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TRANSITO 

O têma é complèxo, razão de debátes e matéria con- 
trovertida. E, mais que isso, é problêma considerado in- 
solúvel nas grandes metrópoles, pelo menos até aqui. 

Vez por outra os entendidos reunem-se em congréssos. 
O Govêmo gasta uma pequena fortuna ao manter cursos 
técnicos e "formar" especialistas. Aparecem, então, os 
"salvadores da pátria" esquematizando o trânsito, esta- 
belecendo normas e leis, fixando itinerários, etc. e. . .na- 
da. Continuam a mesma baderna e a constância que se 
perpetua pelos anos afóra: desastre e sângue, morte e 
lágrimas. Jornais abrem manchetes sensacionalistas. Ga- 
nham dinheiro com os avisos fúnebres. 

Imperatriz, adulta e progressista, também tem o seu 
problêmazinho denominado "Trânsito". Mas, sejamos rea- 
listas: ainda não é a grande metrópole que exija tê-lo. 
Porque, mesmo sendo a "cidade que mais cresce no Ma- 
ranhão", o tráfego dos veículos e o vai-e-vem dos pedestres 
não constituem, de forma alguma, um bicho de 7 cabeças. 
O que na realidade existe é a imprudência ou a irrespon- 
sabilidade de certos motoristas. Dizem já, que todo pro- 
fissional do guidão é um matador em potencial. E as esta- 
tísticas aí estão, provando que 99,9% dos dasastres (de 
quaisquer naturezas) têm por culpado o material humâno. 

Qual, pois, a solução? Uma fiscalização atuante, pre- 
ventiva e até mesmo punitiva. Não! o problema local não 
é incontrolável e muito menos insolúvel. As artérias transi- 
tadas são largas, fáceis à visibilidade. Amplo é o recurso 
da velocidade moderada, mesmo porque uma vida humâ- 
na é inalienável e merece cuidados especiais. 

Repetimos: o que existe em Imperatriz é imprudência 
e irresponsabilidade de certos motoristas. Não é um pro- 
blêma técnico. É caso de polícia. Aí estão os códigos pe- 
nais, restando apenas cumpri-los, atuantemente. Lugar 
de imprudentes, irresponsáveis ou criminosos, é: Cadêia. 

É isso, somente isso e nada mais que isso... 

sesl 

BENEFICIADOS OS DE «MARANHÍO NOVO » E «BACURÍ» 

Face a uma proposição ar- 
guida por um dos Membros da 
Câmara local, e apoiada pe- 
los demais, o Presidente da 
mêsma convidou os conces- 

sionários das linhas urbanas 
para, numa reunião informal, 
debaterem as possibilidades 
do benefício aos moradores 
dos locais conhecidos coino 
"Maranhão Nôvo" e "Bacurí". 

Assim é que, na sessão le- 
gislativa de 9 último, os srs. 
Heliódoro Pereira, José Ro- 
drigues e Cândido Alencar, 

proprietários dos ônibus, es- 
tudaram conjuntamente com 
os srs. Edis a fórmula viável 

para o atendimento do de- 
sejado, resultando dai que os 
referidos bairros serão num 
futuro mui próximo servi- 
dos com linhas em horários 
especiais e ao prêço de 
Cr$ 0,50 por passagem. 

Para a conclusão das de- 
márches resta apenas ao Le- 
gislativo entrosar entendi- 
mentos com a Comuna, esta- 
belecendo normas e provi- 
dências necessárias, pois é 
pensamento da Edilidade so- 
lucionar o assunto coma bre- 
vidade requerida pelas re- 
ais necessidades daquéles 
núcleos habitacionais, 

Câmara caééa 

doaçãa à Jgreja 

A Câmara de Vereadores, a- 
través da Resolução 01/71, con- 
siderou sem efeito a doação de 
um terreno sito entre a Trav. 
Bom Futuro e a Rua Antonio 
Miranda feita, à Igreja Batista 
ainda em 1961. A edilidade fun- 
damentou sua decisão na inexis- 
tência, nos arquivos daquela 
Casa, da lei doadora. 

Esse terreno, ao que se con- 
firma, tinha área de aproxima- 
damente 9.000 metros quadra- 
dos e vinha sendo vendido em 
lotes pela mencionada Igreja. 

MEC libera verba 

Em sua viagem à Brasília, 
o prefeito Renaato Moreira 
conseguiu finalmente a li- 
beração da verba destina- 
da á construção de três pré- 
dios escolares, no interior do 
município. Essa liberação 
vinha sendo retardada por 
medidas de ordem burocrá- 
tica e espera-se agora ape- 
nas o deposito da verba, em 
estabelecimento bancário à 
ordem da Prefeitura Muni- 
cipal. 

« R o ta r y » 

Na reunião do Rotary da 
última feira estiveram pre- 
sentes os Senhores Francisco 
Paulo de Almeida, nosso con- 
cidadão; Sr. Roberto Barbo- 
sa, inspetor da Companhia 
Mineira de Seguros S.A., se- 
diado em Goânia (Go), em 
visita a nossa cidade; e, nos- 
so estimado Frei Epifânio, o 
qual expôs, em claras e ex- 
plícitas palavras o que re- 
presenta o "DACI" — Depar- 
tamento de Assistência à Co- 
munidade de Imperarriz, do 
qual é presidente. 

Usando êste noticioso, o 
Rotary Club de Imperatriz, 
apela ao comércio, industria 
e ao povo em geral, para 
auxiliarem à consecução dos 
objetivos do "DACI", na re- 
cuperação do prédio onde 
funciona o Grupo Escolar 
"Mourão Rangel". 

Alegando que a decisão do 
Supremo Tribunal Federal em 
mandar arquivar a Arguição de 
Inconstitucionalidade do dec. lei 
1077, de 26 de Janeiro de 1970, 
que estabelece a censura prévia 
para livros, jornais e periódicos, 
"eqüivale a tornar o Poder 
Executivo juiz da inconstitucio- 
nalidade das leis", o ministro 
Adauto Lúcio Cardoso, com- 
ponente daquêle Tribunal Mai- 
or, requereu sua apesentadoria, 
em plena sessão do STF do dia 
10. 

A arguição da inconstitucio- 
nalidade, levantada pelo MDB, 
foi derrotada por oito votos a 
um, acompanhando os ministros 
o parecer do Procurador-Geral 

da Republica que opinou pelo 
seu arquivamento, pura e sim- 
plesmente, Inconformado com a 
decsão, o min. Adauto Cardo- 
so entrou com o pedido de a- 
posentadoria. A sessão foi in- 
terrompida, mas ao ser reinicia- 
da o renunciante alegou que 
sua decisão era inabalável e en- 
caminhou o requerimento por 
escrito ao presidente da Casa. 

Adauto Cardoso foi militante 
por longos anos das filadeiras 
da extinta UDN e, no governo 
Castelo Branco, foi o presiden- 
te do Grupo Revolucionário no 
Congresso. Sua passagem pela 
Câmara de Deputados durou de 
1955 a 1968 e foi nomeado para 
Supremo em 14 de fevereiro de 
1967. 

TUPAMAROS SENSACIONAIS 

Seqüestrado o Procurador da República 

Num golpe dos mais sen- 
sacionais, os Tupamaros se- 
qüestraram o Procurador 
Geral do Uruguai, até a- 
gora não localizado. "Os Tu- 
pas" divulgaram comunica- 
do, em que afirmam que o 
Procurador não será morto e 
nem tem prêço para resga- 
te. Apenas será submetido a 

um interrogatório e sôlto^lo- 
go depois. 

Em virtude do seqüestro, 
o Pres. Pacheco Areco insis- 
te em obter do Congresso a 

aprovação de novo período 
de suspensão de garantias 

constitucionais no país, ago- 
ra por 45 dias. 

MEC & COLTED 

A entrega do «Livro para o aluno» 

Gentilmente convidados, íi- 
zemo-nos representar ao ato 
solene da entrega do "Livro 
para o Aluno", iniciativa da 
Comissão do Livro Técnico e 
do Livro Didático (COLTED), 
orgão do Ministério da Edu- 
cação e Cultura. 

Realizada segunda feira úl- 
tima, dia 8, a cerimônia teve 
como palco uma das depen- 
dências do Grupo Escolar 
"Governador Archer", sob a 
presidência d o Secretário 
José Gomes de Arruda, em 
representação ao Prefeito Re- 
nato Cortez Moreira, então 
ausente do Município contan- 
do, ainda com as presenças 
das Diretoras do GG. EE. 
"Gov. Archer", "Estado de 
Goiás" e do Colégio "Cristo 
Rei", respectivamente as pro- 
fessoras Hildenée Milhomem, 
Maria Luiza Brandão e Edel- 
vira M. Barros. Anotamos 
também o comparecimento 
das diretoras Maria do Socor- 
ro Modesto (E. M. "Princeza 
Izabel"), Lúcia Maria S. Mei- 
reles (E. M. "Imperatriz*'), 
Maria das Neves S. Souza 

(E. M. "Tocantins" além de 
outras figuras de destaque 
do magistério púplico 

Aberta com o Hino Nacio- 
nal, cantado pelos presentes, 
a solenidade teve sequencia 
com: distribuição de folhê- 
tos e entrega dos Livros, fi- 
nalizando com discursos so- 
bre a importância do acon- 
tecimento proferidos pelo Se- 
cretário José Gomes de Ar- 
ruda e e pela professora Hil- 
denée Milhomem. 

A COLTED tem por obje- 
tivo: incentivar, orientar,coor- 
denar e executar programas 
de produção, edição, aper- 
feiçoamento, distribuição e 
utilização de livros técnicos, 
beneficiando diretamente o 
aluno e melhorando o padrão 
técnico-pedagógico dos li- 
vros adotados nas Escolas. 
Seu programa abrange a dis- 
tribuição de aproximados 
3.000,000 de livros de nível 
primário a 4.000 escolas de 
151 municípios brasileiros. 
No Maranhão foram contem- 
plados seis municípios, num 
total de 101 escolas. 

Governadores que tomarão posse amanhã PREFEITO REGRESSA CONFIANTE 

São os seguintes os Governa- 
dores que amanhã serão empos- 
sados: 

Acre—Francisco Dantas, pro- 
fessor, 37 anos; Alagoas—A- 
frânio Salgado Lages, advogado 
60 anos; Amazonas-João Walter 
Andrade: Militar, engenheiro, 51 
anos; Bahia — Antonio Carlos 
Magalhães, médico, 43 anos: 
Ceará—César Gals. engenheiro 
militar, 44 anos; Espirito Santo 
—Arthur Gerhardt, engenheiro, 
42 anos: Goiás—Leonino Caia- 
do, engenheiro, 37 anos; Guana- 

s bara—advogado e jornalista, 56 

anos; Maranhão—Pedro Neiva 
de Santana—médico, 60 anos; 
Mato Grosso—José Fontanillas 
Fragele, advogado. Minas Gerais 
—Rondon Pacheco, advogado, 
51 anos; Pará—Fernando Gui- 
Ihon, engenheiro, militar 50 anos 
Paraíba—Ernani Sátiro, advoga- 
do, 59 anos: Paraná—Haroldo 
Leon Peres; advogado; Pernam- 
buco—Eraldo Gueiro», advoga- 
do, 59 anos; Piauí—Alberto Ta- 
vares, engenheiro, 52 anos: Rio 
de Janeiro—Raimundo Padilha, 
bancário, 71 anos: R. G. do Nor- 
te,—José Pereira Cortez, advo- 

gado e economista, 46 anos: Rio 
Grande do Sul—Euclides Triches 
engenheiro militar, 51 anos 
Santa Catarina—Colombo Ma- 
chado Sales, engenheiro, 45 anos; 
São Paulo—Laudo Natel, advo- 
gado e banqueiro, 50 anos. Ser- 
gipe—Paulo Barreto Menezes 
engenheiro, 45 anos. 

21 são da Arena. DO MDB é 
apenas o Sr. Chagas Freitas da 
Guanabara, ou mais velho é Rai- 
mundo Padilha, com 71 anos de 
idade e os mais novos são Leo- 
nino Caiado e Francisco Dantas, 
am bos com 37 anos de idade. 

Viajando até Carolina pela Varig, 
de onde conexou com a Vasp, S. 
Excia. o Prefeito Renato Cortez Mo- 
reira retomou à Imperatriz. Fômos 
encontra-lo em seu gabinête, às vol- 
tas com a taréfa administrativa, razão 
do seu dia-a-dia no afã de cumprir 
os devêres do cargo. 

De início, disse-nos o Chefe da 
Comuna que o assunto da liberação 
das cotas retidas de Imperatriz via 
do F. P. M. é assunto pratica e satis- 
fatoriamente resolvido. Principal 
objetivo de sua viagem á Brasília e 
ao Rio de Janeiro, o Sr Prefeito re- 
moveu mairos obstáculos até que o 
conseguiu situar para uma reconsi- 
deração do Egrégio Tribunal de Con- 
tas da União, tanto que se encon- 

tra em pauta para julgamento entre 
15 a 20 do corrente. Para que assim 
sucedesse teve como aliados o ine- 
gável prestígio e a abnegada coope- 
ração do senador Vitorino Freire que, 
atesta o sr. Prefeito, continua pre- 
sente ao momento brasileiro eis que, 
agora mesmo, foi convidado (e 
aceitou) pelo Presldênte Médici para 
membro da Diretoria da Petrobrás. 

O Prefeito imperatrizense viajem 
hoje, acompanhado da Ia. Dama do 
Município Sra. Diva Milhomem Cor- 
tez, atendendo ao convite oficial para 
as solenidades de posse do novo 
Governador do Estado, onde está 
incluído um banquete às 20 horas 
de amanha, dia 15. 
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EDITAL 

O Dr. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE Juiz de Direito da Ia vara 
desta Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão. Etc... 

FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que, pelo presente fica citado WILSON CAMPOS, por se achar em 
lugar incerto e não sabido, com o prazo de 30 (trinta) dias, para responder 
nos termos da Ação Executiva, que se processa nêste Juizo, movida por 
JOÃO NUNES DE SOUSA, nos têrmos e de acordo com a petição e des- 
pacho a seguir transcritos: Exmo. Sr. Juiz de Direito da lã Vara da Comar- 
ca de Imperatriz, Estado do Maranhão. JOÃO NUNES DE SOUSA, firma co- 
mercial industrial estabelecida nesta cidade de Imperatriz, à rua Simplicio 
Moreira, n^ H, e inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério 
da Fazenda sob n9 06142871, vem, mui respeitosamente, propor perante V. 
Excia., por seu bastante procurador Judicial infra assinado (mandato anexo), 
a presente ação executiva com fundamento no art. 298, inciso XIV do Có- 
digo de Processo Civil contra WILSON CAMPOS, brasileiro, casado, comer- 
ciante, ambulante, domiciliado e residente nesta eidade, á rua Simplicio Morei- 
ra s/n9, entre as travessas Benedito Leite e Aquiles Lisboa, pelos motivos 
que, abaixo, passa a expôr: 1.— Há cêrca de cincos (5) meses atraz passou 
a residir, próximo ao estabelecimento comercial da firma João Nunes de 
Sousa, a suplicante, o Suplicado Wilson Campos, que, se apresentado ao res- 
ponsável pela suplicante com bôa conversa, da Suplicante conseguiu obter 
confiança e fornecimento, dali em diante, de mercadorias diversas, constan- 
tes da conta assinada, anexa â presente petição, que ficou de pagar em 
principio de dezembro corrente. 2. — Sucede que, chegando o tempo do 
pagamento, o suplicado passou a se ocultar do responsável pela suplican- 
te e só à custa êste conseguiu receber, pois o suplicado alegou estar em 
dificuldades financeiras, inclusive devendo à outras pessoas. 3. Por fim, no 
dia sete (7) do corrente mês, o suplicado anoiteceu e não amanheceu nes- 
ta cidade, sem qualquer satisfação haver dado, antes, à suplicante, sendo 
incerto o lugar em que se encontra. 4. acontece que, havendo o suplicado 
saído, apressadamente, desta cidade, não conseguiu levar consigo todas as 
mercadorias que comprára da suplicante e de outras pessoas, e, por isso, 
deixou uma parte d is mesmas em sua casa de residência. 5.— à vista disso, 
e não possuindo o suplicado outros bens que possam garantir o paga- 
mento devido, conforme a suplicante vem de saber, esta requer com funda- 
mento no art. 675, inciso, 2o do Código de Processo Civil, que preliminar- 
mente se digne V. Excia., determinar o arresto e deposito das mercadorias 
deixando pelo suplicado, como medida cautelar do interesse da suplicante 
e, em seguida citar o suplicado por Edital com prazo de vinte (20), dias pa- 
ra pagar a quantia de mil quatrocentos e trinta e trêz cruzeiros, e cinqüen- 
ta centavos, (Çr$ 1-433.50), devida á suplicante, agora, acrescida das 
despesas judiciais, e honorários de advogados, este estabelecido em 20% 
vinte por cento, sobre o valor da causa, sob pena de, não o fazendo den- 
tro do prazo de vinte e quatro (24) horas, transformando-se o arresto em 
penhora afim de garantir o pagamento reclamado ficando de logo o su- 
plicado citado para contestar a ação e embargar a penhora, dentro do pra- 
zo legal, e para todos os demais termos e atos do processo até final sen- 
tença e atos de execução. Protesta-se pelo depoimento pessoal do suplica- 
do, sob pena de confesso, por prova-testemunhal, perícias v storias e demais 
provas em aireitos admitidas. Da à causa o valor de mil quatrocentos e 
trinta e três cruzeiros, e cinqüenta centavos (1.433.50), e pede deferimento 
Imperatriz, 16 de dezembro de 1970. Jair Guimarães — Cpf.008824023. (DES- 
PACHO) Dê-se cuprimento ao despacho exarado âs fls. 2 do que tange a 
citação do suplicado por Editai. Imperatriz, 26/01/1971. José de Ribamar Fi- 
quene — Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos 
vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e setenta e 
um. Eu, Doracilda Ayres e Silva, Escrivâ Subtituta datilografei e assino. 

Dr. JOSÉ DE RIBAMAR FIQUENE 
Juiz de Direito da l9 Vara 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

TeBefone 202 - IMPERATRIZ - MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

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

HOSPITAL SÃO 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 ANÁLISES 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 — Abdomem— Obstetrícia — Ginecologia— Traumatologia 
Ortopedia — Dermatologia — Pediatria — Clínica Geral 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLÍNICA GERAL — CIRURGIA — PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATÓRIO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195 — Imperatriz—Maranhão 

Como Cristo eu perdoei 

Como Cristo também já fui traído 
Como Cristo já fui caluniado 
Na inveja dos patifes fui ferido 
Na infâmia do canalha fui apedrejado. 

Já tive os meus Pilatos nesta vida 
Laboriosos, cretinos, "inocentes" 
Ficando conhecendo nesta lida 
A podridão moral dos indecentes. 

Como Cristo, sereno eu padecia 
Suportando, humilhado, os sofrimentos 
Que jamais neste mundo merecia. 

Aguardei, entretanto, os movimentos. . . 
Quando Justiça enfim de Deus descia 
Perdoei como Cristo êsses nogentos. 

DE 

LUIZ MORENO, 
(poeta paraense, falecido) 

Laboratório Dr. Antonio Tavares 

ANÁLISES CLINICAS E BANCO DE SANGUE 

Hematologia - Sorologia - Parasitologia - Bioquí- 
mica do Sangue (Dosagem de: Glicose - Proteínas 
totais e frações - Uréa - Bilirrubina direta e indi- 
reta - Transaminases-Fosfatose Alcalina - Coles- 
terol) - Diagnóstico Precoce da Gravidez - Exa- 
mes pré-nupciais - Urinálise e Transfusões. 

Endereço: Avenida Frei Manoel Procópio 

Imperatriz — Maranhão 

Prefeitura Municipal de Imperatriz - Ma. 

Balancête financeiro do mês de outubro de 1.970 

RECEITAS DESPESAS 

ORÇAMENTARIAS 

RECEITAS CORRENTES 

Receita Tributária 2.773,78 

Receita Patrimonial 3.530,10 

Receitas industriais — 

Transferências Correntes 54.717,47 

ORÇAMENT A RIAS 

— 66.285,43 

SALDO DS SETEMBRO DE 1.970 
Em Caixa e Bancos 

66.285,43 

83.376,01 

Govêmo e Administ. Geral 
Administração Financeira 
Defesa e Segurança 
VíaçãoTransp.e Comunicação 
Recurso Nat. e Agro-Pecuários 
Educação e Cultura 
Saúde 
Bem Estar Social 
Serviços Urbanos 
Despesas n/ Codificadas 
EXTRA-ORÇAMENTÀRIA 
Repasse p/ Câmara Municipal 
SALDO P/NOVEMBRO DE 1.970 
Em Caixa e Bancos 

14,881,72 
3.618,50 
4.861,53 
7.815,80 

9.926,40 
1.917,00 

602,80 
28.144,64 

380,00 73.433,89 

TOTAL GERAL  149.661,44 TOTAL GERAL  149.661,44 

Prefeitura Municipal de Imperatriz—Ma., 31 de outubro de 1.970 

RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 

SALUSTIANO VIEIRA SILVA 

Técnico em Contabilidade 

C. R. C. ü0 1.886/S/Ma. 
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ESPORTES 

PALMEIRAS R PRESNTARÁO FU- 
TEBOL BRASILEIRO 

Ao derrotar o Fluminense 
do Rio de Janeiro, no Mara- 
canã, pela contagem de 3x1, 
a S. E. Palmeiras de São Pau- 
lo, classificou-se como repre- 
sentante brasileiro na dispu- 
ta da Taça Libertadores da 
América. 

A retumbante vitória pal- 
meirense confirma mais uma 
vêz a mística da invencibili- 
dade paulista no Maracanã 
nos prélios decisivos, motivo 
porque o maior estádio do 
mundo já é conhecido como 
"o recreio dos bandeirantes". 
JOE FKAZIER VFNOEU "A LUTA 

DO SÉCULO" 
Na esperada "luta do sé- 

culo" de 8 de Março, com o 
Madison Square Garden de 
New York superlotado (500 
dólares por pagante), o ex-a- 
çougueiro Joe Frazier ven- 
ceu ao boquirroto- Cassius 
Clay, mantendo a coroa de 
Campeão Mundial de B o x, 
categoria de "pêso-pesados". 

Apezar da empáfia e do au- 
to-conceito, o egolatra Casius 
Clay não foi adversado bas- 
tante para o grando campeão. 
Dos 15 assaltos programadas 
e disputados, Joe Frazier ven- 
ceu 12 por grande diferença 
de pontos e somente nos 7o, 
8o, e 9o deu chances ao seu 
desfiante. É verdade que não 
venceu por nocaute mas é 
real também que Cassius 
beijou por três vêses a lona 
(Í09 e 15° "rounds"), livrando- 
se de ser derrubado pela via 
rápida porque no desgaste fí- 
sico evitou que Frazier pudes- 
se fazer uso de seu famoso 
^hook" de esquerda, quando 
fulmina-lo-ia inapelavelmente. 

Cada lutador recebeu 2,5 mi- 
lhões de dólares. Isto é um 
prêmio para o derrotado Cas- 
sius Clay, que falou muito e 
antes do tempo. Com todo mé- 
rito; continua Frazier como o 
legitimo Campeão da Humil- 
dade e da Técnica. 
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BRASILINO GATEIRO DE SDRIE 

Lá no nordeste onde nas- 
cáü, Bfasilino era o maior em 
caçadas de bichinhos do ser- 
tão. Moçós, preás, raposás, 
perdizes e avuantes, ninguém 
abatia mais do que ele. Óòm 
isto adquiriu fama e foi con- 
siderado ó melhor atirador. 
Tornou-se um campeão e as- 
sim se julgava. Chegando ao 
foçántins ainda embalado no 
calor desta fama, e conhe- 
cèndo os fabulosos resultados 
colhidos pelos "gateiros" no 
''marisco" do maracajá e da 
onça, resolveu também ten- 
tar a sorte, certo de um fe- 
liz sucésso. 

! Aviou-se, conseguiu com- 
panheiro e se mandaram ma- 
ta a dentro. Viajaram rio 
acima, romperam mata e 
igapós, encontraram o local 
propício e arrancharam. Per- 
correram o terreno distribuin- 
do iscas e armadilhas. 

No início a coisa corria 
bem. Fartura ae tudo. Água, 
frutas silvestres, comidas, 
peixes e caças. Havia abun- 
dância e os bichos eram man- 
sos. Inteligente e hábil, logo 
se tornou senhor dos segre- 
dos da profissão. Caçava, es- 
pichava, secava, desinfetava 
e empacotava péles. E o 
principal, sabia aumentar a 
área de um couro. Era um 
caçador feliz. Sorria para to- 
dopé de pau, sonhando com 
os milhares de cruzeiros tu- 
fando nos seus bolsos, e com 
as bem merecidas férias que 
ia gosar em Marabá, beben- 
do, farreando e amando. 

Acontece porém que o ho- 
mem propõe e o destino dis- 
põe. Uma manhã como de 
costume, se mandou para as 
pinicadas, ia revistar e iscar 
as armadilhas. Logo á saída 
do tapirí, topou uma pintada 
da malha miúda. Como ca- 
minhava despreocupado, dis- 
contraído, perdeu alguns se- 
gundos em apontar a espin- 
garda. Foi a sua infelicidade. 
Espingarda, revolver, poata- 
direita e punhal, tudo foi to- 
mado pelos botes da féra. 
Num instante se viu domina- 
do, atirado no chão, ferido, 
com quasi todos os membros 
destroçados. O gatão senta- 
do sobre seu peito, presas 
arreganhadas, rosnando, de- 
monstrava intenção de lhe 
cravar os dentes no jugular. 
Neste momento Brasilino sè 
lembrou do corrimboque que 
estava na lata de fumo na 
cintura. Pôde apanha-lo, abriu 
e atirou rapé no fucinho da 
onca. Sufocada e céga, o bi- 
cho pulou, espirrou e se des- 
controlou. Brasilino aprovei- 
tou a deixa, apanhou a es- 
pingarda e queimou o bicho 
se livrando de uma morte 
certa- Foi socorrido e o seu 
companheiro preparou ò côú- 
rò e baixaránCequipados para 
'Marábá. ' 1 ' ' ' 

I . ,, . * * * , . ',. ■ 

Enfaíxadb tal ü'á mumiã 
-egípcia, - Brasilino hoje - en- 
contra-se internado no Hos- 
pital,Má fora de t perigo. So^ 
freu bastante, mas é forte ^ 
se ipecúperará. Está ieonforr 

Livros e cader- 

nos escolares? 

Tip. VIOLETA 

M. M. • : • / , -v » •. / .1 t i 

mado còm a sorte, hão se 
lastima, É o risco da profis- 
são, afirma ele. E o valor do 
couro do gato deu para co- 
brir as despezas do trata- 
mento. Só lastima a humilha- 
ção do gato sentar sobre seu 
peito, rosnar em cima das 
suas barbas e fazer "Chiéhí" 
na sua Cara. 

Em 24/2/71 

O VIL _— Óleos Vegetais Imperatriz Lida. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores preços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará -   

Quilémetro l da BR - 14 — Fone 278 — Imperatriz — Ma. 

CGC .06 - 146 - 245 — "" Insc. Est. 142 / 053.006 

ERRATA: - No artJSp "Distorção — de uma cultura'', edi- 
ção anterior, leia-se: '"Um ob- 
servador de problemas sociais, 
da Escola L. J. Lebret, de in- 
conteste autoridade ao mundo 
das ciências sociais, ha alguns 
ânos dissecou o organismo so- 
cial marabaense..." e não 
social maranhense,' como foi 
publicado incorretamente. 

mi. AUSONIO ÜAMARA 
: — ADVOGADO — 

Causas Cíveis, Comerciais 

Criminais e Trabalhistas 

Escritório e Residência: 

Travessa Bom Jesus 199 

IMPERATRIZ — MA. 

'8/3-8/4/70) 

Matar para não amassar 

TOINHO RODRIGUES 

Um certo dia, passava pela, 
Praça João Lisboa, em São 
Luís, .quando ouvi um moto- 
rista, de praça, a conversar 
com um seu colega de profis- 
são, dizer: "Prefiro matar 
para não amassar meu caran- 
go". Continuei no meu cami- 
nho, sussurando com meus 
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VENHA VER COMO 0 NÔV01300 FICOU VAIDOSO. 

1 Todo mundo vai distinguir 
o novo 13.00 dos modelos 
anteriores. 

A Volkswagen ,fêz uma-série 
de alterações estéticas, 
daquelas que se nota à 

: ' primeirâ vista. . 
De muito bom gosto, aliás. 
Êle gahffÔü riôvo pára- " 

choques de lâmina única5,mais 
bonito e resistente. 

: A tampa do motor e a 
tampa do porta-malas c: ■ ■, 
dianteiro foram redesenhadas. 

O 1300 ganhou também 
-trava de'segurança ho: porta-' 
malas dianteiro. 

E um hõvõ painel.'Em duas 

cô.res. Fiçou mais simpático 
do que nunca. Nós também 
soraps-simpáticos. Facilitamos 
tudo para v. comprar. 

E sair por aí, vaidoso com 
seu nôvo Fusca 1300. 

v*\ M " •, 'íí 

A/âviF vwiBaa 

Comércio de Automóveis MAGOPAR S.A 

Rua Minas Gerais, 13 —Teleg. MAGOPAR— Fone 511/153 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 
REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

botões: Será que todos êles 
pensaia assim? Acho que. 
não. Dentre êsses profissio- 
nais, destacam-se muitos ele- 
mentos bons, que não mere- 
cem serem chamados de ir-- 
responsáveis ou mesmo de 
criminosos do volante. N ã o 
quero, com isso, defender in- 
teiramente a classe. 

É lamentável, que, em Im- 
peratriz, tenha elementos 
com a criminosa idéia de ma- 
tai- para não amassar ou se- 
.melhante àquêle que, com 
exvesso de velocidade, ceifou 
a preciosa vida de um jovem 
estudante, arrimo de família, 
que padeceu durante 12 dias, 
náim dos hospitais de nossa 
cidade, para depois partir até 
à última morada, deixando 
seus colegas, seus familiares, 
com os corações enlutados. 

Fato é, que em Imperatriz, 
não é o primeiro caso. Pare- 
ce, até que os criminosos do 
volante declararam guerra 
aus pedestres, fazendo da Av. 
Getúlio Vargas o quartel ge- 
neral da velocidade. Pensam, 
êles. que todos nasceram 
com a obrigação de possuí- 
rem um veículo para defen- 
derem-se dos desafios que 
recebem, os populares pedes- 
tres, em todas as vias públi- 
cas, não só na Av Getúlio 
Vargas, onde os casos são 
mais freqüentes, pondo em 
perigo a vida de muita gente 
que trabalha por um Brasil 
melhor. 

Dizem, os motoristas: "Os 
atropelamentos acontecem, 
por insistência dos transeun- 
tes que não querem d a r o 
prazer de deixar o veículo 
passar primeiro". Até aí, es- 
tá mais ou menos certo. Mas^ 
por que estão sendo atrope- 
ladas as pessoas, quando sen- 
tadas sôbre as calçadas de 
suas próprias residências? 
Por quê, pessoas estão sendo 
coibidas, por veículos, no 
próprio leito familiar, como 
aconteceu há poucos dias? 
De quem é a irresponsabili- 
dade ou a imprudência? 

As autoridades do trânsito 
devem tomar as providên- 
cias cabíveis no sentido de 
coibir sérios abusos do dia-a- 
dia, por parte dos neuróticos 
do volante, que vêm pondo 
em perigo muitas vidas, con- 
yictos de MATAR PARA NÃO 
AMASSAR. 

O Executivo no in- 

terior do Município 

- Aproveitando a folga do- 
miugueira, dia 7 o Secretário 
Municipal José Gomes de Ar- 
•ruda visitou os povoados de 
i"Lagôa Verde", ?Centro Nôvo" 
e "Serrinha", acompanhado 
do vereador Franciscp Frei- 
tas Filho, verificando as ne- 
cessidades locais quanto ao 
problema educacional, espe- 
rando dirimi-las em breve, 
com a nomeação de profes- 
soras capacitadas. 
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favor da comunidade O Progresso 

ANO I Imperatriz (Ma) 14 de Março de 1971 N0. 43 

Meu pé d' Aço 

Escreve ANTENOR BASTOS 

Sociedade 

na ^paééarela 

silva júnior 

Imperatriz sempre brilhou a- 
travéz seus filhos, e de outros 
que se radicaram aqui. 

Poucos sabem e vamos rela- 
tar alguns fatos sem temor de 
contestação: Neuton Caldas Sá, 
nascido na fazenda Conceição, 
municipio de Grajaú, em 3 de 
Agosto de 1908, filho de José 
Pereira Sá e Rosa Caldas. 
Dali, por valta de 1909, trans- 
feriram sua residência para es- 
ta cidade acompanhados da cri- 
ança, cujo registro de nascimen- 
to se encontra ãs fls. 5, do L9 

aberto a 12 de Fevereiro de 
1911, no Cartório local. Aqui, 
em companhia dos pais e com 
o dom que lhe foi facultado 
pelo destino, começou at folhear- 
nas revistas das épocas e for- 
mar os quadros e esculturas 
da autoria de Cândido Portina- 
ri e Antonio Francisco Lisboa 
— o "Aleijadinho". E nas alvas 
areias das praias do nosso To- 
cantins, sosinho coitado, cons- 
truía suas esculturas, que porem 
não tinham a resistência preci- 
sa e desmorava. 
Não se conteve; precisava pro- 

gredir. Viajou para São Luiz do 

Notícias procedentes de Ba- 
cabal dão couta de que a 
agência do Banco da Ama- 
zônia daquela cidade foi to- 
talmente destruída por um 
incêndio irrompido às 12 ho- 
ras do domingo de carnaval, 
sem que até agora se preci- 
se a origem do fôgo. Consta 
que o sinistro destruiu com- 
pletamente as dependências 
e móveis do prédio cuja úl- 
tima reforma ficou em mais 
de quatrocentos mil cruzei- 
ros, além de utensílios de al- 

Segundo anurou a nossa 
reportagem, o Banco do Bra- 
sil S.A., nesta cidade, visan- 
do incrementar a produção 
agrícola, irá financiar, por 
conta do Govêrno Federal, a 
produção do arroz, algodão, 
farinha de mandioca, feijão 
mulatínho e mamona, safra 
1971. Os preços estabeleci- 
dos para os produtos girarão 
nas seguintes bases: 

Arroz (saca de 60 quilos) 
Cr$ 18,31 — algodão em plu- 
ma (arroba de 15 quilos) Cr$ 
33,67 — amendoim (saca de 
25 quilos) cr$ 11,00 —farinha 

Comunicação à praça 

O Dr. Máximo Martins de Freitss 
comunica que instalou no dia 9 do 
corrente mês seu escritório da advo- 
cacia, nesta cidade, sito à Travessa 
Magalhães de Almeida n? 140, fone 
461. onde continuará à disposição 
de seus amigos e clientes. 

Outrossim, esclarece que aceitará 
questões para as Comarcas de Ma- 
rabá, Conceição do Araguaia, Ara- 
guaína, Filadélfia, Xambioá, Tocan- 
tinópolis, Carolina e para a capital 
dêste Estado. 

Maranhão, e não havendo ali 
campo suficiente, seguiulpara o 
Rio de Janeiro, E ao falecer, 
por volta de 1930 ou 1934, dei- 
vou um painel admirável, o 
qual até mesmo o Governo do 
Estado, da época, pretendeu ou 
conseguiu adquirir, e transferir 
para o Estádo. 

XXX 
Outro filho dêste municipio, 

de recursos bastantes, chefe po- 
litico e de grande conceito, sem- 
pre procurando trazer para Im- 
peratriz o que era preciso e 
necessário, e com seu prestigio 
politico na Capital e na quali- 
dade de 29 Suplente de Gover- 
nador do Estado, conseguiu que 
o fio telegrafico, que teve como 
ponto inicial em Grajaú, chegas- 
se até aqui, porém para isto 
dependeu da quantia por conta 
própria de dez mil cruzeiros- 
moeda da época 1911, sendo si- 
do o mesmo inauguradj pelo 
então telegrafista de Grajaú 
Antonio Gonçalo da Silva. O 
homem de quem falamos cha- 
mou-se Fortunato Rebelo Ban- 
deira, que aqui faleceu por vol- 
ta de 1946. 

to preço, bem assim os arqui- 
vos. Mas adiantam essas no- 
tícias qne os clientes do Ban- 
co não sofrerão nenhum pre- 
juízo vêz que o arquivo que 
continha as fichas de depó- 
sito foi salvo pelo vigia blié- 
zer, daquela agência, que ex- 
pôs sua própria vida para 
retirar dentre as chamas ês- 
se arquivo. O vigia encon- 

tra-se hospitalizado em con- 
seqüências de queimaduras 
sofridas. 

de mandioca cr$ 8,80 — fei- 
jão macaçar (saca de 60 kg) 
cr$ 18,22 — feijão mulatinho 
(saca de 60 kg) cr$ 36.05 — 
feijão preto (saca de 60kg)cr$ 
42,16 — mamona (saca de 60 
quilos) cr$ 22,75 — milho 
(saca de 60 kg) cr$ 14,58. 

Melhores esclarecimentos 
serão prestados na agência 
local desse estabelecimento 
de crédito. 

Falta de sinalização 

cria problemas 

Está constatado que a fal- 
ta de sinalização luminosa 
nos trechos de ruas em que 
a Prefeitura faz obras vem 
provocando até acidentes. À 
noite, principalmente quando 
chove, o motorista não dis- 
tingue bem as pedras e ma- 
deiras colocadas a título de 
"sinal" e acaba invadindo o 
trecho interditado, vindo daí 
o acidente, como os dois o- 
corridos na Getúlio Vargas na 
semana passada. 

VIAJANTES ILUSTRES 

Viajam com destino à Capital 
do Estado e com previsão de breve 
regresso, os Exmo. Srs. José Riba- 
mar Fiquene, meretíssimo Dr. Juiz 
da Ia Vára desta Comarca, e o advo- 
gado provislonado Jurivê de Macê- 
do. Vão à S. Luiz na oportunidade 
da posse do nôvo Governador Pedro 
Neiva de Santana, sendo que o nos- 
so redator-chefe cobrirá as solenl- 
dades do magno acontecimento, 

— o — 

Da capital Maranhanse, após par- 
ticipar do ato da instalação da As- 
sociação de Representantes do Mi- 
nistério Público, retornou ao nosso 
convívio o dr. José Maria Rodri- 
gues, titular da Promotoria Pública 
local. 

— o — 

A cegonha visitou, peía primeira 
vez, o lar do ilustre casal Dr. Mário 
Erlsmar Ferraz, presenteando-o com 
a robusta Alexandra, na data de 8 
de março. Aos embevecidos papás 
(êle é juiz da Comarca de Pôrto 
Franco) os nossos parabéns. À re- 
cém-nascida, votos de bôas vindas 
para uma vida fértil e risônha. 

— o — 

Álvaro de Barros* Lima, autodi- 
data residente em Marabá, esteve 
entre nós por alguns dias. Ao "bar- 
quelro do Tocantins" (como gosta 
de ser reconhecido), o nosso muito 
obrigado pela atenção de sua visita. 

— o — 

Vimos, na Cidade, o diamantário 
Odilar M. Barrêto, também fazen- 
deiro em Itaguatins mas residente 
em Anápolis, a quem enviamos nos- 
so abraço fraterno. 

Depende da data 

O episódio narrado a se- 
guir é um retrato de grande 
número de chefes políticos 
que não sabe viver sem a 
sombra do govêmol 

Um deputado goiano dis- 
se a um dêsses chefes para 
testá-lo, que o Governador 
Otávio Lage estava práti- 
camente rompido com o 
também Governador Leoni- 
no Caiado, com posse mar- 
cada para amanhã. 

— E nêsse caso, pergunta 
o deputado, com quem fica- 
rá o senhor, Coronél? 

— Depende da data, res- 
pondeu o politico. Se êles 
romperem agora eu fico com 
o Otávio. Mas se a briga for 
depois do dia 15 eu estarei 
com o Leonino. 

A Associação Estudantil ímpe- 
ratrizense avisa aos interes- 

sados que reabrirá seu pensionato 
nu próxima segunda feira, dispondo 
de 6 vagas. Os estudantes interes- 
sados devem procurar entendimen- 
tos na séde da referida Associação- 
Trav. Benjamin Constant, próximo 
à Mesa de Renda. 

Prestigiem o 1" Fes- 

tival da Música Bra- 

sileira de Impera- 

triz. Dias 20-21-3/71 

LOCAL: CLUB TOCANTINS 

Sob a competente direção do 
Frei Epifânio de Taiolli, o Dept9 

de Assessoria Comunitária de 
Imperatriz (DACI) está man- 
dando recuperar o Grupo Esco- 
lar Mourão Rangel, danificado 
durante a tempestade que caiu 
em nossa cidade em meados 
de agosto do ano passado. Na 
semana passada, uma comissão 
composta d e Severino Silva, 
Pedro Américo e Frei Epifânio 
esteve visitando diversas 
casas comerciais e particulares, 
angariando fundos para a devi- 
da recuperação do prédio per- 
tancente ao ESTADO DO MA- 
RANHÃO. 

Parece até mentira que isso 
aconteça no Maranhão, tão fa- 
moso em outras épocas bem 

No orçamento do Instituto Nacio- 
nal de Colonização e Reforma Agrá- 
ria - Incra - estão previstos recursos 
no montante de cr$ 1.710.200,00, para 
a instalação de um núcleo de colo- 
nização no município de Marabá. 
Esse núcleo terá finalidade de rece- 
ber colonos selecionados em várias 
partes do país, 

A informação foi prestada à'im- 
prensa pelo Sr, José Mauro Caval- 
canti, presidente do Incra. E, ainda 
segundo as mesmas notícias, as ter- 
ras a serem entregues aos colonos 
serão aradas e gradeadas, receben- 
de cada família um crédito-alimen- 
taçâo anual no valor de seis salá- 
rios mínimos da região, até a pro- 

Um Grito 

A ação da justiça nesta co- 
marca, especialmente no se- 
tor criminal, vem depertando 
a atenção do grande publico 
que acompanha ávidamente 
a instrução criminal. A sala do 
fórum apanha sempre elevado 
número de pessoas quando 
dos interrogatórios de acusa- 
dos e das inquirições de tes- 
temunhas. Na semana passa- 
da, quando ouvidas as teste- 
munhas de acusação de Ma- 
noel "Magarefe", assassino da 
da própria mulher, o salão das 
audiências chegou a apanhar 
assistência tão grande, que 
muitos julgavam tratar-se da 
realização da própria sessão 
de julgamento. E a redação 
recebeu inureros pedidos de 
esclarecimento quanto ao re- 

distante e conhecido como a 
"ATENAS BRASILEIRA". Está 
totalmente contrário à política 
do Govêrno Federal, que ins- 
tituiu O MOBRAL e está man- 
dando construir salas de aulas, 
etc. a fim de acabar com o 
analfabetismo no país, enquan- 
to no Estado onde o Dr. Ca- 
bral é Secretário de Educação 
deixa-se as Escolas Públicas en- 
tregues ao léu, em prejuízo 
de centenas de crianças. 

O povo que se lixe; se qui- 
ser escola que as mande recupe- 
rar. Êsse é o pensamento do- 
entio da Secretaria de Educa- 
ção e Cultura, segundo ofício 
que transcrevemos abaixo tex- 
tualmente, para o conhecimen- 
to dos leitores: 

dução da safra. Acha o sr. Mauro 
Cavalcanti que Marabá servirá de 
base física de apoio e irradiação 
para a colonização da região sul do 
Pará. 

Técnicos do Incra estarão dentro 
em breve naquela cidade para a 
escolha do local a ser ocupado pelo 
núcleo, visando inclusive a constru- 
ção de casas para os colonos e ori- 
entação aos agricultores para a prá- 
tica da rotação da cultura e medi- 
das de proteção à lavoura, até mes- 
mo contra a erosão. 

Existirão, igualmente, postos do 
Incra nas cidades de Altamira, no 
Pará, e em Barra do Corda, Mara- 
nhão, êste já em funcionamento. 

de Alerta 

sultado daquilo que pensavam 
ser o Juri. 

O interesse do publico, a nos- 
so ver, é uma demonstração 
de reconhecimento da ação 
enérgica da justiça e, logica- 
mente, um grito de alerta 
que deverá calar no intimo 
daqueles que descambam para 
o lado tortuoso da vida, e que 
depois de queda em queda 
acabam chegando ao crime e 
e às grades. 

Já se foi, felizmente para 
nós, a época da Imperatriz 
do faroeste, de nome triste- 
mente famoso no Estado e 
até fora dele. E quem aqui, 
agora, insurgir-se contra a lei 
que se prepare para para en- 
contrar pela frente a mão 
firme da justiça. Felizmente! 

Agência do BASA destruí- 

da por incêndio 

Govêrno Federal ampara a agricultura 

"São Luiz. 20 de janeiro de 1971 

OFICIO N0 31/71—GS 
DO Secretaria de Educação e Cultura 
AO Diretora do Grupo Escolar Estado de Goiás 

Senhora Diretora, 

Tomei conhecimento de que êsse Grupo Escolar sofreu danos du- 
rante uma tempestade, que desiruiu, praticamente, a cobertura do prédio. 

Solicito a V. S8. que, juntamente com a diretora do turno vesper- 
tino, tome medidas que levem a comunidade a preocupar-se com a recu- 
peração total da escola sem ajuda do Govêrno do Estado. Trata-se de uma 
diretriz nova, tomada face a falta de recursos financeiros para atender a 
situação imprevisíveis. 

Confio na capacidade criadora de V. S8, que encontrará meios que 
a levem ao objetivo desejado. Creia, também, de sua parte, na compre- 
ensão do povo dessa terra promissora que sabe que o problema educa- 
cional não pode ser exclusivamente resolvido pelos governos. 

Com as melhores expressões de minha admiração e apreço, subscrevo, 

Atenciosamente 

ass) Rosário de Maria Nina de Araújo Costa 
JOSÉ MARIA CABRAL MARQUES 

p/ Secretário de Educação e Çultura" 

O montante das despesas do prédio para estar em 
condições de funcionamento é da ordem de Cr$ 7.874,00, 
contudo o povo da cidade está colaborando e já foi apu- 
rada Cr$ 2.330,00 referente a 500 matrículas e mais diver- 
sas contribuições: 

INCRA APLICARÁ DOIS BILHÕES 

EM MARABÁ 


