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Em Setembro 

TVem Imperatriz 

O Coronel-Engenheiro An- 
tônio Ribeiro Seco, um dos 
diretores da EMBRATEL es- 
têve em Imperatriz em via- 
gem de inspeção dos servi- 
ços de instalação da em- 
prêsa neste setor. 

Em sua curta permanên- 
cia o Cel. solicitou à Pre- 
feitura a doação de terre- 
no, dentro da cidade, para a 
edificação de 4 casas des- 
tinadas à residência de téc- 
nicos da EMBRATEL que 
aqui se encarregarão da tor- 
re e demais instalações. 

Na oportunidade, colheu 
a reportagem de ' O PRO- 
GRESSO" que já no próxi- 

mo mês de setembro funcio 
nará em caráter experimen- 
tal o circúito de Televisão 
em Imperatriz. 

A TV alcançará muitas 
cidades da região, enquan- 
to apenas Imperatriz e Baca- 

bal,no Maranhão, serão bene- 
ficiadas pelo circúito de co- 
municações da EMBRATEL. 

O Prefeito Renato Mo- 
reira já colocou à disposi- 
ção da Emprêsa Brasileira 

de Telecomunicações o ter- 
reno solicitado. 

Na foto, a tôrre da EM- 
BRATEL no morro do "Bate-Saco", 
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a 8 kilômetros calculadamente de Imperatriz. 

Deputado Américo de Souza 

enaltece "O Progresso' 

''Queremos testemunhar 
aqui o desenvolvimento 
vertiginoso da cidade 
maranhense de imperatriz 
constatado não só no 
plano físico, mas também 
no cultural consubstancia- 
do agora na circulação 
de um jornal local que 
recebeu o nome d e "O 
Progresso". — Como diz 
o seu título, êle se tem 
batido, o que verificamos 
pelas edições que já 

chegaram as nossas mãos 
pelo progresso e p e 1 a 
grandeza daquela cida- 
de". 

Estas palavras fazem 
parte do pronunciamento 
na Câmara Federal pelo 
Deputado Américo de 
Souza, da bancada a r e- 
nista do M a r a n h ã o, na 
sessão do dia 9 dêste. 

Ao nobre representante 
maranhense, nosso muito 
obrigado. 

A triste sina do nordestino 

DEPOIS DA SÊCA, AS ENCHENTES 

Chega a mais de 30 o 
número de mortos pela 
enchentes no Estado de 
Pernambuco,tanto no Re- 
cife como no interior. 
Setores do chamado po- 
lígono das secas estão a- 
tingidos por copiosas 
chuvas e enchentes. A 
Divisão de Hidrologia da Esperança". 

Sudene prevê para este 
ano uma enchete maior 
do que a de 1966. 

Para os socorros aos 
atingidos pelas chuvas 

já o arcebispo da Olinda 
e Recife, D. Hélder Câma- 

ra mobilizou a "Operação 

Imperatriz — Coquelândia 

Estão em andamento as o- 
bras da rodovia municipal 
Imperatriz-Coquelândia, ago- 
ra por nôvo traçado. Pri- 
oritária mente, estão ataca- 
dos os serviços de aterros e 
plçarrarrento de trechos a- 
lagadiços ou de areia. Na 

saída da cidade, próximo ao 
cemitério, uma faixa de a- 
proximadamente 1 quilômetro 
de areai está sendo coberta 
por expessa camada de pi- 
çarra. Êssse trecho será o 
de entrada da rodovia na 
cidade. 

REVOADA PARA BRASÍLIA 

ARENA procura acertar 

Jaime Camelo 
Transcorre hoje dia 26 a 

data natalicia do Sr. Jaime Camelo, 
prestigioso Gerente da agência do 
Banco da Amazônia em Porto Nacio- 
nal. O aniverssariante desfruta da 
grande amizade dos imperatrizenses 
e aqui já esteve como funcionário do 
BASA, sendo inclusive membro do 
Rotary Clube local, -Ao Jaime, nos- 
sos efusivos cumprimentos. 

Segundo o Sr. Rondon 
Pacheco presidente nacio- 
nal da ARENA, somente os 
Estados da Bahia e do Ma- 
ranhão estão oferecendo di- 
ficuldades para a composi- 
ção de chapas de senadores. 
-Com a retirada do páreo 
do sr. Vitorino Freire que 
comunicou sua decisão ao 
Partido, as coisas agora es- 
tão mais fáceis de ageitar, 
prevendo-se novamente a 
chapa Sarney-La Rocque. 

No encontro em Brasília 
com o Sr. Rondon Pacheco 
estiveram o Gov. Antonio 
Dino e tôda a cúpula are- 
nista do Estado. No seu re- 
torno a S. Luis o Governa- 
dor informou que tudo ca- 
minha bem na escolha dos 
candidatos. 

■ Para a Câmara Federal, 
tem-se como cérta também 
pela Arena a candidatura 
do Sr. João Castelo, ex-Di- 
retor do BASA, afastado a 
pedido do cargo dentro do 
prazo para desincompa- 
tibilização. O Sr. João Cas- 
telo será por certo um can- 
didato bem aceito na regi- 
ão de influencia do Banco, 

graças seu dinamismo frente 
ao mesmo. 

No que diz respeito à A- 
ssembléia Legislativa, co- 
menta-se que é candidato à- 
quela Casa o jovem advo- 
gado Agostinho Noleto Soa- 
res. do fórum de Imperatriz. 

Com a volta a esta cida- 
de do prof. Benedito Batis- 
ta Pereira, presidente do di- 
retório municipal da Arena 
em Imperatriz, espera - se 
uma definição dos quadros 
governistas locais, até aqui 
perplexos ante a controvér- 
sia surgida no seio de sua 
agremiação. 

Presidentes 

agradecem 

O Presidente da Repú- 
blica e o presidente da 
Confederação Brasileira 
de Desportos dirigiram 
expedientes ao Prefeito 
Municipal,iem que agrade- 
cem os cumprimentos re- 
cebidos pela conquita de- 
finitiva da Taça J u 1 e s 
Rimet. em campos mexi- 
canos, pela seleção Bra- 
sileira. 

SENAM VAI AOS MUNICÍPIOS 

INTERVENÇÃO EM 30 MUNICÍPIOS 

Fontes eficiosas garan- 
tem que o Ministro da 
Justiça está examinando 

dezenas de processos so- 
bre irregularidades nas 

prefeituras municipais , 

admitindo-se que o go- 
vêrno Federal poderá de- 

cretar a intervenção em 
30 d ê s s e s municípios. 
Ainda de acordo com es- 

sas fontes o ministro Al- 
fredo Buzaid poderá re- 

querer ao presidente Mé- 
dici que sejam suspensas 

as eleições para prefeitos 
nos municípios já sob 
intervenção, até 1972 

quando haverá coinci- 
dência de eleições muni- 

pais em todo o território 
Nacional. 

Ouvido por "O PROGRES- 
SO" o Coordenador do muni- 
cípio-sscola de Imperatriz, 
Francisco Zamenhof de Oli- 
veira, declarou que concluí- 
da a fase preliminar de trei- 
namentos dos funcionários da 
prefeitura local, através do 
curso teórico, está sendo im- 
plantada agora a Reforma 
Administrativa da municipa- 
lidade. 

Novas leis 

Adiantou-nos o entrevista- 
do que sua equipe já entre- 
gou ao prefeito Renato Mo- 
reira, para remessa à câma- 
ra de vereadores nos pró- 
ximos dias dois projetos de 
leis que versam sobre; (a) 
Organização Administrativa, 

(b) Código Tributário, (c) Có- 
digo de Obras, (d) Estatuto 
dos Servidores Municipais e, 
finalmente (e) Quadro de 
Pessoal. 

Eqnipameato e instalações 

Para a perfeita instalação 
e funcionamento das reparti- 
ções municipais o prédio da 
prefeitura vem passando por 
reforma, com acréscimo in- 
clusive de salas, de modo a 
abrigar com mais Jcomodida- 
de também o cartório eleito- 
ral e o salão do fórum já 
instalados no mesmo edifício. 

Grande parte do equipa- 
mento adquirido pela admi- 
nistração municipal (arqui- 
vos, fichários, máquinas de 
escrever) já foi recebida e 

está sendo distribuída entre 
as diversas secções. 

Técnicos viajam 

Dentro de 15 dias os pro- 
fessores do SENAM serão des- 
locados para outras unidades 

municipais. Para Montes Al- 
tos já está seguindo o téc- 

nico em contabilidade Ota- 
cíiio Alcântara, enquanto os 
bacharéis em administração 
pública Wilames Coelho e 

Zemenhof de Oliveira segui- 
rão depois para aquêle e ou- 
tros municípios para, a exem- 

plo do que aconteceu em 
Imperatriz, dar nova feição 

aos trabalhos burocráticos 
das prefeituras. 
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Edital de Notificação 

O I)r. José Delíino Sipauba Juiz de Direito da 2a Vara da Comar- 

ca de Imperatriz, Estado do Maranhão, etc. 

FAZ SABER árompanhia Industrial da Amazônia (CIDA) na pes- 
soa de seus representantes legaes Dário José Bernardes, João de Deus 
Fonseca Filho e Martinês de Melo, todos em lugar incerto é não sabido, 
da NOTiFí AÇÃO para no dia 31 trinta e um do corrente mez na sala 
de audiência de julgamento da ação trabalhista promovida perante este 
Juizo e pelo cartório do 2o afioio por João Aires Pinto, abaixo qualifica- 
do tudo de acordo 'a petição e despachos a seguir transcrito — Êxmo. 
Sr, Dr. Juiz de Direito da 2a Vara da Çomarca de imperatriz Fstado do 
Maranhão, etc. João Aires Pinto brasileiro, solteiro de maior idade taifei- 
ro, domiciliado e residente nesta cidade de Imperatriz, á rua Cel Manoel 
Bandeira, n0 606 portador da carteira profissional n" 91 serie 154 e não 
associado a qualquer sindicato, assistido por seu advogado infra assina- 
nado, inscrito sobre o n0 555 na Seção da Ordem dos Advogados do Bra- 
sil neste Estado (mandato anexo), que assina a presente reclamação, com 
o suplicante, vem, mui, respeitosamente propor contra a Çotnpanhia In- 
dustrial da Amazônia (ÇlD AJ, firma estabelecida neste muuicínio de Im- 
peratriz, no lugar denomi ado I RA cS, a competente ação, por viola- 
ção contratual, afim de receber o pagamento dos salários atrazados, ho- 
ras extraordinários de trabalhos, repouso semanal não gozados, décimo 
terceiro, (13°) salário e idenização, por tempo de serviços, pelos motivos 
e fundamenios que possa expor:— 1. O rec!amacte foi admitido ao ser- 
viço da reclamada no dia 27 de maio de 1968, por tempo indetermina- 
do. na função de taifeiro, percebendo o salário mensal de cem cruzeiros 
novos (Ncr$ 100,00), 2, No mês de sua admissão o reclamante trabalhou 
mais quatros (4) dias e mais três horas (3) extraordinários eri cada um 
daqueles dias, não tendo sido pago-lhes estas:— 3. Nos meses de julho 
seguintes daquele ano, até o mês de janeiro do ano ue 1969, inclusive o 
reclamante trabalhou todos os dias de cada um daquêles meses inclu- 
sive domingos a feriados e mais três (3) horas extraor-inárias, diaria- 
mente, estas no total de seicentos e quarenta e cinco dias (,645), havendo 
recebido o pagamento dos salários relativos àqueles meses, mas não re- 
cebido os pagamentos das horas extraordinárias referidas — 4. De Io de 
fevereiro de 1969 a 15 de outubro do mesmo ano, trabalhou o reclamante 
todos os dias. inclusives domingos e feriados e mais três (3) horas ex- 
traordinária era cada dia esta no totai de seicentos e noventa (690) pois 
que nos meses junhe julho e outubro trabalhou apenas respectivamente 
cinqüenta e quatro (54), e quarenta e oito (48), e quarenta e cinco (45)* 
horas não tendo sido pago-lhes os salários respectivos àqueles periodos 

,e as horas extraordinárias referidas, — 5, E no dia 1H de outubro de 
1969 foi o reclamante despedido do trabalho sem ter sido dado-Ihes a- 
viso prévio sem justa causa, e sem efetivar o^ pagamentos das férias 
correspondentes ao ano vencido e ao em andamento do décimo terceiro 
13' salario relativo ao ano de 1969, dois dias de repouso smanal em que 
trabalhou, dos dias de repouso obrigatório em que trabalhou, das horas 
extraordinárias dos salários do reclamante receber o pagamento dos sa- 
lário atrazados decorro do fato de haver irabalhado, para a reclamada na 
co formidade do ' "onírato de Trabalho constante de sua Carteira rofis- 
sional, e não haver sido satisfeito pela reclamada, o pagamento da res- 
pectiva retribuição pecuniária.- 7 A consolidação das Leis da Trabalho, 
no "couput" e § l5 do seu art. 59 e em seu art. 54 é expressa no que 
tange ao conceito, pagamento e cálculo das horas extraordinárias de tra- 
balho — 8 Em seu art. 487 § l9 a Consolidação das Leis do Traabalho 
dá ao empregado o direito aos salários corrpspondentes a trmta (30) di- 
as, quando aquele íôr mensalista e não tiver sido avisado a antecedên- 
cia rainha de trinta (30) dias, na resoiuçáo do empregador rescindir o 
contrato de Trabalho sem justa causa 9! O direito do reclamante ao 

pagamento das férias não gozados está consagrado no art. 142 da conso- 
lidação das Leis do Trabalho quanto ocorre recisão do Contrato de Traba- 
lho e como é o caso "sub judice". — 10. A lei n0 605 de 5 de janeiro de 
1949 em seus arts. I9, 79, 89, e 99 assegura ao reclamante o pagamento da 
renumeração correspondente a um (1) dia por cada semana ,de trabalho, 
e o pagamento em dobro dos dias feriados em que trabalhou, aquelas no 
total de setenta e duas (72) e êste no total de cinco (5). — 11 O direito à 
gratificação de Natal ou décimo terceiro (13°) salário, pelo reclamante está 
previsto no art. Io da lei n9 4.090 de 13 de julho de 1962, e no art. 4o do 
drereto n9 1.881 de 14 de de dezembro de 1962. — 12. E o direito do re- 
clamante haver da reclamada uma indenização por motivo de rescriação do 
Çontrato de Trabalho sem justa causa tem fundamento na Consolidação 
das Lais do Trabalho -em seus art. 477 e 478. — 13 O Reclamante prova 
suas alegações com a carteira profissional e as fls. de pagamento anexas 
à presente, e com o depoimento das testemunhas que compareceram na 
audiência em sua companhia e com os depoimentos dos representantes le- 
gais da reclamada, que o reclamante requerer sob as penas da lei A vista 
do expôr para fazer pagar da ^Quantia total de dois mil seissentos e cin- 
qüenta e três cruzeiros novos e trinta centavos (Nrc$ 2.653,30' que lhe é 
devida por: Salários atrazados (8, 5 meses .. Ncr$ 850,00 Horas extras 1.374, 
na base de 20% sobre a hora normal Nrc$ 808,20 Aviso prévio Nrc$ 100,00 
Férias «Período de 27-5-68 a 69» Ncr$ 100,00 Repouso semanal « 72 dias » 
Ncr$ 576,00 Repouso Obrigatório «5 feriados» Ncr$ 40,00 Gratificação de 
Natal «profissional a 9,5 mêses Ncr$ 79,15 Idenização «1 ano» Ncr$ 100,00 
— Ncr$ 2.653,36, Requer a reclamante se digne de V. Excia., mandar noti- 
ficar a reclamada por EDITAL, pelo prazo de 20 dias afixado na sede 
desse Juizo, nas pessoas de seus representantes legais. Dário José Bernar- 
des, João de Deus Foncêca Filho e Martinez de Mello, que o reclamante 
te afirma ignorar o lugar em que for digo se encontrarem para conpare- 
cer à audiência de Julgamento que for designada 'sob pena de revelia e 
confissão quanto a matéria de fato nos termo do art, 844 da Consolidação 
das Leis dos Trabalho, afim de pagar ao rec"amante a quantia de dois mil 
seisentos e cinqüenta e três cruzeiros novos e trinta centavos, «Ncr$ 
2.563,30» e custas, e não fazendo, se prossiga a ação até final execução. 
Imperatriz, 20 de março de 1970, João Aires e Jalr Guimarães «Despa- 
cho». A. R. Faça-se notificação edital afixado no local de costume e Pu- 
blicado na Tribuna de Carolina com c prazo de 20 dias para a audiência 
de Julgamento que terá lugar na sala própria dêste Juizo, às 10 horas do 
dia 7 de Maio. Demorado por acúmulo de serviços. Imperatriz 9 4 70. José 
Delfino Sipaúha. E, parra que chegue ao conhecimento de todos os inte- 
ressados e não aleguem ignorância, será o presente edital publicado no 
jornal Tribuna de Çarolina — da cidade de Çarolina e afixado no lugar de 
costume. Pado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos 14 dias de abril 
de 1970. Êu, Doracilda Ayres e Silva, escrivã Substituta, datilografei. Dr. 
José Delfino Sipaúba Juiz de Direito da 2^ Vara da Çomarca de impera- 
triz — Estado do Maranhão, «despacho», designo o dja 3,1 do corrente mês 
às 1J horas na sala própria para ter lugar a audiência não realizada deven- 
do ser a suplicada notificada por edital publicado no semanário local, por 
não saber-se o paradeiro de seus dirigentes, e afixado no local de costume. 
Dê-se ciência ao suplicante Imp. 7/7/70. José Delfino Sipaúba — Juiz de 
Direito da 29 Vara. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos 9 de 
julho de 1970 Eu. Doracilda Ayres e Silva, escrivã Substituta datilografei e 
assino. 

Dr. José Delfino Sipaúba Juiz de Direito 
da 2§ Vara da Comarca de Imperatriz 

Pôsto Marudá 

LAVA MELHOR O SEU CARRO 
Rua Luiz Domingues, — Perto da Marcosa 

Aos 95 anos quer ser deputado 

Quantos 

Somos? 

O CENSO DIRÁ 

No próximo dia 1 de setem- 
bro terão início as investiga- 
ções domiciliares referentes 
ao recenseamento de 1,970. 
Terminadas estas, virão a se- 
guir as investigações agríco- 
las, a comercial e a indus- 
trial, e bem assim a de pres- 
tação de serviço. 

Para o Recenseamento /70, 
o Estado do Maranhão foi di- 
vidido em 180 Distritos Ad- 
ministrativos, com 144.977 ao- 
micílios urbanos e suburba- 
nos e 467.050 domicílios ru- 
rais. - Imperatriz será uma 
séde de área à qual estarão 
subordinadas a s'sub-áreas 
de Amarante, João Lisboa e 
Montes Altos. Contará a sé- 
de de área com 1 supervisor 
de sub-área, 1 agente-censi- 
tário e 3 auxiliares censitá- 
rios. 

A área de pesquisas des- 
tinada à séde abrangirá 13.352 
quilômetros quadrados, en- 
quanto as 3 sub-áreas alcan- 
çarão a 12.636 k m2. 

E enquanto todo o Estado 
do Maranhão está dividido 
para o censo em 611 setores 
urbanos esuburbanos e 2.158 
setores rurais, Imperatriz di- 
vidir-se-á em 74 setores, com 
25 zôna urbana. A cada um 
desses setores corresponde- 
rá um emprego de pessoal 
contratado para a etapa cor- 
respondente à duração do Re- 
censeamento. 

Segundo as previsões do 
IBGE, findo Recenseamento 
70 Imperatriz contará com 
15.897 domicílios dos quais 
7.041 estarão localizados no 
setor urbano. 
A se confirmar essa previsão 
nosso município ira colocar- 
se à frente dos municípios 
de Caxias e de Bacabal no 
que tange à população ur- 
bana, perdendo todavia para 
esses dois municípios no se- 
tor rural. 

Tôdas essas informações 
foram colhidas por "O Pro- 
gresso" na agência local do 
IBGE, graças à gentileza do 
Sr. Enéas Bastos, agente de 
Estatísticas no muniepio, o 
qual acrescentou ainda que 
os trabalhos de cada setor 
censitário estão previstos pa- 
ra uma etapa de 20 dias. 

Tratando-se de um traba- 
lho de interêsse nacional, es- 
pera o IBGE a cooperação 
de cada brasileiro nêsse es- 
forço de avaliação do que 
realmeote somos e de quan- 

Cosme de Farias, "major" 

baiano, vai concorrer às pró- 

ximas eleições em seu Esta- 

do, uma cadeira de deputa- 

do. Diz o velhinho que está 

em plena forma e confia nas 

suas chances de eleger-se' 

Alega que vai concorrer 

peio MDB porque "não pre- 

to somos em todo o Brasil, 

inclusive porque, segundo Sa. 
Excia. o Sr. Presidente da 
República, o êxito da opera- 
ção censitária, essencial ao 
conhecimento da realidade 

tende ficar do lado que tem 

a faca e o queijo na mão." 

Cosme Farias é conheci- 

do no fórum baiano como 

o "advogado dos pobres" 

e conta entre seus eleito- 

res com grande número de 

pessoas a quem já defen- 

deu. 

brasileira, dependerá da fide- 
lidade de informações que 
forem prestadas aos respon- 
sáveis por unidades econô- 
micas, na indústria, na agri- 
cultura e nos serviços em 
geral. 
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COV AP do Maranhão 

FILIAL: Rua Coronel Manoel Bandeira, n. 1444 

Telefone 202 - IMPERATRIZ — MARANHÃO 

Matriz: Rua 20 n 809 — Goiânia - Go. 

Onde você encontra de tudo para sua construção. 

Azuleijo, ferro, cerâmica, metais, cimento, 

k material elétrico, etc. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz 

ESTADO DO MARANMÃO 

Edital N°. 02/70 

Para Aquisição de uma Rural Willys, Último 
Modêlo, "0" KM. 

Eu, Renato Cortez Moreira, Prefeito do Municípío^e 
Imperatriz, Fstado do Maranhão, na forma do que dispõe o 
Art. 29 do Decreto Lei 200/67. 

FAÇO PÚBLICO, de acordo com o art. Io da Lei Mu- 
nicipal n0 05/70 de 25/06/1.970, que fica aberta na Prefei- 
tura Municipal de Imperatriz, com encerramento para o dia 
05/08/1970, às dezessete (17) horas, uma TOMADA DE PRE- 
ÇOS para aquisição de uma Rural Willys, tração nas qua- 
tro rodas, último modêlo, "0" KM. 

No ato do encerramento, os concorrentes apresen- 
tarão suas propostas em quatro vias, em envelope lacra- 
do, contando externamente, bem legível, o nome ou razão 
social do proponente. 

Das propostas deverão conter:— 

• a) — O preço em algarismos e extenso; 
b) — O desconto oferecido; 
d) — O prazo de entrega. 

IMPORTANTE: Não terá validade, no ato de aber- 
tura, a proposta que deixar de mencionar ou preencher os 
itens acima. 

de 1970. 

Publique-se e afixe-se. 

Prefeitura Municipal de Imperatriz, em '21 de Julho 

RENATO CORTEZ MOREIRA 
Prefeito Municipal 

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 Vianâ, 556 

FILIAL: Bairro do Mercadinho 
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Brasilino e os porcos queixadas 

M. M. 

A sêca assola o nordeste. O sol castiga a catinga so- 
prando um vento quente que corre sem freio por entre a 
garrancharia sem folha tirando toda a vida do sertão. 

A barraria do fundo dos açudes se contrai e se fende 
rendilhando de rachas o seio seco das águas. Á beira dos 
torrões de lama ressequida, as carcaças esturricadas, com 
o pelame intacto e o couro esticado amortalham a forma 
esquelética dos animais ao morrerem. Num céu azul sem 
nuvens, bandos de urubus rondam nas alturas a ciranda ne- 
gra da tristeza e da morte. 

É o drama angustiante, é a tragédia da sêca assaltan- 
do mais uma vez o palco sofrido do nordeste. É a terra 
madastra afugentando seus filhos, para depois, sozinha na 
solidão total do silencio, se entregar á bacanal da renova- 
ção. Se refazer e sentir nas entranhas o nigido do prazer, 
e o palpitar criador da correnteza impetuosa das aguas 
barrentas das grotas e riachos, que as ínvernadas futuras 
derramarão em banhos fecundos sobre seu corpo ressequi- 
do e quente. ^ 

* * * 
Brasilino e a companheira, famintos, esfarrapados e su- 

jos, se atropelam entre muitos outros, engrossando as co- 
lunas sem fim de retirantes que pelas estradas sem som- 
bra, levantam nuvens de poeira, caminhando sertão afóra, 
fugindo da fome e da morte. Como taréc© levam uma ca- 
baça com água salôbra, um punhado de farinha e um naco 
de rapadura. Caminham enganando a fome, dominando a can- 
ceira, fortalecidos na esperança dum amanhã mais farto 
com trabalho para todos A religião, a Fé em Nossa Senho- 
ra das Dores e na Proteção do Padre Cícero, lhes tonifica 
a energia necessária á grande caminhada e lhes séca nos 
olhos, toda lágrima rebelde de saudades. 

* * * * 
A recordação deste passado de sofrimento, do aban- 

dono de tudo que possuíam, da igrejinha onde casaram 
quando ainda uma nuvenzinha no céu era indício de espe- 
rança de um bom inverno; tudo isso se embaralha hoje com 
a satisfação da vida que estão levando na nova terra e com 
a ajuda que receberam. O Govêrno lhes deu terras, roça e 
trabalho, e lhes abriu um grande crédito de esperança no 
futuro. 

O dia de hoje, é uma barraca na beira da estrada, por 
onde o progresso lanceia do nordeste ao Acre, carregando 
gente, carga e trabalho. Roça grande e muito legume n > 
paiól. Serra de gerímum secando no sol no terreiro e a, 
criação sadia e gorda, cisca no chão. Nos chiqueiros os 
capados cevando. O filho de um ano, brinca na esteira ro- 
lando pra cá e pra lá. Na cosinha a companheira roliça e 
renovada cantarola saudosa um pé de serra muito tocado 
nas festanças de arraial ou de latada la no nordeste. Can- 
ta bamboleando as cadeiras fartas e prepara o quebra- 
jejúm. Faz horas que amanheceu. É mais um dia de traba- 
lho, mais um êito a concluir, mais um quinhão a guardar, 
uma colheita da fartura que veio buscar nestas terras ben- 
ditas do norte, que dá de tudo tôdo ano. 

Amóla os ferros. Apanha a lazarina, a lata de fumo e 
o "boi de fogo" e se encaminha para a roça, um pouco dis- 
tante da estrada, devido ás cercas e as tropas e boiadas 
que passam. Em casa tudo ficou arrumado, em ordem. Água 
nas vasilhas, ração para as criações e lenha cortada na co- 
zinha. Quando a companheira folgar da labuta da casa e a 
criança dormir, virá trazer sua ajuda na capina. Conversa- 
rão como sempre recordando o passado e os parentes que 
longe ficaram. E sentirá o prazer sempre desejado da com- 
panhia querida de sua amada, carinhosa e quente nas noi- 
tes de amor. 

* ☆ * 

Suádo, batendo as abelhas importunas que por entre os 
rasgões da roupa velha de serviço, teimam em lhe roêr 
a péle, sugando o sal do suór. Brasilino escuta distante, 
muito longe dentro da mata, um rumor de ventania. Depois 
se assusta porque percebe que não é mais ura rumor 
longínquo e sim o estrondo característico de uma grande 
vara de porcos queixadas. Pelo rumo que estão vindo, fa- 
talmente passarão pela sua barraca. Pressentindo o perigo 
a que estão expostos a mulher e o filho, toma da espingar- 
da e corre alucinado de volta á sua casa. Quando conse- 
gue chegar morto de cansaço, verifica que nada mais pode 
fazer em defeza de seus queridos entes. Destroços e des- 
pejos sangrentos se espalham pelo chão, testemunhando 
a morte e a destruição de tudo. 

Dominado por uma dôr imensa, Brasilino encosta a 
coronha da espingarda no chão e apoiado a testa na bôea 
do cano da arma, explode em soluços e num rio de lágri- 
mas amargas, se maldizendo da sorte e perguntado a Deus 
a razão de tanto sofrimento!... 
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PICK-UP 

BANDEIRANTE01 ,S1FI 

• Nova cabina, reforçada 
e mais resistente. 

• Novo desenhó do teto e das portas! 
• Pára-brisas e janelas aumentados. 
Visores traseiros para ampla visão 
em todos os sentidos! 

• Portas de maior tamanho e estribo 
mais longo. Mais comodidade no 
entrar e sair. Banco ajustávei! 

• Novo sistema de suspensão e de 
coxins do motor para marcha mais 
suave em qualquer terreno ! Igniçâo 
Bbsch para partidas instantâneas! 
Novos freios de serviço! 

• O único Pick-Up nacional com 
fração 4x4 "standard7'/ 
Motor Mercedes-Benz diesel de 78 HP. 
Faz 11 km com 1 litro de combustível! 

VENHA CONHECÊ-LO HOJE MESMO1. 

REVENDEDOR AUTORIZADO 

Diesel Carolina S/A 

Praça Emiliano de Melo Azevedo, 10-Fones 192-194 

IMPERATRIZ — MARANHÃO _ 

BOLA EM JOGO 

Rener goleia 

Depois de um primeiro 

tfEopo difícil, em que in- 

clusive chegou a perder 

por 1x0, o Rener gole- 

ou sensacionalmente a 

representação de Porto 

Franco pelo escore de 4 

tentos a um. A equipe 

Dr. Carlos de Laet A. Braga 

Ginecologia e Obstetrí- 
cia- Prevenção do Cân- 

cer Ginecológico 

Hospital São Vicente de Paula 
Consultório Zona 1 Lote 03 
Horário — 17 ás 19 horas 
ITAGUATINGA - BRASÍLIA (DF"> 

HOSPITAL SAQ RAIMUNDO 

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

Lsabor a tér io de Análises Clínicas — Cangue — Oxigênio 

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

Avenida Getulio Varcas, 1511 — Imperatriz—Maranhão 

Porto Franco 

visitante demostrou pos- 
suir um bom conjunto, 
mas sem chutadores a 

gol. A linha joga boniti. 
nho, mas para os lados en- 
quanto a defesa não con- 

fia no goleiro e se amon- 
toa toda dentro da área 
deixando o ataque isola- 
do lá na frente. O golei- 
ro é fraco, muito mais 

fraco que o seu reserva 
que já foi para campo 
quando o time estava 
perdido. 

O Renner está com uma 
boa defesa, mas com a li- 
nha desfalcada, principal- 
mente pelas pontas. 

Xavier apitou a parti- 
da. com boa atuação. 

— o — 

Grajaú deu o "Bôlo": 

Depois de tudo acerta- 
do e preparado, na última 
hora o time de futebol 
de salão de Grajaú avisou 
que não vinha para a 
partida programada e 
contada. Papelão... 

AVISO 

Campanha Nacional 
de Escolas da Comu- 
nidade Setor Local de 

Imperatriz 

O Setor Local da C.N.E.C. 
torna público para conheci- 
mento dos srs. pais e alunos 
do Ginásio e da Escola Té- 
cnica Bernardo Sayão, que 
todos devem regularizar os 
pagamentos das contribuições 
atrasadas, sob pena das san- 
ções previstas nos Estatu- 
da da Campanha. 

Os alunos que não pagarem 
suas contribuições em atraso 
até o dia 10 de agosto es- 
tarão sujeitos inclusive ao 
cancelamento sumário da ma- 
tricula. 

Imperatriz, 20 de julho de 1970 

(aa) Jurivè de Macedo - Pre- 
sidente 

Luis Henrique Veras - Te- 
soureiro: 

Resenha Dominical 

ÉLEHVÊ 

POEMA DA CANINHA 

A cachaça alegra os tristes, 
Melhora quem está doente, 
Faz aleijado correr 
E cégo vê de repente 

A cachaça é minha prima 
Aguardente é meu parente; 
Não há festa nem batuque 
Em que esta prima não entre, 

Todo relógio quer corda, 
Todo escrivão quer tinteiro 
Em tôda briga se encontra 
Mulher, cachaça e dinheiro 

Quando eu morrer,minhagente 
Quero um favor me faça: 
Botem dentro do caixão 
Vinte litros de cachaça. 

(BR. n0. 549) 
— o — 

TRÊS COISAS QUE MINGUEM 
SEGURA 

1- Água, morro abaixo 
2- Fogo, morro acima 
3- Mulher quando quer ir a 

festa. 
— o — 

FILOSOFIA DE MOTORISTA 

Caminhão velho e mulher feia 
só dá desgosto. 
Pobre só come frango quan- 
do um dos dois adoece 

— o — 

CREDIÁRIO CHINÊS 
Cartaz afixado em uma ofici- 

na mecânica 
— Você pedir crédito eu não 

dar. 
Você furioso. 

— Você pedir crédito eu dar 
Você não pagar, 
Eu furioso. 

— Melhor, você furioso! 
— o — 

O CARRASCO INESPERIENTE 

O carrasco: 
Meu amigo, faço hoje a mi- 
nha estreia; é a primeira 
vêz que exerço o meu ofício. 

O condenado: 
Notável coincidência! A mim 
também é a primeira vêz 
que me enforcam. 

— o — 

"O retrato do homem em vi- 
da é feito por seus defeitos; 
depois da morte pelas qua- 
lidades que teve ou que de- 
via ter tido". 

« 
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ROSINHA 

— KALAM HELEUTEROS  

A rosinha mandava no mercado. 
—Nem bem chegava, o açougueiro já estava de ôlho 

espichado por cima da cubeça das outras freguesas, e pron- 
to para atendê -la, 

—Pois não beleza, vai querer filé, tem uma polpa especial. 
—Vai o filé. 
A massa explode. "Não pode", "Eu cheguei primeiro", 

"Só porque é mulher e é bonita tem que ser melhor que 
os outros". 

O açougueiro, impassível, serve a rosinha, recebe, pas- 
sa o trôco na maior calma, aproveitando todos- os instantes 
da maçada prá apreciar em todos os detalhes as curvas 
bem traçadas da morena que, generosamente se ofereceu 
sob a sumária blusa e não menos idem, minissaia. 

Na feira, a cena se repete, onde ela chegava, todo 
muudo para quem atender a rosinha quer dar uma olhada 
no material. 

Ela, viva, aproveita os seus dotes natruais e explora 
ao máximo. O quitandeiro, o leiteiro, o mercieiro. Quem 
estiver comprando qualquer coisa e a rosinha chegar, já sa- 
be, ela primeiro. 

Bem, o negócio é o seguinte, a rosinha é uma coisiuha 
bom arrumadinha, boa como ela só. Quando ela anda, não 
fica nada sem balançar, e ela faz questão que balance. 
Ela mora na casa do Dr. Epamincndas; quer dizer quando 
perguntam prá ela, ela diz assim. Mas ela é mesmo a em- 
pregada da casa dêle. É o braço direito da família. Prá a- 
bastecer a casa, não tem como ela, é tudo mais barato. 

Um'dia, quando ela ficou doente, foi aquele desastre. O 
doutor não sabia nem onde era o mercado o a mulher dê- 
le teve de esperar abrir o cabeleiro prá perguntar as a- 
migas onde elas faziam compras. Conclusão, quando chegou 
a feira já tinham desarmado as barracas e jeito naquele 
dia, foi passar a sardinha e kitut. 

Então vocês já viram que a rosinha com todo o seu ar- 
senal rebolatívo, era uma jóia. 

A madame fazia tudo pra que ela estivesse sempre 
bem apresentada e causasse sempre boa impressão. E como 
causava. O doutor também, apesar de vez em quando 
tirar sua casquinha, fazia questão de preservar a rosinha, 
como êle dizia "dos gaviões" pra evitar outros futuros dias 
de sardinha. 

Acontece que, como diz o povo, de tudo que se faz 
se tem a recompensa, ou boa ou má, depende do que se fêz. 

E teve um quitandeiro que resolveu não esperar a 
recompensa, mas cobrar por conta própria, as atenções que 
dava a rosinha, Bem, êle já tinha olhado tudo o que ela 
tinha pra mostrar e resolveu não se contentar só com a 
paquera de longe. E, meteu conversa; tôda vez que, quan- 
do ela chegava e não tinha ninguém no balcão, êle apro- 
veitava pra meter sua lábia. 

Primeiro ela não ligava, saía de banda e se escamava. 
Mas depois — o cara sabia cantar — já parava pra escu- 
tar a conversa e os elogios e, principalmente as promessas. 
O cara era quitandeiro mas faturava alto. 

Daí pra frente, a rosinha aproveitava qualquer folga 
prá sair. Era toda noite. Bem vocês não são crianças e sa- 
bem o que é que ela ia fazer. O certo é que no outro dia 
ela amanhecia feliz, cantando, e trabalhando até com mais 
disposição e o quitandeiro era todo sorrisos prós freguêses 

Aconteceu que um dia, a madame notou que a rosinha 
estava gorda demais, e começou a desconfiar. Depois per- 
guntou. Primeiro a rosinha negou, depois não deu mas pé. 
A madame ficou furiosa. 

—É sempre assim, a gente dá tudo prá elas, mas no 
fim dão um pontapé na gente. É uma sem-vergonha. Dizia 
no jantar pro doutor. 

O doutor procurava apaziguar 
—Minha filha, todos somos humanos, ela tem o direito de 

errar, pelo menos uma vez. 

—É, mas é porque tu não sabes como é essa siri- 
gaita se joga pra tudo quanto é homem que aparece na frente. 

—Mas aqui em casa não falta nada, você não sabe nem 
onde fica o mercado, 

—Mas a minna casa não é pensão e essa sem-vergonha 
aqui não fica. 

O doutor, conhecedor profundo da sabedoria humana, e 
exímio aproveitador das qualidades do material humano que 
caia em suas mãos encerrou o assunto; 

-Meu bem, é melhor uma rosinha sem-vergonha na mão, 
do que nós dois pelos mercados e feiras voando. 

Isso foi no ano passado, a rosinha sumiu uns tempos (foi 
prá fazenda do doutor) e agora está ai, esnobando as suas 
formas do mesmo jeito que antes, o nariz dos trouxas da 
feira e do mercado que ainda se desdobram prá agrada-la, 
sem saber a jogada com o quitandeiro, para tranqüilidade 
do lar Epaminondas. O garoto foi registrado como filho de 
vaqueiro, e o quitandeiro, convencido pelos irrefutáveis ar- 
gumentos do rico e influente Dr. Epaminondas, se mandou 
pra Brasília. 

VICE-PRESIDENTE CHEGOU 

RADEMAKER FALA A "O PROAREffO" 

ANIVERSÁRIOS 

Aniversariou no dia 25 a Sra. Hor- 
tência Martins dos Santos, conheci- 
da por 'Nêga', estimada comerciante 
desta praça. 

—o — 

No dia 27 completará idade b jo- 
vem Neusa Fernandes, simpática e 
eficiente funcionária do escritório 
de contabilidade Rubens Lima. - 
Parabéns. 

- o — 

Desfilou pelas elegantes praias de 
Marudá, no Pará, o nosso amigo Al- 
cides Miranda, estimado homem de 
negócios em Tocantinopolis. 

Diretor 

de terras 

Acompanhado de seu ir- 
mão, o Dr. Mário Barros 
Ferraz, Juiz de direito da 
comarca de P. Franco, está 
em Imperatriz o Dr. Juve- 
nal Barros, diretor do De- 
partamento de Terras do 
Maranhão. 

Candidato 

procura reduto 

Em trânsito para Aragua- 
tins estêve em Imperatriz o 
advogado Witon Rodrigues 
de Cequeira, candidato do 
M D B goiano à Assembléia 
de seu Estado, indicado para 
a vaga do hoje cassado de- 
putado Maranhão Japiassu. - 
- Juntamente com Wilton,tam- 
bém o deputado Brito Miran- 
da e o ex-deputado Jaime 
Farias pleitearão os votos 
dos norte-goianos, pelo mes- 
mo partido, na dobradinha 
com o Sr. José Frere, de- 
putado federal e candidato à 
reéleição em novembro. 

Brigadeiro 

e VASP 

pedem fusão 

O Brigadeiro Oswaldo Pam- 
plona, presidente da VASP, 
está defendendo a fusão de 
todas as emprêsas aéreas e- 
xistentes no Brasil, como ú- 
nico meio de barateamento 
do custo do transporte aéreo, 
ilusive a redução do preço 
da passagem, - A opinião da 
VASP vem encontrando re- 
ssonância entre os usuários 
das companhias aéreas, es- 
pecialmente agora que as pa- 
ssagens tiveram um aumen- 
to de 5% e até de porcenta- 
gem maior nos vôos das cha- 
madas pontes aéreas. 

Hospedado no Distrito da Rodo- 
brás o Vice-Presidente Rademaker 
recebeu "O Progresso" ali represen- 
tado por J. Matos Vieira e Jurivê 
de Macêdo. Demonstrando ótimo 
aspecto fisico; de uma simplicidade 
cativante, fazia-se S. Excia. acom- 
panhado do seu chefe de Gabinete: 
Comandante Engelk; Secretario: Co- 
mandante Pamplona; chefe de Segu- 
rança: comandante Balmayer; e do 
chefe de Protocool: diplomata Gil 
Ouro Preto. Da comitiva faz parte 
igualmente o Eng0. Jair Lages, di- 
retor da Rodobrás. — Discretíssimo 
o Serviço de Segurança, deixando 
todos à vontade. 

Discorrendo sobre sua viagem, ini- 
ciada no ultimo dia 24, em Brasília, 
disse-nos o Almirante Rademaker 
''que a faz para conhecer a rodovia 
BR-14 t, principalmante, para co- 
nhecer o Brasil Central que êle. 
como Oficial da Marinha, ainda não 
conhecia" Disse que para a realiza- 
ção dessa viagem muito contribuiu 
o Gov. Otávio Lage, do Estado de 
Goiás, inclusive com o fornecimento 
à comitiva de um avião daquele Es- 
tado, o que permitiu o conhecimen- 
to aéreo de grande parte dos rios 
Araguaia e Tocantins. No decorrer 

O indivíduo Joél, Carvoeiro, 
algo embriagado, passava 
pela oleria em direção à 
margem do rio quando se 
viu apupado e apelidado de 
"Tatuzinho" por diversos o- 
leiros presentes ao local. Já 
volta, no mesmo local O Car- 
voeiro foi novamente vaiado 
e acompanhado com algazar- 
ra, até que, não suportando 
as provocações voltou-se 
contra os oleiros e feriun uma 
das pernas a OTacilio de Tal 
com um golpe de faca. 
Tentou então a fuga que lhe 
foi impossível pois repenti- 

Retornam Secre- 

tário e políticos 

Encontram-se na cidade, 
vindos da Capital, o Sr. 
José Arruda, secretário de 
administração municipal, o 
vereador Wenceslau Brito, 
presidente do Câmara e o 
prof. Benedito Pereira, pre- 
sidente da Arena municipal. 

Justiça de Goiás 

pede Levino 

Levino Marinho foi prêso 
nesta cidade e deverá ser en- 
caminhado para julgamento 
em Araguacema de Goiás, 
onde está envolvido em cri- 
me de homicídio ocorrido há 
cerca de 5 anos. A prisão foi 
solicitada por precatória. 

da viagem o vice-Presidente fez de 
avião os trêchos Uruaçu-Gurupi-A- 
raguaina, ponto de almoço, ontem, 
da comitiva. 

Informou S. Excia. que "de avião 
se tem melhor noção do que é a 
estrada; mas pela rodovia sente-se 
melhor a grandeza da execução des- 
sa obra gigantesca, agora em fase 
de complementação pela Transama- 
zônica, esta uma das grandes rea- 
lizações do Governo do Presidente 
Médlci. Finalmente, disse-nos o Vi- 
ce-presidente que sua viagem "tem 
ainda a missão de fazer sentir no 
interior a presença marcante do Go- 
verno Federal, principalmente para 
observações. E que se sente satis- 
feito em ver como as cidades por 
onde passa tém progredido e têm 
seu número aumentado ao longo da 
estrada, numa demonstração da no- 
va mentalidade do Brasil, surgida 
graças a Revolução de J964. 

Encerrando sua entrevista disse 
disse o Almirante Rademaker: "Não 
quero terminar sem saudar o povo 
do Maranhão, na cidade de Impera- 
triz, E o meu desejo é que tanto o 
Estado como a cidade alcancem o 
que diz o título do jornal que me 
entrevista: o progresso" 

namente vin-se sob verdadei- 
ra chuva de alvenarias ati- 
radas pelos seus provocado- 
res e companheiros do feri- 
do. Depois de abatido ainda 
conseguiu levantar-se, ocasi- 
ão em que foi alcançado mor- 
to a pauladas. 

Há inquérito a respeitoe 
o homicida ferido está hos- 
pitalizado. Espera-se a apu- 
ração dos demais participan- 
tes no fato criminoso, os quais 
encontram-se em liberdade 
quando redigimos esta noti- 
cia. 

"O Progresso" 

faz noticia 

De Belem recebemos o se- 
guinte telegrama : 

José Vieira 
Jornal O Progresso 
Imperatriz—Ma. 

Acuso praseirosamente re- 
cebimento exemplares novel 
jornal direção amigo pt De- 
sejo jornal O Progresso que 
veio preencher grande lacu- 
na essa cidade porvir Ivito- 
rioso et ^certeza tenho se 
manterá trincheira de van- 
guarda em defesa legitimas 
aspirações populares parabe- 
niso autoridades vg povo et 
José Vieira velho idealista 

Mozart 
Mozart Martins, é alto funcioná- 

rio do Banco da Amazônia em Be- 
lem e amante do jornalismo, tendo 
inclusive, fundado um jornal em Pa- 
rintins, AM. sua terra natal 

Ao Mozart, portanto, os nossos a- 
gradecimentos. 

CHACINA NA OLERIA 

Seviciada 

pelo marido 

Antônia Feitosa foi à poli- 
cia pedir instauração de in- 
quérito contra seu marido As- 
cendino Feitosa, também co- 
nhecido por Pedro Vaqueiro, 
que na noite de 17 para 18 
último, no lugar Jacaré des- 
te município, munido de u- 
ma peixeira produziu várias 
escoriações no pescoço e 
mãos da vítima para arran- 
car desta uma confissão jde 
infidelidade. Na polícia, a 
mulher alega que foi obriga- 
da a confessar tudo que o 
marido quis, como único meio 
de salvar-se. O pivô da his- 
tória é um irmão da amante 
de Ascendino. — A polícia 
está apurando o caso. 

Edital de Citação 

O Doutor José Delfiuo Sipaúba, Juiz de Direito da 
2^ Vara da Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, 
na forma da lei. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital vie- 
rem que, por êste meio, cita, com o prazo de 30 (trinta^ 
dias, para comparecer a êste Juizo, a ÁLVARO SILVESTRE 
DOS SANTOS, brasileiro solteiro, agricultor, atualmente em 
lugar ignorado, para defesa de seus direitos na ação de 
chamado a autoria, que lhes move José Avelino de Carva- 
lho. O presente edital será afixado no lugar de costmue e 
publicado no Órgão Oficial do Estado, .bem assim, em "O 
PROGRESSO" semanário desta cidade, e seu prazo, que 
correrá da primeira publicação considerar-se-á transcorrido 
assim que decorram os trinta dias fixados e assim perfei- 
ta citação. Dado e passado nesta cidade de Imperatriz, aos 
vinte e um de julho de mil novecentos e setenta. Eu, Rai- 
mundo Bandeira Barros, Escrivão que datilografei e subs- 
crevi. 

Dr. José Delfiho Sipaúba 
Juiz de Direio da 2a Vara 

> 


