
honra para nós, e claro. Disse-nos o 
magistrado, titular da comarca de 
Porto Franco, que está muito grato 
ao dr. Agostinho Noleto, pela ajuda 
na realização do Tribunal do Júri, 
como promotor "ad-hoc'' muito efi- 
ciente técnico, capacidade, etc. e tal. 
O gabarito do jovem advogado é 
reconhecido por todos, merecida- 
mente, aliás. .. 

xxx 
O garotão Sérgio Antonio regres- 

sou de Porto Nacional: a mocinha 
Sandra Maria volveu a S. Luiz. Am- 
bos estudantes, prometem dar_ mui- 
ta satisfação à dedicada mamãe, D. 
Leonor Macêdo. Tomára. . . 

xxx 
O tenente Alberto Vieira Jorge, 

nosso Delegado Regional, voltou da 
S. Luiz, onde fora tratar de assun- 
tos atinentes ao seu pesadíssimo 
encargo de mantenedor da ordem. 
Na nossa agenda, o nosso "bleveni- 
do'' ao 'seu deléga". . . 

xxx 

Além das autoridades já 
citadas, outras fizeram-se 
presentes às solenidas repor- 
tadas aqui, bem como figu- 
ras expressivas do "grand 
mond" imperatrizense e de 
pessoas do próprio povo. As- 
sim é que podemos anotar : 
drs. José de Ribamar Figuene 
e José Delfino Sipaúba, Jui- 
zes da l.a e 2.* Varas da Co- 
marca; promotor público dr. 
José Maria Rodrigues; dr. Jo- 
sé Carlos de Carvalho, agen- 
te do INPS em Carolina e 
digníssima senhora, d. Maria 

Das praias de Marudá, onde "es- 
friaram'' a cabeca, retomaram os 
amigos Rubens Lima e Alcides Mi- 
randa (que dupla, hein ?., .,. Foram 
recepcionados "condignamente' pe- 
las caras-metades respectivas, que 
lhes "esquentaram" novamente a 
cabeça.. . . com o cabo da vassoura. 
Será que mereciam ?. . . 

xxx 
0 nosso amigo Domingos Marinho • que 

exercia as íunções de sub-gerenle do BASA 
daqui, já viajou, acompanhado ria iamllia, 
Iransíerido para a cidade de Balsas. 

da Penha; Dra.Ruth Nolêto; 
médicos Carlos Gomes de A- 
morim e Celso Simões; jorna- 
lista Hélius de Monção, re- 
presentante de " O PRO- 
GRESSO"; sr. Pedro Améri- 
co, da TELIMSA; srs. Plínio 
Cavalcante, José A. Ferreira 
e João Pereira dos Reis pre- 
sidentes da Associação dos 
Trabalhadores na Construção 
Civil, da União Operária e 
Artística e da Associação dos 
Trabalhadores na Cerâmica 
Manual. 
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