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ANO I Imperatriz (Ma.), 19 de Julho de 1970 

DIA 22: O VICE-PRESIDENTE DA RE- 

PUBLICA EM IMPERATRIZ 

DivulgDU o "Correio 

Braziliense" que o Al- 

mirante Augusto Rade- 

maker, Vice-Presidente 

da República, percor 

rerá a Belém-Brasília, 

vindo da Capital Fede- 

ral, numa viagem de 

contáto do Govêrno 

com agente do interior 

brasileiro, para sentir 

os problemas que a a- 

íligem. De Belém o | Al- 

mirante seguirá para 

o A mapá onde visita- 

rá as instalações da 

ICOMI. 

De outra parte, noti- 

cia não oficial ainda 

garante a estada do 

Vice-Presiaente em Im- 

peratriz no próximo dia 

22, quando será alvo de 

homenagens e ouvirá 

as reinvindicações lo- 

cais. 

Generais querem instalar Quartel 

Dois Generais e um Te- 
nente Coronel do Exército 
aqui estiveram no último 
dia 15, mantendo entendi- 
mentos oom o prefeito Mu- 
nicipal para a imediata ins- 
talação de um Quartel do 
Batalhão Rodoviário que a- 
companhará os serviços da 
Trans-Amazônica na região. 

De avião aquêles oficiais 
seguiram para Carolina, dei- 

xando acertado, em princi- 
pio, que para a localização 
aqui do Batalhão será utili- 
zado como alojamento pro- 
visório, até a edificação do 
Quartel, o prédio do Grupo 
Escolar Estado de Goiás 
que passa atualmente por 
por uma fase de reforma 
completa, a cargo da Pre- 
feitura Municipal e da Se- 
cretaria de Educação. 

PRÉDIO 00 B.A.S.A 

VEM 0 ENGENHEIRO — AUTORIZADA A CONSTRUÇÃO 

De acordo com o telegra- 
ma que abaixo transcreve- 
mos, é esperada para os pró- 
ximos dias a construção do 
imponente prédio da agên- 
cia do Banco da Amazônia 
em Imperatriz, cuja planta 
retrata a construção mais 
moderna e luxuosa da ci- 
dade: 

"Renato Cortez Moreira— 
Apraz comunicar operoso 
povo Imperatriz vg através 
vossencia vg jah designado 
engenheiro para breve início 
construção prédio BASA es- 
sa cidade vg devendo mesmo 
chegar ai proximos dias cor- 
diais saudações João Cas- 
telo Ribeiro Gonçalves" 

INPS construirá prédio-séde 

Até o próximo mês de se- 
tembro deverá ter início em 
imperatriz a contrução do 
prédio séde do INPS. 

A informação é do coorde- 
nador do patrimônio do Ins- 

tituto, no Maranhão, Sr. Ag- 
naldo Maximiniano dos Santos, 
o qual se encontra na cida- 
de entre outras coisas para 
regularizar a transferência do 
terreno adquirido pelo Insti- 

Trans-Amazônica 

Trezentos Kilômetros para 

cada Construtora 

De acordo com o no- 
ticiário de 'A Voz do Bra- 
sil', está iniciada o pra- 
zo para tomada de pre- 
ços entre as firmas es- 
pecialista em construções 
de estradas que se habi- 
litarem ao trabalho na 
Trans-Amazônica. - Para 

cada construtora caberão 
300 quilômetros de estra- 
da; e paralelamente a ca- 
da trecho o Governo Fe- 
deral pretende instalar 

um aeroporto destinado 
ao atendimento mais rá- 
pido das frentes de ser- 
viço. 

Ainda de acordo com 
êsse noticiário as obras 
da rodovia tão esperada 
estarão nessa primeira fa- 
se a cargo dos Ministé 
rios do interior, da Fazen- 
da, do Exército e dos 
Transportes, tudo para 
facilitar o aceleramento 
dos serviços. 

Por: JURIVÊ DE MACÈDO 

N0. 12 I 

Secretário de 

Educação quer 

"Ação 

Concentrada" 

O Dr. José Maria Marques 
Cabral vem de telegrafar ao 
prefeito Renato Cortez 
Moreira convidando-o para 
uma reunião em São Luis, 
no próximo dia 20, ocasião 
em que será debatido o 
PROGRAMA DE AÇÃO 
concentrada elaborado 
pela Secretaria de Educa- 
ção, para o ano de 1.971. 

No mesmo expediente o 
Secretário solicita ao Pre- 
feito a relação dos municí- 
pios onde o município quer 
construir escolas e o núme- 
ro da população em idade 
escolar dos povoados muni- 
cipais. 

tuto Nacional de Previdência 
Social. 

Sabemos também que antes 
do início da construção fun- 
cionará na cidade a agência 
do INPS em prédio alugado. 

Com referência ainda à sé- 
de própria, podemos adiantar 
que embora esteja dentro do 
plano um edifício de 6 anda- 
res o INPS levantará por en- 
quanto apenas um com dois 
pavimentes, o qual bastará 
por algum tempo às 
instalações de todas as de- 
pendências da autarquia. 

TSE FIXA NÚMEROS 

6 Federais e 

18 Estaduais 

De acordo com as informa- 
ções chegadas ao Tribunal 
Superior Eleitoral, no último 
dia 15, o eleitorado mara- 
nhense naquela data soma- 
va 372.196 inscritos. Com ba- 
se nesses elementos o TS 5 
fixou já para as eleições de 
15 de novembro vindouro o 
seguinte número de vagas 
para a Estado:— 6 deputados 
federais e 18 estaduais.—Goi- 
ás contará com 13 federais 
e 30 estaduais, para um elei- 
torado de 778.930 inscritos 
até dia 15. O Paraná foi o 
único Estado que conseguiu 
elevar o número de suas ban- 
cadas, graças ao aumento de 
seu número de eleitores que 
atingiu a 2.001 naquela data. 

As eleições aproximam-se. Diretórios reune-se pa- 
ra apontar nomes que serão levados às Convenções 
partidárias. Tudo se apresta para talvez a mais dra- 
mática luta, dêsde 1.945, para a conquista de um lu- 
gar de destaque no cenário político da Federação e 
dos Estados. Da vereança ao Senado cada lugar será 
disputado voto a voto, agora que a diminuição de va- 
gas a serem preenchidas torna bem menores as opor- 
tunidades de cada candidato. Some-se a isso tudo e ,já 
quase perfeita máquina montada pela Justiça Eleitoral 
que torna praticamente impossíveis as eleições macu- 
ladas pela fraude e pelo favoritismo de cúpula. Ago- 
ra, quem pretender a vaga que a dispute lealmente 
até o último sufrágio. 

Com a aproximação das eleições começa também 
a aparição dos aspirantes às Casas do Legislativo. 
Disfarçados e até arredios êles sondam os colégios e- 
leitorais numa tentativa velada de um eventual apoio. 
E à medida que os dias se passarem êles se tornarão 
mais audazess e começarão, aí, a campanha rumo às 
urnas. E num verdadeiro passe de magia cada um di- 
rá ser o possuidor da fórmula salvadoura do municí- 
pio. Porão a cabeça em funcionamento constante à pro- 
cura das mais tentadoras promessas. E os microfones 
tremerão ante a avalanche de milagres prometidos. 

Imperatriz, em novembro, será com certeza um 
dos maiores colégios eleitorais do Maranhão Prevê-se 
que até lá contaremos com 14 mil eleitores. 

Seremos então a pequena Meca poliitca para onde 
convergirá a ensaiada simpatia de cada candidato. 

E quando isso acontecer — e até antes que isso 
aconteça — será chegada a hora da tão esperada união 
em benefício desta terra. Chegada a hora de dizer-se 
"não" aos aventureiros do voto que aqui só aportam às 
vésperas de eleição e que apenas são "nossos amigos" 
enquanto as cédulas eleitorais não cai dentro das urnas. 
Passado o pleito, de regresso cada um à capital ou a 
sua cidade natal, aqui ficamos nós embalados pelas 
promessas, sem ninguém que veja na Assembléia, na 
Câmara ou no Senado a crueza dos nossos problemas, 
a dor do nosso abandono. 

Eleitos os candidatos, a glória que lhes sobe à ca- 
beça faz com que sua memória se turve. Esquecidos 
de tudo que prometeram, êles se esquecem até de co- 
mo chegar a Imperatriz cujo nome e cujos problemas 
só lhe voltam à mente quando decorridos 4 anos de man- 
dato êles novamente precisam de votos. 

Êsse é o quadro por demais nosso conhecido até 
aqui e que por certo prosseguirá enquanto não enten- 
dermos que os nossos males devem ser curados com 
os nossos remédios: que os nossos representantes devem 
ser gente nossa. 

Cidades bem menores que a nossa contam na As- 
sembléia com deputados seus; os mesmos que eleitos 
com nossos votos só se lembram na Assembléia da sua 
própria terra. 

Por que, então, não fazermos nós o nosso repre- 
sentante uo nossos representantes se temos votos para 
isso e se os homens indicados nós os temos felizmente? 

A resposta vai caber às elites partidárias, que o 
nosso eleitor, bem orientado nêsse sentido, não deixa- 
rá de ir à urna por Imperatriz. 

Já se disse e diz-se por aí que "Imperatriz tem 
de tudo; só lhe faltam líderes". Chegou portanto a ho- 
ra de desmentirmos mais essa afirmativa que não hon- 
ra os nossos brios da cidade que mais progride no 
Maranhão. 

Chegou a hora das nossas direções partidárias 
mostrarem que ganhar eleição não e apenas ter mais 
voto que o adversário, mas. acima de tudo, è carrear 
o seu potencial de votos para o bem da terra comum. 

E quando 15 de novembro chegar a sigla de nossa 
simpatia não pode nem deve ser ARENA ou MDB; ela 
precisa ser: IMPERATRIZ. 

AO LONGO DA RODOVIA 

Pôrtos serão modernizados 

Serão implantados e mo- 
dernizados ao longo da Trans- 
amazônica os portos de Boca 

do Acre, Porto Velho, Hu- 
matá, Itaituba, Santarém, AI- 
tamira, Jatobal, Marabá Im- 

peratriz e Carolina, com ser- 
viços a cargo do Depparta- 
mento Nacional de Portos e 
Rios Navegáveis. 

Ainda sôbre a construção 
da rodovia, o Ministro Mario 
Andreazza em entrevista 
consedlda à Agência Nacio- 
nal informou que o trecho 
Porto Franco - Itaiuba da 
Transamazônica ficará a car- 
go do DNER. E que a Santa- 
rém-Cuiabá será entreguelao 
Grupamento Rodoviário, 
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B 0 L A E M10 G 0 Governo punirá agiotagem 

Grande façanha da "ACROS" - Volta invicto 

Após dois jogos, em 48 ho- 
ras, retornou a Marabá, in- 
victa em nosso gramado, a 
representação da ACROB, 
daquela cidade. 

No domingo o time mara- 
baense jogou contra o Im- 
peratriz, empatando a parti- 
da pelo escore de 2 x 2, após 
inaugurar o marcador para a 
seguir sofrer o empate e 
vcr-se afinal perdendo o jo- 
go que conseguiu empatar no 
final do segundo tempo. 

A representação visitante 
não logrou melhor resultado 
nêsse jôgo porque o árbitro 
da partida deixou de marcar 
marcar um pênalte claríssi- 
mo contra o Imperatriz, num 
lance isolado e que não po- 
dia deixar nenhuma dúvida. 

No segundo jôgo contra um 
combinado Cruzeiro e Renner 
a ACROB conseguiu a vitó- 
ria pela contagem mínima, 
numa partida fraquissima, 
mas ardorosamente disputa- 
da. O gôl marabaense surgiu 
ao final do jôgo. 

Para quem assistiu aos dois 
jogos a conclusão é que o 
futebol de Imperatriz atra- 
vessa uma fase bastante má, 
após esse tempo de quase 
inatividade dos clubes desde 
a véspera dos jogos da Co- 
pa do Mundo. 

—o-- 

Durante a partida ACROB 
e Combinado de Imperatriz 
os esportistas José Xavier e 
Jnrivê de Macedo acertaram 
a convocação de uma reu- 
nião em data a ser marca- 
da para a fundação da Liga 
de Futebol de Imperatriz, co- 
meçando elaboração dos Es- 
tatutos. 

—o— 
A A BB FAZ TORNEIO 

INTERNO 
Na quadra do Clube Re- 

creativo Tocantins está em 
andamento o torneio interno 
de futebol de salão da As- 
sociação Atlética Bauco do 
Brasil. 

—o- 

GRAJAÚ E FERRO VELHO 
Está programado para hoje 

uma partida de ftebol de sa- 
lão entre uma representação 
da visinha cidade de Grajaú 
e o esquadrão local conhe- 
cido por "Ferro Velho", com- 
posto de veteranos, mas re- 
almente um bom quadro na 
sua modalidade de esporte. 
O encontro será na quadra 
do Clube Tocantins com en- 
trada paga. 

— o— 

Rosseny, Xavier, Batalha, 
Renato, Serra Jurivê, Riba- 
mar Marinho, tem por hábi- 
to, nos dias de jogo de fu- 
tebol, ocuparem o espaço que 
fica entre a cêrca do campo 

e a linha de fundo à esquer- 
da do portão de entrada do 
Estádio. Êles formam o que 
já batizaram de "a bancada 
da Imprensa". Ali dão palpi- 
tes sobre o jôgo e dão na 
vidinha do juiz da partida. 

No último jogo da ACROB 
o Rosseny deu tanto palpite 
errado que em determinado 
momento o Xavier não se 
conteve e lascou:— Os co- 
nhecimentos de futebol do 
Rosseny são do tempo em 
que três escanteios valiam 
um pênalte e trêspenalte va- 
liam um gôl 

Bastante atualizado, por- 
tanto, o cronista esportivo 
Rossíni. 

A. Atlética Imperatriz 

sorteia bicicleta 

No intuito de atrair público para 
o campo de futebol a Associação 
Atlética Imperatriz está sorteando 
prêmios entre os compradores de 
ingresso no Estádio. No ultimo do- 
mingo foi sorteada uma bicicleta 
que coube ao Sr. Fzir Sousa Leite. 
U sorteio é feito durante o trans- 
correr da pa tida, com o prêmio 
imediatamente entregue ao dono 
da sorte. 

Através do Ministério 
da Fazenda o Govêrno 
Federal está adotando sé- 
rias medidas no sentido 
de apurar e punir a agio- 
tagem em todo o territó- 
rio nacional. A medida 
que teve seu inicio ape- 
nas nos grandes centros 
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pouco a pouco vem se es- 
tendendo por todo o pais. 

Pelo registro das notas 
promissórias e por outras 
providências governa- 
mentais o cerco era torno 
dos agiotas vai aumentan- 

Trazido pele prof. Otacílio 
Alcântara, técnico do SENAM 
atualmente em nossa cidade, 
recebemos o n0 31 da "FO- 
LHA DE CENTRALINA", edi- 
tada na cidade mineira que 
lhe empresta o nome. De fei- 
tura gráfica excelente, far- 
tamente noticiosa e voltada 
inteiramente para os proble- 

do cada vez mais, em de- 
fesa da grande maioria do 
pequeno comerciante, 
principalmente, já que 
este è a maior vitima dos 
dlnlieiros emprestados a 
juros extorsivos. 

mas da terra, FOLHA DE 
CENTRALINA é bem um es- 
pêlho do esforço e da inte- 

ligência da gente simples e 
amga do interior das Minas 

Gerais, pelo que registramos 
com prazer sua presen- 
ça no cenário jornalístico 
brasileiro. 

Banco do Estado faz 

1°. seminário 

Em São Luis, de 25 a 27 de junho último, o Ban- 
co do Estado do Maranhão fêz realizar o PRIMEIRO 
SEMINÁRIO DE CONSCIENTIZAÇÃO DE NORMAS í 
DIRETRIZES, presentes todos os Gerentes de agências 
do BEM e o seu quadro de Inspetores. 

Do temário do conclave constaram palestras e con- 
ferências diversas, destacando-se as seguintes: 
Io Sistema de Segurança Bancária — por José Costa 

Nogueira. 
2o A contabilidade e organismo administrativo dos es- 

tabelecimento bancários — por Diocleciano M. Mo- 
rais Rego. 

3' Estudo e aplicaço do Crédito Rural — pelo Eng0 

ágrônomo José de Jesus Reis; 
4o Política Social — por Américo Azevedo Neto. 

O Seminário foi aberto com uma palestra pelo Su- 
perintendente do Banco, Wilson Pcrtelada. seguida de 
conferência proferida pelo prof. Álvaro Carvalho Rocha. 

ao encerramento, após o um almoço de confraterni- 
zação, o Superintendente do BEM dirigiu mensagem es- 
pecial a todos os administradores de agências, aler- 
tando-os para os objetivos estatuários da BEM, as o- 
brígações funcionais e as normas de conduta das a- 
gências, entre outros assuntos. 

O conclave objetivou acima de tudo o maior en- 
trosamento entre a Direção Geral e os Administrado- 
res de agências interiorana, visando a maior assistên- 
cia pelo BEM aos juridicionados de suas agências, pa- 
ra o desempenho, assim de suas reais finalidades: o fo- 
mento de atividades produtivas através do crédito cri- 
teriosamente distribuído. 

E a prova real dêsse propósito está, entre nós, na 
vinda de uma comissão de técnicos do BEM para o es- 
tudo dos problemas e das possibilidu Jes de aplicação 
de crédito ua região, fato aliás já noticiado. 

HOSPITAL SAO R A1MUNDO 

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

Laboratório <Je Análises C I ■ es S e a s — ^assgne — Oxigêsiio 

Dr. Raimundo iXfoleto Filho —Dra. Ruth Ferreira il quino Noleto — Dr. Celso Carlos Simões 

Avenida Gefulio Varcas, 1511 — Imperatriz—Maranhão 

CO V A P do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ - MARANHÃO 

Matriz; Rua 20 n 809 — Goiânia - Go. 

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

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

BRASILINO SONHA 

M, M. 

Brasilino é um capiau como os outros. Manso, brabo, 
malandro, bôbo, trabalhador e manhoso. Baléla e mentira 
só ali. A sóla de sua alpercata já lapiou chão de toda 
terra, encardidno sua roupa de poeira. Conhece gente e cor- 
rutelas, cabra safado e cabra macho. Nas suas andanças 
varou serras, matas, brejos e sertões. Bebeu, brigou, apa- 
nhou e foi preso muitas vezes. Realizou todos serviços, até 
roubar para não morrer de fome. C aminha ao léu buscando 
garimpos. Sua qoerencia é o mundão de Deus e o seu por- 
to as lavras. Seus sonhos, bamburros, mulheres e bebidas. 
A família é o "bucho" e o lar o chapéu. Seu farracho já 
raspou a sombra de todas as pedras do Tocantins, de Ita- 
guatins a Jacundá, mas seu "picuá" continua sêco o sua 
barriga vazia. 

Sonhando ainda, ai rasta os pés agora esperançoso. Che- 
ga o corpo velho e cançado, ao aceiro do primeiro canteiro 
da Transarnazônica. Deseja mudar de vida, melhorar sua sorte. 

Bucho no chão, cocado, raspa a palha de milho prepa- 
rando o pito. Está contente, sorri e espera. Pensa no ama- 
nhã da sua vida e cojumina seus planos. Sonha mais uma 
vez. "Quando o facão tinir, o machado cantar, a pausaria 
estrondar caindo no chão; quando o pôvão se mandar, rasgan- 
do a mataria, ele também estará rente á cabeceira, dando 
a sua mão de ajuda ao futuro de sua terra. Sabe que mui- 
tos ficarão pela beira da estrada, plantando roça, colhendo e 
brigando com os patrões para não serem explorados, outros 
assinalarão que a brancura dos seus óssos, o roteiro do 
progresso. Mas seu farracho e sua tralha, possuem destino 
traçado. Rasgarão as barrancas Xingú e do Tapajós em bus- 
ca dos seus sonhos, do seu bamburro, da sua cabocla e de 
sua barraca. 

Êta Presidentâo!... 

Norte de Goiás quer o vice 

Líderes políticos e prefeitos do norte goiano, 
dêsde o paralelo 13, endereçaram abaixo-assinado 
ao Regional da arena daquele Estado reinvindican- 
do a indicação de um nome do norte para o \lce- 
governador de Goiás. 

O abaixo assinado não menciona nomes mas 
alegam a fôrça política do norte-goiano que por is- 
so mesmo merece destaque no cenário político es- 
tadual. 

Argumentam ainda os nortenses que a indi- 
cação viria fortalelcer na região o próprio partido 
situacionista: ARENA 

Foiha de "Centralina" 
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Sindicato Rural convidado para a 

15a. festa de peões em Barretes 

Procedente de Barretos, 
São Paulo, esteve em Impe- 
ratriz o advogado SALES GI- 
DRÃO, proprietário naquêle 
município da Estância "SG" 
e um entusiasta das exposi- 
ções agro-pecuárias que a- 
companha em todo o terri- 
tório nacional 

Sales Gidrão veio até Im- 
peratriz portando dois ofícios 
do "Clube dos Independen- 
tes", entidade que congrega 
os pecuaristas de Barretos. 
Um dos expedientes é diri- 
gido ao Sindicato Rural de 
imperatriz com convite para 
« participação de elementos 
dêsse Sindicato na FESTA 
DO PEÃO DE BOIADE1RO, 
naquela cidade paulista. 

Entre outras programações 
constarão da 15a. Festa do 
Peão a apresentação de boia- 
deiros e peões de todo o ter- 
ritório nacional com a apre- 
sentação de conjuntos típicos, 
especialmente dos Estados 
pecuaristas. Também toma- 
rão parte na festa conjuntos 
folclóricos do Paraguai e da 
Argentina, contratados pelo 
Clube dos Independentes a- 
través do próprio Sales Gi- 

Preso o mata- 

dor de vereador 

Escoltado por elementos da 
polícia goiana transitou pe- 
lo aeroporto local, algema- 
do, o assassino do vereador 
Neiva, da Câmara de Tocan- 
tinópolis em Goiás há alguns 
mêses. O homicida foi preso 
em São Luis e encaminhado 
para julgamento em Tocan- 
tmópolis. 

Tráfego 

na Belém-Brasília 

(Estatistiea no posto do 
Cacán - Rodobrás - Im- 

peratriz OI A) 

MÊS DE JUNHO / 1.970 
Caminhão — 4.586 
Prancha — 126 
Carro-Tanque — 404 
ônibus — 391 
Automóvel — 223 
Camionete — 384 
Jeep — 236 

Total 6.386 veí. 

Sendo: 3.231 — rumo Norte 
3.155 — rumo Sul 

Média Diária: 
212 veículos 

Predominância de veículos 

de São Paulo: 1.964. 
Imperatriz, 08/Julho/I970. 

drão quando retornava êste 
do México, findo o campeo- 
nato mundial de futebol. 

O outro oficio é dirigido 
ao Dr. Antonio Régis de Al- 
buquerque que já anterior- 
mente foi convidado, com di- 
versos companheiros de Im- 
peratriz para uma exibição 
da vaquejada nordestina na 
Feira de Barretos. Embora 
mautendo o convite, essa exi- 
bição só poderá ser possível 
no proximo ano. pois que a- 
tualmente aquela Feira não 
conta com a pista solicitada 
para exibição da vaquejada. 

Embora sem a exibição, os 
'vaqueiros' de Imperatriz são 
especialmente convidados pa- 
ra a lõa. Festa do Peão de 
Boiadeiro deste ano, com as 
despesas de viagem e estada 
por conta do Clube dos Inde- 
pendentes. 

Sales Gidrão demonstrou- 
se entusiasmado com o su- 
cesso da 2a. Feira Agro-Pe- 
cuária de Imperatriz, a qual 
assistiu: e garantiu à repor- 
tagem de "O PROGRESSO" 
que para a próxima Exposi- 
ção trará até nós um dos fa- 
mosos touros de sua Estân- 
cia, descendente direto do 
rebanho indiano adquirido a 
rico Marajá daquele País, e 
que foi objeto de muito no- 
ticiário na imprensa brasilei- 
ra e estrageira, pelas dificul- 
dades de entrada no Brasil. 

Por ésse touro que Gidrão 
pretende exibir em Impera- 
triz êle já recusou a oferta 
de Cri 69.000,00 lá em Bar- 
retos. O animal conta presen- 
temente com 4 anos de idade. 

Dos fatos da 2a. Exposição 
de Imperatriz, o que mais 
impressionou ao visitante foi 
o leilão por cr$ 2.000,00 do 
par de esporas arrematado 
pelo sr. Lindolfo Brito, pro- 
prietário da Fazenda Karajá, 
dêste município. 

Em Caro- 

lin ao Minis- 

tro Júlio Barata 

O Sr. Absalão Coelho, nre- 
feito municipal de Carolina, 
comuuicou ao seu colega de 
Imperatriz que várias home- 
nagens seriam prestadas ao 
Ministro Júlio Barata, no úl- 
timo dia 15, quando o Titu- 
lar da Pasta do Trabalho e 
Previdência Social passou 
por aquela cidade. 

No dia 16 o Ministro seguia 
para Belém. 

LOJAS VIANA 

- DE — 

Viana & Irmào - Com. e Ind. 

Completo Sortimento de Tecidos Finos e 

Populares, Confecções Cama e Mesa 

Prêços de Fábrica 

MATRIZ: —Rua Godofredo Viana, 556 

FILIAL: Bairro do Mercadinho 
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Correios e telégrafos à mapa 

A entrada da Rua BR. 
14, próximo à Praça de Fá- 
tima, erguem-se já em pla- 
no bastante adiantado as 
paredes de um prédio ho- 
je abandonado. 

a construção data de 
pelo menos 5 anos e co- 
mo sempre acontece em 
obras daquela natureza, 
muito dinheiro deve estar 
ali transformado em al- 
venaria, cimento, barro, 
pedra e mão de obra. 

Trata-se do prédio 
destinado à instalação da 
agência dos Correios e 
Telégrafos de Imperatriz, 

cuja paralisação não nos 
paiece justificada a não 
ser pelo descaso. Da mes- 
rm? data existe na região 

a agência dos Correios 
cm Porto Franco, pratica- 
mente terminada e já em 
ponto de instalação da a- 
gência e residência do 
A PT, mesmo em caráter 
precário. 

Enquanto essa edifica- 

ção não prossegue a a- 
gência local dos Correios 
e Telégrafos continua 
pèssimamente instalada. 
Telegrafistas, carteiros e 
o próprio APT dispõe de 
uma única sala, cujo alu- 
guel é pago pela Prefei- 

tura, sem o mínimo de 
condições exigidas, inclu- 
sive a de segurança. E, 
o que é mais grave ain- 

da, a agencia não conta 
nem mesmo com um sa- 
nitário, por rudimentar 
que seja, isso para não se 

falar era bebedouro, em 
carteiras, em divisões de 
trabalho e no de que ne- 
cessariamente deve exis- 
tir numa repartição fede- 
ral que deveria primar 
pela organização. 

A nosso ver, grande 
serviço prestaria a Asso- 
ciação Comerciai à cida- 
de se se dispusesse a cha- 
mar a atenção da hoje 
Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos pa- 

0 PICH-ÜP 

o mmo. 

ra o término do prédio e 
a instalação condigna da 
agência local. 

Também a administra- 
ção municipal pode pres- 
tar esse serviço à coleti- 
vidade, inclusive porque 
essa instalação isentaria 
o município da obriga- 
ção dos aluguéis que ho- 
je paga a fim de que a 
agencia postal telegráfi- 
ca, funcione na cidade, 
servindo vasta área do 
Maranhão e de Goiás. 

Incêndio destrói 

a "Casa Brasil" 

O comércio local rece- 
beu com tristeza a notícia 
do espetacular incêndio 
que destruiu completa- 
mente a CASA BRAtIL, 
de Anápolis, uma das 
grandes abastecedoras do 
mercado de estivas des- 
ta região. Diz o noticiá- 
rio que o incêndio atin- 
giu a tão grandes propor- 

ções que até de 
Brasília foram 
chamados bom 

beiros para de- 
belar as cha- 
mas que envol- 

veram todo ura 
quarteirão. Os 
prejuízos vão a 
milhões de cru- 
zeiros, 

Mas prestando atenção, V. verá que muita coisa 
mudou. Por exemplo: a cabina, agora reforçada, 

oferece visibilidade total em todos os sentidos, 
pois o pára-brisas e janelas foram 

aumentados. Os limpadores do pára- 
brisas têm movimento conjugado. 

Dois visores foram incluídos para ampliar a visão 
traseira. É mais segurança no tráfego, melhor domínio 
da estrada e mais facilidade nas manobras de 
estacionamento para carregar e descarregar os 
1.000 quilos que o Pick-Up transporta. 

Portas de maior tamanho, deixando vào livre, 
mais espaçoso para o acesso ao interior, 

O eslribo longo completa a comodidade no 
entrar e sair. E o banco pode ser ajustado 

em várias posições. 

Nóvo sistema de suspensão e de coxins do motor 
proporciona maior conforto de marcha em 

qualquer terreno, eliminando as vibrações. 
O alíernador e a ignição Bosch sào também 

dois aperfeiçoamentos importantes, 
para garantir maiô carga para 

a bateria (mesmo em baixa" rotação) 
e partidas rápidas do motor 
mesmo nos dias mais frios. 

0 único Pick-Up nacional 
com tração 4x4 "standard'.' 

Motor Mercedes-Benz diesel de 78 HP 
Faz 11 km com um litro de combustível.! 

OYOfi 

TRAÇÃO 4x4 

tese! Carolina S / A. 

Praça Emiliano de Melo Azevedo, 10— Fones 192/194 
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Jôgo aca- 

bou com 

tiros 

Dois barbei- 

ros saíram ba- 

leados ao final 

de uma partida 

de jogo cartea- 

do no Entron- 

camento. São 

protagonistas 

da cena de san- 

gue o indivíduo 

conhecido por 

Vanja, conhe- 

cido "intrujâo" 

com várias pas 

sagens pela po- 

licia local, e a- 

índa os barbei- 

ros Dino e um 

seucompanhei 

ro de salão. 

As vítimae 

não correm pe- 

rigo de vitima 

e Vanja está 

foragido. 
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Incorreção monetária 

KaLAM heleutercs 

Não há nada mais complicado e difícil de aprender 
que as denominações e apelidos da moeda nacional. 

Por lei a denominação é uma só, mas as trnsformações 
foram tantas e em tão pouco tempo que o povo não teve 
tempo de se acostumar com uma qando outra nova já es- 
tava em vigor. Daí as confusões e os mil nomes para um 
único valor. 

A gente já está acostumado e nem liga. Mas vocês já 
pensaram que se um inglês, acostumado com a libra desde 
os tempos de Robím Hood ou um americano acostumado 
com o dólar desde os tempos de Washington chegar assim 
de primeira e começar a ouvir todos esses nomes seria ca- 
paz de ficar doído, se não existissem as casas de câmbio? 

Veja bem. Junte dez notas de cem cruzeiros. Quanto 
deu? ... Um cruzeiro. Porém agora se pegarmos duas moe 
das de cinco centavos, no fim vamos ter cem cruzeiros. 
Entendeu? 

— Quanto custa essa mercadoria? 
— Cinco contos. 
— Deixa por quatro mil? 
— Não pode, veja a tâbela da SUNAB, é o preço. 

Na parede, a tabela da SUNAB diz: "cinco cruzeiros" 
E não é só agora que tem essa complicação. Quando 

eu era garoto a confusão já era a mesma. Eu acho até que 
é por isso qne a gente não repara tanto nessa torre de 
babel. Se acostuma de pequeno. 

Mas como eu dizia, quando eu era pequeno, se a gen- 
te queria um cruzeiro pra ir pro campo domingo, tinha 
que juntar os trocados... duzentos reis daqui, mais quatro- 
centos dacolá, o velho interava os quatrocentos... No fim, 
saia com dez tostões no bolso pra comprar a entrada. Se 
você pegava numa de cincoenta centavos, era quinhentos 
réis, porem, se juntasse duas, dava dez tostões, ou, mais 
raramente, um cruzeiro. 

O conto de reis é patrimônio nacioual. Nem o cruzeiro 
nôvo (que não mais o é), o derrubou, E permanecerá ainda 
por muitas e muitas gerações. 

Dizem que agora, quem tem milhão é milionário mes- 
mo; no duro, como os donos de poços de petróleo ameri- 
canos. Mas, mesmo assim, a loteria toda semana anucia que 
o sorteio é de dez milhões. Impressiona mais, se falar mil, 
parece pouco dinheiro. Mas è só pra impressionar, mesmo, 
porque o cara que ganha não fica milionário, não, 

Impressionar è mania de brasileiro. É por isso que as 
coisas mudam com tanta facilidade. Já houve tempo em que 
um conto de réis. era bom de se juntar porque era um mi- 
lhão de réis. Depois, pra ter muito dinheiro, era preciso 
juntar um milhão de cruzeUo. Agora, um milhão, também, 
mas ainda è melhor continuar dizendo um bilhão enquanto 
a gente se acostuma. E vamos ver se pelo menos vai dar 
prar acostumar, senão, ainda vamos ter que falar em 
trilhão. 

Repórter carioca na 

T rans-amazônica 

Rangel Cavalcante, do Jor- 
nal do Brasil, percorre a ser- 
viço de seu jornal todo o 
trajéío da Trans-Amazônica, 
usando todo o tipo de trans- 
porte que se lhe oferece, via 
de superfície, para bem co- 
nhecer os problemas de ca- 
da setor percorrido. Rangel 
passou por Imperatriz já vin- 
do de Fortaleza e daqui pros- 
segue viagem viagem até o 
Acre. 

Abordando o caso da mu- 
dança do traçado da rodovia, 

entende o repórter-itineran- 
te que a esta altura isso é 

muito difícil, mesmo porque 
é pensamento do Govêrno, 

segundo êle, criar condições 
para o povoamento das re- 
giões não habitadas, o que 

não se conseguiria trazendo 
a estrada de cidade em ci- 
dade. 

Sarney tem razão 

Por unanimidade, a Co- 
missão Executiva Nacio- 
nal da ARENA julgou im- 
procedente o recurso do 
Sen. Millet que pretendia 
a reestruturação do Re- 
gional do Estado do Ma- 
ranhão, sob a acusação 
de que este foi constitui- 
do ilegalmente, entregue 
a parentes e seguidores 

do do ex-governador, T u- 
rante o julgamento veri- 
ficaram-se debates entre 
o Senador e Sarney. Com 
o parecer do dep. Rny 
Santos a Executiva Na- 
cional mantéve o atual 
Diretório no Maranhão, 
amplamente favorável ao 
fundador do "Maranhão 
Novo". 

'Deéfile Social 

ANIVERSÁRIOS 
Ontem, esteve aniversariando, o 

gracioso menino Luis Henrique, fi- 
lho do nosso companheiro de traba- 
lho, Luis Veras, func0. do Banco do 
Brasil e redator do "O PROGRESSO" 
A data foi comemorada na residên- 
cia dos seus pais, onde compareceu 
em mass a nossa sociedade. 

Nossos parabéns, ao Veras e Dona 
Celeste. 

— o— 
No dia 11, quem aniversariou foi 

foi a menina Fiávia, filha de Rena- 
Melo, func0. do Banco do Brasil, lo- 
cal. Parabéns. 

—o— 
No dia 24 estará completando mais 

uma primavera, a Ana Luiza, filha 
do Sr. Domingos Carvalho. 

— o — 
Também na mesma data. o jovem 

Jairo, estará comemorando seu na- 
talicio, êle é filho do nosso presado 
amigo José Lopes. 

VIAJANTES 
Esteve transitando em nossa cida- 

de, o distinto e presado amigo, Dr. 
Henrique Araújo Pereira, que veio 
rever amigos e participar da reuni- 
ão do Rotary Club, na sexta-feira 
passada. 

-o - 
Em nossa cidade, o Sr. Paulo Nole- 

tc. Inspetor do BASA. 
Com destino a Capital do Estado, 

seguiu ontem o nosso amigo Arruda, 
Secretario de Administração do Go- 
verno Municipal. 

-o- 
Está sendo esperado, hoje, o Sr. 

José Santana, gerente do BASA local 
—o— 

O que se comenta na cidade é a 
construção da mansão que o indus- 
trial Dargival Pinheiro está fazendo. 
Fala-se que terá piscina, etc. 

Você sabia que ... 

Ludwig Van BEETHOVEN aos 13 
anos de idade já era clavecinista 
aa Capela Real, em Bonn, Alemanha 

- o — 
O revólver foi inventado em, 1836, 

pelo norte-americano chamado Sa- 
muel ult, 

- o - 
A força de um elefante é corres- 

pondente a 147 Ik mens, 
— o - 

Foi dado o nome de "amarelos'' 
aos chire«es, nõo pela côr da sua 
pele, mas pela lama amarela que o 
Hwaí g Ho contém era suas águas 
e que, durante a época das inunda- 
ções, quando o rio se espaiha pe- 
las terras adjacentes, torna irreme- 
diavelmente amarelo tudo quanto 
por ela é atingido. 

— o - 
O cupido, que é a personanifica- 

ção do amor, tem o seu culto na 
Venezuela 

O pombo é o único pássaro que 
bebe por sucção. Todos os eutros 
pássaros tem de inclinar a cabeça 
para trás para engolirem a água. 

U peiigo que corre um ser hu- 
mano em ser fulminado por uma 
faísca é de um contra seis a sete 
milhões. 

O impossível 

acontece 

• m Washington, um ferro elétri- 
co esquecido ligado ateou fogo à 
táb a de passar roupa, provocou 
um incêndio, caiu no chão e der- 
reteu um cano d'ag a qna apagou 
o inêndio . .. 

Pensamentos 

Quem teima em d;zer verdades 
perde amizades. 

— o— 
Bom con efho desprezado há de 

ser muito lembrado. 

—o - 

"Não se deve perder a fè na Hu- 
maridade A Humani ade é um 
oceano. Se algumas gotas do ocea- 
no estão sujas, isto não torna su- 
jo todo o oceano". 

(Abbè Esnest Dimnet( 
1 . ~0 

Um pnucr de perfume fica sem- 
pre nas mãos de quem oferece 
flores. 

Delegação de Imperatriz 

recebida pelo Ministro 

Sob a presidência do Sr. 
Dorgival Pinheiro de Sousa, 
vice-preíeito de Imperatriz e 
presidente da Associação Co- 
mercial, deslocou-se para Ca- 
rolina no último dia lõ uma 
comitiva representativa da 
cidade, composta ainda do 
Sr. Severino Silva, Presiden- 
te do Sindicato dos Arruma- 
dores e do Sr. Francisco San- 
tos Soares, Tosoureiro da 
Associação Comercial. 

Naquela cidade a comitiva 
imperatrizense foi recepcio- 
nada em casa do Prefeito A- 
bsalão Coêlho pelo Mioiscro 
Júlio Barata, do Trabalho, em 

audiência conseguida graçs 
à fidalguia do prefeito caro 
linense e de nosso confrad 
Genesio Rêgo, da «Tribuna d 
Carolina». 

No decorrer da audiêuci 
foram abordados poblema 
cuja solução é de interess 
regional e principalmente lo 
cal, quando ainda os nosso 

representante entregaram a 
Ministro memorial em que so 
licitam a imediata instalaçã 

nesta cidade de uma agên 
cia de INPS, inclusive coi 
assistência médica aos prt 
vidênciàrií-s. 

MPB maranhense aponta 

Cafeteira e José Martins 

Em sua convenção re- 
gional o MDB do Maran- 
hão apontou como seu 
único candidato ao Sena- 
do Deputado Federal Epi- 
tácio Cafeteira, ex-pre- 
feito de São Luiz e um 
dos tribunos mais ardo- 
rosos do Estado, conhe- 
cido pela força de seus 
pronunciamentos públicos 
dêsde quando abriu luta 
com o ex-Governador 
Newton Belo 

Para suplente de Ca 
feteira os opocíonistas a 
pontaram o advogado Jo 
sé Martins, líder interio 
rano de grande prestigh 
no município de Grajaú 
onde se projetou e inclu 
sive concorreu á Prefei 
tura N unicipal no último 
pleito, obtendo grande 
maioria individual mas 
perdendo ante a soma de 
votos dados aos candida- 
tos da Arena. 

Permuta-se 

Votos por energia elétrica 

Chegou a nosso conhe- 
cimento que o Sr. DjaJ- 
ma Brito pretende can- 
didatar-se à Assembléia 
Legislativa do Maranhão 
e quer contar para isso 
com os votos de Impera. 

Projeto Rondon VI 

Já se encontra em nossa 
cidade a equipe de universi- 
tários componentes do proje- 
to Rondon VI que escolheram 
Imperatriz para suas ativida- 
des que são a de fazer o le- 
vantamente da cidade no se- 
tor de Educação e sócio-e- 
conomico, afim de qne os pro- 
jetos prioritários do Ministé- 
rio da Educação e Cultura 
possam serem Implantados- 
neste município. São: Rosa 
da Silva Barros da Faculda- 
de de Letras; Maria do Espi- 
rito Sauto Tavares dos San- 
tos, Medicina e Rosa Araújo 
dos Santos, Direito da Unive - 
sidade do Maranhão. 

Snró. ^pecuarióiaé 

Planejando construir, re- 
formar ou ampliar suas ins- 
talações rurais, pessoa com 
larga margem de conheci- 
mento e prática, encontra- 
se nesta cidade a disposi- 
ção de Vv. Ss. 

Procure pessoalmente ou 
dirija carta à Redação de 
"O PROGRESSO", endere- 
çada à M.M. 

triz Mas para conseguir 
êsses sufrágios quer o 
candidato mostrar primei- 
ro quanto pode fazer pe- 
la cidade que almeja be- 
neficiar antes mesmo do 
pleito, conseguindo junto 
ao Governo do Estado a 
instalação de iluminação 
de nossas vias públicas. 

'A esperança - dizem-é 
a última que morre'; mes- 
mo a do imperatrizense. 

Aguardemos, pois. 

Carne de ca- 

valo para o Japão 

O Estado de Pernambuco 
exportará cerca de 250 to- 
neladas de carne de cavalo 
e jumento, por mês, para di- 
versos países da Europa e da 
Ásia, dos quais o mais inte- 
ressando é o Japão. A carne 
traseira, sem osso, de cava- 
lo, está cotada a 660 dólares 
a tonelada (3.300 cruzeiros). 

A, I. 5 aposenta 

Desembargador 

Atendendo a exposição de 
motivos do Ministro dá Jus- 
tiça o Presidente da Repú- 
biica aplicou o Ato Institu- 
cional número õ, para apo- 
sentar, entre outros, o De- 
sembargaacr Antonio Rodri- 
gues Moreira, do Tribunal de 
Justiça do Maranhão. 


