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Renato vê primeiro ano 

A administração de Renato 
Moreira completa hoje o seu 
primeiro aniversário. 

A proposito, procuramos 
ouvir Sa£ que assim se ma- 
nifestou: 

— Reconheço as limita- 
ções dêste primeiro ano de 
administração. 

O que se fêz até aqui não 
pode aparecer aos olhos do 
público, porque êste primei- 
ro periodo administrativo 
foi dedicado principalmen- 
te á preparação de terreno 
para o bom andamento da 
máquina administrativa mu- 
nicipal. 

Ate aqui, fizemos princi- 
palmente a reforma adminis- 
trativa, graças ao convênio 
firmado com o SENAM. Fi- 
zemos também o cadastro 
imobiliário e o comercial, 
até então inexistentes na 
Prefeitura que, frise-se, pri- 
mava pela desorganização 
dos serviços burocráticos 

quando a recebemos. Outras 
medidas de carater interno 
estão sendo tomadas e insis- 
tetemente reclamadas, como, 
por exemplo o concurso pa- 
ra preenchimento dos cargos 
municipais, no interesse do 
próprio funcionalismo. 

No âmbito externo dedi- 
quei êste primeiro ano espe- 
cialmente á reformulação do 
quadro de professores primá- 
rios com sua ampliação e au- 
mento e aumento das unida- 
des escolares, que superam 
hoje em mais de 100 por cen- 
to ao que encontrei. 

Procurei também, dentro 
do possível, conservar as es- 
tradas municipais e iniciar 
outras que estão em pleno 
uso, I bem como o piçar- 
ramento de ruas. 

Dei particular ênfase ao 
problema energético da cida- 
de; e de tanto reclamar já os 
primeiros frutos estão che- 
gando aqui através da CE- 

NASA LANÇA APOLO-14 

De Cabo Kennedv será lan- 
çada hoje para a lua a nave- 
especial APOLO-14 que será 
assim tripulada: Alan B. Shepard 
Jr., comandante; Edgar Mitchell, 
piloto do Modula Lunar e Stuart 
A. Roosa, piloto do Módulo de 
Comando. 

A nave descerá aproximada- 
mente a 160 quilômetros ao 
norte da area onde ficaram os 
instrumentos deixados pela Apo- 
lo-12. E enquanto Shepard e 
Mitchell estiverem na superfi- 
cie lunar, fazendo experiências 

Juiz diz que é 

com a policia 

Procurado a respeito do que 
já fêz na cidade paru evitar 
a presença de menores em 
bares e casas de jogos, de- 
clarou-nos o Dr. José Delfi- 
no Sipaúba, juiz de menores, 
que cabe à policia fiscalizar 
essas casas e tomar as me- 
didas punitivas. JQue aquêle 
juizado já chamou a atenção 
da policia para o fato e au- 
torizou a tomada dessas pro- 
vidências. 

Aguardemos 

e colhendo amostras de rochas, 
Roosa estará circulando o saté- 
lite da terra, numa órbita de 
112 quilômetros, fotografando 
os locais determinados para o 
futuros pousos de espaço-naves. 

O tripulantes da Apolo-14 es- 
tão desde o dia 11 isolados de 
qualquer contáto humano,dentro 
de uma sala especial e sob vis- 
tas médicas, para prevenir qual- 
quer doença. De volta, serão re- 
colhidos no mar também e i 
cabina que os manterá isolados 
durante 21 dias, para novos 
exames médicos. 

MAR para a iluminação da 
cidade o mais breve possível. 

Para ano que se inicia no 
setor admistrativo tenho em 
mente a construção de pré- 
dios para a instalação de 
repartições e escolas muni- 
cipais. 

Lamentavelmente, tenho 
sido até aqui impedido de 
levar à frente trabalhos 
de vulto, pela retenção dos 
Fundos de Participação a que 
temos diraito e que foram 
suspenso por êrros que não 
são meus mas que prejudicam 
hoje não a mim particular- 
mente e sim ao proprio muni- 
cípio, pois é por causa dêsses 
erros que não recebemos as 
verbas; e sem verbas não se 
trabalha. 

Estou de saída para Brasí- 
lia levando nova documen- 
tação exigida pelo Tribunal 
de Contas da União. Se tudo 
correr bem e as verbas fo- 
rem liberadas o municipio 
terá desafogo em suas finan- 
ças pois receberá cerca de 
300 mil atê então retidos. 
Aí, sim, poderemos por em 
pratica os nossos planos de 
trabalho. 

Sôbre a nova Câmara 
Municipal, onde será mino- 
ritário. declarou prefeito que 
"espera um clima de harmo- 

nia entre os dois poderes, 
e está tranqüilo porque quem 
age dentro das normas es- 
tabelececidas não precisa 
temer fiscalização." 

"flüevolppís» de a líder" 

Em entrevista à Revista 
VEJA de 27 de janeiro o Se- 
nador maranhense José Sar- 
ney diz textualmente: 

"A Revolução precisa de 
ura líder político. Sem lide- 
rança nada se faz; O homem 
ainda é peça importante e o 
governo anônimo não é coisa 
para os nossos dias. O líder 
é, assim, uma meta impor- 
tante a atingir." 

E prossegue: 

Divulga a imprensa goia- 
na que o deputado Darcy 
Marinho reinvidica a pre- 
sidência da Assembléia da- 
quêle Estado, embora o es- 
quema da ARENA indique 
outro nome para o impor- 
tante cargo. De acordo com 
o noticiário, Darcy Marinho 
alega que está defenden- 
do os intereresses nortenses 
e que só retirará sua candi- 

datura à presidência da As- 
sembléia se o Governador 
Leonino Caiado oferecer uma 

Secretaria de Estado para 
político do norte-goiano. Ca- 

so contrário, poderá ocorrer 
a divisão partidária, inclusi- 

ve uma composição com os 
emedebistas, ameaçando as- 

sim a determinação partidá- 
ria. 

—A Revolução tem impasse 
político porque lhe faltou um 
líder. E seu líder político te- 
ria inevitavelmente, dé ser 
um lider popular. 

Sôbre os problemas do nor- 
deste diz Sarney: 

—Era ( a SUDENE) como a 
casca do Pau d'arco roxo: es- 
tava sendo remédio para tu- 
do e não curava nada. 

Sôbre os incentivos fiscais, 
declara; 
— Está sendo debilitada a 
cada dia, A viabilidade do 
desenvolvimento do nor- 
deste tem que ter apoio na 
indústria. Nossas terras são 
pobres, não podem ter uma 
agricultura competitiva. 

E sôbre a Transamazônica: 
É uma solução nacional que 

ajuda o nordeste, mas não é 
a síntese de um programa 
nordestino." 

PR0F. JOSÉ QUEIROZ 

Em visita a nossa cidade o reno- 
mado educador carolinense profes- 
sor José Queiroz, da Escola Técni- 
ca de Comercio de Carolina e um 
dos responsáveis pela publicação do 
órgão estudantil "O Jornalzinho". 

Colheu a reportagem a 
informação de que estive- 
ram nesta cidade o Eng^ 
Edgar Maranhão Azeve- 
do, das Centrais Elétricas 
do Maranhão Cemar - e 
dois representantes do 
Bando Internacional do 
Desenvolvimento. 

A fonte de informação 
esclarece que vinda dos 
representantes do BíD foi 
a estudo in loco da viabi- 
lidade de aplicação do 
empréstimo solicitado pe- 
la CEMaR para eletrifi- 
cação da cidade. 

O empréstimo solicita- 
da foi de 1.000.000.00 e, 
ainda segundo a informa- 
ção obtida, os técnicos do 
BID acharam que a im- 
portância está ainda 
aqúem das necessidades, 
face ao levantamento fei- 
to por aquêle órgão. Co- 
menta-se que êsses engen- 
heiros chegaram a dis- 
pensar o uso de viaturas 
para que percorrendo as 
ruas e visitando estabe- 
lecimento indústriais me- 
lhor se capacitassem das 

reais necessidades de Im- 
peratriz no que toca ao 
setor de energia elétrica. 

Finalmente, obtivemos 
a informação de que fi- 
cou bem claro dos enten- 
dimentos entre BID e CE- 
MAR que dentro de 3 mês 
o primeiro começará a 
fornecer o materialjieces- 
sario às instalação da 
rêde elétrica, podendo a 
entrega ser feita em Im- 
peratriz ou em Belém, a 
critério da CEMAR. 

O BÍD, como se sabe, 
faz os empréstimos atra- 
vés do fornecimento do 
equipamento para o fim 
solicitado. 

No que tange á fonte de 
energia, ficou tembém de- 
cidido, dizem que agora 
de uma vez portôdas, que 
os geradores virão mes- 
mo de São Luiz. 

O nosso informante di- 
vulgou ainda que figura 
nos planos da CEMAR a 
instalação de toda a rede 
elétrica até dezembro 
próximo. 

Gomiile tem vida ameaçada 

Comunicado divulgado e re- 
conhecido como de autoria 
dos Tupamaros, no Uruguai, 
alerta as autoridades daquele 
país para que façam cessar as 
buscas policiais que visam a lo- 
calização dos diplomatas seqües- 
trados e do agrônomo Fly. Diz 
o comunicado que o brasileiro 
Aloísio Gomide, o cônsul inglês 
e. o agronomo norte-americano 
serão mortos por seus seqües- 
tradores caso a poiicia uruguaia 
localizé o seu esconderijo. 

As buscas, como já foi divul- 
gado, estão cada vêz mais in- 
tensificadas e até a casa de um 
diplomata argentino já foi re- 
vistada pela policia, enquanto o 
govêrno uruguaio se vê envol- 
vido em verdadeira crise que 
inclusive já acarretou o afas- 
tamento de comandantes milita- 
res, tudo por força dos seqües- 
tres e da intransigência do Pre- 
sidente Pacheco Areco que não 
facilita as negociações para a 
soltura dos estrangeiros seqües- 
trados. 

Magarefe mata Esposa 

O marchante conhecido por Manoel Magarefe as- 
sassinou nas últimas horas da tarde de ontemísua espo- 
sa Nely, quando esta pedia para assistir ao casamento de 
um seu irmão, marcado marcado para as 17 horas. 

A vitima foi abatida com um único tiro de revólver, a 
à altura do pescoço. 

Visinhos do casal comentam que a triste ocorrência 
jà era esperada, pois Manoel seviciava a mulher freqüen- 
temente. 

Como esta acontecendo com freqüência, o c riminoso 
logrou evadir-se, havendo quem afirme que o jnesmo a- 
inda foi visto pela policia quando apressadamente dobra- 
va uma das esquinas da rua onde mora, 

A mulher ainda foi levada até o (Hospital São Ray- 
mundo, inutilmente. 

GAMARA TOMA POSSE 

Serão empossados hoje os 
vereadores eleitos a 15 de 
novembros último, em sessão 
solene programada pela a- 
tual edilidade. 

A seguir virão naturalmen- 
te os entendimentos para elei- 
ção da Mesa Diretora da Ca- 
sa, estando ^cotados para a 
presidência da mesmo os e- 

dis Benedito Batista Pereira, 
presidente do diretório muni- 
cipal da ARENA, e Remi Ri- 
beiro, ex-Secretário de Ad- 
ministração Municipal e o ve- 
reador mais votado do mu- 
nicípio. Ao MDB, como mi- 
noritário na Câmara, caberá 
a representação proporcio- 
nal obrigatória. 
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TAL-Iransporte Aéreo LoÉÉse-TAL 

Escreve M. M' 

Cortando o céu do Brasil, deixando para traz o minua- 
no, as coxilhas, a sua penumbra e o farfalhar das Aracau- 
rias;já faz alguns sóis, um dia pousou no sólo quente da ter- 
ra dos castanhais, uma aeronave da "TAL". Era a van- 
guarda, a matriz desta frota que hoje domina sobranceeira 
os céus do Tocantins e é sinonimo de transporte, seguran- 
ça, pontualidade e progresso. É a paná-paná metálica dos 
nossos rios e das nossas matas, zigzaguiando por sobre o 
labirinto imenso do mar de água doce, carreando na pulsa- 
ção dos seus motores, a consolidação da estrutura de um 
sistema de transporte outrora arcaico e vagaroso no nosso 
meio, verdadeiro fantasma de investimentos e interesses. 

O pioneirismo de uma atividade desta envergadura, nu- 
ma regido bravía, despida de todos os recursos técnicos 
mais elementares, ímpõz a utilização de campos de pouso 
inseguros, rotas Instáveis sujeitas constantemente ás mu- 
tações perigosas dos fatores meteorológicos. E isso a troco 
do sacrifício de material e capital, e á imolação de vidas 
moças e preciosas. Vidas estas, discipiinadas na motivação da 
relevância e riscos imanentes a batalha dos que travavam 
em prol aa implantação do progresso e da conquista de 
uma parte da bacia amazônica, domínio de uma natureza 
exuberante mas inclemente. As carcaças que restam, das ae- 
ronaves destroçadas no imenso mundo dos castanhais; as 
cruzes que assinalam os holocaustos dos bravos tombados, 
além de apontar a epopéia do drama vivido por outros he- 
róis anônimos, são também alguns dos marcos que engran- 
decem o valor e Jão maior projeção ao elevado espírito de 
luta, tempera e ideal que motivam os dirigentes e auxilia- 
res desta Empreza Aérea. 

Hoje a silhueta das aeronaves da "TAL", se Jiluiram na 
cor, no ambiente e nos hábitos dos castanhais, a ponto de 
fazer causa comum cornos elementos da atividade cas- 
tanheira, fundiu a sua função á problemática de produção ex- 
tratevistas Os seus pássaros mecânicos dominaram o céu 
dos castanhais, transportando cargas, homens, e materiais 
outros, nroprios á prática da indústria extraciva vegetal da 
Castanha do Pará como também atendendo às necessidades 
pecuárias dos campos de criação mais longínquos. Tudo 
isso realizado sem alarde, metodicamente, dia a dia ampara- 
do apenas nos recursos locais e na sua estrutura térrea 
de amparo ao vôo. 

Hoje em dia a "TAL" constitui um elemento do pro- 
gresso da terra, pois se desenvolveu au seu laau, e o senã- 
mentalismo mais bairrista, chega mesmo a considera-la pa- 
trimônio marabaense. ümbóra oriunda como a sua razão 
social indica, dos pinhais paranaenses, é pelas circunstan- 
cias uma empreza doméstica, que de imediato atende os 
problemas locais transportando o marabaense aonde as suas 
necessidades exigem. Alem do mais a sua participação no 
nosso meio, estimula os empreendimentos e amplia o cam- 
po de trabalho, colocando em função novas fontes de ener- 
gia na economia local e estende o progresso cada vez 
mais mata a dentro. 

Este quadro exuberante de valores, pontificados pelo 
ideal de bem servir, ornando enfim com os atavios da cor- 
tezia faz júz poa intermedie desta crônica, aos meus agrade- 
cimentos pelas inúmeras vezes em que transportou para as 
colunas de "O PROGRESSO" os rabiscos desta escrita. 

Marabá 21—1—1971 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Edital N° 02/71 

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

Faz saber a todos os interessados retardatários no pa- 
gamento dos Impostos Predial e Territorial Urhano, de Ta- 
xa de Localização e Alvará de funcionamento, lançados no 
exercício de 1970, que lhe fica concedido o prazo para pa- 
gamento amigável, acrescido das multas de Móra, até o 
dia vinie e oito (28) de Fevereiro próximo. A partir de pri- 
meiro de Março do corrente ano, será encaminhado à co- 

DIVIDA ATIVA, na forma de que preceitua o 
DECReTO-LEI FEDERAL 960 de 17 de dezembro de 1938, 
os débitos não liquidados com esta Municipalidade, na 
data acima mencionada. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz Mara- 
nhão em 27 de Janeiro de 1.971. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 
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HOSPITAL STA. TEREZA 

Dr. Carlos Gomes Amorim — Dr. Ovidio da Silva Raposo Neto 

CLÍNICA GERAL — CIRURGIA — PEDIATRIA — PARTOS 

Rua Frei Manoel Procópio, 195—Imperatriz—Maranhão 

UMA LUZ QUE SE APAGA 
'Por JURACY CONCEIÇÃO 

Deus tem os seus eleitos para o seu 
serviço aqui na terra 

Há. 35 anos, nascia iTa menina na 
longínqua cidade de "Barra de Sao 
Pedro", em Pernambuco, que viria 
ser, mais tarde, Irmã Anatólía Maria, 
da Congreção das Missionárias Òa' 
puchinbas. De virtudes execepcio- 
nais, surgiu como uma Luz na es- 
trada da SEARA de Deus dissipan- 
do trevas e arrebanhando ovelhas 
para o APRJSCO du Bom Pastor, 
guia ia pelo ciarão dessa Luz que 
crepitava de AMOR DIVINO na pro- 
pagação do Evangelho. 

vrianca, ainda, seus pais transfe- 
riram sua residência para a cidade 
de Juazeiro, no Ceará, terra que 
muito estimava. Ali estudou e re- 
cebeu o grau de professora. 

Na cidade em que todas as mo- 
cas sentem o prazer terreno, pró- 
prio da juventude. Irmã Anatólia 
Maria, renun iava a tudo para. no 
silêncio do Convento, fazer a sua 
contemplação ao Belo, e, assim, 
com firmesa e perseveránça, consci- 
enbzar mais profundamente, o seu 
feliz PACTO DE AMOR com Cristo. 
Professou a vida religiosa em For- 
taleza, onde hà noviciado da Con- 
graçâo a que pertenceu, sempre 
perseverante e alenta ao que disse 
0 Divino Mestre; - IDE FOR TÔDA 
A PARTE E ENSINAI A TÔDAS AS 
GENTES. 

Fêz parte da Comunidade Religio- 
sa de Imperatriz de 1964 a 1969. 
Obediente ás determinações de sua 
Superiora Geral, daqui partiu em 
janeiro do ano p. passado. Apro- 
veitando a sua estadia em São 
Luís, prestou exame vestibular e 
foi brilhantemente aprovada. Matri- 
culada da Universidade de Filoso- 
fia, infelismente viu-se obstada por 
grave doença e teve de ir em bus- 
ca de recursos médicos mais efici- 
entes em Fortaleza, por fim, em 
São Paulo, onde não foram poupa- 
dos esforços para a sua recuperação, 
submeteu-se a delicada interven;ão 
ejrúrgica, sendo frustado o êxito 
esperado por todos que desejavam 
ver Irmã Anatólia Maria de volta 
aos seus ideais. 

No dia 16 do mês em curso. Ir- 
mã Anatólia Maria veio a falecer. 
1 eus chamou-a para lhe premiar 
com o Reino da Gloria no Paraíso 
Caleste pelo bem que tanto fêz 
aqui na terra. — É essa a recom- 
pensa dos Justos. 

Deixo-nos, no entanto, a luz dos 
seus ensinamentos e a Palavra de 
Deus disseminada. 

irmã Anatólia Maria, não podia 
ficar distante da terra que ela con- 
siderava de "berço natal". Seus ir- 
mãos trasladaram o seu corpo para 
dar-lhe sepultura em Juazeiro no 

JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

COMARCA DE IMPERATRIZ 

Cartório do 2o Ofício 

Edital de Citação 

O Dr. José Delfino Sipaúba Juiz de Direito da Comarca de 
ImPerai;riz Estado do Maranhão, etc. 

FAZ SABER, aos que o presente edital de citação virem ou 
dele conhecimento tiverem que, por este edital com prazo de 30 
dias publicado no Órgão Oficial do Estado e duas veses no se- 
manário local, fica citada MARIA LÚCIA MATOS CARVALHO 
que se encontra em lugar incerto e não sabido, esposa do exe- 
cutado ADELINO MENDES DE CARVALHO por todo o conteú- 
do da petição e despachos a seguir transcritos: — Exmo. Sr, Dr. 
Juiz de Direito da 2^ Vara da Comarca de Imperatriz (Ma) O 
Banco do Brasil S. A., com séde na Capital do Estado digo Re- 
pública e agência nesta cidade, por seu procurador e advogado 
infra assinado (—doe. N0 1), vem perante V. Excia., nos termos 
do art. 298, inciso XIII. do código do Processo Civil, propor a 
presente ação executiva contra ADELINO MENDES DE CAR- 
VALHO, brasileiro, casado, agr ^-pecuarista, residente e domi- 
ciliado nesta cidade, para cobrança da importância de Cr$ 3.500,00 
(tres mil e quinhentos cruzeiros), representada pela inclusa no- 
ta promissória com pacto adjeto (doe Ng 2), emitida por MA- 
RIA LÚCIA MATOS CARVALHO e avalisada por FLORISA 
DANTAS RIBEIRO e ADELINO MENDES DE CARVALHO, 
vencida em 10—03 — 69, devidamente protestada por falta de 
pagamento (doe. N^ 3). Assim requer o exequente se digne V. 
Excia. mandar citar o Executado para, no praso de 24 horas, efe- 
tuar o pagamento do tseu débito naquele montante de Cr$ 
3.500,00, acrescido de juros de mora, despesas judiciais honorá- 
rios de advogado e demais comunicações legais, ou oferecer 
bens á penhora,- sob pena de lhe serem penhorado tantos dos 
seus bens quanto bastem para a solução da divida e acessórios 
indicados ficando citado, desde já, para contestar a presente a- 
ção e para todos os demais têrmos processuais, pena de revelia 
proseguindo-se no feito até o pagamento integral da divida in- 
dependentemente de mais requerimentos. Requer outrossim, a 
citação do Conjugue do Executado na hipótese de a penhora re- 
cair em bens imóveis, e a inscrição da mesma penhora nos termos 
do art. 259, do Decreto-lei n5 1.000, de *21.10.69,. Xêstes Têrmos 
protestando por todos os meios de provas permitidos em direitos, 
inclusive pelo depoimento pessoal do Executado, e dando à causa 
o valor de Cr$ 3.500,00, pede, Deferimento. Imperatriz, (Ma), 17 
de outubro de 1970. Henrique de Araújo Pereira-Advogado CPF 
002186183, (DEPACHOS) A. R. Cite-se Imperatriz, 19/10/70 Dr. 
José Delfino Sipaúba- Juiz de Direito- Faça-se a citação Edital 
com o prazo de trinta (30) dias Púbhcado no Órgão Oficial do 
Estado e duas vêzes no semanário local, além da afixação na por- 
ta do Fórum. Demorador por acúmulo de serviço. Imp. 16/12/70. 
Dr. José Delfino Sipaúba- Juiz de Direito da 2^ Vara. Dado e pas- 
sado nesta cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, aos deze- 
sete dias do mês de dezembro do ano de mil novicentos e seten- 
ta (17.12.70. Eu, Doracilda Ayres e Silva Escrrvã Substituta da- 
tilografei e assino. 

DR, JOSÉ DELFINO SIPAÚBA 
Jutz de Direito da 2a Vara 

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. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

meio de grande saudàde do povo, 
seus familiares e amigos e do sau- 
dosos adeus de sua extremosa ma- 
mãe, confortada pela Fé; conforma- 
da pela santíssima vontade do Senhor 

Educadora eíicientíssima, dedica- 
da e amiga de suas alunas, sabia 
conquistar estima das educandas 
pela doçura de suas palavras, sábios, 
quão proveitosos conselhos. 

Como religiosa, merecia a estima 
das suas Irmãs de Congregação. 
Fazia um apostolado admirável, es- 
pecialmente com a juventude que 
lhe devotava grande admiração. 

No seu acendrado amor pela causa 

de Deus, ocultava o sofrimento e 
continuava dando o testemunho de 
de í risto. 

Hoje, não só a Família Missioná- 
ria Capuchinha, seus familiares, mas, 
todas as criaturas que sentiram os 
benefícios espirituais que lhe pro- 
porcionou. choram a perda irrepa- 
rável dessa grande amiga e benfeí- 
tora. — Seja feita a vontade de 
Deus e não a nossa. 

Adeus, Irmã Anatólia Maria; 
Paz à sua alma. 

Imperatriz, 27 de janeiro de 1971 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Av. Getúlio Vargas n0 1.511 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 — Eletrocardiograma — Oxigênio — Banco de sangue — Eletroconvulsoterapia 
LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 

CORPO MÉDIcO: Dr. Raimundo Noleto Filho, Dra. Ruth Ferreira de Aquino Noleto, Dr- 
Antonio Escorcio, Dr. Augusto Boado Quiroga. Analista Joberval Lobato de Souza 

Cirurgia do Tórax—Abdo mem—Cbstetrica — Ginecológica— Traumatolcgia 
Ortopedia — Dermatologia — Pediatria — Clínica Geral 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 
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Coisas que não são fáceis... 

PACÍFICO PRAZENFEIRO 

Com indiãcutivel dificulda- 
de, é que estou escrevendo 
êste artigo, uma vez que o 
meu confrade Kalam, está sen- 
do trasladado para terras es- 
tranhas. Creio que o meu lei- 
tor vai concordar comigo, pe- 
lo menos agora, que o Kalam 
sempre foi upi boa praça. 
E porque bem ... o meu com- 
parsa fugitivo é engraçado, 
pois escrevia coisas sérias, 
que faziam a gente rir... que 
criticava gente grande, com 
coisas de crianças ... bem... 
porque ele teve de se mu- 
dar de ares e tomar aquele 
banho de civilização, agora 
me veja eu, um danado dum 
caipira falador, sentado por 
traz de uma máquina de es- 
crever, catilografando sem 
saber como, estas linhas que 
a esta altura, não duvido,"se- 
jam motivo de zanga e pia- 
das. Eu não me importo com 
zanga, se eu não estou pre- 
sente para ouvir os Insultos. 
Depois, se eu me zangasse, 
porque um leitor não tendo 
paladar de apreciar o que é 
ruim, se zanga, não deveria 
aceitar o desafio do compa- 
dre Kalam, para vir tentar 
distrair o público enquanto 
êle dava nos calos bem des- 
pertar lágrimas e despedidas 
intermináveissssssss. 

No meu conceito de jorna- 
lismo, acho mesmo que quem 
alcançou fama e respeito foi 
Chate'aubriand;eupo ém, nun- 
ca cheguei a ser mais de um 
chato, que chateia os outros 
sem ser chateado. Por isso, 

quero prometer aos meus 
leitores, que da próxima vez 
que ocupar êste recantínho 
do Jornal, será nara falar da 
vida alheia, pois da minha es- 
tou farto e saturado.Vai ser na 
base da encrenca e fofoca, 
que saturaremos aqueles que 
se esquecem de seus deveres 
e prejudicam o próximo da 
próxima e a próxima do pró- 
ximo. Coragem não me falta. 
Não me chamo mata Sete, 
nem demolidor, entretanto; 
sou fofoqueiro como a co- 
madre Marocas da Televisão, 
porém não sou de briga. Meu 
nome é... PACÍFICO DA 
PAZ PRAZENTEIRO. 

Aos habitantes de 
tôda região 

VIDROS de todos os ti- 

pos, e para todos os 

fins? em 

NEUDSON na BR-14 vo- 
cê compra por preços 

mais baratos 

Prefeitura Municipal 
de Imperatriz 

• ESTADO DO MARANHÃO 

Edital N. 01/71 

O Prefeito Municipal de Im- 
peratriz, Maranhão, cidadão 
Renato Cortez Moreira, no 
uso de suas atribuições le- 
gais, etc. 

Faz saber a todos os inte- 
ressados e a quem mais pos- 
sa, que em cumprimento com 
as determinações do l.N.r.R. A. 
que se encontra em Poder 
desta Municipalidade, para 
tanto, deverá o uontribuinte 
comprar ou visar cheque, em 
nome do Referido Órgão, pa- 
gável na Capital do Estado, 
no valor da importância a que 
se refere o terceiro prazo de 
pagamento, consignado no 
aviso de débito, podendo aic- 
da, o requerente remeter o 
respectivo cheque ao Escri- 
tório Regional de Carolina, 
nêste Estado, à Avenida Ge- 
túlio Vargas n0 1338. 

Gabinete do Prefeito Muni- 
pal de Imperatriz. Maranhão, 
em 27 de Janeiro de 1 971. 

Renato Cortez Moreira 

Prefeito Municipal 

Coluna de leilor 

O povo reclama 

Os preferidos dos açoa- 
gneiros 

Recebemos queixas contra 
as discriminações feitas nos 
açougues da cidade, especial- 
mente nos açougues públicos. 
Alega o queixoso que em to- 
do lugar do mundo a pessoa 
que vai comprar tem o direi- 
to a escolha do produto; mas 
em Imperatriz quem compra 
carne só tem o direito de pa- 
gar, recebendo em troca a 
pesagem que o marchante faz, 
com a carne que êle esco- 
lhe. A pessoa que faz a quei- 
xa informa que chegou ao a- 
çougue (Mercado Velho) e 
pediu carne maciça, rece- 
bendo a resposta que "aqui 
não vendemos só carne maci- 
ça". Logo depois chegou ou- 
tra pessoa que se limitou a 
entregar a vasilha e recebeu 
Imediatamente grande pesa- 
da de carne escolhida. E que 
viu inúmeros baldes e cêstas 
sendo recebidos pelo açou- 
gueiro para as melhores pe- 
sadas, enquanto outras pes- 
soas reclamam inutilmente 
na fila. 

O VIL — Óleos Vegetais imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçú do Maranhão, Goiás e Pará 

Qasí0»Bssetro I da BR - 14 — F®iae 278 — fiBKperatriz — Ma- 

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

Pergunta o informante pela 
fiscalização dos açougues, que 
êle diz não ter notado, em- 
bora saiba que exista. 

"Lagoa" na Laís 16o- 
mingaes 

Morador da rua Luis Do- 
mingues pede-nos registrar a 
existência de grande quanti- 
dade de água acumulada nas 
esquinas da Luís Domingues 
com a Coriolano Milhomem. 
Diz que a água chega a im- 
pedir a passagem de auto- 
móveis. 

Lixo na rua 

Solicitam-nos uma campa- 
nha de esclarecimento à po- 
pulação para que evite jo- 
gar lixo no leito da via pú- 
blica e nas srjetas. 

Fica anotada a segestão 
que é extensiva ao poder pú- 
blico não apenas quanto à 
campanha de esclarecimen- 
to mas também quanto a a- 
doçâo do serviço de coleta 
de lixo, principalmente nas 
proximidades dos mercados 
e feiras, no interesse pela 
saúde pública e pela limpe- 
za da cidade. 

Vende-se 

Um escafandro marca "Eter- 
na", próprio para grande pro- 
fundidade, completa, acom- 
panqando um cabo de aço 
com 200 metros e uma ca- 
noa grande.Tratar com Manoel 
Moreira em Marabá, à rua 
27 de Março n0 613. 
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JÁ ESTÁ ABERTO NOSSO SALÃO DE BELEZAS. 

Com tôdas as novidades da 
Volkswagen para 1971. 

É beleza que não acaba 
mais. 

Como a do 1600 TL, 
2 portas, com carroceria 
"fast-back" em grande estilo. 
Conforto para 5 pessoas. 
Acabamento de luxo. 

VW 1500. Fuscão, para os 
íntimos. Esbanja potência. 

Tem estabilidade para dar 
e vender. E que còres lindas, 
gente! 

E o Karmann Ghia TC, 
então? Uma sensação! 
Beleza tôda- vida. E dentro 
tem luxo para 4 pessoas. ^ 

O nôvo Fusca 1300 
tem muitas novidades, para 
levar v. a qualquer lugar. 
Gostosamente. 

A Variant e o VW 1600 
com novidades também 
e tôdas as vantagens que v. 
gamou. E o Karmann Ghia 
1600 com beleza de sobra, 

sempre na moda. 
Mas, melhor que ler êste 

anúncio, é v. vir ao nosso 
salão de belezas. 

Garantimos que v. sairá 
daqui mais bonito, 

HnVA UNHA vwn 

COMERCIO DE AUTOMÓVEIS MAGOPARS.A. ® 

Rua Minas Gerais, 113 — Teleg. MAGOPAR— Fone 151/153 IMPERATRIZ — MARANHÃO 
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Fundação Ebenezer 

Na rota do progresso 

No dia 27 de dezembro pró- 
ximo passado, teve lugar no 
Templo da Igreja Presbiteri- 
ana desta cidade, sob a pre- 
sidência do Rev. Dr. Paulo 
Ramos da Silva, a Assembléia 
Geral em que foi criada a 
Fundação Cultural e profissi- 
onal Ebenezer. A Igreja Pres- 
biteriana fez doaçã,o de rico 
patrimônio, orçado em mais 
de Crü 150.000,00 (cento e ci- 
quenta mil cruzeiros) para 
que fosse criada a referida 
fundação. Presentes estive- 
ram, as autoridades especial- 
mente convidadas e grande 
numero de adeptos da citada 
Igreja e mais amigos do Pas- 
tor Ramos. Dentre as perso- 
nalidades, destacaram-se Dr. 
José Delfino Sipauba, abor- 
dando o valor de tão merité- 
oria obra para a juventude 
desta região! Dr. Agostinho 
Soares N«'lêto, que agradeceu 
a honra do convite para ser 
o Diretor de Planejamento e 
Relações Públicas; Dr. Mar- 
shall, declarando que de fato 
esta era [uma obra reclama- 
da, pois se destinava a valo- 
rização do homem e somen- 
te um ideal, podia criar men- 
talidades novas, Discursou a- 
inda o presidente da Assem- 

bléia, Rev. Dr, Paulo Ramos 
agradecendo aos presentes 
e pedindo o apoio indispen- 
sável que uma obra desse qui- 
late, preciso pa,ra sobrevi- 
ver. Estiveram presentes, a- 
lém dos oradores, o Promo- 
tor de Justiça desta Comar- 
ca, Dr. José Maria Rodrigues, 
Vereador Remi Ribeiro, Dr. 
José Avelino de Carvalho, 
que em sua oração relem- 
brou as denarches iniciais 
para a formação do Ebenzer 
e amigos que ali comparece- 
ram emprestando simpatia e 
apoio. 

A Fundação Ebenzer, ficou 
com a seguinte Diretoria: Di- 
retor Superintendente: Rev. 
Dr. Paulo Ramos Silva; Dire- 
tor de planejamento e Rela- 
ções públicas: Dr. Agostinho 
Soares Noleto. O cargo de 
Diretor de Ecsino e Cultura; 
comenta-se que será preen- 

chido pelo dinâmco Prol 
Juvenal de Barros, ora ocu- 
pando o cargo de diretor de 
Perras do Maranhão. A Fun- 
dação manterá e criará; um 
curso primário e um Ginásio 
Profissional, onde os » alunos 
terão oportunidade de adqui- 
rir uma profissão. 

BRASILEIRO PODE SER PAPA 

Informa-se oficiosamente 
que o futuro Papa poderá ser 
o brasileiro D. Agnelo Ros- 
si, ex-arcebispo de São Pau- 
lo e hoje prefeito da Con- 
gregação para Propagação 
da Fé, no Vaticano, o ter- 
ceiro figurante na escala 
hierárquica da Santa Sé, 

Consta que Paulo VI já 
manifestou desejo dever co- 
mo seu substituto no trono 
de São Pedro um de seus 
dois auxiliares mais diretos 

atualmente: D. Agnelo Ros- 
si e o francês Jean Villot. 

Como os italianos perde- 
ram a maioria do Colégio de 
Cardeais, onde apenas 27 
dos 102 votantes são da Itá- 
lia, admitem os observado- 
res a possibilidade de que 
realmente o sucessor de Pau- 
lo VI venha a ser de outro 
país, o que não acontece 
desde o Papa Adriano VI, 
que era holandês, falecido 
em 1.523. 

Igreja aboliria a confissão 

MDB jura 

com restrições 

Momentos antes do jura- 
mento à constituição do Bra- 
sil pelos que serão empossa- 
dos amanhã, o deputado Pe- 
droso Horta, já escoiháo liúer 
do MDB fará nma declara- 
ção em nome de suá banca- 
da para esclarecer que "O 
MDB compromete-se a guar- 
dar a constituição, menos a 
parte das aisposições transi- 
tónais, que faz referencia ao 
Ato Instiiucional n0 5" cuja 
revogação é postulada pelos 
oposicionistas. 

Não adiantou a "marca do filho" 

Ro abaram a 

Pernambucana 
Audacioso ladâo limpou a 

renda de medade de um dia 
nas Lojas "A Pernambucana" 
em Imperatriz. O larápio, pre- 
sume-se, conseguiu ficar es- 
condido dentro da Loja no 
horário do almoço; e calma- 
mente tirou da registradora 
cerca de 300,00 que era a 
renda do dia até aquela hora, 
saindo a seguir sem deixar 
qualquer pista. 

GINÁSIO SANTA TEREZINHA 

A diretoria do Ginásio Santa 
Terezinha avisa que funciona- 
ré êste ano o ginásio noturno 
para adultos, nisto. Iniciando 
cóm a 1§ série. 

Insctições abertas na mesmo 
estabelecimento de: 8 às 11, 14 
às 19. 

Rua 15 de Novembro 765 

Luís Bocha 

na liderança 

Já está definida a escolha 
do deputado Luis Rocha pa- 
ra a liderança do Govêrno na 
Assembléia Legislativa. O jo- 
vem deputado é filho da ci- 
dade de Balsas e foi o mais 
votado no último pleito: 9.812 
votos. 

Sociedade na Passarela 

SILVA JÚNIOR 

Fontes católicas divulgam 
que o Vaticano estuda as pos- 
sibilidades de introduzir gran- 
des modificações no sacra- 
mento da confissão, abolin- 
do-a para os pecados veni- 
ais e até estabelecendo a 
absolvição coletiva sem a 
necessidade da confissão. Li- 
deres católicos acreditam que 
o assunfo tem ligações com 
o celibato dos sacerdotes. É 

Preso de- 

putado eleito 

O deputado eleito pela 
Guanabara, Salomão Eilho, e 
vários correligionários seus 
estão presos naquêle Estado 
à disposição da Marinha, in- 
diciado em IPM que apura 
pacto secreto com esquer- 
distas. Entre os gprisioneiros 
está Maria Rosa, mulher do 
ex-deputado Mourão Eilho, 
também da Guanabar e já ca- 
sado. 
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No clichê, o vice-prefeito Dorgival Pinheiro quando desem- 
barcava de AVRO da Varig, vindo da Guanabara onde repre- 
sentou a Telimsa na compra de mais um centro telefônico. En- 
tre os presentes vemos o Sr. Pedro Américo Sales Gomes, presi- 
dente da Telefônica e o redator desta coluna. Silva Jr. 

O Acontecimento social nêste ini- 
cio de ano na Capital do Estado foi 
o casamento do Dr. Jaime Santana 
filho do Professor Pedro Neiva de 
Santana, Governador eleito do Esta- 
do e de sua esposa D. Eney Tavares 
de Santana, com a senhorita Alberti- 
na Liege Braga, filha do casal Cel. 
Alberto Liege de Souza Braga, pre- 
sidente das Centrais Elétricas do Ma- 
ranhão e sua esposa D. Lila- Léa. 

xxx 
Recebendo a agua do batismo em 

que se a Igreja abolir o ce- 
libato a confissão não pode- 
realmente continuar pois de 
acordo com êsses líderes "é 
natural que ninguém "queira 
confiar seus segredos (os pe- 
cados) a um homem que con- 
fia os seus próprios segre- 
dos a uma mulher". 

Candidato acena 

aoó (^upamaroó 

Alberto Abdala, vice-pre- 
sidente uruguaio e candida- 
to à presidência ofereceu ga- 
rantiás aos Tupamaros que 
pretendam voltar a integrar 
a sociedade política daquêle 
país. 

O candidato diz que está 
disposto a dialogar com os 
"tupas" e que lhes dará tôdas 
as garantias se estiverem dis- 
postos ao reingresso à or- 
dem jurídica do Uruguai. 

Edital de Leilão Público 

O Dotor José de Ribamar Fiquene, Juiz de Direito da 
Ia Vara da Comarca de Imperatriz. Estado Jo Maranhão, na 
forma da Lei, etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, dele 
conhecimento tiverem ou interessar possa que, no dia 3 
(tres) de Março de corrente ano, às 10 (dez) horas, na sala 
das audiências deste Juizo, Des. Tácito Caldas, à Trav. Ur- 
bano Santos, a requerimento do Dr. Promotor Público desta 
Comarca, nos autos de executivos fiscais, em que são partes 
como exequente a fazenda pública >Estadual e executada 
Raimundo Milhomem Barros, será vendido em hasta Públi- 
ca, sob a presidência deste Juizo e pregão do Porteiro dos 
Auditórios, a quem mais der e melhor lance oferecer sob o 
ureço da avaliação de Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), o 
seguinte imóvel: uma casa nesta cidade à rua Godofredo 
Viana, s.n., coberta com telhas e paredes de alvei arias, tec- 
to de madeira de lei, com 4 (quatro) poitas e 1 (uma) jane- 
la de frente para a mesma rua e 3 ^tres) portas e 2 (duas) 
janelas para a travessa Merechal Hermes, com 4 (quatro) 
compartimentos internos, ocupando um terreno co 11,50 
(onze metros e meio) de frente por 32,50 (trinta e dois me- 
tros e meio) ditos de fundos, limitada a direita com a casa 
do Sr. Lourenço Avelino de Souza e a esquerda com a re- 
ferida travessa Hermes e Manoel Alves Pereira, e que se 
acha depositada em poder do mesmo executado. Quem, pois, 
o dito imóvel quizer arrematar, poderá faze-lo no dia, hora 
e lugar acima referido, com dinheiro a vista ou sinal de 
vinte por cento [20], devendo, neste caso integralizar o seu 
lance dentro de [48) 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 do costume e publicado no 
"Q Progresso", jornal desta cidade. Dado e passado nesta 
cidade de Imperatriz, aos vinte e oito dias do mes de janei- 
ro de mil novicentos e setenta e um. Eu Raimundo Ban- 
deira Barres, Escrivão datilografei e subscrevi. 

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

nossa c dade o garoto carolinense 
Claudic, filho do casal jMo^cir (Irma) 
Freitas, foram padrinhos o ilustre 
casal Dr. Raimundo Noleto [Ruth]. 

xxx 
Circulando pela nossa cinade Dr. 

Raimundo Alves Costa, da socieda- 
de de Carolina, Diretor gerente da 
firma Diesel Carolina s/a, de nossa 
cidade. 

xxx 
A Elegante inaugurou sem um co- 

quitel as suas novas intalações na 
avenida Getulio Vargas, quase esqui- 
na com a praça de Fatima. 
Está de fato muito elegante, 

xxx 
Já esfá bem iniciad a construção 

da mansão do bancarlo Galvanio, ao 
lado do conjunto dos funcionários 
do Banco do Brasil. 

xxx 
Numa promoção do Recreativo 

Tocantins Realizou-se ontem o pri- 
meiro Grito Carnavalesco deste ano. 

-x-x-x- 
Esteve até ontem em nossa ci- 

dade o Dr. Edgar Azevedo, Enge- 
nheiro do Cemar — Centrais Elé- 
tricas do Maranhão S/A, acompanha- 
do de dois representantes do BID 
Banco que estará financiando, a ins- 
talação do Usina de Força e luz de 
nossa cidade. 

-x-x-x- 
Em visita a seus pais o universitá- 

Ruy Rocha Macedo, filho do casal 
Fortunáto — Carmina Macedo. 

ANIVERSÁRIOS; 

No dia 27 festejou o seu primeiro 
aniversáaio o garoto Paulo Roberto 
filho do Dr. Paulo de Tarso Barre- 
to e Da. Nita Barreto. 

-x-x-x- 
Dia 29, o sr. Raimundo Nogueira 

de Souza conceituado comerciante 
desta praça, membro da alta socie- 
dade imperatizense. 

-x-x-x- 
De parabéns o nosso amigo José 

Xavier, Chefe de Mesa de Renda 
de Imperatriz, a primeira classificada 
em 70 em arrecadações. 

-x-x-x- 
Viajou prra São Luis, levando sua 

filha Vanusa para tratamento de 
saúde, a sra. Leonor Macedo, espo- 
sa do nosso redator - chefe. 

-x-x-x- 
Intalando sua banca de advogado 

nesta cidade, à Av. Getulio Vargas, 
o Dr. Máximo Freitas no fórum de 
São Luis e que aqui já presta servi- 
ços proíissionois a Lc:£e Varie- 
dades. 


