
r^r". 

-m 

Dir.-Proprietario: José Matos Vieira Diretor e Redator-Chefe: Jurivê de Macedo 

ANO I Imperatriz (Ma.), 20 de setembro de 1970 N0. 21 

MDB faz Convenção o comício 

Num ambiente de tranqüi- 
lidade e euforia foi realizada 
a Convenção Municipal do 
MDB, com a presença da al- 
ta direção partidária, do 
candidato único ao Senado, 
o Sr. Epitácio Cafeteira e 
e de grande número de de- 
putados federais, estaduais 
e de candidatos, alem do 
jornalista Nilson Coutinho, 
do Jornal Pequeno da Ca- 
pital. 

VEREADORES 

Os convencionais emede- 
bista escolheram para a 
composição de sua chapa de 
aspirantes à Gamara Muni- 
cipal os candidatos: Pedro 
Ribeiro Gonçalves, Moacir 
Lopes, Salomão José Santa- 
na, Raimundo Herênio Ri- 
beiro, Mário Brandão, Bene- 
dito Marques Freitas, Fran- 
cisco Freitas Filho, João 

Marques, Aldemir Arraes 
Álvaro Pereira, Luis Faria, 
Pedro Faustino Neto, Antô- 
nio Martins de Sousa, Rai- 
mundo Pereira Santos, João 
Martins Herênio, Raimundo 

Rodrigues Santos, Raimun- 
do Gomes, Rosendo de Cas- 
tro, Fernando Aquino, New- 
ton de Jesus Ramos, Rai- 
mundo Ferreira Lima e Acri- 
sio Torres Nava. 

Prefeituras 

na Berlinda 

O Jornal do Dia, de São 
Luis, informa que várias pre- 
feituras municipais do Ma- 
ranhão estão impedidas de 
pleitear novos convênios com 
o Ministério de Educação 
por irregularidades nas pres- 
tações de contas relativas a 
convênios anteriores.A. mes- 
ma notícias garante ainda 
que o TCU apurou que mui- 
tas dessas prefeituras não es- 
tão pagando os novos ven- 
cimentos estabelecidos pelo 
Govêrno Federal para as 
professoras primarias. 

COMÍCIO 

Do recinto da Convenção 
os emedebista dirigiram-se 
para a Praça Castelo Bran- 
co onde fizeram o comício 
inaugural de sua campanha 
no município. O comício teve 
início já algo tarde e só ter- 
minou às 23,30, com regular 
assitência que ouviu todos 
os candidatos à Câmara Fe- 
deral, Assembléia Legisla- 
tiva e ao Senado, sendo que 
o pronunciamento de Cafe- 
teira era o mais esperado. 
Os Srs. Freitas Diniz, pre- 
sidente do Regional, igual- 
mente fêz uso da palavra, o 
mesmo acontecendo com o 
prefeito Renato Moreira que 
assim toma posição decidida 
ao lado do partido que o 
elegeu. 

A Rádio Educadora de Im- 
peratriz transmitiu o comício, 
fato até aqui inédito nas cam- 
panhas políticas municipais. 

PÔRTO FRANCO 

O Sr. Epitácio Cafeteira 
mostrou-se vivamente im- 
pressionado com a aceita- 
ção do seu nome no inte- 
rior maranhense, destacando 

o caso de Pôrto Franco on- 
de a Oposição vinha de há 
muito fóra das lutas políticas 
mas agora resolveu inclusi- 

ve lançar nomes que dispu- 
tarão lugares na Câmara 
Municipal a ser eleita em 15 

de novembro. Acha Cafetei- 
ra que seu comício naquela 
cidade chegou a surpreen- 
der pelo entusiasmo de seus 
adeptos. 

SERA 0 BENEDITO? 

Reuniu-se na noite de ontem, 
sugundo informações que colhe- 
mos, o diretóiio municipal da 
ARENA para a escolha de um 
candidato que substituirá o Dr. 
Agostinho Noleto na chapa para 
deputado estadual. 

Consta qne nessa reunião a 
escolha estaria entre o professor 
Benedito Batista Pereira, pre- 
sidente do Diretório Municipal, 
o médico Antônio Régis, o cirur- 
gião-dentista José de Ribamar 
Raposo Bezerra e o Sr. Vanderly 
Gomes de Sousa, jovem lider 
politico em Montes Altos. 

Comenta-se que pelo seu tem- 
po de militância politíca e con- 
siderada a área política onde 
tem penetração o prof. Benedito 

estaria sendo o candidato de 
maiores possibilidades, Todavia, 
quando encerramos esta edição 
ainda não se tinha conhecimen- 
to dos resultados da reunião. 

Enquanto isso. persiste a no- 
vela "registra-não registra-Ven- 
ceslau" que vive agora mais um 
capitulo: a nova viajem a São 
Luis do presidente da Câmara 
que retornou disendo-se farta- 
mente documentado pelo Regio- 
nal para ter o seu nome regis- 
trado. Também o Sr. Nestor 
Milhomem, de João Lisboa veio 
de São Luiz com a garantia do 
registro dos nomes de seu gru- 
po que encontra resistência no 
seio ^do diretório da vizinha 
cidade. 

Guerrilheiros presos 

Conta-nos que foram loca- 
lizados e prêso nas matas do 
Tocantins, no setor goiano 

próximo a Imperatriz, ele- 
mentos participantes de um 

incipiciente movimento gue- 
rilheiro. 

A prisão teria sida efetua- 

Aniversariou "O Marabá 
' 99 

Com realização da 'Festa 
do Mandacaru', nos dias 12 e 
13 passado, comemorou a 
passagem do seu sétimo ani- 
versário de fundação e cir- 
culação o nosso confrade "O 
MARABÁ" que sob a eficien- 
te direção de Antonio Sar- 
mento Jr, é editado na cida- 
de paraense que lhe empres- 
ta o nome. 

Com a denominação de "a 
festa do mandacaru" quis 
Sarmento caracterizar a re- 
istencia própria daqueles 

cactus que lembra a luta de 
'Marabá" para a sua sobre- 
vivência até aqui. 

Agradecendo o convite que 
nos foi enviado, remetemos 
ao confrade "e especialmente 
ao seu dinâmico Diretor os 
nossos parabéns efusivos e os 
nossos votos de que "O Mara- 
bá" prossiga nessa luta em 
pról da difusão não apenas das 
coisas de sua cidade mas es- 
pecialmente de toda a nossa 
região, 

Castelo esperado lioje em Imperatriz 

De fontes 
merecedo r a s 
de fé, fomos 
in formados 
que chegará 
à esta cidade 
hoje, precisa- 
mente ás 10 
horas, já em 
plena campa- 
nha eleitoral, 
o Dr. João Cas 
telo Branco, 
ex-Diretor da 
Carteira d e 
Crédito do 
Banco da Ama 
zônia S/A. e 
atual candida- 
to a Deputa- 
do Federal pe- 
lo Maranhão. 

Como sabe- 

mos, o dr. João Castelo procede de Carolina, onde par- 
ticipou da Convenção Municipal da Arena ontem, e aqui, 
manterá entendimentos com amigos simpatizantes da sua 
candidatura á Gamara Federal, pois, segundo se afirma, 
tem amplas perspectivas para ser o candidato mais vo- 
tado nas próximas eleições neste Estado. 

Govêrno quer turistas 
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O Governo Antonio Dino 
baixou o decreto 4243 de 9 
do corrente que cria um Gru- 
po de Trabalho com a in- 
cumbência de estudar e pro- 
pror ao Governo do Estado 
medidas destinadas a incre- 
mentar e desenvolver o Tu- 

rismos em São Luis. Em seus 
"considerandos" o decreto 

ressalta o valor histórico da 
Capital, sua arquitetura co- 

lonial e o interêsse que a 
cidade vem despertando en- 

tre estudiosos e turistas. 

Ént 

Noticias de Brasilia ga- 
rantem que o Presidente 
Garrastazu Médici está pre- 
parando um pronunciamen- 
to que fará à Nação em da- 
ta a ser marcada, quando 

falará sobre as responsábili- 
dadesdo eleitorado em 15 de 
novembro e pedirá ao povo 
que faça uma demonstração 
de civismo, cumprindo o de- 
ver do voto. 

O Guarda de Açailândia 

da por elementos da Poli- 
cia Federal e os subversivos 
já teriam sido encaminhados 
ao Exercito. 

Consta também que na 
mesma ocasião fo prêso nes- 
ta cidade uma puxador de 

carros ligado a uma gang es- 
pecializada no gênero; na 
BR. 14. 

Faltem-nos maiores deta- 
lhes. 

óaid Oflanéur 

Acomocnhado do nosso amigo'Pe- 
dro Américo, deu-nos o prazer de 
sua visita, o Sr. Said Mansur, re- 
presentante da firma REPRESEN- 
TAÇÕES WALTER LTDA., de Goia- 
nia-Go. Percorrendo as nossas ins- 
talações, o Sr. Mansur que já é nos- 
so assinante, prometeu-nos para 
breve, propaganda da firma que 
reprasenta. 

Gratos 

Do Sr. Aldeman Costa re- 
cebemos a solicitação para 
divulgar que o guarda con- 
hecido por "Bigode", do po- 
voado de Açailândia, não é 
o autor arbitrariedades que 
demos noticias na edição pas- 
sada. Alega êsse guarda vem 
sendo vítimas de' 'campan- 
ha difamatória por inimigos 
encontrados no povoado. 

Registramos o pedido res- 

saltante que aquela nota não 
divulgou nomes, o qual não 
nos foi fornecido pelo infor- 
mante da primeira. Referimo- 
nos a um "falso-guarda"; e 
sabe-se que em ■ Açailândia 
existem dois. 

A apuração vai caber à 
autoridade competente, que 
aliás, jà o sabemos, está pro- 
curando verificar o que se 
passa a êsse respeito. 

Resolução elevo Cooiarca de Imperatriz 

Cria cargos e extingue distritos judiciários 

A Resolução n0 4 de 3 do 
corrente, do Tribunal de Jus- 
tiça do Estado, que dispõe 
sobre a organização Judi- 
ciária do Maranhão elevou 
para a 3a entrância, com 3 
varas, as comarcas de Impe- 
ratriz e de Caxias. Ainda de 
acordo com essa Resolução 
haverá na Comarca um juiz 
Auxiliar e dois Suplentes 
para cada Juiz de Direito, 
bem assim mais Cartórios e 

Oficiais de Justiça. 
Em seu artigo 259 a Reso- 

lução extingue os distritos 
judiciários e manda que os 
Juizes de Direito façam re- 
colher dentro do prazo de 31 
dias os livros e demais docu- 
mentos dos antigos cartórios 
distritais, que serão submeti- 
dos a correiçâo. Isto quer 
dizer que desparecerão os 
juizes de casamento, no inte- 
rior já a partir daquela data. 
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Semana da Pátria 

A Semana da Pátria, em 
nossa comarca, transcorreu 
no maior clima de CIVISMO, 
nunca visto em épocas pas- 
sadas. Se em outras cidades 
do nosso vasto Brasil, hou- 
ver manifestações idênticas 
a esta que presenciamos du- 
rante a semana que passou, 
podemos afirmar com tôda a 
certeza de que voltou a flo- 
recer, novamente, nos cora- 
ções dos brasileiros o es- 
pírito de patriotismo, que já 
estava esqúecido pelos mi- 
lhões de brasileiros. Êsse 
grande passo, devemos ao Go- 
verno Federal, pela campa- 
nha que vem encetando em 
todo o País, aesde março 
de 1964. 

Durante as comemorações 
da "Semana da Pátria", nota- 
mos que durante o dasfile 
dos colégios, primários e se- 
cundários assim como a pas- 
seata dos automóveis, a nossa 
população que assistia as co- 
memorações, não incentivava 
com palmas, a quem desfilava 
em nossas ruas Vamos sempre 
participar, incentivar e co- 

memorar para um BRASIL 
maior, gigante em to- 
dos os aspectos, principal- 
mente o patriotismo. AVAN- 
TE BRASIL! 
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Aumentam os assaltos 

Estranhamente, com o res- 
surgimento da Guarda Notur- 
na avolumou-se o número 
de casas comerciais e par- 
ticulares visitadas â noite 
por ladrões. Grandes prejuí- 
zos têm sido anotados, fi- 
cando a grande maioria sem 
qualquer indício de autoria 
ou de recuperação do furto. 

Quando se esperava que 
a Vigilância Noturna puses- 
se um fim a essa onda de 
assaltos, eis que os guardas 
não estão dando conta de 

sua missão que é especial- 
mente a de prevenir .— Tal- 
vez uma melhor distribuição 
dêsses guardas ou o aumen- 
to do efetivo da Vigilância 
pudesse ajudar nêsse sen- 
tido, sem o que o próprio pú- 
blico passará a não acreditar 
na vigilância, especialmente 
o setor comercial, como já 
nos foi dado apurar. Inclu- 
sive já temos notícias de co- 

merciantes que passaram a 
contratar vigias particulares 
para seus estabelecimentos. 

Posto tem novo médico 

Por Portaria do Dr. José 
Murad, Secretario de Saúde, 
foi designado para respon- 
der pelo Pôsto Médico local 
o Dr. Celso Carlos Simões. 
Falando à reportagem escla- 
receu o nôvo titular do Pos- 
to que entre outras provi- 
dências já determinou o au- 
mento de consultas diárias, 
que se limitavam a 8 até 
aqui. Disse também que man- 
terá contátos com a adminis- 
tração municipal no sentido 
de conseguir medidas ur- 

gentes de recuperação do 
prédio a ampliação do equi- 
pamento destinado a socor- 
ros de emergência. 

Dr. Carlos de Laet A. Braga 

Ginecologia e Obstetrí- 
cia- Prevenção do Cân- 

cer Ginecológico 

Hospital Sâo Vicente tíe Paula 
Consultório Zona 1 Lote 03 
Horário — 17 ás 19 hora 
TAGUAUKGA - BRASÍLIA DF"* 

LOJAS VIANA 

— DE — 

Viana & Irmào - Com. e Ind. 

Completo Sortimento de Tecidos Finos e 

Populares, Confecções Cama e Mesa 

Prèços de Fábrica 

MATRIZ: — Rua Godofredo Viana, 556 

FILIAL : Bairro do Mercadinho 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 

O Lago Amazônico 

Primeiro foi o Hudson 
Instituto que despertou a 

atenção do mundo para 
criação de um grande la- 

go internacional na Ama- 
zônia. 

Agora surgiu o imita- 
dor. É o engenheiro bra- 
sileiro vinicius valadares 

que já divulga o projeto 
da construção de um 
grande lago na região do 

Alto-Xingu que receberia 
o nome de Lago da Paz. 

Diz Vinícius que seu 
projeto já "tem um estu- 

do de viabilidade por par- 
te do governo". 

CENSO-70 
a A realidade de hoje; 

perspectiva do amanhã- 
Coopere com o Govêrno 
fornecendo as informa- 
ções necessárias. 

Um lago na Amazô- 
nia!.. fí no Nordeste, o 
que é que vamos cons- 
truir? Um deserto?.... 

s 

1.° 
2.° 
3.° 
4.c 

5.° 

6.c 

7.c 

8.c 

9.c 

10.c 

2 portas 
■ Traseira em "fast-back" 
Faróis duplos na frente e luz de ré 
Amplo espaço interno para 5 pessoas 

■ 2 porta-malas, com grande espaço 
de bagagem. O porta-malas interno tem 
acesso também pelo exterior 
Acabamento superluxuoso 
Motor plano 1600, de 2 carburadores e 
65 HP (SAE) 
Freios a disco nas rodas dianteiras 
Barra compensadora e bitola larga atrás 
Mecânica Volkswagen 

NOS TEMOS 

MAIS1; 

NOSSO PLANO. 

- ■" •■i-: 
tiÉ- 

Comércio de Automéveís MAGOPAR S.A. 

Rua Minas Gerais, 113 —Teleg. MAGOPAR—Fone 151/153 

IMPERATRIZ — MARANHÃO 
REVENDEDOR 
AUTORIZADO 

r 

O VIL — Óleos Vegetais Imperatriz Ltda. 

" Industrialização das oleaginosas da região " 

Compramos pelos melhores prêços a produção de amêndoas 

de babaçu do Maranhão, Goiás e Pará 

Quilômetro 1 da RR - 14 — Feue 27» — lni|»eratriz — Ma. 

CGC .06 - 146 - 245 — Insc. Est. 142 / 053,006 
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7 DE SETEMBRO CNEC criou o Ginásio Transamazônico 

(Cont do número antarior) 

O processo arrastou-se lento e prolixo. Os presos 
diziam-se inocentes e protestavam ignorância de quanto se 
lhes imputavam. Tiradentes, no entanto, não negava sua 
responsabilidade e manteve-se firme até o vereditum final, 
onde a 19 de abril de 1.792 foi lida a sentença condenando 
todos à morte, pena essa comutada no dia seguinte aos de- 
mais conjurados, permanecendo somente quanto a Tiraden- 
tes, que a 21 de abril do mesmo ano foi enforcado no 
Largo da Lampadosa. 

O sacrifício do precursor da Independência não foi 
em vão; o sentimento separatista dos brasileiros crescia a 
cada dia que passava e com especial fervor em Pernam- 
buco, onde o antagonismo entre nacionais e portugueses 
efervescia cada vez mais e concorriam para isso os im- 
postos abusivos, a atitude arrogante dos militares do Rei- 
no e a preterição dos nacionais no acesso aos cargos pú- 
blicos, quase sempre entregues aos portuguêses. 

Domingos José Martins que vivera algum tempo na 
Inglaterra, voltou para Pernambuco e passou a pregar as 
idéias liberais bebidas naquele País. A.s reuniões se suce- 
deram em sua residência, os simpatizantes da causa a cada 
momento se avolumavam e mais uma vez a infelicidade 
bateu às portas dos nacionais, pois o governador tomou co- 
nhecimento da causa e determinou a prisão de Domingos 
Martins, do Padre João Ribeiro Pessoa e de outros civis. 
Para prender os militares implicados, indicou o Brigadeiro 
português Manoel Barbosa de Castro, que ao se dirigir aos 
oficiais brasileiros, o fêz com tão graves ofensas, que o Ca- 
pitão José de Barros Lima, sacou de sua espada e o matou. 

Com êsse episódio os brasileiros dominaram a situa- 
ção e o Governador tentou, ainda, sufocar o movimento, 
mas não teve condições, resolvendo partir para o Rio de 
Janeiro. 

Triunfantes, os insurretos formaram imediatamente 
uma junta governativa liderada por Domiugos Martins e se- 
cretariada pelo padre Miguelinho, com adoção do Regime 
Republicano e criação de uma nova bandeira. As províncias 
da Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas, aderiram ao 
movimento. Emissários foram enviados à Bahia e ao Ceará, 
não logrando êxito. 

As medidas repressivas do Covêrno Português não 
tardaram a chegar, bloqueado o porto de Recife, começa- 
ram a escacear os viveres e muitas famílias abandonaram a 
cidade. O exército enviado da Bahia desbaratou os republi- 
canos de Alagoas. Domingos Martins e seus comandados fo- 
ram batidos na primeira refrega. A situação tornava-se cada 
vêz mais densa e periclitante, os auxílios esperados do ex- 
terior não chegaram, agravando-se mais com a deserção 
do Rio Grande do Norte e Paraíba. As tropas envidas pelo 
Conde dos Arcos, apoderaram-se de Recife, obrigando a re- 
tirada da última coluna revolucionária para o Engenho Pau- 
lista, onde se dispersou. 

Vencida a resistência revolucionária, instalou-se im- 
placável Tribunal para julgar os culpados, tendo sido con- 
denados e enforcados em Recife, Domingos Teotônio, padre 
Pedro Tenório, capitão José de Barros Lima e dezenas de 
outros; na Bahia foram fuzilados o padre Miguelinho, José 
de Abreu Lima, o Dr. Mendonça e Domingos José Martins, 
cabeça do levante. Era a cortina negra que mais uma vêz 
baixava impiedosa sôbre a cabêça dos patriotas, mas essas 
violências não intimidaram os brasileiros e sim, o sangue der- 
ramado por êsses heróis serviu para regar, ainda mais, a 
causa da Independência. 

Outro fator marcante para nossa libertação, foi a 
vinda da Corte Portuguesa para o Brasil, pressionada pela 
invasão do seu País, pelas tropas do general Junot. 

Ao chegar ao Brasil, mais precisamente à Bahia, no 
dia 22 de janeiro de 1.808. D. João a conselho de José da 
Silva Lisboa, cora apenas 6 dias de estada enUe nós, decre- 
tou a abertura dos portos às nações amigas. Tão relevante 
acontecimento soou como UM TOQUE DE TROMBETA A- 
NUNCIANDO A INDEPENDÊNCIA. Desaparecia o sistema 
de monopólios tão prejudicial à Nação e descortinava-se a 
realização de negócios com todos os povos amigos. Se- 
guindo D. João para o Rio de Janeiro, incetou fecunda e in- 
cansável administração que se irradiou por todos os recan- 
tos do País criando um Brasil novo progressista e organi- 
zado, e isso fazia porque não pensava mais voltar para 
Portugal, pensava sim criar um novo mundo, um império 
grandioso e pacífico, mas nem tudo correu como havia 
pensado e uma revolução liberal iniciada no Porto o forçou 
a voltar a Portugal, deixando em seu lugar, como regente 
D. Pedro. 

(continua no próximo número) 

CO V AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - MIPEIIATRIZ — MARANHÃO 

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

Onde você encontra de tudo para sua. construção. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

material elétrico, etc. 

Vindo de Carolina passou 
por Imperatriz o Dr. José 
de Ribamar Séguins, admi- 
nistrador no Maranhão da 
Campanha Nacional de Es- 
colas da Comunidade. 

Palestrando com menbros 
do setor local da CNEC o 

Dr. Séguins teve a oportu- 
nidade de informar que a 
campanha criou no povoado 
Estreito, municipio de Ca- 
rolina, o Ginásio Transama- 
zônico, com uma matricula 
prevista de 200 alunos re- 
sidentes na parte do Ma- 

ranhão e na parte goiana do 
Estreito. 

Para o corpo docente a 

CNEC já conta naquele po- 

voado com 3 elementos de 

nível universitário, comple- 

to. além de normalistas. 

HOSPITAL SAO RAIMUNDO 

Credenciado pelo INPS e Fundo Rural 
CIRURGIA - PARTOS - CLINICA - GERAL - RAIOS X 

Laboratório de Análises Clínicas — Cangue — Oxigênio 

Dr. Raimundo JVoleto Filho —Dra. Ruth Ferreira A quino Noleto — Dr. Celso Carlos Simões 

Avenida Getulio Vargas, 1511 — Imperatriz-Maranhão 

INVENTE UMA CARGA. 

NÓS TEMOS 

A SOLUCftO PARA ELA 

DAR MAIS LUCRO. 

m 

Qualquerque^^^^T^ Oficina é coisa que caminhão 

seja a carga, voce ganha i^iPr qUe se preza não freqüenta a tô- 

quando o caminhão é Mercedes- da hora. E o L-1113, como todo Mer- 

Benz. E quanto maior a quanti- cedes-Benz, é caminhão que se 

dade, maior a vantagem. preza. E que não 

O Mercedes-Benz transporta deixa você per- 
mais carga que os outros cami- der dinheiro, 

nhões médios, porque é o único ^^gj|jt/' Pelo con- 

que tem cabina avançada ou se- trário, ajuda 

mi-avançada, superespaçosa. a ganhar, 

Além do espaço, vo- na hora de 

cê ganha o que não vendê-lo. Pois o Mercedes-Benz 

gasta em gasoli- é o caminhão nacional que tem 
na. O motor o maior valor de revenda. 

Se você está querendo tirar um 

pêso dos ombros, venha até nos- 

sa loja. 
Assim você fica conhecendo 

o melhor caminhão médio. 

O mais econômico, o mais re- 

P:; 

Mercedes-Benz 

é Diesel e ren- 
de muito mais. 

Não recusa trabalho. 

Pode rodar centenas de milha- 

res de quilômetros, sem abrir. 

Outra coisa que você econo- sistente. O Mercedes-Benz é um 
miza é dinheiro de pneus. caminhão que topa qual- 

A distribuição da carga é per- quer parada. E ainda tira 

feita, e por isso o desgaste de o pêso das preocupações 

pneu é mínimo. dos ombros de seu dono. 

Concessionário Mercedes-Benz em Ponta Porá: 

Concessionário Mercedes-Benz em Imperatriz: 

DIESEL CAROLINA S.A. 
Praça Emiliano de Melo Azevedo. 10 

Fones: 192 e 194 



r ^ > 

' ( J -**#■' 

O
 

t 

ANO I Imperatriz (Ma.) 20 de Setemb. de 1970 N0. 21 

A BANANA 

KALAM HELEUTEROS 

Cena de hotel. Dois hóspedes, daquêles que, de tão 
antigos, já fizeram da espelunca o seu lar doce lar (1). Ou- 
tro hóspede, recém chegado. Porte aristocrático, indumentá- 
ria não menos idem. O tipo do boa pinta. Daquêles que, ao 
depararmos um (ou quando se nos depara) (?) pensamos lo- 
go que ai marcaram encontro: elegância, educação, cultu- 
ra, cortesia, sei-mais-lá-que... 

Bem, mas vamos começar tudo de novo que eu já 
não sei o que estou dizendo. Seguinte: três caras no hotel. 
Dois velhos e um novo. Quer dizer, o nôvo era o velho e 
os dois velhos eram novos. Heim!? Não é bem isso. Eu ex- 
plico: o novo velho era, o primeiro do hotel e o segundo da 
situação etária do indivíduo. Ou seja, o nôvo hóspede era 
um hóspede velho. E a situação dos outros dois eram in- 
versa, ou seja, dois velhos hóspedes novos. Vocês entende- 
ram? Se não, eu não me espanto porquê eu também quase 
não entendia. 

Por mera coincidência (2) os três sentaram juntos 
ao jantar. Juntos é maneira de dizer (ou maneirismo? — que 
êste relato não venha descambar em... Estavam um de fren- 
te para o outro. E como a mesa era de quatro lugares, fi- 
cava um vazio. Mas esqueçam o lugar vazio que não vai 
ter nada com o desenrolar dos fatos nem com o final de- 
senrolado. Embora vocês já estejam pensando que eu os 
(ou lhes?) queira enrolar, 

O jantar foi servido e, por delicadeza, os hóspedes 
antigos não trataram dos seus assuntos comuns. Procuraram 
entabular conversa com o novo companheiro de mesa. Con- 
versa sem futuro como todo início de conversa entre des- 
conhecidos. Falara do tempo... está quante... está frio... 
da viagem... A princípio eram só resmungos, hum, hum, e 
a cabeça balançando pra frente; pra trás ou para um lado 
e pro outro. E as alavancas bucais funcionando. Dando o 
serviço no conteúdo do prato que, por sinal, não era dos piores. 

É preciso abrir um parêntese para explicar que, tam- 
bém por mera coincidência (3), os três eram bons de garfo. 
Comiam por seis os (três juntos) apesar de serem todos bem 
educados, ressalva necessária uma vez que, esta última 
qualidade só tinha sido mencionada e atribuída especial- 
mente ao velho. 

Aliviada a fome, o gêlo quebrou e a conversa come- 
çou a animar. Se conheceram. Os dois antigos do hotel fa- 
laram de seus negócios (eram funcionários — um bancário e 
o outro do estado) (4) e ficaram sabendo alguma da vida 
do velho nehóspede (5). 

Era militar, aposentado. Gânhava bem e estava via- 
jando pelo norte à procura de boas terras pra comprar e 
montar uma fazenda — senhora fazenda - onde aproveita- 
ria a velhice ganhando dinheiro sem fazer força (a força, 
quem ia fazer eram os vaqueiros) admirando os seus belos 
rebanhos.(6) 

Conversa vai, conversa vem, o jantar terminou, de- 
pois da empregada ter rebastecido quatro vêzes a mesa. 
Veio a sobremesa — banunas. Mandaram brasa. Uma bana- 
na, outra, e o prato esvasiou. Ou melhor, não esvasiou. 
Ficou só uma. 

Aí aquele velho dilema. Eram três. Uma banana só. 
Mas ninguém tirava não tinha coragem. Todos três queriam 
pegá-la mas nenhum queria passar por mal educado. E, 
sem dizer um pro outro, resolveram encompridar a conversa. 
Pelo sim ou pelo não, dois podiam enjoar o papo e se man- 
dar. O que ficasse levaria. Ou melhor, come-la-ia. 

O problema, porém, é que cada um pensava do mes- 
mo jeito, por isso ninguém arredava pé, 

Fntão, a solução providencial. A luz apagou duma 
vez, sem aviso e foi aquela bagunça de sempre quando tudo 
fica, de repente, no escuro. 

Duas mãos, vindas de direções opostas, voaram em 
direção ao prato da banana solitária. Fecharam-se ao mes- 
mo tempo sôbre a gulosamente cobiçada fruta, enquanto 
que, de cima, descia firme e veloz um garfo empunhado 
pelo terceiro conviva, em direção à mesma dita (ou indita?). 

Ouviu-se um berro e, enquanto ,o mesmo ainda ecoa- 
va pelos corredores da escura pousada, acendeu-se, brusca- 
mente a luz. 

A sala de jantar estava vazia,vazia a mesa, vazio o prato 
-—o — 

(1)- Aliás, justiça seja feita, não era bem uma espelunca, 
era um pouco menos que 'isso, mas fica o vocábulo 
(um pouco cábulo) em virtude de sua musicalidade 
(eufonia —não confundir com euforia. 

(2) - Não tem nada que ver com "qualquer semelhança com 
pessoas ou entidades da vida real". 

(3) - idem 
(4) - Quem disse que funcionário tem "negócios"? mas deixa... 
(5) - Neologismo descoberto há pouco e que será brevemen- 

te incorporado ao vernáculo. É só eu ter um tempi- 
nho de dar uma conversada no Aurélio Buarque. Ou 
bota nehóspede ou tira neófito. 

(6) - Conversa fiada, o cara era mesmo agente federal e anda- 
va na pista de uma quadrilha de puxadores. Mas é claro 
que êle não ia soltar a dica. 

Daqui 

Dali 

Dacolá 

Fama X Câncer 

— O cancerologista John Tur- 
ner advertiu que 3oo mil nor- 
te-americanos deverão mor- 
rer durante êste ano, vitima- 
do por doênças relacionadas 
ao consumo de cigarros. Há 
2o anos que vem realizando 
pesquisas com 5416 pacientes 
deSpring fielJ,Massachusetts, 
calculou que uma pessoa que 
fumou 2oo mil cigarros, em 
2o anos, é quase certo que 
morrerá de câncer pulmonar. 

Palavras novas 
— Cada nova invenção ou des- 
coberta, enriquece as linguas 
com palavras novas. Uma des- 
tas é a EXOBIOLOGIA—nome 
da ciência que estuda as possí- 
veis formas de vida existentes 
em outros planetas. Decore-o. 

Já fabricamos nosso 
dinheiro 

— Já circulam as novas cé- 
dulas fabricadas no Brasil. 
Isto representa, além do mais, 
uma economia nacional^ Ve- 
jamos: em 1&63 o Brasil gas- 
tou 9 milhões e 4oo mil cru- 
zeiros novos com a impres- 
são das notas no exterior. E 
agora, tôda a instalação pa- 
ra fabricá-las aqui— prédio, 
máquinas, ar conoicionado e 
outros equipamentos — cus- 
tou apenas 9 milhões de 
cruzeiros novos. 

Médicos para o Brasil 
— Em abril de 1969 existiam 
2027 municípios com mais de 
20.000 habitantes, onde não ha- 
via nem há médicos. Só em 
Minas Gerais há 359 múnicípios 
sem médicos, deixando uma po- 
pulação de mais de 500,000 ha- 
bitantes sem assistência médica. 

São Paulo possui 179 munici- 
pios sem médicos. No Amazo- 
nas há somente 72 médicos. 

Estados Unidos ^importam 
automóveis 

— No primeiro semestre de 
1969 a importação de auto- 
móveis 'nos Estados Unidos 
havia alcançado mais de 
5oo.oo, não ob tmte ser a- 
quêie país o maior produtor 
do mundo. 
De nm filósofo moderno: 

— "O homem é o único animal 
que se diz amigo das vítimas 
que pretende comer." 

SAMUEL BUTLER 

Japão na frente 
— Entre cada lo brinquedos 
vendidos em 1969, nos Esta- 
dos Unidos por ocasião do 
Natal, nove déles levavam a 
marca MADE IN JAPAN. A 
metade dêles tinha por as- 
sunto a i.conquista da lua. O 
O Japão è hoje o maior ex- 
portador de brinquedos do 
mundo — competindo com 
mais de loo países. Só em 
1969 faturou cêrca de 168 mi 
Ihões Jde dólares em divisas. 

Para as donas de casa 

— Quando fôr fazer a limpeza 
do fogão ou qualqueer outra coi- 
sa do gênero, e que seja gor- 
durosa, encha de sabão as u- 
nhas, para que não fique preta 
e sujas. 

JOSÉ DE SOUSA SANTANA 

No dia 18 deste, transcorreu o a- 
niversário natalicio de nosso parti- 
cular amigo José de Sousa Santana, 
conceituado gerente do Banco da 
Amazônia S/A. agencia desta cidade. 

A data foi comemorada em sua 
fazenda no"município de Tocantinó- 
polis, onde ofereceu grandioso chur- 
rasco aos seus inúmeros amigos que 
daqui partiram em caravana. Ao 
Santana, nossos parabéns por mais 
uma etapa vencida no caminho da 
vida. 

Agência dos Correios no Estreito 

Diretor Gêraf da Emprê- 
sa Brasileira dos Correios e 
Telégrafos anunciou oficial- 
mente a criação de uma 
agência dessa entidade no 
povoado Estreito, dentro do 
plano de dotar dos melho- 
ramentos essenciais os pon- 

tos chaves na construção 
da Transamazônica. 

Para o transporte das ma- 
las do correio entre Goiânia 
e Estreito jà designada a 
Viação Jussara Ltda., con- 
cessionária do transporte de 
passageiros na mesma rota.. 

Câmara faz "recesso Banco" 

Por acordo entre as lide- 

ranças na Câmara Federal, 

a partir do dia l5 de outu- 

VIAJANTES 

Para tomarem parte na Conven- 
ção da Campanha Nacional de Edu- 
candários da Comunidade, a se rea- 
lizar hoje em S. Luiz, viajaram on- 
tem, os srs. Jurivê de Macedo e 
Luiz Henrique Veras, presidente e 
tesoureiro respectivamente da 
C.N.E.C. — Setor local. Dita Con- 
venção tem como finalidade, além 
de assuntos relacionados com a 
campanha, eleger a nova Diretoria 
Estadualj 

Aos ilustres viajantes, que são 
redatos de O PROGEESSO, dese- 
jamos feliz viagem e breve regresso. 

bro e até o dia 15 de no- 
vembro não haverá naque- 
la Casa do Legislativo or- 
dem do dia e as faltas dos 
deputados serão abonadas 
a fim de que os mesmos 
possam fazer a campanha 
eleitoral. —Depois de feito 
o acordo já surge outro mo- 
vimento tentando antecipar 
o início do recesso, 

FOCH TOCANTINS 
Aniversaria hoje, nosso conterrâ- 

neo Foch Tocantins, residente em S. 
Luiz onde exerce funções de cate- 
goria no Tribunal Regional Eleitoral. 

Parabenizamos. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANHÃO 

Lei N0 13/70 

O Prefeito Municipal de Imperatriz, Estado do Ma- 
ranhão, cidadão Renato Cortez Moreira, faz saber 
a todos seus habitantes que a Câmara Municipal 
desta cidade, aprovou e eu faço publicar à pre- 
sente Lei. 

ART. Io)—Fica aberto o crédito adcional, por mo- 
tivo de insuficiência das dotações constantes do Orçamento 
vigente, dêste Município, no valor CR$ 98.700,00 (noventa e 
oito mil e setecentos cruzeiros), para adcionamento das se- 
guintes dotações: 

Govêrno o Administração Geral: 

CR$ 3.1.2.0.02—Passa de 
3.1.1.1.02—Passa de 
3.1.2.0.02—Passa de 
'3.1.3.0.02—Passa de 
3.1.4.0,02—Passa de 

10.000,00 
18.110,00 
13.375,00 
20.000,00 

6.625,00 

Admioistração Financeira 

CR$ 3.11.1.10—Passa 
3.1.3.0.10—Passa 
3.1.4.0.10—Passa 

de 
de 
de 

18.000,00 
2.625,00 
1.125,00 

Despesa e Segurança: 

3.1.2.0.25—Passa de 
3.1.4.0.25—Passa de 
3.1.3.0.26—Passa de 

CR$ 4.500,00 
« 23.375,00 
« 800,00 

Recursos Xatnrais e Agro-Pecnário: 

3.1.3.0.34—Passa de 

Viação Transporte 

CR$ 2.000,00 

e Comunicação: 

Para CR$ 15.000,00 
Para « 33.110,00 
Para « 16.375,00 
Para « 24.500,00 
Para « 11.125,00 

Para CR$ 28.000,00 
Parr « 5.625,00 
Para « 3.125,00 

Para CR$ 6.500,00 
Para « 26.375,00 
Para « 2.300,00 

Para CR$ 3.000,00 

3.1.1.1.42—Passa de 
3.1.3.0.42— « de 
3.1.4.0.42— « de 

CR$ 10.000,00 
|« 31.000,00 
« 625,00 

Educação e Cultura: 

3.1.1.1.60—Passa de 
3.1.4,0.60— « de 
3.1.3.0.61— « de 

Bem Estar Soelal: 

3.1.4.0.83—Passa de 
3.2.3!o.82— « de 
3.2.4.6.82— « de 

Serviços Urbanos: 

3.1.2.0.92—Passa de 
3.1.3.0.92— « de 
3.1.2.o97— « de 

CR$ 

CR$ 

CR$ 
« 

2.250,00 
1.262,00 

13.125,00 

4.500,00 
1.125,oo 

634,oo 

2.ooo,oo 
5.ooo,oo 

75o,oo 

Para CR$ 
« « 
« « 

Para CR$ 

Para CR$ 

14.000,00 
36.250,00 
2.625,00 

5.450,00 
4.262,00 

17.625,00 

6.000,0o 
2.12õ,oo 
1.534,00 

Para CR$ 3.ooo,oo 
« « 9.5oo,oo 
« « 1.25o,oo 

ART. 25)—Esta lei entrará em vigor na data de 
sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Imperatriz Estado 
do Maranhão, em 17 de etembro de 1,970. 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 


