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0 PRESIDENTE EO ESTADO 

Toda atitude humana, seja individual ou coletiva, está 
sujeita às críticas e análises. Melhor seria subordina-las na 
hierarquia que parte da análise profunda do conteúdo até 
chegar à critica final, construtiva, conscienciosa. 

Ocorre, no entanto, que a crítica sempre vem apressada 
e em decorrência do superficial conhecimento do âmago 
das questões. Decorrera, então, as injustiças e os conceitos 
precipitados de pseudo - críticos, injustos, destrutivos e in- 
conscientes. 

A criação do Estado Transamazônico, pretendido por 
ilustres homens desta terra, mereceu precipitada conceitua- 
ção de muitos que, nem ao menos, conheciam a realidade 
do fato desejado. E, sejamos sinceros: até dos que fugiam 
a conhecê-lo, por comodismo pessoal ou por fcemorosidade 
politica. Nem siquer sabiam que a idéia não era uma to- 
mada de posição contra isto ou aquilo, como não era uma 
vaidade uqipessoal em busca da promoção de indivíduo 
para indivíduo. 

Contra ela opuseram ''críticas" maldosas e irreveren- 
tes, .personalistas mas despersonalizadas pela evidêntefuga 
a uma possível e futura responsabilidade. Previam, encara- 
mujados em atitude digna das "patriotadas", a sentença 
punitiva contra os audaciosos idealizadores, lunáticos na 
utopia de um pensamento malsão e irresponsável. 

Agora, toma-se conhecimento de como o Presidênte 
da República recebe essa "idéia louca". Com responsabili- 
dade que o fixa magnificamente na opinião do seu povo. 
Com a consciência de um Govêrno que respeita a opinião 
e o direito que cabem a qualquer comunidade. Com a sere- 
nidade dos que somente julgam após a análise, sem a ani- 
mosidade injustificável às grandes decisões, honestas pela 
sabedoria equânime. 

Um tema responsável para um julgamento sério e su- 
perior. Isto, somente isto e nada mais que isto, é o que 
pretendem os idealizadores (e idealistas) do Estado Transa- 
mazônico. E muito melhor se conduziram ao confiar na con- 
sulta ao eminente brasileiro que preside os nossos destinos 
de povo adulto, cuja decisão, seja qual fôr, estará muito 
acima da maledicência, dos temores e da comodidade do 
críticos de calçada. 

O Censo Agrícola • 

Treinainento para Supervisores 

Da conversa que mantive- 
mos com o sr. Enéas Bastos, 
Agênte de Estatística no mu- 
nicípio, ficamos sabendo que, 
provavelmente na semana en- 
trante, será iniciado o treina- 
mento para Supervisores Mu- 
nicipais visando o próximo le- 
vantamento agrícola, a ser 
processado pelo Departamen- 
to de Censos do I.B.G.E. 

O curso, com duração pre- 
vista para uma semana, será 
dirigido pelo proprio Agente, 
coadjuvado por um Supervi- 

sor de área a chegar proxlma- 
mente de S. Luiz. Dêle farão 
parte os funcionários do IBGE 
em Carolina e Porto Franco, 
além dos supervisores de Si- 
tio Novo do Maranhão, Ama- 
rante, Montes Claros e João 
Lisboa. Devido a demora que 
se verificará na preparação 
dos servidores destinados às 
zonas a serem pesquizadas, é 
dese supor que Censo Agríco- 
la em todo o país sòmente 
será realizado no segundo se- 
mestre do âno em curso. 

Em extinção a Fauna Amazônica 

No ano passado, sòmente na 
Amazônia foram mortos 1 mi- 
lhão e 60 mil porcos do mato, 
1,712 onças e assustadora quan- 
tidade de lontras, veados e ari- 
ranhas, segundo denúncia de 
técnicos do Instituto Brasileiro 
de Desenvolvimento Florestal 
que chegam à drástica conclu- 
são "estamos caminhando para 
a extinção de nossa fauna pela 
ação depredadora de explora- 
dores e exportadores de peles." 

Ainda segundo a denúncia, a 
área mais afetada pelos caçado- 
res é a faixa de 600 quilôme- 

tros entre Santa Izabel e Ara- 
guacema, na zona limite entre 
Goiás, Pará e Mato Grosso. 

O Govêrno Federal está re- 
cebendo apelos até do exterior 
para adotar medidas urgentes 
de proteção à fauna animal 
ameaçada de extinção. Por sua 
vêz, o Estado de Goiás decidiu 
constituir patrulhas especiais, 
com aviões, carros e barcos 
equipados, com rádio para fis- 
calizar a caça e pesca em seu 
território Essas patrúlhas esta- 
rão em atividade a partir dt 
1.5 de junho, 

Grande trabalho vem sen- 
do desenvolvido pelas Irmãs 
Dominicanas Maria Raimun- 
da e Maria Jo Carmo, respec- 
tivamente Superiora e Secre- 
tária do Convento • local. A- 
través de reuniões domicilia- 
res e do diálogo amistoso e 
instrutivo, convocam os vi- 
sinhos mais próximos, para 
torna-los mais conhecidos e 
mais amigos. Nessas ocasiões, 
vários assuntos são aborda- 
dos principalmente pela Irmã 
Maria Raimunda que, pela 
facilidade de expressão e po- 
der de comunicação, reúne 
qualidades de preferencia 
ao ser ouvida com simpatia 
e estima. 

Jcmgo e Jânio 

denunciados 

Divulga-se que os ex-presi- 
dentes Jânio Quadros e João 
Goulart foram denunciados por 
uma das Auditorias Militares 
que os enquadrou na antiga Lei 
de Segurança Nacional pela prá- 
tica de atividades supostamente 
subversivas, antes de março de 
1.964. 

NR.— Esta noticia foi colhida 
no noticiário de "A Voz do A- 
mérica", na manhã do último 
dia 27. 

No Hino Nacional 

"Deitado" por 

"Chantado" 

O arquiteto Lúcio Costa pro- 
pôs à Comissão de Justiça da 
Câmara à alteração da letra do 
Hino Nacional, trocándo o tão 
combatido "deitado eternamen- 
te" por "chantado eternamen- 
te". Em português clássico, 
"chantado" significa plantado, 
encravado. 

Acontece, porem, que a Co- 
missão de Justiça já aprovou 
uma alteração que troca a- 
quêle verso ("deitado eterna- 
mente.) por "altivo eternamen- 
te em berço esplêndido". 

Receita Federal: 

Operação Omissos 

Quem não apresentou sua 
declaração de Imposto de Ren- 
das estará doravante sujeito às 
sanções legais. 

O Sr. Luis Gonzaga Andra- 
de, nôvo Secretário da Receita 
Federal informou que a partir 
do dia 1.° de julho uma cam- 
panha de esclarecimento aos 
contribuintes do Imposto d e 
Renda será iniciada em todo 
o país. 

Acrescentou que essa cam- 
panha visa lotalizar os contri- 
buintes que não prestaram suas 
declarações nos prazos dados pe- 
lo IR. 

Referiu-se o Secretário da'eRe- 
ceita Federal igualmente a um 
ponderável número de contri- 
buintes do Imposto sôbre Pro- 
dutos Industrializados que vem 
retardando o recolhimento do 
IPI, acentuando que os retar- 
datários serão compelidos ao re- 
colhimento, sujeitos ás penalida- 
des previstas na legislação. 

Numa festa onde esteve 
presente a elegância da so- 
ciedade local, realizada nos 
salões do Clube Tocantins, foi 
a srta. Fátima Eliane Silva, 
escolhida "Miss Imperatriz", 
com vistas ao concurso de 
"Miss Maranhão", promoção 
a ser realizada em S. Luiz 
no próximo mês de Junho sob 
os auspícios dos Diários As- 
sociados. 

Tanto a escolha como a es- 
colhida tiveram méritos pois, 
enquanto aquela foi bastante 
feliz a srta. Fátima Eliane 
reúne qualidades suficientes 

para bem representar todos 
os naturais dotes da mulher 
imperatrizense. 

Por motivos técnicos esta 
notícia é veiculada em feitio 
suscinto, para numa próxi- 
ma oportunidade, o abordar- 
mos em maiores dimensões. 
Enquanto isso, só nos resta 
augurar à "Miss Imperatriz" 
os maiores e melhores votos 
para o desempenho fiel do 
seu reinado, imposto pela be- 
leza e pela escultura 
que lhe concedeu a Mãe- 
natura. Parabéns "Miss Impe- 
ratriz". 

Conexão Telimsa - Embratel 

Regressando de sua viagem 
feita ao sul do país, o sr. Pe- 
dro Américo nos comunica 
que conseguiu junto à ENTEL 
a permissão para a conexão 
da TELEFÔNICA D S IMPERA- 
TRIZ S/A, da qual é diretor 
presidente, com a Emprêsa 
Brasileira de Telecomunica- 
ções (EMBRATEL), enquan- 
to a TELMA não possuir con- 
dições de encampar a nossa 
Cidade. A documentação ne- 

cessária e exigida para a re- 
ferida conexão foi encami- 
nhada pelo sr. Pedro Améri- 
co, que acredita a solução 
do assunto dentro de um 
prazo de 60 dias, no máximo. 
Notícia alviçareira por certo, 
que nos traz a garantia de 
muito em breve estar asse- 
gurada a comunicação dire- 
ta de Imperatriz para outros 
locais brasileiros. 

Novo Estado 

Presidente responde consulta 

Noticiamos em uma edição 
anterior a remessa de um me- 
morial dirigido ao Presidente 
Garrastazu Médici, consultando 
como receberia o Govêrno Fe- 
deral o estudo da possibilidade 
dê criacão de uma nova unida- 
de federativa, no caso o Estado 
Transamazônico ou Estado do 
Tocantins. 

Hoje,, divulgamos a resposta 
de Brasília, dirigida à Comissão 
que se propôs fazer aquêle es- 
tudo : — 
"José Delfino Sipaúba — Juiz 
de Direito — Referência memo- 
rial 18 abril vg dirigido Senhor 
Presidente da República vg in- 

Verbas para a Ama- 

zônia 450 milhões 

Após a aprovação das normas 
para aplicação dos recurso fi- 
nanceiros do Programa de In- 
tegração Nacional, 450 milhões 
de cruzeiros ficaram destina- 
dos aos Ministério dos Trans- 
portes, Minas e Energia, Inte- 
rior, Saúde e Agricultura para 
emprêgo na Amozônia, assim: 
295 milhões para as rodovias 
Transamazônica e Cuiabá Santa- 
rém; 70 milhões para irrigação 
e outros programas; 60 milhões 
para colonização e programa 
sanitário, e 27 milhões para 
prospecção e exploração de mi- 
nérios. Também os portos flu- 
viais estão incluídos entre as 
obras do Ministério dos Trans- 
portes. 

formo assunto encaminhado e- 
xame Ministério da Justiça vg 
pelo setor 29847 de 18-4-71 pt 
Sds Sérgio Médici — Secretário 
Particuler." 

Confrade e Amigos 

nos visitam 

Recebemos, com a maior das ale- 
grias, a visita que nos fez o confra- 
de Alberto Nunes, diretor de produ- 
ção do mensário "ESTRÊLA DO 
NORTE", editado em Belém sob os 
auspícios do Loja Maçonica "Fenix" 
n.e 27, da Grande Loja do Estado do 
Pará. 

Acompanhado do nosso amigo 
Francisco Paula de Almeida, duran- 
te meia hora de convivio com o i- 
lustre homem de imprensa, veio nos 
trazer momentos de satisfação na 
palestra cativante e fluente q u e o 
torna digno da nossa admiração e a- 
prêço. 

Ao registrar tão querida visita 
queremos, através de nossas páginas, 
levar ao jornalista Alberto Nunes o 
abraço companheiro e irmão que nos 
é imposto pelo dever do coração e 
pela imposição de uma amízaae da- 
tada de muitos e muitos anos. 

NAVIO-ESCOLA EM BELÉM 

Para uma visita oficial de 3 
dias, chegou ôntem ao porto de 
Belém, o N. E. "Custódio de 
Mélo", conduzindo uma turma 
de guardas-marinha. Vasto pro- 
grâma foi elaborado pelo 40.Dis- 
trito Naval, ali sediado, constan- 
do de recepções e visitas recí- 
procas das autoridades do Esta- 
do e da alta oficialidade daquê- 
navio-ecola da Marinha de Guer- 
ra do Brasil. 

Hospital Pre-Fabricado para Estrada 

Unidades hospitalares pré- 
fabricadas além de helicóp- 
teros e aviões-ambulância 
poderão ser brevemente uti- 
lizados na Transamazônica, 
segundo anunciou o Min. 
Rocha Lagoa, da Saúde, re- 
centemente chegado da Eu- 
ropa. As unidades hospita- 
lares são fabricadas na In- 
glaterra, para entrega em 6 
mêses, projetadas para o cli- 

ma tropical. Possue ar refri- 
gerado e suas instalações po- 

dem ser aumentadas à me- 
dida que surgirem as neces- 
sidades. Já os aviões e he- 

licópteros são de fabricação 
francesa. Êsses aparelhos se- 

riam instalados nas proxi- 
midades da Transamazônica, 

para atendimento aos tra- 
balhadores. 
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mosaicos literários 

(De: José de Ribamar Fiquene, da Academia Li- 
terária de Presidente Dutra.) 

Rosas e maio se encontram, 
O vento sopra mais, 
Existe paz e amor. 
Até Josélio, o boneco de minha filhinha Rosana, 
Mostra inspiração. 
Falou ontem comigo 
Sôbre os encantos da naturezal 
Pediu roupa nova e sapato engraxado 
Para vaguear cheirando as rosas 
Nos jardins da vida. 

CASA DE PENHOR 

No andar, ao rés do chão, de um edifício nôvo 
abria, par em par, as portas para o povo 
a Casa de Penhor, na Avenida Pekim. 
Diamantes e rubis de lapidadas faces 
resplandem na mostra exposta aos lovalaces 
compradores de amor. 

No gradil dois guicês de rica bordadura 
Neste, um boêmio empenhava o anel de formatura 
—'pedra verde, igualando a uma ondinha do mar. 
— "vale duzentos mil, mas ... dá-me o que quiseres 
tenciono ir hoje ao Clube. 
Esperam-me as mulheres e eu quero me alegrar". 

Naquêle um outro homem diz, prendendo a voz chorosa 
— "Senhor 1 Perdi no mundo a jóia mais preciosa I 
Minha mãe sucumbiu! E eu quero sepultar ! 
Expirou, comprimindo ao peito enregelado 
Um Cristo de marfim, o Deus crucificado... 
e é o que venbo empenhar!" 

A Casa não trafica êsses negócios fúteis 
— disse o Chefe. O penhor é valores úteis, 
como as pedras de Ofir e os rubis orientais. 
Quanto vale êsse Cristo ? . .. apenas mil cruzeiros 
Reoorre a um armador, entre os mais barateiros, 
e paga os funerais. 

Mas ... na manhã seguinte, o chefe despertara 
pelo alarme do povo 1 o incêndio devorara 
a Casa de Penhor, na Avenida Pekim 1 
Correu, todo o remorso a fustigar-lhe os ombros, 
e apenas viu brilhar sôbre o montão de escombros, 
o Cristo de marfim ! 

(Poema inédito, do disco "Pinagé 
O poeta e Seu Canto"). 

Edital de Praça 

O Dr. José Delfino Sípauba, Juiz de Direito da Se~ 

gunda Vara desta Comarca de Imperatriz, Estado 

do Maranhão, etc... 

FAZ SABSR aos que o presente edital virem,, dele to- 
mar conhecimento ou interessar possa, que no dia 11 de ju- 
nho de 1971, às 10 horas, na sala do FÓRUM, localizado uo 
prédio da Prefeitura Muninipal desta cidade, serão vendi- 
das em audiências de arrematação os bens adiantes descri- 
tos, penhorados à AT ALI BA ALVES DE ALMEIDA COMÉR- 
CIO E INDÚSTRIA, na Ação Executiva que lhe move o 
BANCO DO BRASIL S. A., a saber:— Uma casa residencial 
construção própria, de propriedade do sr. Ataliba Alves de 
Almeida, sita â Avenida Getúlio Vargas, s/n, nesta cidade, 
ocupando uma área de 6 (seis) metros de frente por 18 
(dezoito) de metros de fundo, paredes de alvenaria, cober- 
ta de telhas, contendo 3 (treis) compartimentos e 3 (treis) 
porcas de frente, piso de alvenaria com rejuntamento de ci- 
mento limitando-se pelo lado direito com o sr. Francisco de 
Tal e pelo lado esquerdo com Ataliba Alves de Almeida, 
o qual foi avaliado por Cr$ 7.000,0o (sete mil cruzeiros). E 
quem os referidos bens quizer arrematar, deverá compare- 
cer no dia e hora designados, sendo entregue a quem maior 
lançc iferecer acima da avaliação, pago no ato, e as custas 
de arrematação. Dado e passado nesta cidade de Impera- 
triz, Estado do Maranhão, aos dezenove (19) dias do mês de 
maio do ano de mil novecentos e setenta e hum (1971). Eu, 
Doracilda Ayres e Silva. Escrivã Substituta datilografei e 
assiuo. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 

Juiz de Direito da 2a Vara 

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 DO ESTADO 
Raio X — — Oxigênio — Banco de sangue — 

LABORATÓRIO DE ANALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDICO; Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, 

Analista Joberval Lobato de Souza 

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

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 
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TELEFÔNICA DE IMPEDATTIZ S.A, TELLMSA 

Aviso 

Lembramos aos nossos pre- 
zados assinantes que, aos 16 
dias de cada mês, serão des- 
ligados os telefones em atra- 
so com a TAXA do mês an- 
terior. 

Desligaremos, também, no 
dia imediato ao vencimento, 
os telefones cujas prestações 
não sejam liquidadas no DIA 
de vencimento. 

Os cortes serão efetuados 
independente de aviso tele- 
fônico individual. 

Agradecemos a compreensão. 

Atenciosamente 

A DIRETORIA 

LICINIO CORTEZ 
Diretor Secretário 

VENDE-SE OU ALUGA-SE 

Magnífico salão situado na 
rua Godofredo Viana n0 

624 esquina da Travessa 
Magalhães de Almeida, nes- 
ta cidade. A tratar na Tra- 
vessa Magalhães de Almei- 
da 140 ou pelo telefone 461 

4-4/23-5-71 

í 

AVISO FÚNEBRE 

Missa Convite 

Salomão Brito e família convidam parentes e 
amigos para assistirem a missa do 1- aniversário do 
falecimento da sua Saudosa filha MARY LUCY MI- 
LHOMEM, que será celebrada no dia 31 próximo, às 
2o horas, na Igreja de Fátima. 

Agradece a família enlutada 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ - MARAOTIÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulêjo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 
material elétrico, etc. 

Edital de Praça de Bens 

O Dr. José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da 
Ia Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, etc. 

FAZ saber a^s que o presente edital virem, dele co- 
nhecimento tiverem ou interessar possa que.no dia 30 (trinta) 
Junho, do corrente ano, ás 10 horas, na sala das audiências 
dêste Juizo, Des. Tácito Caldas á Trav. Urbano Santos, des- 
ta cidade, sob a presidência dêste Juizo e pregão do Por- 
teiro dos Auditórios, serão levados a venda e arrematação 
os bens penhorados a FRANCISCO FREIRE DE OLIVEIRA, 
na Ação Executiva que lhe move DOMINGOS FERREIRA 
DA S LVA, a quem mais der e maior lance oferecer sôbre 
o o preço do avaliação de CrS& 3.000,00 (treis mil cruzeiros), 
o seguinte imóvel:— Um (1) terreno nesta cidade, á Ala- 
meda Brasília, antiga Av. Dr. iGetúiio Vargas, medindo seis 
(6) metros de frente por trinta (30) ditos de fundos, limitado 
pelo lado direito de que sai pela casa de Francisco Rodri- 
gues de Oliveira e a esquerda com a casa de proprieda- 
de do mesmo executado, antigamente com João Venâncio, 
registrado no competente Livro 3-C, transcrição das trans- 
missões, ás fls. 119, sob número de ordem 3.883, com frente"pa- 
ra o Sule fundos para o Norte, que se depositado em poder do 
mesmo executado. Quem, pois, o dito imóvel quizer comprar, 
poderá fazer, no dia, hora e lugar acima referido, com di- 
nheiro á vista ou sinal de 20% (vinte por cento), devendo 
neste caso integralizar o seu lance dentro de 48 (quarenta 
e oito) horas, sob pena de perder o sinal dado. E, para os 
devidos fins de direito, mando passar o presente edital, que 
será afixado no lugar de costume e publicado no "O Pro- 
gresso" desta cidade. Dado e passado nesta cidade de Impera- 
triz, aos catorze dias do mês de Maio de mil novecentos e se- 
tenta e um. Eu, Raimundo Bandeira Barros, Escrivão datilo- 
grafei e subscrevi. 

DR. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 
Juiz de Direito da Ia Vara 

Auto Peças Anhangüera 

Praça Lino Teixeira — Entroncamento —Fone 270 

C G C. 06149363 — Inscrição Estadual 150053080 - Imperatriz - Maranhão 

peças e acessórios em geral para veículos: — Willys— Chevrolet—Mercedes — Volkswagen — Ford 

Cortezia e boa vontade a serviço dos Motoristas e Proprietários de Veiculos 
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AGRO PECUARIA DINAMIZADA 

A Secretaria da Agricultu- 
ra, dando, ênfase a progra- 
mação agro-pecuária do Go- 
vêrno Pedro Neiva, vem de 
colocar mais técnicos para a 
Casa do Lavrador de Impe- 
ratriz. Já se encontra em Im- 
peratriz os engenheiros Agrô- 
nomos Edsou da Costa e Sou- 
sa e José Inácio Araújo da 
Silva, a Médica Veterinária 
Adélia Maria Maranhão Wa- 

quim e o auxiliar de Veteri- 
nária José Florênoio Pinto. 

Por outro lado, informou- 
nos o Chefe da Casa do La- 

— Técnicos para a Casa do Lavrador — 

vrador, Engenheiro Agrônomo 
Pedro Nunes de Oliveira, que 
a médica veterinária dará 
consultas diariamente, de se- 
gunda a sexta feira, das 8 às 

12 horas. A assistência médi- 
ca veterinária abrangerá os 
municípios de Imperatriz. 
Montes Altos, Sítio Novo, Ca- 
rolina, Porto Franco, Ama- 
rante e Grajaú. 

A Casa do Lavrador, fará 
também o uadastramento do 
rebanho de todos os criado- 
res, para que a programação 
de vacinação alcance o êxito 

esperado. 
Informou-nos ainda o en- 

trevistado que a Secretaria 
está tomando as últimas pro- 
videncias para a construção 
da séde própria da Casa do 
Lavrador, à rua Cumaru, em 
terreno doado pela Prefeitu- 
ra, assim como será promo- 
vido o concurso de gado lei- 
teiro, nas datas de 8 9 e 10 
de junho próximo, na 3^ Ex- 
posiço-Feira de Imperatriz. 
Casa d® Lavrador promo- 

ve Curso 
A Casado Lavrador de Im- 

peratriz, promoverá o l9 cur- 
so para yacinadores. Os in- 
teressados deverão ter, entre 
18 a 30 anos, sexo masculino, 
sendu o limite máximo para 
inscrição, 20 candidatos. O 
referido curso será ministra- 
do pela Dra. Maria Adélia, 
Médica Veterinária da Secre- 
taria da Agricultura. 

Data da inscrição: — 6 a 13 
de Junho. 

Local da inscrição: — Casa 
do Lavrador. Turno matutino. 

Data da realização:— 21 a 
25 de Junho. 

Local da realização:— Par- 
que da Exposição, no horário 
das 8 às 11 hora, e das 14 às 
17 horas. 

Obs:— Os candidatos no final 
do curso, serão subme- 
tidos a provas prática 

e teórica, com carater 
eliminatório O candi- 

dato no ato da inscri- 
ção deverá apresentar 
atestado do curso pri- 

mário completo. 

CALENDÁRIO ANUAL DE VACINAÇÃO 

MÊS VACINA CONTRA LOCAL DE APLICAÇÃO REBANHO OBSERVAÇÕES 

JANEIRO AFTOSA Sub-cutanea. em' cima da 
espádua ou pescoço 

Todo rebanho, acima de 4 mêses 
,í A Vacina ficará mantida no 

gêlo durante a vacinação. 
Temp. abaixo do 8o C. 

• 
FEVEREIRO 

RAIVA 
Vacina líquida 
ou liofillzada 

Sub-cutanea, em cima da 
espádua ou na coxa 

| Todo o Rebanho Animais de pequeno porte a- 
plicar meia dose 

MARCO 
" 

CARBÚNCULO 
SINTOMÁTICO 

Mesmo local da anterior Todo o Rebanho de 6 me- 
ses a 3 anos 

Aplicar anualmente 

•ABRIL BRUCELOSE Consulta Veterinária Todos bezerros ^de 4 a lo mêses 
Não tem cura, provoca abor- 
to (sintoma principal) Evitar 

.contato de pessoas 

MAIO AFTOSA Sub-cutanea, em cima da es- 
pádua ou na lapa do pescoço 

Todo o rebano acima de 4 mêses 
A vacina ficará mantida no 

gêlo durante a vacinação 
Temp. abaixo 85 c. 

AG Ô STO RAIVA Mesmo local da anterior Todo o rebanho Melhor prevenir do que curar 

S ETEMBRO AFTOSA Mesmo local da anterior Todo o rebanho acima de 4 meses Aftosa não avisa 

OUTUBRO BRUCELOSE Consulta Veterinária Todos os bezerros de 4 a lo meses Acabe com a Brucelose, con- 
sulte o veterinário 

OBS: l9) Entre uma e outra vacinação, deve-se esperar 21 dias—2o)—Vacinar as vacas contra Pneumo-Esterite dos bezerros 15 dias antes do parto 
e os bezerras com 15 dias de nascido 

± 

O VIL — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro 1 da BR - 14- Fone 278—Imperatriz—Ufa. 

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

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLINICA GERAL —CIRURGIA - PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195— Imperatriz—Maranhão 

RRMHZEM 

TECIDOS E ELETRO- 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 



\ 

O Progresso 

DESTAQUE SOCIAL 
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Crônica da Cidade 

Escrita por: AMÉLIO MARINHO 

Sempre que possivel, aos 
sábados, vou até o bairro do 
Entroncamento misturar-me 
com a poeira que os carros 
deixam para trás no vai-e- 
vem na Belém-Brasília. 

Daquele bairro grande e 
populoso, sairam muitas has- 
tes de belas árvores para ser- 
virem de mastros nos feste- 
jos do BOM JESUS DA LAPA, 
extraídos pelo velho JOÃO 
DA CRUZ. Só êle escolhia em 
tempo antecipado, os paus li- 
nheiros para fincar na fren- 
te da Igrejinha de Bom Jesus. 

Na época, vinha montado 
no mesmo e homens carre- 
gando. Era aquêle foguetório. 
Depois designava-se o dia pa- 
ra levantar o mastro já com 
a bandeira içada. !Outra fes- 
ta se levava a efeito nesse 
dia. 

Se hoje fôsse vivo o velho 
João da Cruz, seria incapaz 
para mostrar o lugar da sua 
tosca morada, face à trans- 
formação do local. Ali ergue- 
se uma rêde enorme de pos- 
tos de gasolina, comércios, 
feiras, borracharias, bares, 
quiosques etc. O pior de tu- 
do é o transito de veículos 
leves e pesados que saem e 
chegam; afora os que estão 
parados em conserto ou os 
motoristas se refazendo da 
fadiga. 

Gosto de apreciar aquela 
azáfama de entradas e saídas. 
Aquêle bulício me traz re- 
cordações antigas como o 
saudoso João da Cruz e o 
"QUERES MACACHEIRA"(as- 
sím êle se expressava) que 
também residia por aquelas 
bandas. Gente humilde, mas 
ficaram na história dos habi- 

tantes velhos que os conhe- 
ceram a passos; quem sabe, 
muitos se serviram do pega- 

pinto e do fedegôso; raízes 
medicinais que vendiam para 

curar o amarelão e a febre 
intermitente que ceifou mui- 

tas vidas preciosas de mora- 
dores da velha Imperatriz. 

Edital de Citação 

Com o prazo de 30 dias 

O Doutor José Delíino Sipauba, 
Juiz de Direito da 2a /ara da 
• omarca de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, na forma da lei etc. 

FAZ saber aos que o presente 
edital virem: dele conhecimento ti- 
verem ou interessar possa que, por 
êste Juizo e Cartório do Oficio 
corre o processo de Ação Executiva 
em que são partes como exequente 
RAIMUNDO PEREIRA )E à.ESQUl- 
TA e executado RA MIRES TAVA- 
R S, e atendendo ao requerimento 
do exequente que afirmou estar o 
executado em lugar incerto e não 
sabido, pelo presente edital, que 
será afixado na sede deste Juizo, 
no lugar do costume e publicado 
uma (li vez no ürgâo Oficiai do 
Estado e duas (2) no semanário "O 
Progresso" desta cidade, cita o 
mesmo executado — Ramires Tava- 
res, brasileiro casado comerciante, 
para no prazo de trinta (30) dias 
que correrá da primeira publicação 
do presente — edital, fazer-se re- 
presentar na causa, sob pena de re- 
velia. Dado e passado nesta cidade 
de imperatriz, aos vinte dias do mês 
de Maio de nul novecentos e seten- 
ta e um. Eu. Raimundo Bandeira 
Barros, Escrivão, datilografei e 
subscrevi 

DR. JOSâ DELFINO SIPAUBA 
Juiz de Direito da 2a Vara 

AGENCIAS: 

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

sília - ilberlandia - Uberaba - Anápolis e tam- 

bém em IMPERATRIZ 

Expresso Mineiro Ltda. 

Av. Getúlio Vargas, 585 — Fone 34 

Fundação Serviço Especial Saúde Pública 

AVISO 

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto, autarquia munici- 
pal, administrado pela Fundação S.E.S.P., órgão federal, avisa 
aos seus usuários que, a partir do dia de maio, as taxas 
de ága foram majoradas, ero decorrência do novo salário 
mínimo, conforme discriminação abaixo: 

PERCENTUAL- 

5% 
8% 

10% 
20% 

OUANT. MIN. 

15 M3 
30 M3 
60 M3 

Consnmo em área coberta: 

TARIFA RE AGUA C0NS/HID 0- PREV. TOTAL: 

7,56 
12,09 
15,12 
30,24 

1,13 
1,81 
2,26 
4,53 

9,69 (Domicílios) 
13,90 (Domicílios) 
17,38 (Comércios) 
34,77 (Indústrias ) 

Consamo medido 

TARIFA DE AGUA C0NS/HID Q. PREV. 

7,56 
15,12 
30,24 

0,75 
0,75 
0,75 

1,13 
2,26 
4,53 

TOTAL 

9,44 
18,13 
35,52 

(Domicílios) 
(Comércios) 
(Indústrias j 

Focalizando o esporte 

Torneio ''Cidade 

de Imperatriz" 

9®. RODADÀ-SÜMULÂ. 

Data: 23/5/71 
Preliminar: Tiradentes x Cruzeiro 
Juiz: Samuel Gonçalves. 
Vencedor: Tiradentes por, W0 (desis- 
tência do adversário.) 

Principal: Imperatriz x Fabril 
Horário: 14,30 horas. 
Juiz: João Reis (bom) 
Vencedor: Imperatriz, por 5x1 

PRÓXIMA RODADA (10a) 

Data; 30/5/71 (hoje) 
Preliminar: Tocantins x Tiradentes 
Horário: 16,30 horas. 
Principal: Fabril e União 

OUTROS INFORMES 

Imperatriz e Renner continuam li- 
derando o torneio. Daí a expectati- 
va para a jôgo de domingo próximo 
que, praticamente, decidirá o certa- 
me. Amb - s têm os melhores ataques 
(20 tentos cada), mas o Imperatriz a 
melhor defeza que, até agora, deixou 
passsar apenas um goal. 

O último colocado é o Cruzeiro 
que. inclusive, desistiu dos seus jo- 
gos por absoluta falta de condições 

'BUGUDU'FÀZ ESCLARECIMENTO 

Visitou-nos o sr. Raimundo Wilson 
Lima. conhecido nas rodas esporti- 
vas por "Bugudu". Filiado ao E. Ç. 
Renner, disse-nos que dêle acaba de 
se retirar acompanhado de seu ir- 
mão Barbosa, esclarecendo que assim 
procedem, por terem sido injusta- 
mente admoestados por seus dire- 
tores, razão pela qual jamais vol- 
tarão ao "clube da municipalidade". 
Só lamentam os esforços que sem- 
pre dispenderam em favor das cores 
rennistas, colaborando para a con- 
quista de vários campeonatos. 

Caiu o "HOMÃO" 

Àté que enfim o Flamengo do Rio 
despachou o discutido técnico Yus- 
trick. De derrota em derrota e bri- 
gando com jogadores rubro-negros, 
o "Homão" acabou odiado em to- 
das as camadas do clube. Daí o de 
ha muito esperado desfêcho. Fala-se 
agora na contração de Fleitas Solich 
ou de Renganesohi para substitui-lo 
na Gávea. 

À DESPEDIDA DE YÀSH1N 

No Estádio Lenine, em Moscou, dia 
27 o goleiro russo Yashin. o "Ara- 
nha Nêgra" e o maior do mundo, 
despediu-se dos gramados no jôgo 
Dinâmo de Moscou versus Selecio- 
nado do Mundo, cujo resultado foi 
um empate de 2 xé. Na tarde festi- 
va, oficializada pelo govêrno sovié- 
tico e pela FIFA, compareceram os 
maiores astros do futebol mundial, 
fazendo parte do selecionado, entre 
os quais o artilheiro Mueller, da A- 
lemanha, e goleiro Marzcwesky, do 
Uruguai e Bob Charlton, da Inglater- 
ra. 

O nosso colunista social Silva Jr. 
foi acometido de uma indisposição, 
o que nos privou do concurso daa- 
preciada secçâo "Sociedade na Pas- 
sarela". Lamentando a ocorrência, 
desejamos ao querido companheiro 
rápida recuperação. 

De passagem por nossa Cidade 
com destino à Marabá, onde é co- 
merciante, o sr. Ernesto ( oimbra. 
Satisfação em revê-lo e votos de 
prosperidades. 

☆ 
Também vimos o nosso amigo 

Temístocles Ferreira, vindo de Goiâ- 
nia e indo para Araguatins, onde 

resida e comercia, Um abraço, ve- 
lho companheiro 

Dia 24 p.p, completou 1H anos o 
jovem Sérgio Antonio Mesquita de 
Macêdo. filho do casal Jurivê-Leo- 
nôr Mesquita de Macêdo, quartanis- 
ta do Ginásio "Bernardo Sayão". Es- 
ta notícia é portadora também dos 
nossos parabéns. 

☆ 
Retornando de viagem feitas ao 

sul do país os amigos Pedro Amé- 
rico e Neudson Claudino, nomes ex- 
pressivos do .comércio e indústria 
locais. Enviamos-lhes abraços de 
boas vindas. 

Cultura de Mamona 

Plante, que a OVIL garante 

Luz e água para as Zonas Rurais 

Um programa de eletrifica- 
ção rural e que visa, princi- 
palmente, melhorar as condi- 
ções de produtividade do ho- 
mem do campo, será ainda 
implantado, já a partir do 
próximo mês, no Maranhão, 
pela Secretaria de Viação e 
Obras e Central Elétricas do 
Maranhão, com recursos e 

restlvsl Folcíico 

A Diretoria da Escola Cristo Rei 
tem a satisfação de convidar as au- 
toridades, as professoras, as classes 
estudantil e a sociedade em geral 
para o tradicional Festival Folclórico 
organizado anualmente pela Escola. 
Data - Hoje 30 de maio - Domingo 
Local - Clube Tocantins 
Inicio - 8 hs. da noite 
Traje - Esporte ou caipira 
Conjunto - Bossa Show 
Mesas - Cr$ 10,00 

PROGRAMA: 
Ia parte — Apresentação de vários 
números de músicas e danças folcló- 
ricas, dirigidas pelas professoras: 
Lúcia Meireles, Socorro Rocha, Ara- 
ci Moura. Rosa Maria Gabi Rocha e 
pela Diretora. 
2a parte — Animada festa dançante, 
a mais movimentada noite da juven- 
tude imperatizense. 

A renda da festa será destinada 
à compra de um mimeógrafo. Até 
agora a Escola Cristo Rei tem se 
utilizado dos mimeografos da Asso- 
cioção Comercial e Prefeitura Muni- 
cipal a quem de público agraoece a 
colaboração. 

Vende-se 

Um ótimo ponto comercial 
sito à Rua Godofredo Viana, 
n.0 737 bem próximo à praça 
de Fátima. A tratar com o Sr. 
Antonio Miguel da Silva. 

Edital de Citação com o prazo de 30 dias 

O Doutor José Delíino Sipauba, Juiz de Direito da 2a. Vara da 
Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, na forma da lei. etc. 

FAZ saber aos que ó presente edital virem, dele conhecimento 
tiverem ou interessar possa que, por êste Juizo e Cartório do 1° Oficio 
corre o processo de Ação Executiva em que são partes como exequente 
DJELMA DA SILVA GUIMARÃES e executado — KAMIRES TAVaRES, e 
atendendo ao requerimento do exequente que afimou estar o executado 
em lugar incerto e não sabido' pelo presente edital, que será afixado na 
sede deste Juizo, no lugar do costume e publicado no Diário Oficial áo 
Estado, por uma (1) vez e por duas (2) no semanário "O Progresso" Jesta 
cidade, cita o mesmo executado Ramires Tavares, brasileiro, casado, co- 
merciante, para no prazo de trinta (30) dias, que correrá da primeira pu- 
blicação dc presente, fazer-se representar na causa, sob pena de revelia. 
Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos vinte dias do mês de 
Maio de mil novecentos e setenta e pm. Eu, Raimundo Bandeira Barros, 
Escrivão, datilogrei e subscrevi. 

DR. JOSÉ DELFINO SIPAUBA 
Juiz de Direito da 29 Vara 

Atenção 

Imperatriz-Ma., 15 de maio de 1971 

ADALBERTO FURTADO DOS SANTOS 
Encarregado do S.A.A.E. 

Dona Raimundinha Pires leciona CURSOS DE ARTE 
CULINÁRIA, BANDEJAS E CONFEITO e aceita enco- 
mendas de salgados, frios, bolos e pratos típicos para Ca- 

samentos, Batizados, Aniversários, Festas, etc. 
Tratar à rua Minas Gerais, confronte à MAGOPAR. 

participação do 1NCRA, Ban- 
co do Nordeste e Banco da 
Amazônia. 

A Compaahia de Água e Es- 
goto do Maraanhão-CAEMA. 
por sua vêz anunciou que 
terá implantado por todo es- 
te ano 25 sistemas rurais de 
abastecimento d'agua, dentro 
do seu programa de distri- 
buição intra-domiciliar de 
água potável nas comunida- 
des de menos de qautro mil 
habitantes. 

Estes dois programas fazem 
parte da política preconiza- 
da pelo Governador Pedro 
Neiva de Santana, que con- 
sidera meta prioritária o de- 
senvolvimento do setor pri- 
mário. 

Deixou a 

noiva careca 

Receberam-se em matrimônio lá 
em João Lisboa. 

Sacramentados, jurados e cumpri- 
mentados, partiram em lua de mel 
rumo a Açailândlajonde as juras.de 
amor seriam misturadas aos roncos 
dos caminhões em passagem cons- 
tante pela famosa vila. E já ia alto 
noite quando o marido constatou 
qee o mel de sua lua estava trans- 
formado em fel. A sua eleita já pas- 
sara por outros braços, talvez mais 
românticos. 

Bom sertanejo, o recém-mando 
partiu para a vingança da honra. 
Munido de sua peixeira, atirou a 
distinta consorte ao sólo e, pé fir- 
mado sôbre o pescoço da mesma, 
com uma raiva digna de um chinês 
cortou fio a fio a antes bela cabe- 
leira da mulher que ilcou mais ou 
menos a Yul Briner: careca da sil- 
va. Não satisfeito ainda o marido 
partiu para a marca definitiva de 
sua ação. Cortou uma das orelhas 
da enganadora esposa. 

No dia seguinte, os pais do moço 
estavam na polícia para apresentar 
queixa contra o mesmo, enquanto o 
pai da mulher ficava ao lado do 
genro e esclarecia judiciosamente; 
"êle fêz pouco; devia era ter san- 
grado ela." 

Vai sair: ESTATUTO MUNICIPAL 

O Min. Alfredo Buzaid, da 
Justiça espera remeter ao Pre- 
sidente da República para en- 
caminhamento ainda nêste ano 
ao Congresso Nacional, as leis 
complementare sôbre "áreas 
metropolitanas"—"remuneração 
de vereadores" e "criação de 
municípios" que, juntamente 
com a lei sôbre o "Fundo de 
Participação" constituirão o ES- 
TATUTO MUICIPAL. 

Folocopias e Plaslificação de 

Documentos 

0 ESCRITÓRIO RUBENf LIMA 
CONTABILIDADE E ADVOCACIA 

Eslá aparelhado com modernissimas má- 
quinas, já instaladas 

Rua Frei Manoel Procóplo, 915 — Fone 105 
IMPERATRIZ — MARANHAO 


