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Primeiras iniciativas para a construção do Cais do Porto 

A reportagem esteve em con- 
tacto com o Sr. Dolgival Vitorino 
funcionário da CIGLA-emprêsa 
vencedora da licitação para a 
construção do;Pôrto de Impe- 
ratriz. 
Disse-nos referido senhor que, 
dêsde aproximadamente 15 dias, 
está nesta cidade e que nêsse 
período tomou as iniciais pro- 
videncias que se faziam nece- 
ssárias, tais como a sondagem e 

o levantamento do terreno, en- 
viando-os para Goiania afim de 
lá serem remetidos, pela CIGLA 
os projetos da construção, aguar- 
dados no máximo dentro de 
uns 20 dias e quando, então, 
serão começados os trabalhos 
propriamente ditos. 

Finalizou informando que ain- 
da na semana ôntem finda, 
eram esperados 3 engenheiros 
do Departamento de Portos e 

Vias Navegáveis, para uma 
vistoria de praxe e que todas 
as providencias cabíveis à em- 
présa construtora estavam na 
mais perfeita ordem. Aprovei- 
tamos esta oportunidade para 
agradecer ao sr. Dolgival os con- 
ceitos elogiosos emitidos a "O 
PROGRESSO ", sempre ao lado 
dos empreendimentos que visam 
a grandeza desta terra e da sua 
gente. 

Andreazza em Imperatriz 

Colheu a reportagem que o 
Min. Mário Audreazza, dos 
Transportes, visitará Imperatriz 
com o intúito de fiscalisar o an- 
damento das obras do pôrto 
fluvial. 

Engenheiros da CIGLA mos- 
tram-se dispostos a começar 
essas obras, encontrando todavia 
dificuldades da parte de mora- 
dores da faiva do cais que 
insistem em permanecer no local, 
embora se saiba que ali é terreno 

de marinha. 
Em contáto com autoridades 

locais, os engenheiros encare- 
ceram a necessidade da pronta 
solução dêsse impasse, anunci- 
ando inclusive que vão interdi- 
tar tôda a área de serviços e as 
vias de acesso terrestre à mesma. 
Sabe-se que o embarque e 
desembarque de cargas e pas- 
sageiros serão retirados do pôrto 
atual para o Bacuri, desafogan- 
do assim a faixa do cais. 

Exagerada 1... 

Mulher gera 15 de uma vez 

Em Roma, médicos extrairam 
semana passada, os fetos de 15 
crianças do ventre de uma mu- 
lher que se encontrava no quar- 
to mês de gestação e havia to- 
mado droga não identificada pa- 
ra vencer a esterilidade. Segun- 
do a agência UPI os fetos es- 
tavam perfeitamente formados 
pesavam 150 gramas cada um. 
Eram 10 meninos e 5 meninas. 

A operação foi feita após a mu- 
lher sentir-se doente, constatan- 
do os médicos que os fetos es- 
tavam mortos por falta de es- 
paço para se locomoverem. 

Ao que se sabe, essa é a mais 
numerosa gestação múltipla até 
agora conhecida, superando a 
romana o recorde da australia- 
na que recentemeute deu à luz 
nove crianças. 

Prefeito quer 

parar São Paulo 

O Eng0 Figueiredo Ferraz, 
prefeito da cidade de São 
Paulo fêz impressionante rê- 
latório ao Presidente Médici 
sôbre o desenvolvimento da- 
quela Capital que, segundo 
êle, já não é mais uma ci- 
dade mas um absurdo aglo- 
meramento humano onde 
metade da cidade bebe água 
de poço em condições duvi- 
dosas e com mais de 70% 

de área sem esgotos; e os 30 
por cento restantes têm os 
esgotos lançados nos rios que 
circundam a cidade." Escla- 
réceu o Eng0 Figueiredo Fer- 
raz que chegou a hora de 

Sibsi.uir o slongan "São 
Paulo não pode parar'' para 
"São Paulo precisa parar" 
atê que sejam tomadas o 

que qualificou de medidas 
de salvação, que precisam 
ser adotadas urgentemente. 

SECRETARIO CONVOCA 
DELEGADOS 

Apuramos que o Secretário 
de Segurança convocou os dele- 
gados regionais de polícia para 
uma reunião em que serão tra- 
tados problemas dessas delega- 
cias. Atendendo a convocação, 
já viajou para S. Luis o Tte. 
Alberto Vieira Jorge, da nossa 
regional. 

B.E.M.—NOVA DIRETORIA 

Dia 28 passBdo, o Banco do 
Estada elegeu sua nova direto- 
ria. O Sr. Aldenir Silva irá para 
a presidência e José Almir 
Tavares para a Superitendencia. 
Na mesma reunião o BEM elevou 
de 3 para 15 milhões a seu capi- 
tal. 

NO RIO O GOVERNADOR 

Também dia 28 viajou a 
Guanabara o Gov. Pedro Neiva 
de Santana que antes participou 

de uma reunião do Conselho 
Deliberativo daSudene em Re- 
cife onde obteve a aprovação 
do projeto TELMA que visa a 
interligação teiefônica de 10 ci- 
dades do Estado e sua conse- 
qüente ligação ao sistema na- 
cional de telecomunicàções. 

SECRETÁRIO EM RECIFE 

Com destino a Recife seguiu 
o Secretário Lourenço Vieira da 
Silva, da Agricultura, que foi 
tratar de assuntos relacionados 
com a agropecuária maranhen- 
se. Manterá contátos com a 
SUDENE e assinará convênios 
ligados ao programa de semen- 
tes selecionadas, pastagens pes- 
quisas pecuárias, cooperativis- 
mo, e outros. 

DISCRIMINAÇÃO DE TERRAS 

Nessa viagem o Secretário ou- 
virá técnicos do sôbre a coloni- 
zação e discriminação de terras 
públicas no Maranhão. 

Operação Mauá 

No último domingo em ôni- 
bus especial fretado ao Ex- 
presso Braga, procedente de 
Brasília com destino a Belém 
do Pará, permaneceu algumas 
horas entre nós uma carava- 
na de universitários partici- 
pantes do movimento nacional 
que se denomina "OPERA- 
ÇÃO MAUÁ". 

Composta ao todo de 35 es- 
tudantes de nível superior, 
chfiando a comissão veio um 
amigo de longas data João 
Rodrigues de Cirqueira, ain- 
da de quando, como funcio- 
nário do antigo I.B.G.E,, ago- 
ra Fundação, era agênte de 
estatística no visinho muni- 
cípio deAraguatins. Atualmen- 

te, Cirqueira está radicado 
em Brasília onde é acadêmi- 
co de Economia e auxiliar le- 
gislativo, servindo na Direto- 
ria de Contabilidade da Câ- 
mara Federal. 

Fazem parte da comitiva, 
além do citado chefe, univer- 
sitários de Engenharia Civil 
(14), Engenharia Mecânica (5), 
Engenharia EJétrica (1), Ad- 
ministração de Emprêsas (2), 
Economia (8) e Agronomia (4), 
em Faculdades da Capital Fe- 
deral e de São Paulo. 

A "OPERAÇÃO MAUA", i- 
niciativa e patrocínio do Mi- 
nistério dos Transportes, o- 
portuna essas viagens de es- 
tudo e observação aó interior 
do país, auscultando os mei- 
os recursos, necessidades e 
condições do seu povo, a fim 
de que, após diplomados, nes- 
ses universitários desperte o 
interesse de servi-los profis- 
sionalmente e, assim, colabo- 
rem para a realidade brasi- 
leira, tão pujante mesmo em 
regiões que, como a nossa, 
estão distanciadas dos gran- 
des centros e principais me- 
trópoles do país. 

Promiscuidade revoltante na cadeia de Imperatriz 

Ganha vulto, finalmente, 
um movimento que visa o 
melhoramento das instala- 
ções da cadeia pública local, 
incluida nisso o aumento do 
número de celas e o pre- 
paro de um páteo onde os 
detentos possam ter alguns 
minutos de vida ao ar livre 
e ao sol, o que lhes está 
sendo negado atualmente 
pelas precaríssimas condi- 
ções do prédio 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 

O movimento que ora se 
faz tem a liderança da Sra. 
Margarida Rodrigues que já 
conseguiu reunir um grupo 
de senhoras em tomo do ob- 
jetivo comum de prestar as- 
sistência social aos prêsos lo 
cais. Semanalmente essas 
senhoras visitam o presídio 

e distribuem medicamen- 
tos, merendas, receituários 
médicos, etc. E paralela- 
mente, ministros religiosos 
passaram a celebrar ali mis- 
sas e cultos, levando o con- 
forto espiritual a homens já 
na maioria revoltados pela 
situação em que vivem. 

O ROTARY 
9 

Ainda por iniciativa da 
d. Margarida Rodrigues que 
é esposa do dr. José Maria 
Rodrigues, promotor local de 
justiça, as entidades de clas- 
se e os clubes de serviços 
foram motivados à partici- 
pação direta na campanha 
de humanizaçào do presidio. 
Já uma comissão do Rotary 
Clube de Imperatriz conse- 
guiu levar â'cadeia médicos, 
homens de empresa e a im- 

prensa, para uma verifica- 
ção local do triste quadro 
e exame das possibilidades 
do erguimento de novas cé- 
las no páteo da cadeia. Na 
noite de sexta-feira última 
o R.C. dedicou ^ua reunião 
semanal ao debate do caso, 
ouvindo relatórios médicos, 
delegado de policia e o pro- 
motor de justiça. Ainda na 
oportunidade usaram da pa- 
lavra um membro da Câ- 
mara Júnior do Brasil, Dr. 
Wener Pereira Lopes e os 
rotarianos José Delfino Si- 
paúba, magistrado, e Jurivê 
de Macêdo, este último le- 
vando a seus companheiros 
a solidariedade d' O Pro- 
gresso" ao movimento a que 
já se sente integrado. 

Encerrada a reunião o pre- 
sidente do RC convocou o 

clube para uma reunião con- 
junta com classes empresa 
riais, câmara de vereadores, 

representantes femininas, i- 
grejas, e imprensa, quan- 

do o assunto será 
levado oficialmente ao co- 

nhecimento do prefeito mu- 
nicipal, ao qual se pedirá o 

inicio imediato de constru- 
ção das cêlas. 

O TRISTE QUADRO 

43 homens estão segre- 
gados naquele presídio, em 
duas celas de 4x4 metros e 
numa outra menor. Uma de- 

las è conhecida por «quarto 
escuro» pela ausência abso- 
luta de luz e de ventilação, 
onde mesmo durante o dia o 
detento tem que se chegar à 

grade para ser visto.Dos exa- 
mes médicos feitos até aqui, 
entre as inúmeras doenças 

verificadas, verificou-se que 
8 dos detentos sofrem de 
escabioses, 3 estão sob sus- 

peita de tuberculose pulmo- 
nar e há 3 casos de psicose, 
inclusive um esquizofrenia. 

REPORTAGEM 

Na próxima edição divul- 
garemos reportagem que a- 

bordará a reunião com o 
prefeito e as decisões decor- 

rentes, bem assim mais de- 
talhes sôbre as condições de 

higiene do prédio e saúde 
dos detentos. Abordaremos 
também a programação so- 

cial que será adotada em so- 
corro dos prisioneiros. 

Agencia do 1NPS—Reportagem completa da ínslalaeão no proximo número 
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O PROGRESSO 

Ontem e hoje 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 
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A função e a distorção 

Escreve RAIMUNDO ROSA 

Quanto mais a planície 
se alonga tempo afora, mais 
se agiganta e brilha a me- 
mória de Magalhães Barata 
no horizonte político caboclo. 

Lider de ação caraeteristi- 
camente humana, possuia no 
contacto direto com a massa, 
toda a motivação do seu 
prestigio político e magne- 
tismo pessoal. Raro o paroá- 
ra da cidade ou dos rios, que 
não lhe apertou as mãos. 
Poucos os lugares por onde 
não andou levando os bene- 
fícios de seu governo. Suas 
relações com o povo, eram 
na base de pessoa a pessoa, 
e nunca pelo aristocrático 
intermédio do cabo eleitoral. 

Foi um homem público, cu- 
jas afirmações tais como "jus- 
tiça é potóca'' e "a mentira 
de ura amigo vale por mil 
verdades adversárias" se, ti- 
vermos o cuidado de coloca- 
las nos momentos e propor- 
ções devidas, evidenciam ges- 
tos e palavras que, embora 
imersos na quietude distante 
das águas amazônicas, carac- 
terizam coragem, abandono 
em que vivia á classe humil- 
de, e afirmação honesta e 
sincera de incondicional so- 
lidariedade e apoio ao amigo 
e aos seus problemas. 

Foi um político que se im- 
pôs pelo valor pessoal, tra- 
balho. e acima de tudo, ver- 
dade e honestidade. Conquis- 
tou o respeito e a amizade 
do pôvo, pela forma aberta 
com que recebia no seu ga- 
binete, os problemas e as re- 
invidicações de todo mundo. 
Foi estimado porque sabia ser 
amigo verdadeiro e inimigo 
verdadeiro. 

Disciplina, dedicação e ami- 
zade, foi a tônica qne fundiu 

Todos os que se alfabeti- 
zarem em função do MO- 
BRAL terão que se alistar 
eleitores, após um ano da 
conclusão do curso—êsteé 
o pensamento das autori- 
dades competentes que pre- 
tendem fixar legislação sô- 

M. M. 

o seu colégio eleitoral, na 
grande família baratista !... 

XXX 
Hoje os tempos são outros. 

Outros são os costumes e os 
critérios que seleccionam va- 
lores, momentos e amizades. 

Laçosjque outroram viceja- 
ram exuberantes em momen- 
tos de alegria, confiança e ami- 
zade; compromissos políticos 
partidários que marcaamm é- 
poca, somaram valores e re- 
gistraram glorias e triunfes; 
orientações tidas como capa- 
zes e felizes na condução de 
rumos, e exemplos de virtu- 
des e eonJútas, chegando 
mesmo a merecerem aplau- 
sos; agora já não valem mais 
nada, e se diluem na poêira 
da intriga, da astucia e do 
esquecimento. Pérolas lança- 
das ao chiqueiro!...4 

A firmeza política do po- 
vo, a confiança popular nas 
lideranças partidárias, o pa- 
trimônio moral e histórico do 
território fundado por Cal- 
deira Castelo Branco, o he- 
roísmo dos Cabanos, o por- 
tão da Amazônia, o sentimen- 
to democrático implantado e 
cultivado pelo civismo de 
Lauro Sodré, e tantos outros 
valores que enobrecem a 
grandeza de um povo, estão 
na iminência de serem des- 
truídos, tragados na mais in- 
justificada e ingrata mano- 
bra política, que a ambição 
e discórdia dos homens, te- 
cem sorrateiramente nos po- 
rões da história política pa- 
raense, cujo desfecho trará o 
desprêzo do amigo das ho- 
ras incertas à troco do pra- 
to de lentilhas cheios de vo- 
tos. 

Marabá, em 23/7/1971 

bre o assunto. Claro está 
que a exigência será para 
os que tiverem completado 
já os dezoito anos, e os fal- 
tosos serão punidos com as 
multas e outras incidências 
da matéria eleitoral vigen- 
tes no País. 

O Mundo do Auto- 

mobilismo de luto 

Pedro Rodriguez, piloto me- 
xicano, glória e lenda de seu 
pais e considerado o 3o. me- 
lhor volante em todo o mun- 
do automobilístico, faleceu re- 
centemente quando da dispu- 
ta das 200 milhas de Nurem- 
berg, Alemanha, no circuito 
de Norisning. Ao entrar nu- 
ma curva a quase 200 quilô- 
metros por hora, teve o pneu 
direito de sua Ferrari 512-M 
estourado, que o fez derra- 
par, capotar e ir de encon- 
tro ao muro de acostamento 
da pista, incendiando-o total- 
mente. O grande "ás" inter- 
nacional foi thado ainda com 
vida do local, mas a equipe 
médica que o acudiu imedia- 
tamente não lhe pode salvar 
a vida, em razão das inúmeras 
fraturas no crânio e no corpo, 
atingido também em 20% por 
queimaduras de IP grau. O 
automobilismo mundial enlu- 
tou-se porque Pedro Rodri- 
guez era um dos poucos pi- 
lotos considerados como um 
"mito", titulo com que são 
destinguidos os que conse- 
guem atingir a Fórmula 1, on- 
de também está incluído jo 
nosso brasileiro Emerson Fi- 
tipaldi. A esposa de Rodri- 
guez, a linda mexicana An- 
gelina, sempre ao lado do 
esposo para o beijo o beijo 
da recompensa pelas grandes 
vitórias conquistadas, tam- 
bém esteve presente na hora 
da sua morte para beijar-lhe 
o rosto de tantas glórias. So- 
mente que, agora, foi o beijo 
da saudade e da dor. O México 
declarou luto oficial pelo de- 
saparecimento do filho e do 
herói astéca. 

Dr. Wener Pereira 

Lopes 

— ADVOGADO — 

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

pedientes normais. 
Irav. Magalhães de Almeida 

(Escritório Goiano) 
Imperatriz - Maranhão 

Leiam e divulguem 

O PROGRESSO 

Não condeno um parlamen- 
tar quando, procurando son- 
dar os problemas sociais, se 
embrenha por todos os recan- 
tos do seu Estado ou País 
para melhor sentir os anseios 
de seu povo. Creio mesmo 
que essas incursões consti- 
tuem um dever que ninguém 
consciente de suas obriga- 
ções, possa se furtar. 

O parlamentar deve, assim, 
embrenhar-se por todos os 
cafundós, becos, ruelas, fave- 
las, mocambos, pagodes, zon- 
zeiras, farra etc. para ver, 
sentir e medir a dimensão 
dos males que ele, como de- 
legado do povo, tem por o- 
brigação estuda-los e buscar 
soluções plausíveis e huma- 
nas. 

Assim pensando, não me ca- 
be condenar aquele que vem 
a Marabá |pela primeira vez, 
já com a outorga do povo, e 
procura a zonzeira maraba- 
ense para ver, naturalmente, 
o lado negativo de nossa co- 
munidade, aspecto que aqui e- 
xíste, como em toda parte, 
desafiando a capacidade de 
nossos homens públicos. 

Parlamentar que não anda, 
não vê, rnão sonda e nem se 
apercebe dos fenômenos so- 
ciais de seu povo, não é pro- 
priamente um parlamentar, 
na expressão exata do têrmo. 
Deve ser um gosador, aven- 
tureiro ou coisa semelhante 
que usa a delegação do povo. 
ás vezes conseguida com pro- 
cessos excusos, para obter 
favores ou prerrogativas que 
lhe ensejem oportunidades 
para negociatas, empregan- 
do o tráfego da influência. 

Mas, é bom não confundir 
aquele que visita baiucas com 
o fim de sentir a gravidade 
de nossos males, com o outro 
que faz dessas visitas um 
motivo de gosação e diver- 
timento que, em última aná- 

Dalvino Godinho de Oli- 
veira saiu a pés de Recife 
com destino à capital paulis- 

ta, levando um pedido subs- 
crito com 5.000 assinaturas 

para que Pelé não deixe de 
jogar pelo selecionado bra- 
sileiro de futebol. Dalvino, 
que é motorista profissional, 

colherá no percurso da lon- 
ga e exaustiva caminhada 
outras muitas assinaturas, 

na tentativa de convencer 
àquele que diz ser "um 

ídolo para êle". A intenção 
do pernambucano é louvá- 
vel, e até digna de elogios. 

lise, reflete irresponsabilida- 
de no desempenho das fun- 
ções que o povo ihe atribuiu, 
em sã consciência. Alguém 
alegaria que nada deve ao po- 
vo porque comprou, a dinhei- 
ro, os votos com que se e- 
legeu. Mesmo nessa hipóte- 
se, o parlamentar tem obri- 
gações para com a 'comuni- 
dade, em face do juramento 
to que prestou de defender 
o povo, o regime e a Cons- 
tituição. 

Entretanto, não se pode ne- 
gar que existe dois tipos dis- 
tintos de comportamento na 
vida parlamentar: um que de- 
fende o povo e outro que se 
defende, No primeiro caso 
estão incluídos os que tra- 
balham, realmente, pela gran- 
deza da Pátria e bem-estar 
do povo. No segundo alinhara- 
se aqueles qne fazem do 
mandato um meio de satisfa- 
ção de seus desejos e ambi- 
ções e que buscam a repre- 
sentação popular para aco- 
bertar interesses inconfessá- 
veis, sem se apercebe? do so- 
frimento de seus eleitores. 

Assim, defender o povo é 
a função real do parlamen- 
tar; deiender seus próprios 
interesses com o mandato do 
povo é a distorção dessa iun- 
ção. E isso vem acontecen- 
do, dolorosamente, com tan 
ta freqüência que chega a 
comprometer a essencia do 
regime democrático. Nesse 
rói estão ineluides aqueles 
que vão á zonzeira maraba- 
ense para assistir as mais de- 
gradantes cenas de libidina- 
gem, que financiam bacanais, 
em terra ou a bordo, e que 
fazem da vida pública uma 
espécie de carnaval político, 
com máscara ou sem másca- 
ra, ende não faltam pierrôs e 
colombinas. 

Marabá, julho de 1971. 

Mas, o fato é que "palavra 

de rei não volta atraz .. 

Será que Pelé o - rei o aten- 

derá ? ... 

0VIL — Óleos Vegetais Impe- 

rartriz Ltda, 

Nota 

No próximo mês de agosto 
necessitaremos de duas môças 
para o nosso quadro de funcio- 
nários, que tenha pelo menos 2 
anos de prática em escrita fis- 
cal. Paga-se bem, haverá teste 
para seleção. 

A GERENCIA 

HOSPITAL SAQ 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 — 
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 receituarlo de oculos 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

\ 

AGENCIAS: 

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

sília - Uberlândia - Uberaba - Anápolis e tam- 

bém em IMPERATRIZ 

Expresso Mineiro Ltda. 

Av. Getúlio Vargas, 585 —Fone 341 

Têm de ser eleitores 

Pedido g Pelé 

De Pernamboco a S.Paulo a pés 
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PREITO DE SAUDADE 

MÃE 

-- ALFREDO MONÇÃO 

Mãe! definir quem há-de esta expressão 
sublime, que transcende a alma da gente? 
Divina sjim, maior consolação, 
vinda de Deus no feito Onipotente ! 

Mãe ! gênese do bem, da redenção; 
Fonte vivaz ao amor condescendente; 
Minha Nossa Senhora da Paixão, 
todas as mães são santas, Mãe clemente ! 

Se eu pudesse rever minha mãezinha, 
nas rezas que ensinou ao pé do leito, 
quando os filhos guiava para O sonho, 

a vida, que a calúnia me espezinha, 
avivaria mais luz dentro do meu peito 
para vencer a noite que transponho ! 

★ 

Se Alfredo Monção—meu PAI—vivo estivesse, na data de 

ôntem — 31 de julho — completaria mais um ano na árdua ca- 
minhada ao longo dêste Vale de Lágrimas. Morto — há quase 
duas décadas — persiste ainda no filho que não lhe compreen- 
deu a Vida e o amôr paterno, a saudade que ficou quando lhe 
fechou os olhos sem luz para as misérias de um mundo, mas 
que iriam, dali em diante, contemplar a Paz que emana do Se- 

nhor para todos os mundos. 
O sonêto ora publicado é de autoria de meu morto e 

imortal Pai. Ao coloca-lo nesta coluna, quero prestar duas ho- 

menagens, exigidas pelo ditâmes do coração: a do preito de sau- 

dade a meu PAI; a da admiração e respeito por minha MÃE— 

Primenia de Mello e Monção — de cuja memória jamais se a- 
fastou e se afastará a figura austéra, porém veneranda e boa, de 

de quem, nesta vida de calúnias, se chamou: ALFREDO MON- 
ÇÃO. 
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CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IlMB»m4TlllZ — IMARANHAO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

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

eu Pé D'Aço 

PALAVRA SEQUER E NEM 
FAZ MENÇÃO AOS AUTOS". 
Pelo Escrivãu, foi lançado no 
livro próprio seus conceitos. 

ANTENOR BASTOS 

Falso policial feriu um 

Notícias não colhidas ofici- 
almente informam que no po- 
voado Açailândia um cidadão 
foi ferido a tiro de revolver, 
quando reagia contra a ação 
de dois homens que se iden- 
tificaram como da Polícia Fe- 
deral e tentaram tirar-lhe o 
relógio de puslo. 

Segundo ainda a mesma fon- 
te de informação, o ferido foi 
socorrido numa das clinicas 
médicas locais e os agresso- 
res seguiram rumo a Belém 
em um caminhão com chapa 
de Cravinhos, São Paulo. 

Em tempos idos, houve em 
Imperatriz, uma política a- 
cirrada: 

Os Bandeira e os Maranhão. 
Famílias importantes. Grupos 
fortes e, ambos, amparados 
pelos poderes altos da polí- 
tica estadual. 

Os Bandeira eram assesso- 
rados pelo Gel. Manoel Ban- 
deira, homem de cultura mais 
ou menos elevada, adquirida 
na Academia de Coimbra — 
Portugal. A outra parte —os 
Maranhão—assessorados pelo 
Gel. José Lopes Teixeira, 
homem sério de pouca com 
versa. Ambos advogados mi- 
litantes no fórum loual. 

Os políticos de então es- 

tavam sempre ao lado dos di- 
rigentes máximos do Estado- 
(penso que até então estão 
sendo cumpridos os mesmos 
princípios, arranjam tudo com 
muita facilidade imediata.) 
Foi o que aconteceu. Os Ban- 
deira conseguiram a nomea- 
ção de Io Suplente de Juiz do 
têrmo da Séde para o sr.Tomaz 
Bandeira Lima, que residia à 
18 quilômetros fora da séde. 
Porém, nos dias de audiên- 
cias, estava no ponto e na 
hora H. 

O Gel. Bandeira apenas, 
sorria. E prosseguiu o Gel. 
Teixeira — "Boiava sob as 
águas do Rio Tocantins, um 
cadáver de um homem MOR- 
TO". E Bandeira continuava 
sorrindo... 

Consta que os dois homens 
negaram-se a apresentar a 
identidade solicitada e, quan- 
do a vítima tentou reagir, 
também armada, recebeu um 
tiro de revólver que lhe es- 
facelou a rótula de um dos 
joelhos. Ato contínuo, os que 
se diziam policiais levaram- 
lhe o relógio e um revólver. 

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 

No momento de uma audi- 
ência marcada o juiz deu a 
palavra às partes. Os dois 
advogados presentes, um dê- 
les o Gel. Teixeira, saudou 
seu companheiro com as se- 
guintes palavras: O Sr. é o 
Gel. Manoel Bandalheira?. O 
Bandeira apenas sorria. Segui- 
ram-se os fatos decorrentes 
da tal audiência. E, em cer- 
ta altura, o Gel. Teixeira dis- 
se: "SENTADO NA CADEIRA 
DO JUIZ ESTÁ O VELHO 
ROCEIRO TOMAZ BANDEI- 
RA LIMA, MUDO, SURDO 
AUTOMÁTICO,NÃO DIZ UMA 

Depois da audiência, que 
não pude identificar o final, 
proseguiu outra em que se 
tratava de caso familiar. O 
Gel. Teixeira insinuou que a 
testemunha, por sinal pessoa 
de grande destaque na socie- 
dade local, que discutia tudo 
em política interna e exter- 
na e senhora respeitada, não 
sabia desenhar o "A". E ela 
como testemunha compareceu 
ao plenário e prestou seu 
grande depoimento, qs autos 
foram parar em mãos do pre- 
julgador em Grajaú, o per- 
nambucano Dr. Olímpio Fer- 
nande da Silva, Juiz titular 
da Comarca, onde estava a- 
feto o têrmo de Imperatriz. 
E êste no seu entender e em 

certo trecho, disse: "NULO, 
INTEIRAMENTE NULO. A 
TESTEMUNHA SE MANIFES- 
TOU DE UMA TAL MANEI- 
RA COMO SE FOSSE A PRÓ- 
PRIA VÍTIMA". 

HRMHZEM 
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TECIDOS E ELETRO 

DOMÉSTICOS 

Sucesso em Qual- 

quer Lugar 

r 



O Progresso 

Destaque Social Por Mister X 

ANO I I Imperatriz (Ma) 1 de Agosto de 1971 N0. 62 

Ladrões levam tudo 

— Em duas noites seguidas, 
ladrões visitaram dois estabe- 
lecimentos comerciais em ple- 
no centro da cidade. Da pri- 
meira vêz, estiveram no Elite 
Bar, de onde levaram pouca 
coisa, Mas na noite seguinte 
penetraram nas dépendências 
do FIDES Bar e apanharam 
dali farto estoque de bebidas 
finas, cigarros e conservas, 
revelando surpreendente bom 
gosto na escolha das bebidas. 
Presume-se que os ladrões 
estiveram no interior do bar 
até alta madrugada, escolhen- 
a mercadoria entre alegres 
doses de agua que passarinho 
não bebe. 

Como é natural, a deficiên- 
cia de policiais na cidade não 
permite distribuição dos pou- 
cos que aqui estão em rondas 
noturuas. Por outro lado, a 
chamada Guarda Noturna pa- 
rece que não anda guardando 
nada, tamanga a folga com 
que êsses e outros iurtos são 
feitos. Diz, alias, um comer- 
ciante da cidade que a única 
coisa que ainda funciona na 
guarda-noturna é o cobrador 
das mensalidades, que passa 
pontualmente para os recebi- 
mentos. 
Clonclusão; quem tiver sua 
loja e sua casa que a vigie 
e guarde, 

Acabou-se o time: Morreram 6 do Vasco 

i Está pràticamente extinto o 
time de futebol do Vasco da Ga- 
ma, uma das pricipais equipes 
do interior mineiro, mais preci- 
samente de Tupaciguara. Do- 
mingo último, quando se diri- 
giam a cidade próxima para dis- 
puta da Taça TV Triângulo, o 
Opala em que viajavam seis jo- 
gadores do quadro foi coibido 
por uma C-14 em alta veloci- 

dade. do que resultou a morte 
dos seis craques e do motorista 
da camioneta. A cidade minei- 
ra chora a perda de seus filhos 
e os dirigentes do quadro a- 
cham que ninguém mais acei- 
tará vestir a camisa do Vasco 
de Tupaciguara fadado assim a 
desaparecer com os seus joga- 
dores. 

COLUNA DO LAVRADOR 

A CASA DO LAVRADOR 
de Imperatriz, em sua nova 
estrutura e programação, ago- 
ra servida por diversos técni- 
cos de sua lotação e sob a 
direção do Dr. Pedro Nunes 
ce Oliveira, iniciou a execu- 
ção de seus programas de 
assistência á agricultura e 
pecuária, em obdiencia a ri- 
gorosos cronogramas pre-es- 
tabelecidos pela Secretaria 
da Agricultura, com os seguin- 
tes trabalhos: 

SEMENTES 

No dia 19 dróximo passado 
teve inicio a programação de 
" Sementes Selecionadas 
com visitas dos agrônomos 
aos centros de produção em 
trabalho de previsão, 
pedidos e motivação dos a- 
gricultores ao incremento da 
produção pelo uso de semen- 
tes melhoradas; 

Nesse sentido o município 
de Imperatriz foi dividido em 
três setores: o primeiro setor 
compreende os povoados-se- 
des itinga, Cajuapara, Perdi- 
dos e Açailândia; o segundo 
São Francisco, Cicelândia, 
Centro do Domingão e Trecho 
Sêco, e o terceiro, compre 
endendo os povoados Petro- 
lina, Coquelândia, Lagoa Ver- 
de e Rlbeirâozinho. 

Os técnicos realizaram di- 
versas reuniões com boa res- 
pectividade por parte dos a- 
gricultores, que têm solicita- 
do sementes de arroz e milho, 
encontrando-se nos momento 
nos Municípios Porto Franco, 
Carolina e Riachâo. 

A Casa Lavrador tem por 
meta fezer a cobertura total 
de toda sua jurisdição, com- 

preendendo os Municípios: de 
Imperatriz, Porto Franco. Ca- 
rolina, Riachao. Montes Altos, 
Sitio Novo, Amarante e João 
Lisboa. 

SUÍNOS 
A Casa do Lavrador informa, 
em primeira mão, que se en- 
contram abertas as inscrições 
para aquisição gratuita de 
núcleo de suinos da raça 
WESSEX, ou seja um terno 
composto de duas fêmeas e 
um macho. Maiores informa- 
ções serão prestadas aos in- 
teressados no ato da inscri- 
ção 

CAMPO EXPERIMENTAL 
Dentro em breve será ins- 

talado por técnicos da Secre- 
taria da Agricultura lotados 
na Casa do Lavrador, um cam- 
po experimental em convênio 
mantido com a Colônia Guru- 
pi, tendo por finalidade pes- 
quisas agronômicas das prin- 
cipais culturas regionais. Jun- 
to ao campo será instalado 
uma estação metereológica. 

CADASTRAMENTO E 
VACINAÇÃO 

Ém agosto próximo será i- 
niciado o cadastramento das 
fazendas da região, tendo Im- 
peratriz como Município-óase 
e por finalidade a elaboração 
do calendário de vacinação. 

PATRULHA MOTOME- 
CANIZADA 

Esperada para os próximos 
mêses a chegada de patru- 
lha motoraecanizada que fi- 
cará permanentemente em Im- 
peratriz, para o que está sen- 
do iniciada a construção do 
galpão que servirá de ofici- 
na, garagem e escritório. 

Focalizando 

O Esporte local 

Tivemos, no domingo passa- 
do, mais uma rodada dupla pela 
atual disputa do troféu "INPS", 
no estádio "Frei Epifânio". Na 
preliminar, Imperatriz enfrentou 
o Fabril, vencendo-o por 2 ten- 
tos a 0, funcionando na arbitra- 
gem o desportista conhecido por 
"Pindaré". A partida foi desen- 
volvida sem o menor brilho e 
sim com indisciplina evidente, 
como nó caso do quarto-zaguei- 
ro Cândido que tentou até agre- 
dir ao árbitro, quando êste as- 
sinalou uma penalidade máxima 
contra o Imperatriz, no qae foi 
obstado pelos seus próprios com- 
panheiros de time. Assim mes- 
mo, ainda foi expulso outro jo- 
gador "imperatrizense", Joãozi- 
nho, por jogo violento. 

A partida de fundo, Tocantins 
versos Tiradentes acurou no fi- 
nal o placar a vitória do primei- 
ro, por: 2x1. Voltou a arbifra- 
la o mesmo "Pindaré" que, di- 
ga-se de passagem, não corres- 
pondeu com fraca atuação. 

O JOGO FINAL 
Na tarde de ontem tivemos 

o encontro decisivo do torneio: 
Imperatriz contra Tocantins, ca- 
da um procurando a posse di- 
finitiva do rico troféu "l.N.P.S.", 
oierta da Associação Comércial 
de Imperatriz. Infelizmente, por 
condições técnicas insuficientes 
das oficinas do nosso jornal, so- 
mente na próxima edição pode- 
remas oferecer os detalhes fi- 
nais do certame. 

(Por SYD) 

% m 

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

TIPOGRAFIA VIOLETA . 

LUIZINHO 

O garoto que encima esta nota de 
abertuaa de "DESTAQUE" é o Lu1- 
zinho, filho do casal amigo constituí- 
do de Luiz Henrique Véras e Sra. 
Maria Çeleste Véras, nomes da nos- 
sa socciedade maior, Pois bem: o 
Luizinho, dia 18 de julho, completou 
4 anos de travessuras e agora apres- 
ta-se para iniciar novo ciclo de pe- 
raltices, o que sempre será motivo 
de alegrias para seus querido papás 
Daqui o nosso abraço um pouco a- 
trazado é verdade, ao Luizinho e 
respectivos parabéns, extensivo tu- 
do ao Véras e a D Maria Celeste. 

Viagem & Xatalíclo 
O lar do nosso diretror José Ma- 

tos Vieira e digna consorte Vicencia 
V Vieira, por último atravessa um 
inusitado momento em tôrno de 
seus jovans filhos: Antonio Carlos 
foi à S. Paulo tratar de negócios do 
pai. Maria José está em Anápolis, 
gosando as delicias da Manchester 
goiâna. E amanhã, 2 de agosto, ani- 
versaría Violêta *Notícia| que por 
certo, merece DESTAQUE pela im- 
portância social do ilustre casal. 

Amigo velho 
Esteve com o colunista o sr. Rai- 

mundo Azevedo de Carvalho que, 
quando residia em Marabá, trabalha- 
va como oficial de justiça e agora 
está/ aposentado. Fixa-se atualmente 
em Araguatins e veio à Imperatriz 
em busca de recursos médicos. Au- 
guramos breve restabelecimenfo, a- 
migo velho ... 

... E os trilhões. Jofre? 
Encontramos na rua o Jofre Pi- 

mentel que quiz fugir do nosso ''pa- 
po": "cadê" os trlihões, "velho ? ... 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Decreto-Municipal n0. 03/71 

Que declara de utilidade pública, para fins de desapropria- 
ção, os terrenos gurbanos abaixo relacionados: 

O cidadão Renato Cortez Moreira, Prefeito Municipal de Imperatriz, 
Estado do Maranhão, no uso Je suas atribuições legais, etc. 

ART. l5)— DECLARA de UTILIDADE PÜBLI^A, para fins de desa- 
propriação, com fundamento no art. 6 do Dec. Lei n5 3.365, de 21 de Junbo 
de 1.941. os terrenos sito na zona urbana no Município, que abaixo dis- 
crimina; 

a)— um lote com viate (20) metros de frente pela rua Simplicio 
Moreira, com fundos de igual tamanho para terreno oe dono ignorado, 
cincoenta (.50! metros com à rua Urbano Santos, lado Sul, não contendo 
benfeitorias e aforado ao Patrimônio de Município 

b)— um lote com trinta e três (33) metros de frente para rua Bahia, 
lado Sul trinta (30) metros pela Benedito Leite, esquerda limita-se com 
construções da Emprêsa Brasileira de Telecomunicação (EMBRATEL) o 
fundos com terreno do senhor Pedro Ramos Rocha, não conteúdos benfei- 
torias e aforado ao Patrimônio do Municipal. 

c)— um lote com quarente (40) metros de frente para rua Estreita, 
vinte e quatro (24) metros pela esquerda com à travessa Bandeirante, a 
direita com terreno de proprietário ignorado, com fundos de igual ^amanho, 
não contando benfeitorias e aforado ao Patrimônio Municipal. 
ART, 2e)— A presente declaração de Utilidade Pública para fins de de- 
sapropriação se faz para construção de edifícios públicos destinados à 
Escolas Municipais (Art. 5^ Letra "n" do Dec. - lei n0 3.365. 
ART. 3o)— A desapropriação dos terrenos mencionados no art. Io, do 
presente Decreto, de como acordo ou judicialmente, obedecerá ao disposto 
do Decreto-Lei 3.365 e modificações posteriores. 
ART, 49)— O presente Decreto vigorará a partir de sua publicação no 
Diário Oficial do Estado do Maranhão, ressalvadas as disposições em 
contrário. 

Públique-se - Registre-se e Cumpra-se 

Gabinete do Proíeito Munícipol de Imperatriz, do Estado do Maranhão, 
em 29 de julho de 1961, 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

Estamos na "bôea" e queremos par- 
te do "tutu". Afinal, foi você quem 
disse .. . 

Regresso 
D. Antonia Epifânio Campos, a- 

gente local do Expresso Braga já 
regressando de rápida viagem à For- 
taleza, está maravilhada com o pas- 
seio. Pudéra; a terra de Iracema e 
cantada e decantada am versos por 
sua heleza .. . 

Visita 

Vez por outra o "caixa-alta" ca- 
rolinense que reside no Rio^ e que 
se chama Frederico M. Azevêdo; nos 
dá a honra de uma visita. Fê-lo a- 
gora em companhia do filho, enge- 
nheiro mecânico que também é 
Frederico e do genro e desenhista- 
industrial Miguel Cardell. Muita gen- 
tileza de uma só "tacada" .. . Agra- 
decemo-lhes I 

Obrigado, Raposo ! . . , 
O colunista agradece o brinde 

que lhe fez o amigo Raposo, esfor- 
çado gerente da ,'Souza Cruz , a- 
gencia local. Vai mandando compa- 
nheiro .. . 

Restabelecido 

Está em recuperação o prefeito 
Renato Cortez que, na semana pas- 
sada, hospitalizou-se com gligeira in- 
disposição. Ja no "batente". S.S. nao 
pode parar. Afinal Imperatriz e a 
cidade que "mais cresce no Mara- 
nhão'' e o seu rítimo tam que ser 
ecalerado, cada vez mais. 

Sem-brasa 
Grande parte dos que foram à fes- 

ta do C R. Tocantins, na noite de 
24/7, garante o "sambrasa" não ten- 
tem nada "daquela brasa". O nosso 
"BOSSA-SHOW" é muito superior. 
Mas sepre é assim; coisa de casa 
nunca tem o valor que merece. . . 

66 Jussara" 

O Dr. José Maria Rodrigues, se- 
cretário do JUSSARA, informa que 
aqüêle já vitorioso Çlube. em ag os- 
to que se avisinha, reabrirá seus 
salões à sociedace. Promoçõe e mais 
promoções virão por aí, sob o pres- 
tigio de uma diretoria capaz, que 
sabe o que quer e o que a Impe- 
ratriz social precisa .. . 

Censo 
O meu amigo Ênéas Bastoa vive 

de mala na mão: como Supervisor 
do ÇENSO/ é incansável no pe- 
sado encargo de fiscalisar 7 muni- 
cípios sob sua jurisdição. Vai pra 
cá, vai p'ra lá, não para nunca. O- 
Iha o físico, irmão ], . 

Aniversário 

Em 26 de julho aniversariou o jo- 
vem Reinaldo Nogueira, neto que- 
rido do "calxa-altissima" e conceitua- 
do farmacêutico Raimundo Nogueira 
de Souza. Nossos parabéns. 

Aleides & Rubens & Praias 

De passagem pela cidade o prós- 
pero comerciante tocantinopolino Al- 
cides Miranda, aqui apanhou o "mes- 
tre" Rubens, se mandando para u- 
ma viagem. Oficialmente, saíram 
para Belém; mas, o agente secreto 
' mr. X" descobriu tudo; os 2 "anji- 
nhos" não estão bem intencionados, 
pois no mapa da viagem constam as 
praias famosas de Marudá, e peri- 
féria. Programa p'ra "cabeça fria', 
e . . . também p ra cabo de vassou- 
ra. na volta. Esquentem-se amigos.. 

«Barbas © Maria 

Também compareceram ao altar e 
ao pretório o bancário Jarbas Amo- 
rim e a prendada srta. Maria Olin- 
da Rodrigues, figurantes destacados 
da nossa sociedade. Parabéns e vo- 
tos de felicidades. 

Agradecimento 

Nosso jornal recebeu convite da 
comissão organizadora para as co- 
morações da agencia local do INPS. 
Mister X agradêee ern nome de to- 
da a direção cá-de-casa 1 

Esponsais 
Convolou núpeias na data de on- 

tem o nosso particular amigo Emi- 
liano Azevedo, diretor-gerente da 
Diesel. A escolhida foi a srta. Odo- 
lina Brito. Daqui, o cumprimento 
particular do colunista ao jovem 
casal. "Crescei e mutiplicai-vos". . !. 

Pinto ou galo?..* 

O pessoal das Lojas Pinto está 
"cantando" alto: o movimento da 
freguesia "vou te contar''. Parece 
mais eme são Loias... "GALO"! 

i 


