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A posse do Governador 

Texto: Jurivê de Macedo — Fotos: do Jornal Pequeno 

0 JURAMENTO . 

Às 15 hs. da segunda feirapas- 
sada o Prof. Pedro Neiva de 
Santana prestou perante a 
Assembléia do Estado o seu 
juramento de posse. Também 
o fêz na mesma ocasião, o 

Gal. Colares Moreira, vice- 
governador. 

Ali o novo Governador foi 
saudado pelos deputados Wil- 
son Neiva e Bernardo Almei- 
da, respectivamente da ARE- 
NA e do MDB, em nome das 

M .. t 

No aeroporto do Tirirical o Gov. Pedro Neiva é recebido por grande 
humana, quando chegava do Rio para assumir o Govêrno 

massa 

sentantes políticos e de au- 
toridades. 

Foi de oito minutos a du- 
ração do pronunciamento do 
Governador empossado, nes- 
sa ocasião, quando S. Exa. 
reiterou os pontos básicos de 
sua administração: AUSTERI- 
DADE, AUTORIDADE e PAZ. 
Destacou a agro-pecuária co- 
mo principal meta de seu Go- 
vêrno. Outros oradores fala- 
ram durante a solenidade, 
destacando-se o pronuncia- 

mento do Dr. Antonio Dino 
que a certa altura disse ao 
nôvo Governador: "Va. Exa. 
é o primeiro mandatário au- 
tentico da Revolução de 31 
de março em nosso Estado". 

O SECRETARIADO 

Empossado, o novo Gover- 
nador nomeou imediatamente 
os seguintes Secretários de 
Estado: Josélio Carvalho 
Branco - Saúde; Luiz de Mo- 
rais Rego - Educação; Lou- 
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Momento histórico: O Gov. Pedro Neiva recebe de seu antecessor a faixa sim- 
boUzadora Jo Poder no qual é empossado. 

quantos se aproximavam. Lá 
fora a banda marcial da Po- 
licia Militar dava um tom 
festivo à rua. No centro da 
Cidade, Escolas de Samba re- 
viviam o carnaval e conjun- 
tos de danças folclóricas tam- 
bém faziam suas exibições. 

FRASES 

"Repugnam-me as liberali- 
dades, para conquista de po- 
pularidade à custa do erário 
público". 

"Agora vamos despertar o 
nosso trabalho pelo Maranhão 
e que Deus. que dirige os 
destinos dos povos, nos con- 
ceda a graça de realmente 
fazer algo de útil e provei- 
toso pela nossa estremecida 
terra". 

Gov. Pedro Neiva de Santana 

"Nós acreditamos que com 
a sensatez que é possuidor 
Va. Exa., haverá sempre lon- 

lideranças. O Governador pro- 
feriu também um discurso 
curto mas incisivo, cuja tô- 
nica foi a austeridade e a 
compreensão entre os Pode- 
res, mostrando-se sensível ao 
pronunciamento da Oposição 

que não lhe poupou 
elogios. Encerran- 
do a solenidade que 
contou com autori- 
dades militares, e- 
clesiásticas e civis 
e a presença do re- 
presentante do Pre- 
sidente Médici, o 
dep. Ivair Salda- 
nha, presidente da 
Assembléia fêz a 
sua saudação ao 
Governadora Vice. 

A TRANSMISSÃO 
DO CARGO 

Exatamente às 17 
horas e 2 minutos 
da mesma tarde o 
ex-Gov. Antônio 
Dino colocava ao 
peito do prof. Pe- 
dro Neiva a faixa 
que simbolisa o Po- 
der. Também no 
Palácio dos Leões, 
local dessa cerimô- 
nia, era grande o 
número de repre- 

renço Tavares Vieira da Sil- 
va- Agricultura; José Reinaí- 
do Tavares - Viação e Obras 
Públicas; Alfredo Duailibe-In- 
terior e Justiça, que respon- 
derá também pela Seguran- 
ça Pública. Pela Fazenda res- 
ponderá Jaime Tavares San- 
tana, filho do Governador e 
seu Chefe da Casa Civil. 
Foi assinado ainda na oca- 
sião a nomeação do novo 
prefeito da Capital, o Eng0. 
Haroldo Tavares, antigo Se- 

cretário de Viação 
e Obras Públicas. 

A RECEPÇÃO 

À noite o Prof. e 
Senhora Pedro Nei- 
va Santana oferece- 
ram em Palácio u- 
ma recepção às au- 
toridades e repre- 
sentantes do povo. 
Como nota simpáti- 
ca foi abolida a e- 
xigência de convi- 
tes dêsde que o vi- 
sitante aparecesse 
decentemente tra- 
jado. Os amplos e 
bem decorados sa- 
lões do Palácio fo- 
ram literalmente o- 
cupados peia gran- 
de massa. No salão 
principal o Gover- 
nador recebia os 
cumprimentos de 

gos braços e longas mãos de 
sensibilidade para cuidarem 
dos destinos de nossa terra". 

dep. Bernardo Almeida, MDB 

"Observamos o chocante 
contraste, ainda, entre a ri- 
queza da terra e a pobreza 
do homem."—ex-governador 
Antonio Dino. 

OS DE IMPERATRIZ 

A reportagem anotou nas 

Enfim uma garantia: 

" VOU ILUMINAR IMPERATRIZ" 

Antes mesmo da entrevista coletiva à imprensa O 
PROGESSO fêz ao Gov. Pedro Neiva a pergunta que vi- 
ve atravessada na garganta do imperatrizense. E ela foi feita 
quando o nosso enviado chegou à presença do Governa- 
dor, para cumprimentá-lo, em plena recepção feita em 
Palácio: 

—Governador, o povo de Imperatriz espera que eu 
leve de Va. Exa. o seu pensamento sôbre o problema cru- 
cial de nossa terra: o da energia elétrica. 

—Pode publicar no seu jornal que êsse é o problema 
prioritário de meu govêrno. Vou iluminar sua cidade, 
brevemente. 

A reconfortante notícia já nos havia sido dada mo- 
mentos antes pelo Dr. Antônio Régis e foi reforçada pe- 
lo deputado La Rocque que nos garantiu: 

'"Em Brasília o Prof. Pedro Neiva me disse que cuida- 
rá imediatamente de dotar Imperatriz de energia elétrica. 
E eu ia daqui de S. Luís a Imperatriz para levar essa no- 
tícia em nome do Governador. Mas agora desisto da 
viagem porque é melhor que vocês de lá a levem. Volto 
para Brasilia. Pode confiar que Imperatriz agora será o- 
Ihada pelo Estado." 

E ainda a propósito vale repetir o que o nôvo Gover- 
nador declarou a "O Globo" do Rio: "São planos imedia- 
tos do Govêrno: a construção de 3.000 quilômetros de es- 
tradas de rodagem, a pavimentação de 800 quilômetros, 
a implantação do sistema estadual de telecomunicações 
atingindo 21 cidades polos, o abastecimento de agua pa- 
ra um milhão de habitantes e a instalação do sistema e- 
nergético do Tocantins". Ao mesmo periódico declarou 
S. Exa. que incrementará a atividade agro-pecuária, vin- 
do a industrialisação a longo prazo. 

Governador aos jornalistas: 

A situação financeira do Estado é dificii 

Na entrevista que concedeu 
à imprensa falada e escrita, na 
manhã do dia 16 em Palácio, o 
nôvo Governador do Estado 
enfatizou a situação de dificul- 
dades financeiras que atraves- 
sa o Estado, afirmando qne o 
erário gasta tôda a arrecada- 
ção tributaria comdespêsas de 
pessoal. 

Foram apresentadas ao Go- 
vernador 25 perguntas, tôdas 
referentes a aspectos adminis- 
trativos. Em resumo, disse o 
entrevistado: 
— Agricultura — é a meta prio- 
ritária do Govêrno; mas nêste 
primeiro ano e em primeiro lu- 
gar "vai arrumar a casa". 
— Educação-— o ensino tem 
que ser adaptado às exigências 
que forem sendo feitas e o sis- 
tema da TV-Educativa é irre- 
versível. As Escolas de nivel 
superior serão agrupadas em 
Fundação Educacional ou incor- 
poradas à Universidade. 
— Finanças — A situação finan- 
ceira do Estado é realmente di- 
fícil, mas isso não é motivo de 

solenidades de posse do novo 
Govêrno as presenças do Pre- 
feito e Sra. Renato Moreira, 
do presidente da Câmara 
de Vereadores, Sr. Leoncio 
Dourado, do Chefe da Mesa 
de Rendas. José do E.S. Xa- 
vier, do Chefe da Casa da 
Lavoura, Dr. Pedro Nunes de 
Oliveira, do Vereador Remi 
Ribeiro de Oliveira, lider da 
Arena na Câmara do Muni- 
cípio, do Dr. Raimundo No- 
lêto Filho, do Dr. Antonio Ré- 
gis, líder político, e do in- 
dustrial Afonso Arruda. 

AGRADECIMENTO 
Ao Jornal Pequeno, cuja 

redação e secção de clichês 
nos prestaram relevante aju- 
da, durante o nosso trabalho 
de cobertura na posse do 
Governador. 

intimidação do Govêrno que a 
enfrentará com firmeza e de- 
cisão. 
— Administração — Serão feitas 
mudanças na máquina adminis- 
trativa para que ela se tornt 
mais atuante e menos burocrá- 
tica. Serão iniciadas pelo Gabi- 
nete do Governador. Projeto se- 
rá enviado à Assembléia nêsse 
sentido. 

VIAÇÃO E OBRAS 
O Estado terá um programa 

rodoviário que permita a inte- 
gração das suas diversas regiões. 
Auxiliares — serão escolhidos, 
os do segundo escalão pelos 
próprios Secretários, cabendo ao 
Governador aprovar ou vetar 
a escolha, considerados os in- 
teresses da administração. 
Nomeação — Para as feitas se- 
gundo a lei, resta acata-las; pa- 
ra as que foram feitas contra- 
riamente à lei "não haverá ou- 
tra atitude senão defender a lei". 
Será baixado um decreto proi- 
bindo durante êste anD qual- 
quer nomeação, salvo as abso- 
lutamente indispensáveis. Serão 
aproveitados os concursados. 

O Serviço de Imprensa do Ga- 
binete do Governador divulgou 
Boletim com a íntegra da en- 
trevista. 

EM MARÇO: 0 3.5 PARTIDO 

O Partido Republicano Democrá- 
tico sérá lançado ainda êste mês. 
Noticias a respeito garantem que o 
documento de lançamento, com 200 
assinaturas está sendo submetido 
aos retoques finais. 

O PHD nasce com o propósito de 
nflo provocar, mas, ao contrário, 
evitar atritos e agitações. Esclare- 
ceu o seu manifesto de lançamento 
que o Partido defende os ideais da 
Revoluçfto de 64 e náo pretende 
restaurar situações passadas, No 
seu programa declara que lutará 
pela reforma da Constituição "de 
modo a colocar-se em consonância 
com as tradições e vocação demo- 
crática de nosso povo". 

A grande maioria dos articulado- 
res do PRD se compõe de politiccs 
de Minas, Sfio Paulo e Guanabara. 
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O Assunto é Festival 

Colaboração de Maranhão 

A exemplo dos grandes cen- 
tros sulinos, Imperatriz tam- 
bém segue rumo à rota mu- 
sical. E aqui está sendo or- 
ganizado pela primeira vez o 
nosso 1° FESTIVAL DA MÚ- 
SICA BRASILEIRA DE IM- 
PERATRIZ. Estas competi- 
ções realisadas no Brasil^ e 
estrangeiro em menos de cin- 
co anos, tomaram conta de 
grandes manchetes nacionais 
e internacionais. Foi aí que 
chegaram pra ficar: O Chico, 
Vandré, Caetano, Gil, Ca- 
pinan, Torquato, Lira, Viní- 
cius, Maranhão, Vera Brasil, 
Nara Leão, Elíis Regina e 
mais uma centêna de gente 
bôa. Surgia então outra cor- 
rente musical e que mais tar- 
de se dividia em duas, sen- 
do que uma somente pesqui- 
sava enquanto a outra so- 
mente coniava o já tradicio- 
nal iê-iê-iê. 

Sendo porém o assunto do 
momento: FESTIVAL. Às vê- 
zes nos dizeres de um Stanis- 
lau Ponte Preta, nosso que- 
rido e saudoso Sérgio Pôrto, 
autoridade^ em música e jor- 
nalismo: "Êstes festivaias que 
assolam o País", Ou ainda os 
protestos de Vandré, porque 
não o tropicalismo de Caeta- 
no e Duprat, ou ainda a bos- 
sa nova de João Gilberto, 
ora em campos das Américas. 
E nasciam festivais: era Fes- 
tival dos Novos, o Brasil can- 
ta no Rio, Festival Universi- 
tário, Festival do Estado do 
Rio, Festival da Canção Flu- 
minense. Foi aí que a Rêde 
Globo de Televisão lançou o 
Io Festival dos novos com- 
positores, numa bonita crea- 
ção de Boni, Diretor Artísti- 
co da Casa. Olhem só: neste 
Festival o Pixinguinha veio 
de fininho; o Wilson Batis- 
ta, o parceiro de Noel, am- 
bos 65 anos de música. Foi 
aí que o Maurício Marconi, 
lá da ''Ebrau" e "Barclay" e 
conhecido no meio artístico 
como o Papa da bossa nova 
no exterior, resolveu dar a 
idéia de um mercado de dis- 
co brasileiro para que se 
processasse ao estilo do fes- 
tival internacional de Míddem. 
O Mazargão morou na idéia 
e poz o Maurício de escan- 
teio, recrutou para si a idéia, 
convencionou com a Rêde 

Glôbo e criou seu Festival, o 
mais importante depois de 
Cannes, Middem e no mun- 
do inteiro. Era o Io Festival 
Internacional da Canção de 
propriedade particular do snr. 
Augustus Mazargão, como faz 
questão de escrever. Êsse 
Festival realisado no Rio en- 
tre setembro e novembro, 
com a presença dos maiores 
nomes internacionais da mú- 
sica "pop", é conhecido como 
F.I.C., ou ainda, como Galinho 
de Ouro, pois todo o reper- 
tório apresentado nesta nes- 
sa competição é de proprie- 
dade do snr. Augustus Mazar- 
gão, que edita as obras na 
sua editora o "Galinho". E 
ano passado, na realisação 
do 5o Festival Internacional 
da Canção,Jo sr. Augustus Ma- 
zargão, introduziu, pela pri- 
meira vez, a música que po- 
derá se firmar universalmen- 
te: o "Jazz" tradicional de 
Nova Orleans, que no Brasil 
teve o nome de "Soul Music": 
Música da alma. A prova é: 
Ivã Lins, Fábio, Tim Maia e 
Ruy Maurity. E para provar 
ao sul que Imperatriz — Ma- 
ranhão, também participa da 
cultura musical brasileira, 
realisou ontem a í.a elimi- 
natória do 1° FESTIVAL DE 
MÚSICA POPULAR BRASI- 
LEIRA DE IMPERATRIZ,e ho- 
je, dia 21, ségue o festival 
na segunda eliminatória. Es- 
peramos contar com o apôio 
total do povo Imperatrízen- 
se, que tão bém sabe pres- 
tigiar o que é seu. 

A produção musical e co- 
mercial está a cargo de 
Maranhão — compositor e 
jornalista— e Da Silva—ci- 
negrafista — ambos do jor- 
nal " O Combate Democrá- 
tico", de São Paulo. 

Comunicação à praça 

O Dr. Máximo Martins de Freitas 
comunica que instalou no dia 9 do 
corrente mês seu escritório da advo- 
cacia, nesta cidade, sito à Travessa 
Magalhães de Almeida n9 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. 

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 ANALISES CLÍNICAS: Todos os exames de URINA — FEZES — e SANGUE 
CORPO MÉDIuO: 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 — Ginecológia— Traumatologia 
Ortopedia — Dermatologia — Pediatria — Clínica Geral 

PLANTÃO PERMANENTE — As 24 horas do dia 

Fundação IBGE: 

I.B.E.Faz Levantamento Topográfico 

No trêcho Estreito — Imperatriz — Belém 

Tendo como chefe o sr. 
Hugo Elias Benedet, o Insti- 
tuto Brasileiro de Geogra- 
fia, subordinado à Fundação 
IBGE, manteve em nossa Ci- 

dade uma equipe de 11 fun- 
cionários, práticos no levan- 
tamento topográfico, em tra- 
balho de nivelamento do trê- 
cho Estreito - Belém. 

HOSPITAL STA. TEREZA 

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

CLÍNICA GERAL — CIRURGIA — PEDIATRIA — PARTOS 

LABORATORHO - RAIO X 

Rua Frei Manoel Procópio, 195—Imperatriz—Maranhão 

Laboratório Dr. Ãntonio Tavares 

ANÁLISES CLINICAS E BANCO DE SANGUE 

Hematologia - Sorologia - Parasitologia - Bioquí- 
mica do Sangue (Dosagem de: Glicose - Proteínas 
totais e frações - üréa - Bilirruhina 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 

Dr. Wener Pereira Lopes 

- ADVOAADO - 
rausas cíveis e criminais, inventários e partilhas, cobranças judiciais e 
amigáveis de títulos e alugueis, habeas-corpus, contratos, procurações, 
representações de prefeituras etc. — Aceita chamados para o interior 

deste Estado e visinhos. Expedientes normais. 

Trav. Magalhães de Almeida, (Escritório Goiano) —imperatriz - Maranhão 

Prefeitura Municipal 

Balancête financeiro do 

de Imperatriz - Ma. 

mês de novembro de 1.970 

RECEITAS DESPESAS 

ORÇAMENTARIAS 

RECEITAS CORRENTES 

Receita Tributária 

Receita Patrimonial 

Receitas industriais 

Transferências Correntes 
Receitas Diversas 

SALDO DE OUTUBRO DE 
Em Caixa e Bancos 

TOTAL 

ORÇA MENT ARIAS 

1.651,84 

922,80 

52.524,75 
4.350,19 59.449,58 

1.970 
59.449,58 

74.227,55 

Govêruo e Administ. Geral 
Administração Financeira 
Defesa e Segurança 
Recurso Nat. e Agro-Pecuários 
Víaçâo Transp.e Comunicação 
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 

3.431,00 
9.948,50 
3.764,00 
2.170,00 
1.902,00 
4.644,40 

715,00 
484,00 

20.984,09 
180,00 48.742,90 

2.000,00 50.742,90 

GERAL  133.677,1» TOTAL GERAL 

72.934,23 

133.677,13 

Prefeitura Municipal de Imperatriz—Ma., 30 de novembro de 1.970 

RENATO CORTEZ MOREIRA 

Prefeito Municipal 
SALUSTIANO VIEIRA SILVA 

Técnico em Contabilidade 
C. R. C. n0 1.886/S/Ma. 

A finalidade a que se pro- 
põe o I.B.E, ao proceder dito 
serviço que se efetiva em 
todo território nacional, é a 
confecção de uma nova car- 
ta geográfica do Brasil, no 
que concérae aos paralélos 
e meridiânos, independente 
da divisão territorial dos Es- 

tados, verificando, ainda, as 
altitudes das pressões locais, 
com referência ao nível do 
mar. Imperatriz, segundo co- 
lhemos, está à 95 mts. do 
nível do mar. 

Essa equipe iniciou seu 
trabalho em fins de janeiro 
do âno em curso, prevendo 
o fiaal para Novembro vin- 
douro. E,tendo-o concluído até 
Imperatriz, seus componen- 
tes já se transferiram para 
Açaílândia, levando todo o 
equipamento técnico que pos- 
súe para o completo êxito 
da missão, nos 5 veículos dis- 
postos pela própria Funda- 
ção IBGE. 

Publicação recebida: 

"O Jabotr 
99 

Órgão interno dos Arma- 
zéns Martins, firma de Uber- 
lândia (Avenida Brasil, 629), 
temos em mãos o "O JABO- 
TI". editado mensalmente. O 
número que recebemos (7.Q), 
referente a Fevereiro p. findo, 
foi-nos simpaticamente tra- 
zido pelo sr. Lázaro Ferrei- 
ra, viajante do citado esta- 
belecimento comercial. 

Matéria variada, incluindo 
dêsde os assuntos sociais até 
os culturais, noticiosos e 
utilitários, o mensário se 
constitue ótimo elemento di- 
vulgador das coisas belas 
daquela cidade do triângulo 
mineiro. 

Agradecendo a gentilêsa, 
parabenizamos a "O JABO- 
TI". Aos seus diretores, o 
nosso desejo de um porvir 
digno do esforço que os o- 
rienton, nessa colaboração 
em piol da imprensa brasi- 
leira. 

DR. AUSONIO CÂMARA 

— ADVOGADO - 

Causas Cíveis, Comerciais 

Criminais e Trabalhistas 

Escritório e Residência: 

Travessa Bom Jesus 199 

IMPERATRIZ — MA. 

(8/3-8/4/70 
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Gêmeos em ventre de homem 

Do ventre de um homem de 
37 anos de idade, em Manila, 
médicos extraíram duas mas- 
sas de tecido pesando 3 qui- 
los e meio cada uma, com 
corpos claramente definidos, 
dedos com unhas, cabelos e 
órgãos. 

A equipe médica que ope- 
rou o homem informou tra- 
tar-se de um terotroma: tu- 
mor complexo, formado de 

Ohh! Novas linhas 
avançadas, traseira em 

'MM", orna delícia para 
os olhos. Ohh! Estofamento 
superluxuoso, como 
exige qualquer dono de carro 
esporte que se preza. 

Ohh! Motor plano de 2 
carburadores e 65 HP (SAE), 

tecidos de diferentes órgãos. 
Mas há quem acredite tam- 

bém que Eduardo Sebastião- 
êste é o nome do homem o- 
perado—nasceu de um parto 
tríplice e que os outros dois 
fétos permaneceram dentro 
do seu organismo. Sebastião 
é casado e pai de 5 filhos. 

A notícia foi divulgada pe- 
la Agência de Noticias Fili- 
pinas. 

bravo é forte, que vai até 
145 por hora, num instante. 

E volta a 0 na hora, graças 
aos freios a disco. Ohh! 
4 lugares, 2 à frente e 2 atrás. 

Ohh! V.pode experimentá-lo 
em nossa revenda, sentir 
o imenso prazer de ter um 
Karmann Ghia TC. 

Curiosidade: 

Coíncin entre 

Ambos os presidentes Lin- 
coln e Kennedy, interessavam 
pela Lei do Direito Civil (Ci- 
vil Rights). Lincoln foi elei- 
to em 1860. Kennedy foi elei- 
to em 1960. Ambos foram 
assassinados numa sexta-fei- 

Agora, pare de dizer "ohh!'1 

e conheça nossos planos de 

pagamento. São tão 
camaradas que v. vai ter seu 
Karmann Ghia TC muito 
antes do que pensa. Ohh! 

KARMANN EUliTC 

Lincoln e Kennedr 

Por TEX 

ra, na presença de suas es- 
posas. Ambos foram atirados 
por traz e na cabeça. Seus 
sucessores, ambos chamados 
Johnson, nasceram no Sul 
eram Democratas e Senado- 
res. Andrew Johnson nasceu 
em 1808. Lindon Johnson nas- 
ceu em 1908. 

John Wilkes Booth (assas- 
sino de Lincoln) nasceu em 
1839. 

Lee Harwy Oswald (assas- 
sino de Kennedy) nasceu em 
1939. Booth e Lee Oswald 
eram do Sul e tinham idéias 
avançadas. Booth e Lee Os- 
wald fora assassinados antes 
de serem julgados. Ambos as 
esposas dos ex-presidentes 
perderam bebês, enquanto 
no palácio. 

O secretário de Lincoln cu- 
jo nome era Kennedv, acon- 
selhou-o a não ir ao Teatro. 

O secretário de Kennedy 
cujo nome era Lincoln, acon- 
selhou-o a não ir a Dallas. 

John Wilkes Booth atirou 
em Lincoln no Teatro e fu- 
giu para um armazém. Leo 
Oswald atirou em Kennedy 
em um armazém e fugiu pa- 
ra um Teatro. Os nomes Ken- 
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nedy e Lincoln têm sete le- 
tras. Os nomes Andrew John- 
son (vice de Lincoln) e Lindon 
Johnson (vice de Kennedy) 
contém 13 letras. Os nomes 
Johnson Wilkes Booth e Lee 
Harwey Oswald contém 15 
letras. Aliás há tôdas essas 
coincidências numa teoria 
lançada por setores ao espi- 
ritismo, na qual Kennedy era 
Lincoln reencarnado. 

O V I L — <?leos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 
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VENHA DIZER "OHH!" EM NOSSA LOJA. 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - 1*1PER ATRIZ - *IARA^TllÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azulejo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

O povo vê, ouve e fala 

Onde por o lixo? 

Temos sido procurados por 
moradores dos diversos bair- 
ros da cidade, criticando se- 
veramente a falta do serviço 
de coleta de lixo nas resi- 
dências, o que provoca acú- 
mulo de detritos e de sujei- 
ra nos quintais particulares, 
visto não haver um local mais 
conveniente para despeja-los. 
De fato, é u'a medida que 
fte faz obrigatoriamente ne- 
cessária por parte da Comu- 
na, que deve zelar pelos fo- 
ros de civilidade do seu povo 
e pela condição de 
higiene e saúde exigida por 
nossa cidade. 

Atropelamentos 

Continuam os atropelamen- 
tos e as autoridades locais 
não tomam providência algu- 
ma. Raro é o dia que não se 

tem um acidente a lamentar. 
E as causas principais são 
fáceis de se extirpar: puna- 
se os infratores e responsá- 
veis pelos excéssos de velo- 
cidade, imprudência nos cru- 
zamentos das artérias públi- 
cas e pelo abuso de invadi- 
rem as calçadas para "caçar" 
os transeuntes. Outro fator 
para êste lamentável estado 
de coisas: a falta absoluta de 
sinalisação. 

Parece que, enquanto não 
atropelarem um ricaço ou um 
"filhinho de papai", tudo irá 
na "maré mansa". 

Dc quem era o eadaver? 

Fomos informados que, em 
dias pp. passado, ao ser aber- 
to u'a manhã o cemitério lo- 
cal, foi encontrado o cadá- 
ver de um desconhecido, ali 
colocado durante a madru- 
gada anterior sob um colchão 
de palha, posteriormente quei- 
mado. Apesar do extranho a- 
chado, foi o dito-cujo enter- 
rado pelos coveíros ao obe- 
decerem ordens superiores. 
Consta que o "falecido" foi 
vítima de uma escaramuça 
com policiais, no local deno- 
minado "Itinga", e trazido 
sub-repctíciamente para Im- 
peratriz, onde morreu sem 
socorro médico, para evitar 
maiores problemas. Importan- 
te é que o sepultamento pa- 
rece que não foi precedido 
das formalidades legais. 

Lagoas Públicas 

As ruas de Imperatriz, salvo as 
asfaltadas, passaram a ser denomi- 
nadas de Lagoas Públicas, As chu- 
vas as tornam (as lagoas) o fóco da 
atenção do pôvo que ja pensa até 
adquirir motores de pôpa para suas 
travessias. Um popular garantiu- 
nos que. na próxima época das fé- 
rias, essas lagoas já estarão em 
condições ideais para a prática do 
esporte da caça aos jacarés e simi- 
lares E a Prefeitura lucrará com 
isso pois, serão locais turísticos. Daí, 
nunca se ter interessado em fazê- 
las desaparecer. 

Leiam e divulguem 

O PROGRESSO 

Comércio de Automóveis MAGOPAR S.A. ^ 

Rua Minas Gerais, 13 —Teleg. MAGOPAR— ii one õi 1 153 revendedor \ 
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imperatriz — MARAXHAO -i 
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Colégio Ebenezér é uma realidade 

Instalado o Ano Letivo na F. C. P. E. 

Com um patrimônio avaliado 
na ordem dos 200 mil cruzeiros, 
constante de 2 prédios e terre- 
no de 200 x 100 métros de área, 
entre construida e disponível, 
em cerimônia que primou pela 
excelência de seus idealizadores, 
dia 15 do corrente instalou-se o 
ano letivo no Colégio da Fun- 
dação Cultural e Profissional 
Ebenezér, esta criada em 27 de 
Dezembro último pela Igrêja 
Presbiteriana de Imperatriz. 

O Colégio tem suas instala- 
ções aproveitadas do ex-Pôsto 
Médico Presbiteriano, em a rua 
Piauí, remodelado a adaptado 
convenientemente às necessida- 
des atuais, com amplas salas de 
aulas em plêno funcionamento 
e estando em fáse de acaba- 
mento a cantina e o galpão-au- 
ditorio para conferências, reu- 
niões e outras finalidades que 
sc fizerem indispensáveis, não 
só ao estabelecimento como as 
que sejam do interêsse socio- 
educativo local, 

O Ebenezér supre perfeita- 
mente os fins a que se propõe, 
disseminando o ensino colégio- 
profissional e difundindo a cul- 
tura, contando já com o Jardim 
de Infancia, Primário comple- 
to e Ginásio-profissional, para o 
que constituiu seu corpo do- 
cente com pessoas do maior ga- 
barito educacional. São exem- 
plos as do bacharel em Teolo- 
gia Paulo Ramos da Silva, do 
bacharel em Direito Agostinho 
Noleto, do Missionário Roberto 
Johnson e de outras expressões 
de realce. 

Nove são as salas para aulas 
nos dois turnos. O número de 
alunos já ascende a 150 distri- 
buído nas 5 classes do primário 
e 155 nas do ginásio-profissional 
que, nêste ano, ministrará os 
cursos de Economia Doméstica 
(corte e costura, bordado, arte 
culinária, economia e decora- 
ção do lar, artefato de cimen- 
to e horticultura) nas 1^ e 2^ 
séries, enquanto que na 3a as 
mecânicas industrial e automo- 
bilística serão evidenciadas. To- 
dos êsses cursos estarão a car- 
go de professores técnicos e ca- 
pacitados. Também na pauta 
para um futuro mui próximo, 
o curso de enfermagem, com 
o apôio e o prestigio da clas- 
se médica desta cidade. 

É o educandário orientado 
por um Diretor-Superintendente, 
no caso o Pastor Paulo Ramos, 
sendo o dr. Agostinho Noleto o 
Diretor de Planejamento e de 
Relações Públicas. O Conselho 
Deliberativo da Fundação, que 
os escolheu, cogita agora um 
terceiro nome a altura daque- 
les para a complementação do 
setor administrativo, visando 
um perfeito esquêma dirigente. 

Apezar de pertencer a uma 
entidade religiosa, a Fundação 
não se mantém conservadora e 
prefére, aliás com acerto, colo- 
car o Ebenezér ao benefício da 
coletividade de Imperatriz, in- 
dependente de crédos e cultos, 
buscando justamente o aprimo- 
ramento da juventude em ra- 
zão de Deus, da Pátria e da 
Família. 

Legislativo - 71 

Câmara aprova aate-projetos 

O Legislativo Municipal, 
nas sessões dos dias 9, 10 
e 15 do corrente Março, a- 
provou os ante-projetos de 
autoria do vereador Francis- 
co Freitas Filho, dispondo 
sôbre as seguintes matérias: 

—Autorização à Prefeitura 
para construir calçadas ao 
longo das vias públicas des- 
ta Cidade, obedecidas as 
condições da estética e da 
segurança coletiva, cobran- 
do-se as despesas decorren- 
tes na forma legal. 

—Autorização ao chefe do 
Executivo para tomar as 
providencias que devolvam 

Ainda é mistério o 

incêndio do Banco 

São infrutíferas até aqui 
tôdas as diligências para a- 
purar a causa do incêndio da 
agência do BASA de Baca- 
bal. Notícias daquela cida- 
de esclarecem que inclusive 
a Polícia Federal já foi ao 
local do sinistro, mas não 
conseguiu apurar se o incên- 
dio foi proposital ou casual. 

ao patrimônio municipal, os 
terrênos doados e cujos be- 
neficiados os utilizem com 
finalidades lucrativas, ven- 
dendo-os ou transfêrindo-os 
à tercêiros, mesmo que se 
trate de entidade filantrópi- 
ca ou religiosa. 

—Dispondo sôbre a criação 
de linhas regulares, por ca- 
minhões estilo Colonial, pa- 
ra os povoados e centros 
produtores do Município. 

Sociedade 

na ^paééarela 

silva júnior 

Ney Cunha da Rocha, advo- 
gado que militou no fórum lo- 
cal e esteve longo tempo ra- 
dicado no Maranhão, faleceu na 
Guanabara após longo padeci- 
mento. O causídico encontrava- 
se no Rio em tratamento dês- 
de fins do ano passado, levado 
pela família. 

Vende-se 

Três lotes comerciais nas 
melhores ruas da cidade. 
Dr. José Carvalho- Tel. 118 

Inaugurada dia 13 pp. em nossa 
cidade a boate da AABB. O empre- 
endimento está muito bem monta- 
do e com ótima decoração. Parabéns. 

— o — 
Notamos embarcando para a pos- 

se do nosso Governador, o sr. Cae- 
tano Costa. Compreenda bem moreno 

— o — 
Dia 16 último, o lar do cassl An- 

tônio de Paula e Maria de Jesus, 
foi enriquecido com o nascimento de 
uma robusta garota que recebeu o 
nome de Edna, Ao nosso companhei- 
ro de trabalho à sua esposa e a 
Edna, os cumprimentos do colunista 

— o - 
Permaneceu durante tôda a sema- 

na em nossa cidade o sr. Dr. Gil- 
son do Amaral Brito, um dos dire- 
tores da Ovil, que trouxe consigo o 
sr. Ismael Leitão. Trataram de as- 
suntos de interesse daquela Indús- 
tria. 

— o — 
Depois de uma longa estada, ge- 

renciando a Agencia local do BA- 
SA, retornou quarta feira última pa- 
ra a Capital paraense o sr. Tomás 
Augusto de Carvalho Burle. 

— o — 
Entre nóa a srta. Zelina, funcio- 

nária do I.N.P.S., Agência de Caro- 
l.na. Nossos votos de boas vindas. 

— o — 
Apagou a trigéssima velinha, dia 

18 deste, o sr. Antonio, gerente 'da 
COVAP do Maranhão. Nossos cum- 
primentoo. 

— o — 
Um Show de alto gabarito, acon- 

teceu dia 12 último, na boate Elite. 
Na oportunidade foram apresentados 
vários números de balé, humorismo, 
e música. O show foi apresentado 
por um grupo composto de três ar- 
tistas, dentre os quais destacou-se 
DOUGLAS um dos componentes do 
conjunto "Cantores de Ébano", de 
renome internacional, A parte de 
humorismo foi representada por 
Pratinha, e o balé, por Mary M ax- 
wel, que muito bem desempenhou 
sua função como bailarina. Em en- 
trevista com o colunista a grupo a- 
chou por bem, em levar com êles a 
mini-cantora Minelvina que tantas 
festas abrilhantou em nossa cidade, 
prometendo faze-la uma senhora 
cantora. A jovem Minelvina os vo- 
tos de felicidades e êxito. 

— o — 
BOLA PRETA — para os trans- 

portes coletivos: Rápidos como tar- 
tarugas. 

BOLA BRÃNCÂ — para Telinsa: 
consertaram as nossas cordas vocais. 

Focalizando 

o esporte local 

O estádio local "Frei Epifâ- 
nio d' Abadia" será palco, na 
tarde de hoje, de disputada par- 
tida de futebol, quando frente 
a frente estarão os quadros do 
Imperatriz e do C.A. Tocantins. 
Forças expressivas do "associa- 
tion" em nossa terra, a conten- 
da de mais tarde promete de- 
senvolver-se num clima de gran- 
de expectativa, pois o Tocantins 
a considera como uma revan- 
che, inconformado com o resul- 
tado de 2 x 0 por quanto se viu 
derrotado na última vez que 
enfrentou o Imperatriz, êste ine- 
gavelmente o melhor time da 
cidade. Tudo pronto, escalados 
e preparados física e táticamen- 
te, ps contendores aguardam 
apenas o apito inicial do juiz 
para a prova dos nove, cada um 
pensando na vitória almejada. 

A Ótica Real 

Comunica o Início de suas 
atividades amanhã, 22 de mar- 
ço, à Pr, de Fátima n0 461. 

Expresso Braga: Impera- 
triz - Belém 

Estamos seguramente in- 
formados que a emprêsa EX- 
PRESSO BRAGA LIMITADA 
inaugurará, dentro de 30 dias, 
a sua linha aiária de ônibus 
no trecho Imperatriz-Belém, 
com saídas às 12 horas tan- 
to desta cidade como da ca- 
pital paraense. Êsse horário 
visa permitir que os passa- 
geiros que demandem à Be- 
lém para tratar de negócios 
possam ali chegar á noite e 
tratar dêsses negócios na ma- 
nhã do dia seguinte, voltando 
na mesma tarde. A iniciativa 
é de grande visão da empre- 
sa e de muita utilidade, con- 
siderando-se que os ônibus 
que fazem o percurso Belém- 
Brasília (e vice versa) rara- 
mente apanham passageiros 
nesta cidade, o que dificul- 
ta sobremaneira as viagens. 
Nêsses casos, o viajante tem 
que se deslocar para pernoi- 
te no Itinga e naquele po- 
voado, no dia imediato, to- 
mar carro de outra emprêsa 
rodoviária, de horário nem 
sempre regular. 

§. PaoEo tem novo Prefeito 

O engenheiro Figueiredo 
Ferraz é o novo Prefeito ban- 
deirante, nomeado pelo Go- 
vernador Laudo Natel. A Câ- 
mara Legislativa paulistana 
homologou em sessão solene a 
indicação, não obstante ter o 
MDB votado em branco, sob 
a alegação de que "não era 
contrário ao nome, mas sim 
a fórmula da escolha para 
Prefeito, que deveria ser fei- 
ta por eleição". 

O sr. Figueiredo Ferraz, 
foi empossado dia 17 do cor- 
rente, no Ibirapuéra. 

Bombeiro agora é re- 
servista 

O Presidente Médici assi- 
nou decreto, datado de 16 de 
março, considerando os bom- 
beiros como reservas do E- 
xército Nacional, premiando 
assim o heroísmo daqueles 
que são os incansáveis sol- 
dados da paz. 

Tóxico eouvoca Ministros 

Os srs. Alfrêdo Buzaid e 
Jarbas Passarinho, titulares 
das Pastas da Justiça e da 
Educação, estiveram reunidos 
para estudos e formulação 
de providências eficázes vi- 

Por H Ê M O 

sando, em ação conjunta dos 
dois Ministérios, o combate 
frontal e decisivo ao tóxico 
no Brasil. 

S.T.E. Decide 

O deputado José Esteves, 
eleito pelo Amazonas, depois 
de diplomado teve seu diplo- 
ma cassado, conseqüente de 
denúncia de sua eleição ter 
sido à base da fraude eleito- 
ral. Agora, o Supremo Tribu- 
nal Eleitoral, em última ins- 
tância, julgou válido o man- 
dato do amazonense consi- 
derando como intempestiva 
essa arguição, após à diplo- 
mação de eleitos. 

Detento que é um exemplo 

Terêncio Vitorino cumpre 
pena em um dos presídios de 
Recife-Pe. Demonstrando plê- 
na recuperação, estudou com 
êxito o madureza na prisão, 
fez o vestibular para Direito 
e foi aprovado com certo bri- 
lhantismo. Agora obteve li- 
cença das autoridades peni- 
tenciárias para freqüentar a 
Faculdade. Comparecendo à 
primeira aula, enyergando o 
próprio uniforme dé presidiá- 
rio, emocionou-se vivamente 
ante a recepção prestada pe- 
los colegas que lhe entrega- 
ram uma faixa com os di- 
zeres: "O AMIGO DO DIREI- 
TO". 

O "Manda chova" 

O Govêrno de Alagoas, a 
fim de preservar a safra do 
Estado, contratou os serviços 
de João Ramos, o homem 
que faz chover artificialmen- 
te. Maceió e alguns municí- 
pios do interior já foram be- 
neficiados com o fenomeno e 
o sr. Ramos prometeu trans- 
formar o céu alagoano em 
catadupa, para o benefício da 
lavoura. 

Briga de religião 

Em Glascow (Irlanda) a tô- 
nica é a troca de sopapos 
entre católicos e protestan- 
tes. Dia 17, quando se come- 
morava o dia de S. Patrício, 
houve um "entrevero" dos 
adéptos dos dois crédos e, 
como conseqüência, os feri- 
dos foram muitos. No entan- 
to, a polícia foi complacente; 
não efetuou prisão alguma. 
Lá, já estão acostumados com 
o que chamam de '"briga de 
irmãos". 

O Executivo no interior 

Dando sequencia ao "rush" 
que a Administração Munici- 
pal desenvolve para solucio- 
nar problemas no interior, 
dia 14 os Secretários José 
Gomes de Arruda (da Admi- 
nistração) e Itapoan Martins 
Lima (da Educação) visitaram 
a 12 povoados, desde o de 
Itinga até o de Lagoa Ver- 
de, onde foram contratadas 
25 professoras que atenderão 
o setor educacional naque- 
las localidades. 

Por sua vez, o Secretário 
de Administração determinou 
a efetivação de alguns ser- 
viços que se faziam neces- 
sários para a melhoria dos 
próprios onde funcionam os 
respectivos colégios, sendo 
pensamento das duas Secre- 
rías coligarem esforços na 
assistência mensal aos po- 
voados dêste Município, den- 

tro das possibilidades da Pre- 
feitura. 

Retornando somente à noi- 
te de terça-feira a esta Cida- 
de, os altos funcionários mu- 
nicipais tinham em mira a vi- 
sita dos povoados de bananal 
e Ribeirãozinho, com as mes- 
mas finalidades. 

Pelé na copa-74 

Mesmo reafirmando que não pre- 
tende participar do torneio Mundial 
de 74, no que não se conformam 
os cartolas da CBD. o "rei" Pelé 
tem sua presença garantida naque- 
la COPA. É que a Federação Alemã, 
patrocinadora do certame, fez Con- 
vite através de importante prócer 
ao sr. Edson Arantes do Nascimen- 
to, para participar da organização do 
mQtrrm af>r»ntor>imf»nfr« KQnnrti\rr. 
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